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Parochiecluster 
Ubach over Worms 

 

  
Secretariaat parochies: 
di. wo. vr. 10.00-12.00 uur 

 
Kerkberg 7  531.23.78 

info@rk-ubachoverworms.nl 
 

Pastoor : H. Notermans 
pastoor@rk-ubachoverworms.nl  

 

Misintenties 
Weekdag € 12,50 -Weekend € 27,50 

 

 Kosters via pastorie, of: 
Waubach-Groenstraat: 

J. Post 531.04.49 
Abdissenbosch: 

Via pastorie 
Rimburg: 

F. Weijers   532.39.96 
Lauradorp: 

A. Erps 531.45.38 
 

Parochieassistenten  
H. Verhaeg & M. Dietzenbacher 

Catecheet M. Kockelkoren  
 

Kerkbijdrage 
Par. H. Jozef 
     NL15 INGB 0003 8555 00 
     NL54 RABO 0151 7021 36 
Par. HH.Theresia en Don Bosco 
     NL64 INGB 0001 0493 78 
     NL57 RABO 0151 7022 76 
Par. H. Bernadette 
     NL88 INGB 0001 0488 49 
     NL50 RABO 0151 7007 53 
Par. H. Drievuldigheid 
     NL48 INGB 0001 5643 48 
     NL74 RABO 0151 7040 07 

 
Kerkhofadministratie 

Parochiekantoor 531.23.78 
H. Jozef – Waubach 
Dhr. F. Speck: fspeck@home.nl en/of 
Mevr. K. Hermans: 
kwahermans@gmail.com  
H. Bernadette - Abdissenbosch 
Zie Waubach 
H. Drievuldigheid – Rimburg 
Dhr. K. Schurer  531.41.40 
Gemeentelijk  kerkhof - Lauradorp 
Dhr. R. Dörenberg  56.95.222 
 
 

www.rk-ubachoverworms.nl 
 

Adverteren in dit blad? 
Oplage: 6.000 huis aan huis 

 
 
 

 
 

 
Havikweg 3 Landgraaf 

   531.22.73 
 

info@hamerslandgraaf.nl 
www.hamerslandgraaf.nl  

 
 
 

   
  ’t KKiirrkkeebblleeddjjee

Onderscheiden 
Koningsdag, een heerlijke feestdag. is dit jaar helaas 
in stukjes geknipt. Afgelopen week werden alle lintjes 
in heel Nederland alsnog fysiek uitgereikt. 
In mijn vorige parochie begon Koningsdag 
altijd met een feestelijke H. Mis, waarbij 
alle nieuw-onderscheiden personen 
aanwezig waren. En in mijn preekje heb ik 
23 jaar lang dezelfde woordspeling 
gemaakt (soms wordt het ook tijd dat een 
pastoor een keer wordt vervangen): ‘De 
koning heeft u onderscheiden, omdat u 
zichzelf onderscheidde in uw bijzondere 
inzet voor de samenleving’. 
Dit jaar, nu ik zelf tot de gedecoreerden 
mocht behoren, kon ik dat niet gaan 
zeggen. Je gaat niet opscheppen over 
jezelf.
 
Bovendien viel me nu een nieuwe 
woordspeling in. Onderscheiden betekent 
namelijk ook: onderscheid maken. Mijn 
inzet voor vluchtelingen (en anderen) viel 
toevallig op bij een burgemeester die 
daarvoor zelf ook een groot hart heeft. 
Talloze anderen hebben zich natuurlijk ook 
voor medemensen ingezet, vielen 
misschien minder op en kregen (nu) geen 
lintje. Een onderscheiding betekent dus 
onderscheid. ‘Gelijke monniken gelijke 
kappen’ zal in deze wereld nooit helemaal 
lukken.  
 
Gelijke behandeling is wel een belangrijke; onze volgende eucharistieviering op 
NPO2 (zondag 12 juli) valt toevallig samen met de landelijke dag tegen racisme; we 
zullen daaraan aandacht besteden. Onderscheid maken is riskant. Maar wanneer je 
‘het verschil durft te maken’ in je inzet voor een betere wereld, mag je je daarin 
best onderscheiden. 
 
uw pastoor Harry Notermans 
 
De zomervakantie staat voor de deur. Tijd om te ontspannen en tijd met elkaar door 
te brengen. Als gevolg van de coronacrisis zullen velen een andere invulling aan de 
vakantie (moeten) geven. Dit doet ons wellicht beseffen, dat wij dankbaar mogen 
zijn voor alle tijd die ons samen is gegund. Laten we in deze periode -meer dan ooit- 
stilstaan bij datgene wat ons verbindt. Pastoor Notermans en het kerkbestuur 
wensen u een gezegende zomervakantie toe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

H. Bernadette 
       Abdissenbosch 
H. Joseph 
       Waubach-Groenstraat 
H. Drievuldigheid 
       Rimburg 
H. Theresia & Don Bosco 
       Lauradorp 
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Klikgebit, kunstgebit op implantaten
Een nieuw kunstgebit en de daarbij horende nazorg

Aanpassen van uw kunstgebit
Vergoeding rechtstreeks door zorgverzekeraar

BEHANDELING AAN HUIS

BEL VOOR EEN GRATIS ADVIES GESPREK
Kerkberg 2a  •  6374 ES Landgraaf

Tel. 045-533 33 55  •  www.pro-tand.eu

Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus

VERGOEDING 
RECHTSTREEKS 
DOOR 
ZORGVERZEKERAAR

Stichting
Garantiefonds
Mondzorg

Organisatie van
Nederlandse
Tandprothetici
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Tandprothetische praktijk 
Daniël van der Zwaag
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Charles Frehenstraat 6 • 6374 EM Landgraaf
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tandprotheticus
Daniël van der Zwaag

tandarts
Susann Ritter
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Hovenstraat 137 - 6374 HC Landgraaf - Tel. 045-5311448
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Adverteren in 
Ubach over Worms 

bij 6.000 adressen tegen 
aantrekkelijke tarieven?

Dat kan ... in ‘t Kirkebledje

Eerste 6 advertenties per uitgave 
voor 1/8 pagina € 34,50, voor 1/4 pagina 

€ 53,50 en voor 1/2 pagina € 88,50.

Daarna per uitgave voor 1/8 pagina 
€ 31,00, voor 1/4 pagina € 50,00 en 

voor 1/2 pagina € 85,00.
 

Voor meer informatie mail naar: 
marika69@home.nl
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De Limburgse Martelaren van Gorcum 
 

De moord op de martelaren van Gorcum wordt elk jaar op 9 juli in 
Brielle (Den Briel) herdacht met een nationale bedevaart. Op die 
datum werden daar in 1572 maar liefst negentien katholieke 
geestelijken vermoord. Twee van deze martelaren kwamen uit 
Limburg. 
 
De franciscanen Hieronymus en Antonius kwamen allebei uit Weert. 
Antonius werd vermoedelijk in 1522 in de buurtschap Kampershoek op 
de grens van Weert en Nederweert geboren. Hij trad in bij de 
franciscanen in 's-Hertogenbosch. Na zijn noviciaat kwam hij terecht in 
het klooster in Gorcum, waar zijn streekgenoot Hieronymus, in 1522 
geboren in de Langstraat in Weert, actief was als pastoor. 
 
Ten tijde van de Reformatie werden Antonius en Hieronymus door de 
calvinisten gearresteerd, vanwege hun katholiek geloof. Samen met 
zeventien anderen eindigden zij op 9 juli 1572 in Brielle aan de galg. 
Na hun dood werden ze bekend als de Martelaren van Gorcum. In 
1675 zijn ze alle negentien zaligverklaard, in 1867 gevolgd door de 
heiligverklaring. In Weert en omgeving zijn verschillende kerken en 
kapellen naar de twee lokale martelaren vernoemd. 
 
Veel minder bekend is dat een goede veertien dagen na de moord op 
de Martelaren van Gorcum in Roermond twaalf monniken en de 
secretaris van de toenmalige bisschop eveneens werden vermoord. 
Deze moord speelde zich af in het kartuizer klooster, waarin nu de 
kantoren van het bisdom zijn ondergebracht. Deze ‘Martelaren van 
Roermond’ zijn nooit officieel zalig- of heilig verklaard. Wel worden 
hun relieken in de Caroluskapel in Roermond bewaard. 

 

PPaarroocchhiiee  --  aaggeennddaa  
Overzicht reguliere H. Missen: 
 
Zondag 10.00 u. Rimburg / 11.30 u. Waubach 
Maandag 19.00 u. Waubach 
Dinsdag 10.30 u. Heereveld 
Woensdag 19.00 u. Waubach 
Donderdag 09.00 u. Waubach 
Vrijdag 09.00 uur Waubach 
Zaterdag 18.00 u. Abdissenbosch 
 
 
 

Overzicht TV-Missen Waubach 2020: 
Aanvang: 10.00 uur  
 
Zondag 12 juli 
Zondag 09 augustus 
Zondag 13 december 
 
Wij vragen u vriendelijk om uiterlijk 09.45 uur 
in de kerk aanwezig te zijn! 
           

 
 
 

 

E. H. Communie 2020 
 

De Wegwijzer 
zaterdag 19 sept. om 11.30 uur 

De Speurneus 
zondag 20 sept. om 11.30 uur 

An d’r Put 
zondag 27 sept. Om 09.15 uur 

 
 
 
 
 

 

Vormsels 2020 
Abdissenbosch: 2 oktober 

Waubach: 9 oktober 
 
 
 
 

 

Pastorale opleiding Limburg 
Ben je geïnteresseerd in je geloof en zou 
je daar wel meer van willen weten? 
Gewoon, voor je eigen vorming of om als 
vrijwilliger of misschien wel als pastoraal 
werker in een parochie, zorgcentrum of 
op een school aan de slag te gaan? In 
september start er een nieuw studiejaar 
aan het Theologisch Instituut Rolduc. 
Naast de bekende opleiding tot priester 
of diaken kent Rolduc ook diverse 
mogelijkheden voor leken om zich verder 
in theologie en pastoraat te verdiepen. 
Het Theologisch Instituut is een 
weekendopleiding op HBO-niveau, die 
een volwaardige studie en diverse losse 
cursussen aanbiedt. Interesse? Meld je 
aan en ga eens praten over de 
mogelijkheden. 
 
Neem contact op met rector Lambert 
Hendriks via (045)  5466810 of 
rector@rolduc.nl. Of kijk op 
www.rolduc.nl 
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Wij komen kosteloos en vrijblijvend bij u langs 
om uw uitvaartwensen te bespreken. Bel ons 
gerust voor een afspraak. 

Ook als u niet of elders verzekerd bent. 

Monuta Lindeman 
Stationsplein 67
6372 GR Landgraaf
T 045 - 569 61 61
E landgraaf@monuta.nl
I monuta.nl/landgraaf

Voor iedereen een 
passend afscheid.

Mona Slob en Guido Waltmans

85x130 Adv Monuta Lindeman.indd   1 16-10-19   12:12

Het kerkbestuur dankt:

voor de uitgevoerde 

werkzaamheden 

in de pastorietuin
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Ik wens je toe wat velen niet hebben: tijd. 
Ik wens je tijd 

om verheugd te zijn, en te lachen, 
en wanneer het je past, 
daar iets mee te doen. 

 
Ik wens je tijd voor jouw doen en denken, 

niet voor jezelf alleen 
maar ook om te geven en uit te stralen. 

Ik wens je tijd, 
niet tot haasten en lopen 

maar tijd voor rust en gemoed. 
 

Ik wens dat Hij bij jou mag blijven 
als tijd voor verwondering, 

voor vertrouwen 
in plaats van tijd om naar de klok te kijken. 

 
Ik wens je tijd 

om naar de schepping te kijken, 
en tijd om te groeien … 

 
Ik wens je tijd om te leven, ten volle 

en er een deugddoende 
en zinrijke vakantie van te maken! 

 
Ellen Vanduynslager 
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Het is via internet mogelijk de zondagsmis vanuit de kerk in Waubach rechtstreeks thuis te volgen. Op onze site 
vindt u een link waardoor u bij de uitzending terecht komt. Ook terugkijken nadien is mogelijk. Behalve via onze 
parochiesite vindt u de uitzending ook op: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overleden 
26-06: Lieske Gerards-Dautzenberg (89 jr.) 
28-06: René Plum (57 jr.) 
 
 
Heer, onze God, Wij danken U, dat Gij ons de 
zekerheid geeft, dat ook wij eenmaal zullen verrijzen. 
Help ons nu reeds op te staan tot dit nieuwe leven, en 
troost ons, daar waar we onze lieve dierbaren 
missen… Sterkte aan de betreffende families! 

Ontmoetingen ‘Nao de Mes’ 
Wij willen elkaar de kans gunnen regelmatig op zondag 
na de Mis bij elkaar te komen om elkaar te ontmoeten 
en met elkaar bij een kop koffie te spreken over wat 
ons bezig houdt.  
 
Wij informeren u zo snel mogelijk over de datum van 
de volgende bijeenkomst.  
 

Gedoopt 
05-07: Oliver de Vos (Abdissenbosch) 
05-07: Lot Peelen (Rimburg) 
 
Dat onze dopelingen opgroeien tot goede mensen en 
gelovige christenen. Dat zij van God en hun 
medemensen gaan houden, met heel hun hart.  
 
 

 
 

Doopzondagen 2020 
9 augustus, 13 september, 4 oktober,  

8 november en 13 december. 
 

Voorbereidingsavonden 2020: 
 

maandag 24 augustus en maandag 19 oktober 
 

Aanvang 20.00 uur in de pastorie. 
 

 
       

H. Doopsel in onze kerken 
 

Indien u een afspraak wilt maken voor het doopsel 
van uw kind, kunt u contact opnemen met het 
parochiekantoor. ( 5312378). 
Dinsdag, woens. & vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur. 

De volgende TV-Mis van dit jaar vindt 
plaats op zondag 12 juli.  

Dit betekent dat op deze zondag één  
H. Mis wordt opgedragen en wel om 

10.00 uur te Waubach.  
 

Op 12 juli wordt de TV-mis muzikaal 
opgeluisterd door het gezin Heckmans. 
De heer Heckmans verzorgt de zang en 
speelt samen met zijn dochters viool. 

Mevrouw Heckmans bespeelt het orgel. 
De medewerking van een celliste  
maakt het ensemble compleet. 

 
Wij vragen u vriendelijk om een 

kwartier voor aanvang van de mis 
aanwezig te zijn. Wees welkom! 

 
 
 

 

12 juli: KRO-televisiemis met zang en vioolmuziek 
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               Contact met pastoor Notermans en/of de diaconiegroep 
Wanneer u ziek bent of om een andere reden behoefte heeft aan een bezoekje van pastoor Notermans, kunt u 
contact opnemen met het parochiekantoor: 045-5312378. Wanneer iemand in het ziekenhuis is opgenomen en 
behoefte heeft aan contact met pastoor Notermans, laat het dan ook even weten. Pastoor Notermans en/of de leden 
van de diaconiegroep besteden eveneens graag aandacht aan bijzondere verjaardagen of jubilea. De diaconiegroep 
staat steeds voor u klaar als dat nodig is! Uiteraard is het ook mogelijk om u telefonisch te woord te staan. Op die 
manier blijft iedereen optimaal beschermd tegen het coronavirus! Schroom niet om contact op te nemen. 

 
 
 
 
 
 

Uitleg Maria Tenhemelopneming 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kruisen en kapellen online opzoeken 
 

Maar liefst meer dan drieduizend zijn het er: de kruisen en 
kapellen die langs de Limburgse wegen staan. Sommige 
zijn al eeuwenoud, andere pas recent opgericht. Het zijn 
kleine monumentjes van volksvroomheid in het landschap. 
Zeker in deze vakantietijd is het de moeite waard om al 
wandelend of fietsend er eens een paar te bezoeken.  
 
De stichting Kruisen en Kapellen in Limburg zet zich al 
meer dan 65 jaar in voor het behoud en beheer van dit 
klein-religieus erfgoed. Honderden vrijwilligers zijn in 
Limburg in de weer om de monumentjes te onderhouden. 
Sinds kort heeft de stichting een nieuwe website waarop 
alle informatie over kruisen en kapellen in Limburg te 
vinden is, evenals links naar leuke wandel- en fietsroutes. 
Kijk eens op www.kruisenenkapellenlimburg.nl    
 

 

Op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest 
van Maria Tenhemelopneming. Hiermee 
wordt herdacht dat Maria na haar dood met 
ziel en lichaam door God in de hemel is 
opgenomen. Maria Tenhemelopneming is 
het belangrijkste Mariafeest van het jaar. In 
Limburg is het een goed gebruik om op dit 
feest boeketten van veldkruiden te 
zegenen: de 'kroedwusj' of 'kruudwis'. 

Waarom worden de kruidenboeketten nu 
net op dit feest gezegend? Dit gebeurt met 
Maria Tenhemelopneming, omdat het een 
heel oud gebruik is om Maria aan te duiden 
met namen die ontleend zijn aan de 
plantenwereld en om in haar een bloem te 
zien, die de gezegende vrucht Jezus 
voortbracht. Denk maar aan de namen als 
‘Bloem van de Carmel of ‘Mystieke Roos’. 
Augustus is ook de maand waarin veel van 
deze kruiden bloeien. 

Het boeket van de ‘Kroedwusj’ hoort 
samengesteld te zijn uit zeven verschillende 
kruiden, bloemen en korenaren: twee 
graansoorten (tarwe en rogge), twee 
kruiden met geneeskrachtige werking 
(duizendblad en boerenwormkruid) en twee 
kruiden die het onweer kunnen weren 
(alsem of bijvoet en koninginnekruid, ook 
wel donder- of leverkruid genoemd).  

In sommige plaatsen bestaat het gebruik 
om wilgenroosjes en huislook in het boeket 
op te nemen. Het zevende kruid is het 
walnotenblad. Dit is samengesteld uit zeven 
blaadjes. Beweerd wordt dat de bliksem 
nooit in een notenboom inslaat. 

De traditie wil dat deze zeven kruiden 
achterbleven in het graf van Maria. Dat het 
om zeven kruiden gaat, heeft ook een 
betekenis. Zeven is in de kerkgeschiedenis 
het getal van de volheid. Het gezegende 
kruidenboeket beschermt volgens de traditie 
tegen allerlei soorten onheil, zoals 
blikseminslag.  

 

De boeketten werden vroeger samengebonden met een 
lint van zeven el lang (een el is ongeveer 68 
centimeter) en opgehangen boven huis- en staldeuren. 
Bij onheil werden er een paar takjes van in het 
haardvuur geworpen. 
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Aanmelding Eerste H. Communie  
en H. Vormsel 

De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie in groep 
vier vindt plaats op de basisscholen van ons 
parochiecluster. De aanmelding wordt in samenwerking 
met de basisscholen geregeld. Op dezelfde wijze worden 
de leerlingen van groep acht voorbereid op het H. 
Vormsel. 
 
Het komt ook met enige regelmaat voor, dat wij 
aanmeldingen ontvangen van kinderen die niet staan 
ingeschreven bij één van de basisscholen binnen ons 
cluster. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om leerlingen van 
het speciaal (basis)onderwijs. 
 
Indien uw zoon/dochter in het schooljaar 2020-2021 de 
E.H. Communie of het H. Vormsel wenst te ontvangen en 
niet is ingeschreven bij een school van ons 
parochiecluster, verzoeken wij u contact op te nemen met 
het parochiekantoor. Dit kan op dinsdag, woensdag en 
vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur op het volgende 
telefoonnummer: 045-5312378. 
Via mail: info@rk-ubachoverworms.nl 
Wij zien uw aanmelding graag uiterlijk 1 september 
tegemoet. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Coronaregels ook in kerken na 1 juli 
versoepeld 

Op de persconferentie van het kabinet op woensdag 24 
juni zijn opnieuw versoepelingen afgekondigd inzake de 
coronamaatregelen. Deze versoepelingen hebben ook 
gevolgen voor het samenkomen in kerken. Aanvankelijk 
zou de veiligheidsgrens bij religieuze bijeenkomsten per 1 
juli maximaal 100 personen zijn, maar nu wordt deze 
grens onder voorwaarden losgelaten. 

De voorwaarden zijn dat mensen vooraf reserveren, dat 
hen wordt gevraagd of zij gezondheidsklachten hebben 
die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus en 
dat zij een plaats krijgen aangewezen. Verder wordt de 
beschikbare ruimte bepalend voor het maximale aantal 
mensen dat aanwezig mag zijn, mits men anderhalve 
meter afstand van elkaar kan houden. 

Zingen 
Het overheidsonderzoek naar de risico’s van samen zingen 
is nog niet afgerond. Ook voor samenzang blijft dus het 
protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalvemeter’ van kracht. 
Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) houdt 
bij de overheid vinger aan de pols, ook waar het gaat over 
dit onderwerp. Aangekondigd is ook dat zangkoren 
binnenkort weer mogen oefenen en optreden, maar alleen 
onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden worden 
door de overheid later nog bekend gemaakt. Bij nieuwe 
ontwikkelingen, volgt verdere informatie via 
www.rkkerk.nl. 
 
De actuele richtlijnen voor onze kerken vindt u op: 
         www.rk-ubachoverworms.nl 

Gezinsbedevaart naar  
Lourdes 

Samen met het hele gezin of de kleinkinderen Lourdes 
bezoeken. Dat kan tijdens de speciale gezinsbedevaart die 
dit jaar – als het tegen die tijd tenminste mogelijk is – in 
de herfstvakantie wordt gehouden. Aan de reis kunnen 
gezinnen met kinderen, jongeren, maar ook opa’s en 
oma’s deelnemen. Alle deelnemers gaan met de bus 
vanuit Nederland naar Lourdes. Daar wordt een op 
kinderen en jongeren aangepast programma aangeboden, 
waarin de boodschap van Lourdes uiteraard wel centraal 
staat. De reis wordt begeleid door bisschop Gerard de 
Korte van ’s-Hertogenbosch. Kijk voor aanmelding of 
meer informatie op www.huisvoordepelgrim.nl 
 

                          

7

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aanmelding Eerste H. Communie  
en H. Vormsel 

De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie in groep 
vier vindt plaats op de basisscholen van ons 
parochiecluster. De aanmelding wordt in samenwerking 
met de basisscholen geregeld. Op dezelfde wijze worden 
de leerlingen van groep acht voorbereid op het H. 
Vormsel. 
 
Het komt ook met enige regelmaat voor, dat wij 
aanmeldingen ontvangen van kinderen die niet staan 
ingeschreven bij één van de basisscholen binnen ons 
cluster. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om leerlingen van 
het speciaal (basis)onderwijs. 
 
Indien uw zoon/dochter in het schooljaar 2020-2021 de 
E.H. Communie of het H. Vormsel wenst te ontvangen en 
niet is ingeschreven bij een school van ons 
parochiecluster, verzoeken wij u contact op te nemen met 
het parochiekantoor. Dit kan op dinsdag, woensdag en 
vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur op het volgende 
telefoonnummer: 045-5312378. 
Via mail: info@rk-ubachoverworms.nl 
Wij zien uw aanmelding graag uiterlijk 1 september 
tegemoet. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Coronaregels ook in kerken na 1 juli 
versoepeld 

Op de persconferentie van het kabinet op woensdag 24 
juni zijn opnieuw versoepelingen afgekondigd inzake de 
coronamaatregelen. Deze versoepelingen hebben ook 
gevolgen voor het samenkomen in kerken. Aanvankelijk 
zou de veiligheidsgrens bij religieuze bijeenkomsten per 1 
juli maximaal 100 personen zijn, maar nu wordt deze 
grens onder voorwaarden losgelaten. 

De voorwaarden zijn dat mensen vooraf reserveren, dat 
hen wordt gevraagd of zij gezondheidsklachten hebben 
die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus en 
dat zij een plaats krijgen aangewezen. Verder wordt de 
beschikbare ruimte bepalend voor het maximale aantal 
mensen dat aanwezig mag zijn, mits men anderhalve 
meter afstand van elkaar kan houden. 

Zingen 
Het overheidsonderzoek naar de risico’s van samen zingen 
is nog niet afgerond. Ook voor samenzang blijft dus het 
protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalvemeter’ van kracht. 
Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) houdt 
bij de overheid vinger aan de pols, ook waar het gaat over 
dit onderwerp. Aangekondigd is ook dat zangkoren 
binnenkort weer mogen oefenen en optreden, maar alleen 
onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden worden 
door de overheid later nog bekend gemaakt. Bij nieuwe 
ontwikkelingen, volgt verdere informatie via 
www.rkkerk.nl. 
 
De actuele richtlijnen voor onze kerken vindt u op: 
         www.rk-ubachoverworms.nl 

Gezinsbedevaart naar  
Lourdes 

Samen met het hele gezin of de kleinkinderen Lourdes 
bezoeken. Dat kan tijdens de speciale gezinsbedevaart die 
dit jaar – als het tegen die tijd tenminste mogelijk is – in 
de herfstvakantie wordt gehouden. Aan de reis kunnen 
gezinnen met kinderen, jongeren, maar ook opa’s en 
oma’s deelnemen. Alle deelnemers gaan met de bus 
vanuit Nederland naar Lourdes. Daar wordt een op 
kinderen en jongeren aangepast programma aangeboden, 
waarin de boodschap van Lourdes uiteraard wel centraal 
staat. De reis wordt begeleid door bisschop Gerard de 
Korte van ’s-Hertogenbosch. Kijk voor aanmelding of 
meer informatie op www.huisvoordepelgrim.nl 
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Halve ?  pagina advertentie Delphinium en overige ruimte vullen met onderstaande 
tekst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bezinning op Woord 
Bezinning op het Woord is een uitgave van Dienst Liturgie en Kerkmuziek van het Bisdom Roermond. De uitgave is 
bedoeld voor allen die zich willen verdiepen in de liturgie van de eucharistie. Bezinning op het Woord biedt een 
inleiding, een korte bezining, voorbeden en verwijzingen naar de teksten van de dagelijkse liturgie.  
  
Abonnement 
Bezinning op het Woord verschijnt elke maand als handzame brochure. Kosten abonnement: 
Particulieren Nederland/België: € 21,50 
Parochie en kloosters in Nederland/België: € 24,- 
Overige Europese landen: € 41,50 
Buiten Europa: € 51,50 
  
Administratie Bezinning op het Woord (BOHW) 
Postbus 470 
6040 AL  Roermond 
E: neem abonnement 
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KLEINSCHALIG WONEN MET 24-UURS ZORG 

Als u voor uw naaste een goede plek zoekt om veilig, liefdevol en 
professioneel verzorgd te worden, dan kan dit bij ons! 

Onze kleinschalige woonvormen zijn (ook) geschikt voor mensen met 
dementie, wanneer zelfstandig thuis wonen niet langer verantwoord is. 
Naast een comfortabele woonomgeving en gekwalificeerde zorg vinden wij 
het welzijn van een mens minstens zo belangrijk, omdat dit van grote 
invloed is op de kwaliteit van leven. Binnen de zorglocaties van Delphinium 
wordt er daarom dagelijks uitgebreid aandacht besteed aan het welzijn van 
onze bewoners. 

Onze locatie Zorgresidentie De Voort is een sfeervolle en gezellige 
woonvorm aan de Kleikoeleweg 96 te Landgraaf met een mooie grote tuin 
er omheen, gelegen aan de rand van een natuurgebied.  

Alle eenpersoons zit/slaapkamers mogen uiteraard naar eigen smaak en 
wens ingericht worden. 
 
Zorg van Delphinium sluit aan op uw zorgvraag, wensen en uw individuele 
behoeften. Zorg is immers te allen tijde maatwerk. Wij vinden het 
belangrijk om samen met u, uw wensen en behoeften in kaart te brengen 
en door te vertalen naar goede zorg die persoonlijk bij uw naaste past. 

Afhankelijk worden van zorg en ondersteuning is geen makkelijk proces, en 
daar hebben wij alle begrip voor. Ieder mens is een individu en heeft een 
persoonlijke zorgbehoefte. Zorg is immers nooit standaard. U mag er dan 
ook op rekenen dat onze zorgprofessionals uw naaste – waar nodig - 
ondersteunen om zodoende diens autonomie te behouden. Zij hebben hun 
zorghart en -houding erop gericht om onze bewoners van een optimale 
kwaliteit van leven, hetzij met beperkingen, te laten genieten. 

Als u vragen heeft of behoefte aan meer informatie, helpt Marianne Pleuger 
u graag verder. Zij is ma/di/wo/vrij telefonisch te bereiken op 
telefoonnummer 06-47947343 of per mail via m.pleuger@delphinium-
zorg.nl. 

Uitgebreide informatie over Delphinium Zorg vindt u natuurlijk ook terug op 
onze website: www.delphinium-zorg.nl. 



                       Nr.4, juli 2020 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVaakkaannttiiee  vviieerreenn  
In het Heilig Hangplekje editie juni hadden wij 
het over het vieren van de 7 sacramenten die 
ons op onze gehele levensweg begeleiden.  En 
deze maand vieren we een hele mooie tijd van 
het jaar: Zomervakantie!!! 

“Vakantie” komt van “vacant” en dat 
betekent: onvervuld, openstaand, leeg. Het 
maakt niet uit hoe jullie dit jaar de “lege” 
weken gaan vullen: de een ligt in de hangmat, 
de ander in het zwembad; de een is gewoon 
lekker lui, de ander gaat 20 km wandelen; 
sommigen gaan naar een bioscoop en 
sommigen trekken erop uit met de fiets. Hoe 
dan ook: hoofdzaak is dat jullie kunnen 
genieten van ontspanning, gezelligheid en 
vrije tijd. 

De Sacramenten houden zich echter niet aan 
vakantietijden, want ze zijn ALTIJD 
beschikbaar! Misschien mag iemand bij een 
Doopsel  of Bruiloft aanwezig zijn. En de H. 
Communie mogen we ook in de vakantie 
ontvangen als er een H.Mis is in onze kerk.  

En als er een dagje regen komt...dan kunnen 
jullie het plaatje van de kerkmuis kleuren. 

Fijne vakantie allemaal!!! 

 

 

Puzzelstukje 4: Knip het 
uit en bewaar het goed. 
Als je alle 6 puzzelstukjes 
hebt verzameld, krijg je 
een heel mooi plaatje. 

Oplossing 
Sacrament 
van Boete en 
Verzoening. 

Wie heeft de 
vergevende 
Jezus 
ontdekt? 
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Liturgische diensten Ubach over Worms 
Vrijdag 10 jul Waubach 09.00 uur
Zaterdag 11 jul H. BENEDICTUS, ABT, PATROON VAN EUROPA

Abdissenbosch 18.00 uur vr. overl. echtp. Schnitzeler-Meens en overl. fam. Dortants-Meens (st); vr. 
Meggy Rutten;

Zondag 12 jul VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg Vervalt !!

Waubach 10.00 uur

TV-MIS vr. Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; vr. ouders Zef en 
Bertie Severens-Van den Oever vw. verjaardag; vr. Frans Dancsecs en Jo 
Gillissen; vr. ouders Zitzen-Heijnen; als jrdst. vr. Ger Bouwman en wederz. 
ouders Bouwman en Gossen; als jrdst. vr. Peter Steins en Annie Steins-Hamers; 
vr. de overledenen van de families Gielen-Dautzenberg en Meessen-Lennartz; 
vr. ouders Pierre Huijnen en Tiny Huijnen-Scheeren; vr. Dieter Bloi; vr. ouders 
Werner en Mia Abel-Simons (st);

Rimburg H. Doopsel Lewis Pricken
Maandag 13 jul H. HENRICUS Waubach 19.00 uur
Woensdag 15 jul H. BONAVENTURA, BISSCHOP EN KERKLERAAR

Waubach 19.00 uur vr. Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); vr. Mathieu en Mia 
Frings-Dautzenberg; 

Donderdag 16 jul H. MAAGD MARIA VAN DE BERG KARMEL Waubach 09.00 uur
Vrijdag 17 jul Waubach 09.00 uur
Zaterdag 18 jul Abdissenbosch 18.00 uur
Zondag 19 jul ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Rimburg 10.00 uur vr. ouders Pierre en Johanna Simons-Douven; als jrdst. vr. ouders Paulssen-
Meyers (st); vr. Annie Rutten-Kaczmarek;

Waubach 11.30 uur

vr. ouders Sjir en Tonny Moonen-Lipperts en dochter Chantalle (st); als jrdst. 
vr. Mia Konings-Thuis (st); vr. ouders Speck-Herbergs en overl. fam.; vr. Cleo 
Wassen; vr. Marianne Hahnraths; vr. Jo Wlims; als jrdst. vr. ouders Johan en 
Trautje Franken-Vossen (st);

Maandag 20 jul H. APOLLINARIS, BISSCHOP EN MARTELAAR Waubach 19.00 uur
Woensdag 22 jul H. MARIA MAGDALENA Waubach 19.00 uur
Donderdag 23 jul H. BIRGITTA, KLOOSTERLINGE Waubach 09.00 uur
Vrijdag 24 jul H. CHARBEL MAKHLŨF, PRIESTER

Waubach 09.00 uur vr. echtp. Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); vr. Jacob en Anna 
Heinen-Hanssen vw. naamfeest (st); 

Zaterdag 25 jul H. JAKOBUS, APOSTEL
Abdissenbosch 18.00 uur vr. ouders Sjaak en Minie Duba-Hoeppener (st); 
Zondag 26 jul ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg 10.00 uur

Waubach 11.30 uur
vr. Hermie Bogman; vr. Jan Evertsen (st); als jrdst. vr . Jos Brull (st); als jrdst. 
vr. ouders Plum-Heinen en dochter Mia (st); 

Maandag 27 jul Z. TITUS BRANDSMA, PRIESTER EN MARTELAAR Waubach 19.00 uur
Woensdag 29 jul H. MARTHA Waubach 19.00 uur
Donderdag 30 jul H. PETRUS CHRYSOLOGUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR WB 09.00u.
Vrijdag 31 jul H. IGNATIUS VAN LOYOLA, PRIESTER Waubach 09.00 uur
Zaterdag 01 aug H. ALFONSUS MARIA DE ‘LIGUORI, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Abdissenbosch 18.00 uur vr. Zef en Mia Vaessen-Kusters (st); vr. Wiel Vaessen (st);
Zondag 02 aug ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg 10.00 uur

Waubach 11.30 uur vr. Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); vr. Jo Meessen vw. 
verjaardag (st);

Maandag 03 aug
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Het volgend Kirkebledje  verschijnt op 21 aug. en wel voor de periode tot 18 sept. 
Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 12 aug. liefst middels een briefje  

in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg. 

Waubach 19.00 uur vr. Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; 
Woensdag 05 aug KERKWIJDING VAN DE BASILIEK VAN MARIA DE MEERDERE 
Waubach 19.00 uur vr. ouders Bernhard en Fina Goebert-Scholle (st); 
Donderdag 06 aug GEDAANTEVERANDERING VAN DE HEER    Waubach  09.00 uur 
Vrijdag 07 aug HH. SIXTUS II, PAUS, EN GEZELLEN, MARTELAREN 

Waubach 09.00 uur vr. ouders Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef 
(st);  

Zaterdag 08 aug H. DOMINICUS , PRIESTER 
Abdissenbosch 18.00 uur vr. ouders Wiel en Fieny Rutten-Drossaert (st); vr. Meggy Rutten; 
Zondag  09 aug NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR 
Rimburg  H. Mis vervalt! 

Waubach 10.00 uur 

TV-MIS als zeswekendienst vr. Lieske Gerards-Dautzenberg;vr. Sjaak Dejalle 
en dochter Ria Römkens-Dejalle; vr. Hermie Bogman; als jrdst. vr. overl. ouders 
Chris en Marga Kölgens-Quaedvlieg (st); vr. ouders Notermans-Heinen en 
kleinzoon Bert Loo; vr. ouders Logister-Windmuller en dochter Mia (st); vr. 
Frans Dancsecs en Jo Gillissen; vr. Wiel en Annie Skerka-Pauli; vr. Nico Posma 
vw. 50 jarige trouwdag;  

Maandag 10 aug H. LAURENTIUS, DIAKEN EN MARTELAAR 
Waubach 19.00 uur vr. ouders Plum-Heinen en dochter Mia (st);  
Woensdag 12 aug H. JOHANNA FRANCISCA DE CHANTAL, KLOOSTERLINGE 

Waubach 19.00 uur vr. Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); vr. ouders Mien en Fien 
Goossens-Putmans en uit dankbaarheid; 

Donderdag 13 aug HH. PONTIANUS, PAUS, EN HIPPOLYTUS, PRIESTER  Waubach 09.00 u. 
Vrijdag 14 aug H. MAXIMILIAAN MARIA KOLBE, PRIESTER EN MARTELAAR 

Zaterdag 15 aug HOOGFEEST VAN MARIA TENHEMELOPNEMING & Zegening v.d. 
Kroedwusj 

Waerderkapel 19.00 uur 

vr. Mia Michorius-Plum; vr. Muisje Michorius-Mous en moeder Stephanie; als 
jrdst. vr. Nöl Lutgens, tevens vr. Troutje Lutgens-Boymans (st); vr. Mathieu 
Nievelstein en Lucia Peters, tevens vr. dochter Maria (st); vr. ouders Loo-
Schnackers en ouders Notermans-Heinen en alle overl. familieleden; als jrdst. 
vr. Jo Plum en Thea Plum-Erkens; vr. Jozef Scholle; vr. ouders Scholle-Scholtes 
en Michorius-Sonjé en overl. familie; 

Zondag  16 aug TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Rimburg 10.00 uur vr. ouders Pierre en Johanna Simons-Douven; als jrdst. vr. ouders Paulssen-
Meyers (st); vr. Annie Rutten-Kaczmarek; 

Waubach 11.30 uur 

als 1ste jrdst. vr. Jo de Lang; vr. overl. families de Lang en Kölgen; vr. ouders 
Sjir en Tonny Moonen-Lipperts en dochter Chantalle; vr. ouders Zef en Bertie 
Severens-Van den Oever; als jrdst. vr. ouders Jongen-Steens (st); vr. ouders Sjef 
en Bertha Gerards-Goffin en schoondochter Christie (st); vr. leden en overl. 
leden van de Zangvereniging Vriendenkring St. Rochus (st);  

Maandag 17 aug Waubach 19.00 uur vr. ouders Adams-Schuncken (st); 
Woensdag 19 aug H. JOHANNES EUDES, PRIESTER Waubach 19.00 uur 
Donderdag 20 aug H. BERNARDUS, ABT EN KERKLERAAR Waubach 09.00 uur 
Vrijdag 21 aug H. PIUS X , PAUS Waubach 09.00 uur 
Zaterdag 22 aug H. MAAGD MARIA, KONINGIN 
Abdissenbosch 18.00 uur vr. overl. ouders Gärtener-Wolters (st);  
Zondag  23 aug EEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 
Rimburg 10.00 uur  

Waubach 11.30 uur vr. Jan Evertsen (st); vr. Mariet Verboeket-Crombach en dochter Chantal; vr. 
Hub Dortants (st); vr. Sjef Speck;  
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