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Vakantie
Ik kwam pas 10 geboden voor een goede vakantie tegen,
van de Belgische Kardinaal Danneels. Met een half
knipoog geschreven, maar zeker goed om af en toe even
bij stil te staan in vakantie tijd….

Gij zult dus niet vergeten ook voor Hem wat van uw vrije
tijd vrij te maken.
Het zevende gebod:
Fotograferen is een moderne vorm van jagen: je ‘schiet’
kiekjes voor later;

Gij zult vakantie nemen.

Maar niet iedereen houdt ervan dat gij binnendringt in
zijn privésfeer.

En wel des te langer naarmate je denkt er geen tijd voor
te hebben.

Gij zult dus uw medemens niet ongevraagd voor
fotowild aanzien.

Het eerst gebod is en blijft:

Want precies dan zijt gij hard aan vakantie toe.
Het achtste gebod:
Het tweede gebod:
Gij zult echt vakantie nemen.
Helemaal dus, met heel uw lichaam en heel uw verstand.
Het derde gebod:
Vakantie is een weldaad voor uzelf en uw huisgenoten,
Gij zult uw vakantie dus niet gebruiken om buren of
vrienden te overbluffen.
Het vierde gebod:

God heeft veel kleuren op zijn palet. Bruin zult gij dus
niet verabsoluteren.
Het is niet de enige kleur die prettig is om naar te kijken.
Het negende gebod:
Lekker lang uitslapen is een van de verkwikkingen van de
vakantie;
Maar de mooiste dingen geeft God in de morgen.
Minstens een paar keer per week zult gij daarom wat
vroeger opstaan om God te danken voor al het moois dat
Hij schenkt.

Niet iedereen heeft vakantie.
Gij zult daarom de mensen die van dienst zijn om u een
prettige tijd te bezorgen, met evenveel respect en
dankbaarheid behandelen als gij zelf wilt ondervinden.
Het vijfde gebod:
In de zomer zoeken wij de zon liefst niet alleen en
letterlijk.
Gij zult dus ook uw huisgenoten of vrienden in het
zonnetje zetten.
Het zesde gebod:
Vakantie is vrije tijd.

En het tiende gebod geldt voor de terugkeer:
Gij zult bij uw thuiskomst niet klagen dat het zoveel
geregend heeft.
Dat deed het voor wie thuisbleven ook.
Laat hen liever meegenieten van de mooie dagen die gij
wel gekregen hebt.

Voor iedereen die net als wij nog weg gaan of zij die
gewoon lekker thuisblijven om van de zomer te
genieten: een hele goede (rest van de) vakantie
toegewenst!

Maar daartoe is een bevrijd hart nodig en dat kan alleen
God ons schenken.
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Container– en tuinmachines verhuur
Groenafval

Hout (excl. bielzen)

6 m³
10 m³
20 m³

10 m³

€ 155
€ 195
€ 335

Grond
6 m³
10 m³

€ 225

Diversen
€ 145
€ 185

6 m³
10 m³

€ 375
€ 560

Puinafval

Bouw en sloopafval

6 m³
10 m³

6 m³
10 m³

€ 110
€ 150

€ 245
€ 390

Deze prijzen zijn exclusief BTW voor de eerste twee dagen. Daarna € 1,50 per dag
tot maximaal een maand.
Indien men langer dan een maand wil huren, kan dat alleen op aanvraag.

Doctor Ottenstraat 48
6369 VP Simpelveld
Telefoon: 045 - 544 18 17
info@fysio-baggen.com
www.fysio-baggen.com

Hondsrug 10, 6422 PV Heerlen
tel. 045-5414805 / 06-20188220
www.tuinmachinesverhuur.nl
Uw adres voor:
aardappelen, groenten, fruit boerderijzuivel,
ambachtelijk brood en gebak.
Alle producten worden dagelijks dagvers geleverd.
Tevens een ruim assortiment aan streekproducten
en relatiegeschenken.

Boerderijwinkel Gebr. Spee
Oude Schoolstraat 2a
6367 HD Uachsberg
Tel./Fax 045-5750108
Mail info@boerderijwinkelgebrspee.nl
w.boerderijwinkelubachsberg.nl
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Harmonia. Wij danken voor hun inzet en wij bieden hun
onze hartelijke gelukwensen aan. Dat zij nog vele jaren in
goede gezondheid in ons midden mogen zijn. Om 15.00
uur is er in de Remigiuskerk een dankdienst opgeluisterd
door Kerkelijk Zangkoor Harmonia. Een fijne dag en
nogmaals van harte proficiat.

Parochienieuws Simpelveld

Bezichtiging Remigiuskerk
In de maanden juli en augustus is de hele kerk te
bezichtigen. Elke woensdagmiddag van 14 tot 16 uur staan
gidsen ter beschikking voor rondleidingen. Er is veel
moois te zien, dus zeker een bezoekje waard.
Voor rondleidingen buiten deze uren: bel Gerard Frijns:
045 544 1936.

Ter herinnering: H.Hartfeest
Vrijdag 27 juni om 19.00 uur H. Hartkapel Bosschenhuizen:
Openluchtmis met na afloop koffie en vla. Wij hopen dat
de bezoekers tijdens de collecte geen lege beurs zullen
hebben zoals onze pastoor afgelopen jaar.

Koffiedrinken
Zondag 29 juni vervalt het koffiedrinken in Simpelveld
i.v.m. het openluchtconcert op het plein voor de kerk.
Op zondag 27 juli zien we u wel weer graag na de H. Mis in
de parochiezaal of in de pastorietuin.

Kinderclub de Wijnrank
Woensdagmiddag 2 juli houden we weer Kinderclub en
vieren we de afsluiting van het seizoen.
Met de kinderen gaan we kijken wat er zoal in het
vakantiekoffer van Jezus gezeten zou hebben.
Er is een gezellige middag met diverse spelletjes en
lekkere versnaperingen. Van 14 tot 16 uur zijn alle
kinderen welkom in de parochiezaal tegenover de
Remigiuskerk.

Parochienieuws
Simpelveld / Bocholtz
1e optreden Projectkoor
Afgelopen weken hebben een aantal jeugdigen uit
Simpelveld en Bocholtz druk gerepeteerd en een mooi
repertoire aan liederen ingestudeerd o.l.v. Bart en
Bernarda van Kerkvoort.
Op de volgende dagen geven zij een uitvoering in onze
kerk: Zaterdag 28 juni om 17.45 uur in de Remigiuskerk te
Simpelveld en zaterdag 5 juli om 19.00 uur in de
Jacobuskerk te Bocholtz.
Wij zien uit naar het optreden van dit projectkoor en
hopen dat veel mensen komen luisteren.

Parochienieuws
Simpelveld / Ubachsberg

Gouden huwelijken
Op 19 juli is het 50 jaar geleden dat Netty en Jan Heuts,
Sint Georgestraat 11, in het huwelijksbootje stapten. Zij
vieren dit gouden huwelijk met een plechtige H. Mis om
17.45 uur in onze parochiekerk. Netty en Jan zijn beiden
actief lid van ons Kerkelijk Zangkoor Harmonia, dat dan
ook de H. Mis met verve zal opluisteren. Proficiat en een
feestelijke dag toegewenst.
Finy en Math Mennens, Dr. Poelsplein 8B, vieren op
zaterdag 26 juli hun 50-jarig huwelijksfeest. Beiden zetten
zich met hart en ziel in voor onze parochiegemeenschap
in Simpelveld: Finy met haar gouden handjes bij het
vervaardigen van mooie bloemstukken in de kerk en Math
met zijn gouden stem als tenor in ons Kerkelijk Zangkoor

Vrijwilligers bedankt
Als dank voor het vele werk dat onze vrijwilligers elk jaar
verzetten, organiseren pastoor Pisters en het kerkbestuur
een barbecue voor onze vrijwilligers.
Zaterdagavond 12 juli in Ubachsberg en zondagmiddag
13 juli in Simpelveld. Heeft u ondanks onze
vrijwilligersregistratie - of om welke reden dan ook - geen
uitnodiging ontvangen, neem dan contact op tijdens de
kantooruren met een van onze medewerksters .
Iedere vrijwilliger ontvangt een persoonlijke uitnodiging.
We hopen dat het weer een drukbezochte en gezellige
bijeenkomst mag worden.
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Raymond Spork
Ruime
sortering
RVS
badkamer–
en
toiletaccessoires, o.a. Blomus, Geesa, Keuco
Grote keuze in bad– en w.c. matten,
o.a. Aquanova, Floris, Meusch, Spirella.
Altijd leuke aanbiedingen

Installatiebedrijf RAYMOND SPORK
Vroenhofstraat 5
6369 AP SIMPELVELD
Telefoon: 045 - 544 03 72
Gas-, water-, sanitair-, en c.v.-installateur

SWOBS COMPUTERHOME

Wilhelminastraat 19 Bocholtz

Doelgerichte Computercursussen
www.computerhome.info
Het gebruik van een (P)ersonal (C)omputer wordt steeds meer noodzakelijk voor het verrichten van veel handelingen binnen ons dagelijkse leven. Denk aan het in stand houden van contacten via e-mail, het gebruik maken van diensten via internet, contact met de overheid en internet-bankieren. De computer, als hulpmiddel bij ons functioneren, zal aan belang alleen maar toenemen. Ouderen kunnen
bij ons terecht voor cursussen en workshops. Gepaard gaande met professionele instructie (gebaseerd op meer dan 10 jaar ervaring),
aandachtige begeleiding en duidelijke lesstof , bieden wij U:
Cursussen
Windows 7 of 8.1

Lessen
10

kosten
€
80,00

Internet ( bankieren ) / e-mail

10

€

80,00

Word of Excel 2007/2013

10

€

80,00

Fotobewerking met Adobe Photoshop ( incl. programma) 11

€

110,00

Diashow maken met Arcsoft (incl. programma)

8

€

80,00

10

€

110,00

Workshop gebruik Tablet of iPad

3

€

40,00

Workshop overstap naar Windows 8.1

3

€

40,00

Workshop “Opfris Windows / Internet:”

6

€

50,00

Videoshow met Magix Video Deluxe ( incl. programma)

 Bij de workshops ” gebruik Tablet en Ipad”
is een eigen iPad of tablet met Android besturing vereist
 Kosten cursussen en workshops zijn inclusief
alle lesmaterialen
 Certificaat bij afsluiting cursussen ( niet
voor workshops )
 Gratis gebruik oefenuren (niet voor workshops)
 Beperkte kortingsregeling

Thans maakt weer een aantal cursisten gebruik van het bovenstaande pakket. Inschrijvingen voor cursussen,
welke starten in het vierde kwartaal 2014 kunnen nu reeds plaatsvinden. Meer weten en inschrijven ?
Bel dan ( na 10.00 uur ) met Math Bisschops : 045-5442407 of Jan Mertens 045-5442523
Inschrijving ook mogelijk via onze website.
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kerk aan te treffen. Zijn zorg voor de jaarlijkse
aanwezigheid van een prachtig kersttafereel zal velen
zeker nog heugen.

Parochienieuws Simpelveld
In Memoriam
Afgelopen maand hebben wij afscheid moeten nemen
van twee van onze vrijwilligers.

Het noodgedwongen afscheid van ‘zijn’ kerk enkele jaren
geleden, omdat het gebouw aan de kerkelijke erediensten
werd onttrokken, heeft Aloys bijzonder geraakt. Maar de
kerkmuziek bleef hij trouw, letterlijk tot vlak vóór zijn
plotse overlijden. De waardering voor zijn grote inzet mag
blijken uit het feit dat hij zowel kerkelijk (Pro Ecclesia) als
wereldlijk (Orde van Oranje Nassau) onderscheiden werd.
Mag ons welgemeend dankjewel een troost voor Bertie,
de kinderen en kleinkinderen zijn.

In Memoriam Aloys Dautzenberg

In Memoriam Winand Kohl

Op zondag 1 juni jl. werden we geconfronteerd met het
plotselinge overlijden van Aloys Dautzenberg. Een
markante persoonlijkheid in Simpelveld, maar vooral
binnen de buurtschap Huls.

Op 23 mei 2014 bereikte ons het droevige bericht dat
Winand Kohl is overleden.

Vanuit een oprechte betrokkenheid bij de gemeenschap
nam Aloys op velerlei fronten zijn verantwoordelijkheid.
Uitgesproken veel energie heeft Aloys hierbij gestoken in
activiteiten die direct en indirect met het parochieleven te
maken hadden.
Als 25-jarige jongeman stond hij als medeoprichter aan de
wieg van het huidige Gemengd Kerkelijk Zangkoor SintJozef-Arbeider. Dit vanuit de gedachte, als er een kerk op
de Huls is, waarvoor Aloys zich in de periode rond 1956 al
actief had ingezet, er ook een koor moest zijn.
Met een onderbreking van een aantal jaren was Aloys nog
steeds een zeer actief lid van ‘zijn’ koor. De zorg voor de
hulpkerk op de Huls is in de loop van de jaren
spreekwoordelijk geworden. Meer dan 50 jaren vervulde
hij de taak als koster / organist en was hij vele uren in de

Vanaf 1997 was Winand een toegewijde en trouwe
vrijwilliger op het parochiekantoor bij het drukken en
verdelen van het parochieblad. Wij konden altijd op hem
rekenen en een beroep op hem doen voor de taken die
hem toevertrouwd waren.
Winand bedankt voor je inzet in al die jaren. We zullen je
missen. Wij wensen Finy, de kinderen, kleinkinderen en
overige familieleden veel kracht, warmte en liefde toe bij
het verwerken van dit verlies. Moge God jullie troost
schenken in deze moeilijke tijd.
Mag ook hier ons welgemeend dankjewel een troost voor
Finy, de kinderen en kleinkinderen zijn.
Pastoor Pisters
kerkbestuur en vrijwilligers
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Drie gangen menu
Soep van de dag naar keuze
-

Naar keuze varkensschnitzel, varkenshaas, biefstuk,
zuurvlees, kipfilet of kabeljauw
-

Deze serveren wij met ftrites,
warme groente en salade
-

Naar keuze dame blanche, ijs met fruit, fruitcocktail,
koffie of thee
-

€ 16,50
-

Kindermenu tot 12 jaar bieden wij u voor de helft van de
prijs

Dirksstraat 2, 6367 HW Ubachsberg
Telefoon 045-5754443
B.g.g. 045 – 5752161 (tevens fax)
Internetsite: www.montagnard.nl
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Inzegening wegkruis tijdens processie

Parochienieuws Ubachsberg

Het kruis is op 1 oktober 2013 geplaatst op een Kunrader
stenen sokkel die gemetseld is door dhr. Honings uit de
Hunsstraat. Het werd feestelijk opgeleverd op zondag 13
oktober door de buurtvereniging “Dalstraat”.

Processie Ubachsberg
Op zondag 6 juli trekt de processie weer uit in
Ubachsberg via de Kleine Heide.
Route
Vertrek vanuit de kerk, Dirkstraat, Mostardstraat,
Hunsstraat (rustaltaar),
Dalstraat, Schepensweg, Kleine Heide (rustaltaar),
Kerkstraat, ontbinding aan H. Hartbeeld kerk.
Opstelling processie
Schutterij
Processiekruis met misdienaars
Communicantjes en ouders communicantjes
Kerkelijk zangkoor St.Bernardus
Misdienaars en acolieten
Allerheiligste
Kerkbestuur
Oud kerkbestuur
College B&W
Dames parochianen
Fanfare
Mannen parochianen

Parochietreffen na processie op Gen
Berg
Het parochietreffen na de processie is een niet meer weg
te denken traditie waarbij de inwoners van ons kerkdorp,
hun families en of kennissen van buiten het dorp, elkaar
kunnen ontmoeten in een gezellig samenzijn op het
kerkplein.
Dankzij
de
medewerking
van
de
diverse
buurtverenigingen, onze vaste corvee dames, vrijwilligers
en niet te vergeten de financiële ondersteuning van de
gemeente Voerendaal, kunnen we een gezellig
parochietreffen organiseren.

Het kruis heeft jaren dienst gedaan als grafkruis voor
mevr. Maria Gertruda Absil en Matthys Joseph Nicolaas
Reinders uit Kerkrade vanf 1980 tot circa 2011-2012. Het
kruis is zelf gemaakt door Matthys Reinders en had
zodoende emotionele waarde voor de familie en men
besloot om het ergens te plaatsen in de omgeving. Men
benaderde Chris Willems uit Ubachsberg die t.z.t. een
geschikte plaats voor het kruis zou vinden.
Het was de buurtvereniging
“Dalstraat”
die
enige
maanden later een kruis
zocht om het te plaatsen aan
het einde van de DalstraatScheepersweg. Na dik een
jaar waren alle vergunningen
en
andere
faciliteiten
compleet en kon men
overgaan tot het plaatsen
van het kruis. Dit gebeurde
op 1 oktober door dhr
Schneiders-Pakbiers-Beckers
en Prumpeler. Op zondag 13 oktober werd het kruis
overgedragen aan de leden van de Buurtvereniging onder
het genot van koffie met gebak en een drankje.
Dhr. Wiel Packbiers legde de hele situatie over het hoe en
wat voor het plaatsen van dit kruis uit, waarna Chris
Willems uiteenzette over de afkomst van het kruis en
dankte eenieder die aan het tot stand komen van dit
mooie exemplaar zijn medewerking heeft verleend.
Hierna gaf Jan Reinders een uiteenzetting over hoe alles
tot stand is en was gekomen. Het tekstbordje is
geschilderd door Jan Scheepers uit Margraten met de
tekst “Gods Bergrust”.

Zo zijn er voor eenieder, naast koffie of frisdrank,
broodjes met ham en kaas. Het kerkplein zal worden
ingericht met statafels en tafels met stoelen; verder zal er
voor de kinderen iets leuks zijn om zich te vermaken.
Natuurlijk zijn er voor hen ook versnaperingen aanwezig.

Lempkesmarkt en bereikbaarheid kerk

Mocht het onverhoopt regenen, zodat de processie niet
kan uittrekken, dan zal het koffiedrinken in de pastorie
plaats vinden aansluitend aan de H. Mis van 9.00 uur.

Mindervaliden opgelet
Mindervalide mensen

U bent van harte uitgenodigd, U komt toch ook ?
Kerkbestuur St. Bernardus Ubachsberg.

Zaterdagavond 19 juli is de Misviering om 19.00 uur in de
Bernarduskerk minder goed bereikbaar met de auto.
Gelieve er rekening mee te houden dat u een stukje extra
moet lopen.
mogen met een door het
kerkbestuur uitgegeven kaart parkeren op het
Bernardusplein en kunnen de kerk bereiken via het
kerkhof. Meer informatie op het parochiekantoor
(dinsdagmorgen) of bij Maria Schouteten.
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Kerkdiensten parochie Sint Remigius

Simpelveld
Dinsdag 1 juli
19.00
Carl Schings (o);

Donderdag 3 juli
19.00
Voor het welzijn van alle parochianen;

Vrijdag 4 juli
V.a. 9.00 Ziekencommunie aan huis
18.30
Aanbidding
19.00
Voor de intenties uit het intentieboek in de
kerk;
Ouders Reinders-Peukens (st);
Anneke Stijns-Leymans (o);
Hub Dautzenberg (vw verj.) en Sjeng en Aloys
Dautzenberg;

Zaterdag 5 juli
12.30
Huwelijk Jesse Canisius en Jolijn Bleijlevens

Jrd. ouders Daniël en Barbara HensgensLucassen en kinderen;
Wiel Frijns;
Jrd. ouders Brassé-Senster;

1e jrd. Jan Coerver en voor zoon Ralf (o);
Toos Raaijmakers-Vingerhoeds (o);
Mia Meisters-Baggen (o);
Sjef Lipsch;
Finy Bartholomé-Simon (nms. bew. Kloesterstedche);
Jrd. ouders Piet en Mien Smeets-Ernes;
Trees Smeets-Laheij (o);
Jrd. Mia Zinzen-Lennartz (st);

19.00
Echtp. Gotschalk-Knops (st);
Mai Janssen (o);

Dinsdag 8 juli
19.00

Ouders Broekmans-Horbach (st);
Overl. ouders en kinderen Xhonneux (st);
Sophie Hounjet-Hamers (o);
Thea Sauren;

Donderdag 10 juli
19.00
Voor het welzijn van alle parochianen;

Zaterdag 12 juli
Weekend 15 e zondag door het jaar
17.45 Kerk. zangkoor Huls
Zwd. Aloys Dautzenberg;
Jrd. Mia Scheeren-Prumpeler (st);
Jelle, Leo en Josta Kloth;
Jrd. Servé Kleynen en voor familieleden;
Jrd. Herman Joha en overige familieleden;
Ouders Vliex-Storms en fam.;

Zaterdag 5 juli
Weekend 14 e zondag door het jaar
17.45

Donderdag 17 juli

Zondag 13 juli

Zaterdag 19 juli
Weekend 16 e zondag door het jaar
17.45 Kerk. zangkoor Harmonia
1e jrd. Lies Vankan-Vandeweijer (o);
Uit dankbaarheid b.g.v. 50 jarig huwelijk van
Netty en Jan Heuts-Peukens;
Maria Vanthoor (st);
Mia Storms (o);
Jrd. Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st);
Voor een bijzondere intentie;
Jrd. Leo Snackers en Netta SnackersPeukens;
Jrd. Andreas Beckers;

Zondag 20 juli
11.00
Gerda Bisschops-Hoeben (o);
Mia Wings-Weijers (o);
Gérard Vogels (o);
Uit dankbaarheid b.g.v. 50 jarig huwelijk;
Ouders Reulen-Doveren en Lie Doveren;

11.00
Jrd. Math Grooten en voor Rob Grooten (nms.
Tiny en mam);
Wilhelm Kohl (st);
Leo Kohl;
Jrd. Marcel en Mia Simons-Vliegen (st);
Voor overleden gelovigen (st);
Annie Joosten-Wenders (v.w. verjaardag);
Ouders Houben-Ploumen en zoon Sjef;
Piet en Mimi Offermans-Frijns;

Zondag 6 juli

Dinsdag 22 juli
19.00
Jrd. Maria, Elisabeth Vreuls (st);
Thea Sauren;

Donderdag 24 juli

19.00
Voor het welzijn van alle parochianen;

11.00
Zwd. Winand Kohl;
1e jrd. Mariets Moison-Brassé (o);
Jrd. ouders Willem Ploumen-Luja (st);
Finy Bleijlevens (o);
Chel Burgers (o);

Dinsdag 15 juli
19.00
Voor de zieken van onze parochie;
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Zaterdag 26 juli
15.00
Uit dankzegging b.g.v. 50 jarig huwelijk van
Finy en Math Mennens;

Zaterdag 26 juli
Weekend 17 e zondag door het jaar
17.45
Zwd. Billa Arninkhof-Jongen;
1e jrd. Mathieu Lardinois (o);
Johanna Lardinois-Bischoff (o);
Jrd. Ben Cuppens en ouders Broers-Bessems
(st);
Jrd. Nic Loo en Trautje Dautzenberg (st);
Jrd. Ketie van Tilburg-Bisschops en wederz.
ouders (st);

Pierre Bleijlevens (o);
Klaus Ruyters (o);
Jrd. Wiel Franzen;
Marian Brouwers-Faymonville (o);
Uit dankbaarheid b.g.v. 40 jarig huwelijk;
Ouders Otten-Merx en familie;
Jrd. ouders Hardy-Weijers;
Jrd. Johan Schielen;

Zondag 27 juli
11.00
Koffiedrinken na de mis
Jrd. echtp. Souren-Xhonneux (st);

Dinsdag 29 juli
19.00
Voor de zieken van onze parochie;

Donderdag 31 juli
19.00
Giel en Bertha Xhonneux (st);

Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere

Bocholtz
Rozenkrans
maandag 18.30 uur (+aanbidding)
woensdag en vrijdag 18.40 uur
Dagkapel

Zaterdag 28 juni
H. Ireneüs, bisschop en martelaar
Kerk:19.00 Dameskoor Morgenzang
Nelly Schmetz-Kok (o);
Jrd. Vanhommerig-Collaert;
Jrd. ouders Brouns-Pluymaekers (st);
Jrd. echtg. Franssen-Goebbels (st);

Zondag 29 juni
HH Petrus en Paulus, apostelen
Kerk:9.45 Gregoriaans M.m.v. Schola
Cantorum
Zwd. Zef Merx;
Jrd. Gertrud en Willem Dautzenberg (st.);
Echp. Schrijvers-Wintgens (st);
Jrd. Frans Vaessen;
Jrd. ouders Schoonbrood-Dumont (st);

Maandag 30 juni

H.H. Eerste martelaren van de Kerk
van Rome
Dagkapel:19.00
Uit dankbaarheid;

Dinsdag 1 juli
Dagkapel:9.00
Ter intentie van een noodlottig ongeval;

Woensdag 2 juli
Dagkapel:19.00
Mej. Derikx (st);
Ouders Wings-Vankan (st);
Ouders Schoonbrood-Dumont (st);

Donderdag 3 juli

Maandag 7 juli

H. Tomas, apostel
Dagkapel:8.30

Dagkapel:19.00

Voor de intenties uit het intentieboek;

Vrijdag 4 juli
H. Elisabeth van Portugal
Dagkapel:19.00
Echtp. Laeven-Contzen (st);

Zaterdag 5 juli
14.30 uur:
Huwelijk Ralf Keulders en Sylvia Paffen

H. Antonius Maria Zaccaria, priester
Kerk:19.00 m.m.v. Dameskoor
Morgenzang
Trautje Kleuters-Dequelle (o);
Marjo Lux-Zinzen (o);
Jrd. ouders Hameleers-Gelissen (st);
Jrd.Wim Habets en wederzijdse ouders;
Jrd. ouders Reijnders-Steinbusch en kinderen;
Maria Jansen-Kohl;
Jrd. Ludwig Harzon en jaardienst ouders
Bertrand – Peters;

Zondag 6 juli
14 e zondag door het jaar
Kerk:9.45 m.m.v. Schola Cantorum
met Volkszang
Zwd. Leo Kleuters;
Zwd. Jo Vaessen;
Mathieu en Els Zinzen-Sporck (o);
Ouders Jongen-Consten en zoon Leo;
Tiny Senden-de la Rosette;
Jrd. Jeu Weijers (st);
Math Huppertz;
Lies Deliége;
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Louis Beuken (o);
Ouders Knops-Jorissen, Hub en Albert;
Ouders Senden-Dautzenberg (st);

Dinsdag 8 juli
HH Maria Adolfina en gezellinnen
Dagkapel:9.00
Uit dankbaarheid;

Woensdag 9 juli
HH Martelaren van Gorcum.
Dagkapel:19.00
Voor een goede reis van de vakantiegangers;

Donderdag 10 juli
Dagkapel:8.30
Voor alle kinderen in de parochie;

Vrijdag 11 juli
H. Benedictus abt
Dagkapel:19.00
Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw (st);

Zaterdag 12 juli

Kerk:19.00 uur M.m.v. Dameskoor
Morgenzang
Jrd. ouders Haagen-Knops;
Jrd. Chrit Grooten (st);
Jrd. ouders Henskens-van Houtem;
2e jrd. Pascal Vanhommerig;
Paul Florack;
Voor de levende en overleden leden van de
K. E. Kruisboog Schutterij St Henricus 1891;

Zondag 13 juli
15 e

zondag door het jaar
Kerk:9.45 m.m.v. Schola Cantorum
met Volkszang
Hein Vanhommerig;
Agnes Hamers-Prevos (st);
Zef Merx;

Maandag 14 juli
H. Camillus de lellis, priester
Dagkapel:19.00

Ouders Bertram-Schepers;
6e jaardienst Maria Havenith – Packbeers;

Zondag 20 juli
16 e zondag door het jaar
Kerk:9.45 uur m.m.v. Schola Cantorum
met Volkszang
Jrd. Maria Vaessen-Dautzenberg (st);

Maandag 21 juli

Zondag 27 juli

Voor alle zieken in de parochie;

Dinsdag 15 juli

Ouders Schrijvers-Hamers en kinderen (st);

Dinsdag 22 juli

Voor alle vrijwilligers van de parochie;

Woensdag 16 juli
H. Maagd Maria v.d. berg Karmel
Dagkapel:19.00
Piet Groothuysens en Hein Vanhommerig;

Donderdag 17 juli
Dagkapel:8.30

H. Maria Magdalena
Dagkapel:9.00
Voor de intenties uit het intentieboek;

Woensdag 23 juli
H. Brigitta, kloosterlinge
Dagkapel:19.00
Billa Schrijvers (o)
Uit dankbaarheid;

Voor onze lieve vrouwe van Lourdes en de H.
Bernadette;

Donderdag 24 juli

Vrijdag 18 juli

Voor alle bouwvakkers die nu aan hun
welverdiende vakantie beginnen;

Dagkapel:19.00

H. Charbel Maklüf
Dagkapel:8.30

Maria Pelzer-Gökemeijer-Hodiamont (o);

Vrijdag 25 juli

Zaterdag 19 juli

H. Jakobus, apostel
Dagkapel:19.00

Kerk:19.00 m.m.v. Dameskoor
Morgenzang

HH Joachim en Anna, ouders van de
heilige Maagd Maria
Kerk:19.00 m.m.v. Dameskoor
Morgenzang
Sjeng Spork (o);
Annie Janssen (o);
Jaardienst Hub Hamers

H. Laurentius van Brindisi, priester en
kerkleraar
Dagkapel:19.00

H. Bonaventura, bisschop en
kerkleraar
Dagkapel:9.00

Zaterdag 26 juli

Jo en Finy Bertram-Duizings;

17 e zondag door het jaar
Kerk:9.45 m.m.v. Schola Cantorum met
Volkszang
Jrd. ouders Hodiamont-Wetzels (st);
Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw (st);
1e jrd. Miny Crombach – Sauren;

Maandag 28 juli
Dagkapel:19.00
Voor alle vervolgden;

Dinsdag 29 juli
H. Marta
Dagkapel:9.00
Voor alle mensen in het verpleeghuis;
Voor alle dementerenden;

Woensdag 30 juli

H. Petrus Chrysologus, bisschop en
kerkleraar
Dagkapel:19.00
Voor alle vrijwilligers;

Donderdag 31 juli
H. Ignatius van Loyola, priester
Dagkapel:8.30
Hein Dumont (echtg. en kinderen );

Kerkdiensten parochie Sint Bernardus

Ubachsberg
Woensdag 2 juli
19:00
Annie Franssen-Schijns;
Ronald Bosten;

Zaterdag 5 juli

Weekend: 14 de zondag door het
jaar.
19:00 Volkszang
Wim van Rosmalen (o);
Ouders De Bie-Janssen; zoon Wiel en
dochter Annie;
Jrd. Maria Bosch-Moonen en tevens voor
Zef Bosch;
Jrd. Frans Abels;

Jrd. ouders Boumans-Braun (st.)
Jrd. ouders Ubachs-Wintgens (st.);

Zondag 6juli
PROCESSIEZONDAG
9:00 GKZ St. Bernardus en Fanfare
Na de processie parochietreffen.
Mia Vrouwenraets-Sluijsmans (o);
Erna Hutschemaekers-Vonken en voor Ger
Hutschemaekers (brt. Hunsstraat);

Woensdag 9 juli
19:00
Annie Franssen-Schijns;
Voor de zieken van de parochie;
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Zaterdag 12 juli

Weekend: 15 de zondag door het
jaar.
19:00 GKZ St. Bernardus
Paula Heuts-Klinckenberg (o);
Elly Kaelen-Huijnen (o);
Ger Janssen (o);
Harrie Franssen;
Jrd. Mireille Steinbusch;
Echtg. Bisschops-Engelen (st.);
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);

Woensdag 16 juli

KRONIEK

19:00
Fam. Jongen-Offermans;
Annie Franssen-Schijns;

Zaterdag 19 juli
Weekend:.16 de zondag door het jaar.
19:00
Agnes Voncken-Nix (o);
Mia Senden-Hutschemaekers (o);
Wim van Rosmalen (brt);
Jrd. ouders Bessems-Franssen (st.);
Jrd. echtg. Schijns-Donners (st.);
Jrd. Sjeng Franssen ;

Gedoopt
BOCHOLTZ
25-mei

Bram Oosterhof

zoon van Patrick Oosterhof en Joyce Oosterhof- Cransveld
Bongaarderweg 21

25-mei

Anne Bröcheler

dochter van Ralph Bröcheler en Linda Bröcheler-Ritzerfeld
Lazaristenstraat 22

14-juni

Noud Senden

zoon van Sven Senden en Ellen Senden - Hursel
Crocusstraat 16

Woensdag 23 juli
19:00

Welkom in onze Kerk.

Annie Franssen-Schijns;
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);
Voor het welzijn van alle parochianen;

SIMPELVELD

Zaterdag 26 juli

23 mei

Weekend: 17 de zondag door het jaar.
19:00

Winand Kohl

Houbiersstraat 38

72 jaar

1 juni

Aloys Dautzenberg

Deus 9

82 jaar

8 juni

Billa Arninkhof-Jongen

Haembuckersstraat 36

90 jaar

8 juni

Lucie Ernes-Franssen

Brandstraat 19

77 jaar

Joep Bogman

Pater Damiaanstraat 8

71 jaar

Reinert 19

89 jaar

Minnegardsweg 14

88 jaar

1ste Jrd. Tiny Kicken-Moulen;
Mia Vrouwenraets-Sluijsmans (o);
Jrd. ouders Ubachs-Rouwette en zoon Leo
(st.);

13 juni

Woensdag 30 juli

BOCHOLTZ

19:00
Geen Mis
Woord- en communiedienst

Overleden

22 mei

Leo Kleuters

Zaterdag 2 aug

UBACHSBERG

Weekend: 18e zondag door het jaar.
19:00

17 juni

1ste

Jrd. Hans Claessen;
Wim van Rosmalen (o);
Wiel Wiertz;
Aad Martens;
Jrd. ouders Souren-Hodiamont (st.);

Tiny Hutschemaekers-Hesdahl

Sterkte aan de familie.

Huwelijken

SIMPELVELD
5 juli

12.30

Jesse Canisius en Jolijn Bleijlevens

Molsberg 1

_____________________________________________________________________________
19 juli

17.45 50 jarig huwelijk Netty en Jan Heuts-Peukens

St. Georgestraat 11

26 juli

15.00 50 jarig huwelijk Finy en Math Mennens

Dr. Poelsplein 8b

BOCHOLTZ
5 juli

14.30

Ralf Keulders en Sylvia Paffen

Proficiat en een mooie dag toegewenst
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HOVENIERSBEDRIJF SOURETH
voor al uw tuinwerkzaamheden,
grondverzet en (sier)-bestrating
zowel voor de particulier
als de zakelijke markt

JO LOOZEN & ZN B.V.
MEESTER SCHILDERS

de TUINDERIJ
alles voor in en om de tuin o.a.
 vaste planten, hagen, bomen, heesters etc.
 meststoffen, potgrond, tuinturf en boomschors
 decoratie van o.a. gietijzer, leisteen en beton
 gereedschap
 schoonmaakazijn; tegen groene aanslag en mos op bestrating en terras
 fruitbomen en struiken

Al méér dan 50 jaar
een begrip.

Openingstijden:
- Dinsdag tot en met vrijdag
van 13.00 uur tot 17.00 uur
- Zaterdag van 9.00 uur tot 16.30 uur

Bart Loozen
Dr. Poelsplein 8a
6369 AV Simpelveld
Tel. 045 - 544 15 91
B.g.g. Tel. 06 - 533 592 12
Fax 045 - 544 55 31
Internet: www.loozen.info
E-mail: schilder@loozen.info

Rolduckerweg 62 a / b
6422 PT HEERLEN
tel.
045 541 00 66
Mob. 06 51 82 69 70 of 06 51 05 72 56
www.soureth.nl

nu verkrijgbaar: groenteplanten, bloeiende
hortensia’s en hangpotten
betaal tijdelijk 6% BTW i.p.v. 21% op arbeidskosten voor
tuinaanleg en onderhoud
neem vrijblijvend contact met ons op voor een offerte

Onderlinge begrafenis- en crematievereniging

HELPT ELKANDER
Secretariaat: Irmstraat 43
6369 VM Simpelveld
tel: 045-5442476
e-mail: helptelkander.simpelveld@hetnet.nl

HET BEGRAFENISFONDS VOOR EEN UITVAART OP MAAT.
WAT ZIJN DE VOORDELEN:






HOGE UITKERING
LAGE CONTRIBUTIE
SNELLE EN ZORGVULDIGE DIENSTVERLENING
GOEDE BEREIKBAARHEID
UIT TE KEREN BEDRAG IS VRIJ BESTEEDBAAR

KORTOM:

VOOR EEN PERSOONLIJKE BEGRAFENIS DIE AANSLUIT BIJ UW WENSEN!
WILT U EEN AFSPRAAK ? BEL OF MAIL MET MW. TATJANA HAAGEN
Tel: 045-5442476 e-mail: helptelkander.simpelveld@hetnet.nl
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Parochienieuws
Simpelveld / Ubachsberg
Opbrengst collectes
De opbrengst van de collecte tijdens de H. Mis in
Mingersborg was € 597,35.
De opbrengst van de collecte t.b.v. de Nederlandse
missionarissen bedroeg in Simpelveld €439,70 en in
Ubachsberg € 115,05.
Bedankt voor uw gaven.

Parochienieuws Bocholtz

en elkaar binnen een gezellige entourage op te bouwen
en te versterken. Dank aan allen die hebben meegewerkt
aan de voorbereiding en het tot stand komen van deze
gezellige bijeenkomst. Een bijzonder woord van dank aan
al degenen die op muzikale wijze deze middag hebben
ingevuld:
jeugdharmonie,
jeugdfanfare,
kerkelijk
zangkoor, Anne Wijers, Juul Steinbusch, Keidorf
Muzikanten, Knalthaler, Heringbiesere en niet te vergeten
DJ Men. Ook een speciaal woord van dank aan het
tuinfeestcomité dat alles op poten gezet heeft. Dank ook
voor alle geldelijke bijdragen. Hopelijk kan spoedig heel
Bocholtz opnieuw zien, hoe laat het is, dankzij de
vernieuwde verlichting van het uurwerk van onze
kerktoren.

Pastoor P. Pierik

Dankwoordje processie
De processie ligt weer achter ons. Wij hebben opnieuw
Gods zegen afgesmeekt voor onze parochie. Een
bijzonder woord van dank aan de deelnemende
verenigingen:
balletgroep
Olympia,
Zij-actief,
Vrouwengilde, gymnastiekvereniging Wilhelmina, fanfare,
Philharmonie, communicantjes, kerkelijk zangkoor st.
Joseph, schutterij st. Henricus, misdienaars en acolieten,
hemeldragers, broedermeesters en alle andere
deelnemers aan de processie.
Dank ook aan hen, die de rustaltaren opgebouwd en
verzorgd hebben en zij die de route versierd hebben.
De kerk zag er opnieuw feestelijk uit, dank daarvoor. Een
bijzonder woord van dank aan ons kerkelijk zangkoor
voor de fijne opluistering van de hoogmis en de gezangen
aan de rustaltaren. Ook wil ik de Philharmonie en de
fanfare danken voor de processiemarsen en hun muzikale
aanwezigheid in de H. Mis.
De misdienaars en acolieten mogen niet ongenoemd
blijven.
Wij hebben Gods zegen afgesmeekt voor het tijdelijk en
het eeuwige. Heel bijzonder bid ik, dat opnieuw velen in
Jezus een fundament mogen ontdekken voor hun leven.
Pastoor P. Pierik

Dankwoordje tuinfeest

Ziekencommunie
De ziekencommunie wordt in juli rondgebracht op vrijdag
4 juli op de gewone tijd.

Grafruiming in 2014
Onderstaande genoemde graven zullen zonder bericht
van de nabestaanden in het najaar van 2014 geruimd
worden.
Eerder hebben deze graven al een sticker gehad met het
verzoek, dat de nabestaanden zich op de pastorie zouden
melden. Bij voorkeur op woensdagmorgen tussen 9.30
uur en 12.00 uur.
U kunt dan de grafhuur verlengen of schriftelijk
bevestigen dat het graf geruimd mag worden.
Van onderstaande graven zijn geen reacties
binnengekomen. Door deze publicatie laten wij u weten
dat zij in het najaar van 2014 geruimd worden.
Vriendelijk dank, het grafbeheer.

Verlopen graven welke nog niet gereageerd hebben in
2014
1.

Coerver – Merx

0718

2.

Hendriks – Haagen

0722

3.

Odekerken – Hodiamont 0752

4.

Weyers – Schaefer

0825

5.

Henssen – Pelzer

0826

6.

Vliegen – Sijben

0947

7.

Snijders - Boek

0936

Het tuinfeest is elk jaar opnieuw een evenement, waar wij
als parochianen eensgezind samenkomen om de parochie
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Ze kwamen afscheid nemen
van moeder in ’t tehuis.
Gingen er even tussen uit,
ze dachten zo een week of drie
dan waren ze weer thuis.
“Nou moeder, hou je goed hè,
geniet van 't mooie weer.
We sturen wel een kaartje.
Zodra we dan weer thuis zijn
komen we wel een keer”.
“Je zult je niet vervelen,
de zorg is hier oké.
We brengen uit het verre land
precies zoals we altijd doen
een souvenirtje mee”.
En moeder lacht en knikt en zwaait
en sluit vermoeid haar ogen,
terwijl ze zachtjes zegt: “ ach Heer

Ook voor koffietafels en al uw feesten!

‘k verlang er naar bij U te zijn
zou ‘k niet naar huis toe mogen”?
De Vader hoort haar stil gebed
en neemt haar bij de hand.

Vroenhofstraat 1
6369 AP Simpelveld
045 - 544 13 72

Zo gaan ze saam op reis, voorgoed,
door niets belemmerd of gestoord,
naar 't eeuwig vaderland.
Door Jannie de Paauw
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Pastoor R. Pisters, pastoor te Simpelveld en Ubachsberg / ass. Bocholtz
Pastoriestraat 15, 6369 AN Simpelveld
T: 045-544 18 18
E: pisters@parochiesimpelveld.nl
(vrij: maandag)
Pastoor P. Pierik, pastoor te Bocholtz / ass. Simpelveld en Ubachsberg
Past. Neujeanstraat 8, 6351 GK Bocholtz
T: 045-544 12 52
E: pastoorpierik@parochiebocholtz.nl
(vrij: donderdag)
Parochiekantoor Parochiezaal Simpelveld
Pastoriestraat 15, 6369 AN Simpelveld
Open: Dins-, woens-, donderdag van 10.00 tot 12.00 uur;
Maandag en vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur voor opgave misintenties
T: 045-544 18 18
E: parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl
W: www.parochiesimpelveld.nl
B: NL15 RABO 0147 5993 50
NL74 INGB 0001 4436 00
Voor betaling misintenties:
NL43 RABO 0147 5015 55
Parochiekantoor Pastorie Bocholtz
Past. Neujeanstraat 8, 6351 GK Bocholtz
Open: Dinsdagmorgen 9.30 - 12.15 uur;
Woensdagmorgen 9.30 - 12.00 uur
T: 045-544 12 52
E: jacobusbode.bocholtz@gmail.com
W: www.parochiesimpelveld.nl
B: NL88 RABO 0107 9917 72
Parochiekantoor Pastorie Ubachsberg
Kerkstraat 28, 6367 JE Ubachsberg
Open: Dinsdag van 10.00 -12.00 uur;
Woensdag na de avondmis
T: 045-575 12 01
E: sint.bernardus@xs4all.nl
W: www.parochiesimpelveld.nl
B: NL 82 RABO 0151 8008 63
NL 27 INGB 0001 0559 61
Voor betaling misintenties:
NL07 RABO 0151 8096 82
Contactpersonen Kostersteam:
Simpelveld: Dhr. P. Possen
Bocholtz: Dhr. J. Steinbusch
Ubachsberg: Dhr. J. Driessen

T: 045-544 04 27
T: 045-544 45 77
T: 045-575 28 86

COLOFON
Inleveren kopij en opgeven van misintenties volgende uitgave
uiterlijk 15 juli (i.v.m. vakantie)
E: redactie@parochiesimpelveld.nl

E: jacobusbode.bocholtz@gmail.com
Oplage
Simpelveld 2.850 stuks / Bocholtz 2.650 stuks /
Ubachsberg 770 stuks

Misintenties
Kosten Simpelveld en Ubachsberg:
€ 10,- door de week; € 20,- weekend en feestdagen. Kosten
Bocholtz: € 7,- door de week; € 20,- weekend en feestdagen.
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