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Spaans topmodel wordt non 
Het Spaanse topmodel Ollala Oliveros (36) is na een 

bezoek aan het bedevaartsoort Fatima ingetreden in een 

klooster. 

 

Ollala sierde de afgelopen jaren de omslag van talrijke 

glossies, werd het reclamesymbool van 'Kellog's' en 

speelde ook in films mee. 

Maar na een bezoek aan het Maria-bedevaartsoord 

Fatima ontdekte Olalla haar werkelijke roeping. 'Daar 

had ik een visioen. God vroeg mij of ik hem volgen wilde, 

en ik deed dat", vertelde het model aan Spaanse 

kranten. 

 

Nu woont Oliveros in een klooster van de orde van Sint-

Michael, en noemt zich Olalla del Si de Maria. 

 

In 2005 ging zuster Amada Rosa Pérez haar voor, toen 

die als Colombiaans topmodel toetrad tot een religieuze, 

aan Maria gewijde gemeenschap. "Ik wil een model zijn 

dat de echte waardigheid van vrouwen bevordert en niet 

hun gebruik voor commerciële doeleinden", aldus Pérez 

in 2010. (Bron: KN/Huffington Post) 

Links en midden: Olalla Oliveros, Rechts: Amada Rosa Perez 

 

MIVA Kerkcollecte 

Op 23 en 24 augustus vindt de jaarlijkse MIVA collecte 

plaats in de katholieke kerken. MIVA zet ieder jaar een of 

meer projecten centraal. In 2014 is het thema van de 

MIVA collecte: 

Help jongeren met een handicap in Burkina Faso en Uganda 

De opbrengst van de MIVA-collecte in de katholieke 

kerken gaat dit jaar naar vervoersmiddelen voor albino’s 

in Burkina Faso en communicatiemiddelen voor 

gehandicapten in Uganda. Deze mensen hebben onze 

steun heel hard nodig 

Ontwikkelingswerker Fabéré helpt albino’s in Burkina 

Faso. Albino’s hebben slechte ogen en hun huid is heel 

gevoelig voor zonlicht. Fabéré geeft ouders van 

albinokinderen zonnebrandcrèmes. Deze crèmes zijn 

voor hen onbetaalbaar. Zonder bescherming verbrandt 

en ontsteekt hun huid, en hebben ze een grotere kans 

op huidkanker. Fabéré zorgt ook voor schoolboeken met 

een groter lettertype, zodat albino’s ondanks hun 

slechte ogen kunnen leren lezen. Daarnaast hebben 

albino’s te lijden onder vooroordelen en discriminatie. 

Fabéré is zelf albino en kent deze problemen als geen 

ander. Hij organiseert bijeenkomsten en maakt albinisme 

bespreekbaar. Fabéré heeft een terreinwagen nodig om 

meer albino’s in een groter gebied te bereiken. 
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  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  

Bezoek onze adverteerders 

Hondsrug 10, 6422 PV Heerlen 
tel. 045-5414805 / 06-20188220 
www.tuinmachinesverhuur.nl 

Groenafval Hout (excl. bielzen) 

6 m³  € 155 10 m³  € 225 

10 m³  € 195  

20 m³  € 335  
 

Grond Diversen 

6 m³  € 145 6 m³  € 375 

10 m³  € 185 10 m³  € 560 
 

Puinafval Bouw en sloopafval 

6 m³  € 110 6 m³  € 245 

10 m³  € 150 10 m³  € 390 

 

 

Container– en tuinmachines verhuur 

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. 

 Praktijk voor Fysiotherapie 
 

 

 

 

 

 Fysiotherapie 

 Osteopathie 

 McKenzie therapie 

 Sportrevalidatie 

 Massage 

 Rugscholing 

 Fysiofitness 

 RSI preventie 

 Manuele therapie 

 Cranio-sacrale therapie 

 Huisbezoeken 
 

Doctor Ottenstraat 48 | 6369 VP Simpelveld 

Telefoon: 045 544 18 17 

info@fysio-baggen.com | www.fysio-baggen.com 
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Cursus over ‘Kerkvaders’ op Rolduc  

Het cursusaanbod voor geïnteresseerden wordt ook in 

het seizoen 2014/2015 voortgezet. Nadat twee jaren de 

filosofie aan bod was, staat nu weer de theologie in het 

middelpunt. Vanaf 16 september 2014 wordt er een cursus 

over de ‘Kerkvaders’ gegeven. Deze term ‘kerkvaders’ 

doelt op christenen uit de eerste eeuwen die over hun 

geloof geschreven hebben. Hun geschriften zijn de oudst 

bewaarde geloofsgetuigenissen die we bezitten. 

Tegenwoordig is er een groeiende belangstelling voor 

deze werken die een originele manier zijn om het 

christelijke geloof te leren kennen en te verdiepen.  

Op het programma staan onder andere Ignatius van 

Antiochië (+ 110), de martelaar-filosoof Justinus (+165), St. 

Athanasius (+373) en uiteraard ook St. Augustinus (+430). 

De inleider voor deze cursus is pastoor Dr. R. Achten uit 

Elsloo.  

De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 16 

september van 20.00 – 21.45 uur in de collegezaal 

‘Megaron’ van het Grootseminarie Rolduc.  

De andere data tot Kerstmis zijn: 30-09; 14-10; 28-10; 11-11; 

25-11; 09-12. Toegang en deelname is gratis; een kleine 

bijdrage in de kosten van de zaalhuur wordt niettemin op 

prijs gesteld.  

Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelding vindt 

u ook op de website:  

http://home.kpn.nl/snack035/fidelis/welkom.html of via 

Rolduc (Dhr. Rohling): 045-5466822. 

 

Bedevaart naar Rome 
U kunt mee met de 6 daagse vliegreis naar Rome van 3 

tot en met 8 november. Op bedevaart naar de graven van 

de apostelen Petrus en Paulus. Boek nu deze 

onvergetelijke reis. De prijs is € 795,00. Pastoor Pisters zal 

deze reis begeleiden.  

Informatie en aanmelding: S&S-Reizen, Keerberg 62, 6367 

EK Voerendaal, telefoon: 045 - 575 0461.  

Een uitgebreide folder ligt achter in de kerk of kijk eens 

op onze website www.sens-reizen.nl  

 

Bedevaart naar Banneux  
Het Legioen van Maria, Bisdom Roermond, organiseert in 

samenwerking met de Stichting Organisatie Limburgse 

Bedevaarten Maastricht op zaterdag 30 augustus 2014 de 

jaarlijkse dagbedevaart naar Banneux. Samen biddend op 

weg voor onze persoonlijke intenties. U wordt van harte 

uitgenodigd om hieraan deel te nemen.  

De kosten voor deze busbedevaart bedragen € 19,50 voor 

volwassenen en € 10,00 voor kinderen tot 10 jaar. 

Uiterlijke inschrijfdatum is 7 augustus a.s. 

Informatie over de bedevaart en de 

aanmeldingsformulieren liggen achter in de kerk.  

U kunt  zich ook tijdens de openingsuren (zie achterzijde 

parochieblad) wenden tot de parochiekantoren van 

Simpelveld en Ubachsberg.  

 

 

Maria Tenhemelopneming 
Vrijdag 15 augustus vieren we de feestdag die gewijd is 

aan Maria, de Moeder van God. 

Zelfs in onze geseculariseerde samenleving zijn er velen 

die hun toevlucht nemen tot deze meest unieke van alle 

vrouwen. Dit blijkt uit het grote aantal kaarsen die er 

aangestoken worden. 

Voor examens; een zware operatie of de uitslag van een 

moeilijk onderzoek; bij ernstige of ongeneeslijke ziektes  

etc. 

In een stil vertrouwen dat de Moeder van Jezus hart heeft 

voor mensen, en zeker voor degenen die het nodig 

hebben. 

Op 15 augustus vieren wij het feest van Maria 

Tenhemelopneming in de H. Mis van 11.00 uur 

in de Sint Remigiuskerk van Simpelveld.  Hierbij zullen ook 

traditioneel de bloemen en kruiden worden gezegend die 

d’r ‘Kroetwusj’ vormen. D’r Kroetwusj kunt u ook dit jaar 

weer achter in de kerk voor een klein bedrag kopen bij de 

dames van Zij – Actief.  De opbrengst komt ten goede aan 

een goed doel. 

Parochienieuws Simpelveld 

http://home.kpn.nl/snack035/fidelis/welkom.html
http://www.sens-reizen.nl
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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 

Bezoek onze adverteerders 

                     SWOBS COMPUTERHOME  Wilhelminastraat 19  Bocholtz 
 

Doelgerichte Computercursussen 
www.computerhome.info 

Het gebruik van een (P)ersonal (C)omputer wordt steeds meer noodzakelijk.  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  
dagelijks  functioneren, zal aan belang alleen maar toenemen.   
Ouderen kunnen bij ons terecht voor cursussen en workshops.  In combinatie met  professionele  instructie (gebaseerd op  12 jaar  
ervaring),  aandachtige begeleiding  en duidelijke  lesstof , bieden wij het volgende cursus pakket:  

Cursussen  lessen    kosten 
Windows 8.1.1  10 € 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 

Videoshow met Magix Video Deluxe ( incl. programma) 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 

 Bij de workshops ” gebruik Tablet en Ipad” 

is een eigen iPad of  tablet met Android be-

sturing vereist 

 Kosten cursussen en workshops zijn inclusief 

alle lesmaterialen 

 Certificaat bij afsluiting cursussen ( niet 

voor workshops ) 

 Gratis gebruik oefenuren (niet voor work-

shops) 

 Beperkte kortingsregeling  

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 is ook mogelijk via onze website.  

http://www.computerhome.info
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Kofiiedrinken na de H.Mis 
Op zondag 31 augustus na de H. Mis 

van 11.00 uur nodigt de pastoor u weer 

uit voor een kopje koffie met iets 

lekkers. U bent van harte welkom in 

Simpelveld. 

50 jarige bruiloft 
Op zondag 31 augustus vieren 

Jan en Jessie Godschalk-Possen 

hun gouden huwelijksfeest. 

Dit heugelijke gebeuren wordt 

gevierd tijdens de 

eucharistieviering om 11.00 uur 

in de Remigiuskerk, feestelijk 

opgeluisterd door het 

Simpelvelds mannenkoor 

David. Jan zingt al jaren met zijn mooie tenorstem in dit 

koor. 

Wij wensen dit 50-jarig bruidspaar een mooie gouden 

huwelijksdag toe. 

65 jarige bruiloft 

Op zondag 24 augustus is het 

65 jaar geleden dat Martien 

Peukens (geboren in Eys) en 

Tonia Luja (ee echt Hulser 

meadje) in het huwelijksbootje 

stapten in de Sint 

Remigiuskerk in Simpelveld.  

De H. Mis om 11.00 uur wordt feestelijk opgeluisterd door 

Hans Scheijen en enkele solisten.  

Bij mooi weer zijn Tonia en Martin elke dag samen opstap. 

Martien rijdt dan naar een idyllisch plekje in het Limburgs 

landschap waar je beiden op een bankje kunt zien 

genieten van de natuur. Martin wordt op 9 augustus 90 

jaar en zijn vrouw Tonia bereikt die mooie leeftijd op 12 

maart 2015.  

Wij wensen het briljanten bruidspaar en de familie een 

hele fijne dag toe en dat zij met Gods zegen nog lang 

samen mogen blijven. 

Uit het huwelijksregister 1949 

 

50 jarige bruiloft 
Zaterdag 9 augustus is het voor 

Huub en Miep van Loo – Janssen  

50 jaar geleden dat zij in het 

huwelijksbootje stapten.  

Zij beginnen dit feest met een H. 

Mis om 14.00 uur in de 

Bernarduskerk.  

Huub was jarenlang lector in onze parochiekerk, deze 

taak vervult hij nog steeds tijdens de Hubertusmis.  

Zijn vrouw heeft er mede voor gezorgd dat onze kerk er 

altijd pico bello uitzag. Hiervoor onze hartelijke dank. 

Moge dit sympathieke bruidspaar een mooi gouden feest 

vieren, en met Gods zegen nog vele gelukkige en vooral 

gezonde jaren samen zijn. 

Opbrengst collecte 
In ons vorige parochieblad stond een verkeerde 

opbrengst vermeld; excuses hiervoor.  

De deurcollecte voor de Maag-darm-leverstichting heeft 

in Ubachsberg en Mingersborg het bedrag van € 597,35 

opgebracht.  

Nieuw wegkruis Dalstraat Ubachsberg 

Wegkruis Dalstraat.  Inzegening tijdens de processie op 6 juli. 

Parochienieuws Simpelveld Parochienieuws Ubachsberg 
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Bezoek onze adverteerders 

 

 

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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Bernardusfeest 
Op zaterdagavond 16 augustus 

vieren wij in Ubachsberg het 

patroonsfeest van onze kerk.  

Om 19.00 uur is de plechtige 

eucharistieviering.  

Na afloop is er gezellig 

koffiedrinken met iets lekkers in de 

pastorie. U bent van harte welkom. 

 

Gebed tot de heilige Bernardus  
Heilige Bernardus,  

ik voeg me bij al die mannen en vrouwen die zich aan jou 

komen toevertrouwen, om te danken of om iets te 

vragen. 

Ik kom hier tot jou met alles wat in mijn leven speelt, wat 

het ook moge zijn. 

Ik vertrouw je de last toe die ik op mijn schouders 

meedraag, daar waar ik me gekrenkt weet... 

Kijk met begrip naar mijn zwakheden, mijn twijfels, mijn 

gemis. 

Jij begrijpt mijn verlangen naar innerlijke rust.  

Jij verstaat mijn diepe hunkering naar God! 

Heilige Bernardus, doe een goed woordje voor ons allen 

en leg mijn gebed samen met Maria en alle heiligen neer 

bij de Heer! 

Zoals jou, zou ik God willen beminnen zonder maat en 

Hem heel mijn leven willen toevertrouwen, en zo een 

beetje het geluk ervaren, christen te zijn! Amen 

Afscheid zusters 
Zuster Magda Veronika en zuster Beatriz Helena gaan ons 

verlaten ! Wij vinden dit heel erg jammer. 8 jaar lang 

hebben zij zich met veel liefde en toewijding ingezet voor 

de vorming van onze jeugd.  

Zuster Magda Veronika heeft in Ubachsberg jarenlang de 

communicanten en vormelingen voorbereid en ook les 

gegeven aan andere groepen leerlingen van basisschool 

Bergop. Ook in Simpelveld hielp zij mee met allerlei 

activiteiten voor onze kinderen. Zuster Magda Veronika 

gaat definitief terug naar Oostenrijk, waar zij leiding gaat 

geven een grote scholengemeenschap. 

Zuster Beatriz Helena was werkzaam in diverse groepen 

op de basisscholen in Simpelveld en Ubachsberg. Ook 

leidde zij vele jaren het zang- en muziekgroepje van De 

Wijnrank, waarmee zij in de Remigiuskerk de 

gezinsmissen opluisterde.  

Zij was tevens de dragende kracht bij kinderclub De 

Wijnrank. Zuster Beatriz Helena gaat terug naar Columbia, 

waar zij werkzaam wordt in de roepingenpastoraal. 

Misschien dat het kapittel van haar congregatie begin 

augustus besluit dat zij nog enige tijd mag blijven. 

Hoe dan ook, vanaf deze plaats willen wij beide zusters 

alvast heel hartelijk DANK JE WEL zeggen voor alles wat 

zij voor onze parochiegemeenschap hebben gedaan. Op 

het parochiefeest in Ubachsberg werden beide zusters in 

het zonnetje gezet en alle goeds toegewenst voor de 

toekomst. Dag lieve zusters, dank voor alles, tot ziens ! 

Parochienieuws Ubachsberg 

Parochienieuws 

Simpelveld / Ubachsberg 
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Vrijdag 1 augustus 
V.a. 9.00 Ziekencommunie aan huis 

Geen aanbidding 

Geen avondmis 

Zaterdag 2 augustus 
Weekend 18e zondag door het jaar 

17.45 
Zwd. Lucie Ernes-Franssen; 

Jrd. ouders Jorissen-Weerts (st); 

Toos Raaijmakers-Vingerhoeds (o); 

Mia Meisters-Baggen (o); 

Finy Bartholomé-Simon (o); 

Trees Smeets-Laheij (o); 

Math Vandeberg (v.w. verjaardag); 

Zondag 3 augustus 
11.00 

Finy Bleijlevens (o); 

Twan Mousset (o); 

Jrd. Tony Görtzen; 

Jrd. Mia Rijsterborgh-Pelzer en voor Antonie 

Rijsterborgh en schoonzoon Wim Knops; 

Dinsdag 5 augustus 
19.00 
Ouders Broekmans-Horbach (st); 

Thea Sauren; 

Donderdag 7 augustus 
19.00 

Geen H. Mis 

Wel Woord- en Communiedienst 

Zaterdag 9 augustus 
Weekend 19e zondag door het jaar 

17.45 
Jrd. ouders Breemen-Mevissen en ouders 

Donners-Heyltjens; 

Jrd. Hans Croes; 

Winand Kohl (nms.skatclub “de Rode Beuk”); 

Jrd. Hans Jagemann en ouders Kockelkoren-

Pelzer; 

Jrd. ouders Bonten-Bisschoff en zoon Jo; 

Jrd. ouders J. Weijers-Bleijlevens; 

Zondag 10 augustus 
11.00 
Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st); 

Math en Rob Grooten (nms. Tiny en mam); 

Mia Wings-Weijers (o); 

Piet en Mimi Offermans-Frijns; 

Henny Lemke-Van Wagenveld (nms. brt.  

Romeinenstraat); 

Hub Strouven; 

Jrd. ouders Meijers-Brouwers en ouders  

Waniorek; 

Dinsdag 12 augustus 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 

Voor Jeu Mayntz (v.w. verj.); 

 

Donderdag 14 augustus 
19.00 
Voor het welzijn van alle parochianen; 

Vrijdag 15 augustus 
Maria Tenhemelopneming 

11.00 Kerk. zangkoor Huls 
Mathilde Schrijvers-Bröcheler (o); 

Jrd. voor overl. van fam.Bemelmans en fam. 

Vanthoor (st); 

Levende en overl. weldoeners kapel “Sterre 

der Zee” (st); 

Jrd. Johan en Marieche Lennartz-Eggen (st); 

Voor priesterroepingen (st); 

Sophie Hounjet-Hamers (o); 

Jan Bemelmans; 

Anneke Stijns-Leymans (o); 

Aloys Dautzenberg (nms. buren Deus en  

Remigiusstraat); 

Zaterdag 16 augustus  
Weekend 20e zondag door het jaar 

17.45 
Gerda Bisschops-Hoeben (o); 

Ben van der Weerden (v.w. petekind) (o); 

Klaus Ruyters (o); 

Maria Brouwers-Faymonville (o); 

Annie en Harrie Bisschoff; 

Zondag 17 augustus 
11.00 

Zwd. Lambert Lousberg; 

Piet Weusten en Finy Weusten-Lennartz (o); 

Jrd. echtp. Rutters-Bonten (st); 

Johanna Lardinois-Bisschoff en  

Mathieu Lardinois (o); 

Pierre Schrijvers (o); 

Mia Storms (o); 

Dinsdag 19 augustus 
19.00 
Echtp. Huveneers-van Ophoven (st); 

Thea Sauren; 

 

Donderdag 21 augustus 
19.00 
Echtp. Gotschalk-Knops (st); 

Zaterdag 23 augustus 
Weekend 21e zondag door het jaar 

Weekend 1e collecte voor de eigen 

kerk 

Weekend 2e collecte MIVA 

17.45  
Jrd. ouders Anna en Johan Vliex (st); 

Jrd. ouders Wauben-Bosten (st); 

Sjeng Bisschops, ouders en familie; 

Mia Storms (nms.maandagavondclubje); 

Don Grosjean; 

Zondag 24 augustus 
11.00 Hans Scheijen en solisten 
Gerdie Hamers-Froon (o); 

Gérard Vogels (o); 

Uit dankbaarheid b.g.v. 65 jarig huwelijk dhr. 

en mevr.Peukens-Luja; 

Hub Strouven; 

Mariets Moison-Brassé; 

Dinsdag 26 augustus 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 

Donderdag 28 augustus 
19.00 
Giel en Bertha Xhonneux (st); 

 

Zaterdag 30 augustus 
Weekend 22e zondag door het jaar 

17.45 Kerk. zangkoor Harmonia 
Jrd. Felix en Rie Ramaeckers-Hamers (st); 

Jrd. ouders Wierts-van Schaijk (st); 

Leo en Josephine Houbiers-Vaessen (o); 

Finy Bartholomé-Simon (o); 

Jrd. ouders Leerssen-Pleijers, Clara en  

Caspar en ouders Erven-Lenaerts; 

Uit dankbaarheid b.g.v. 60 jarig huwelijk; 

Kerkdiensten parochie Sint Remigius 

Simpelveld 
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Zondag 31 augustus 
11.00 Mannenkoor David 

Koffiedrinken na de mis 
Jrd. ouders Bleijlevens-Meertens (st); 

Jrd. Marij Hamers-Herberichs; 

Sjef Lipsch; 

Uit dankbaarheid b.g.v. 50 jarig huwelijk echtp. 

Godschalk-Possen; 

Carl Schings (o); 

Twan Mousset (o); 

Jrd. ouders Hubert en Maria Ploumen-Loo, 

overl. kinderen en schoonkinderen; 

Jrd. Jeu Thill en voor Mia Thill-Luiten; 

Jrd. Annie Thewessen-Heuts (st); 

Math Thewessen (o); 

Jrd. Ton van Rijn; 

Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere 

Bocholtz 

Rozenkrans 

maandag 18.30 uur (+aanbidding) 

woensdag en vrijdag 18.40 uur   

Dagkapel 

 

 

 

 

Vrijdag 1 augustus  
H. Alfonsus Maria de ‘Liguori, 

bisschop en kerkleraar 

Dagkapel: 19.00  
Hub van Nunspeet en zoon Jos; 

Ouders Haagen-Wetzels; 

Echtp. Laeven-Contzen (st); 

Jrd. Gäby Hulst; 

Zaterdag 2 augustus  
H. Eusebius van Vercelli, bisschop 

Kerk:19.00  m.m.v. Dameskoor 

Morgenzang 
Marjo Lux-Zinzen (o); 

Jrd. Jo en Mia Derwall-Palmen, Yvonne 

Stevelmans-Derwall en Egied 

Stevelmans (st); 

Maria Jansen-Kohl; 

Jrd. ouders Brauwers – Toorens; 

Jrd. Josef Meens; 

Zondag 3 augustus  
18e zondag door het jaar 

Kerk:    9.45   

Volkszang m.m.v. Schola Cantorum 

o.b.v. Tiny v. Hommerig - Knops 
Mia Vanweersch-Prevos; 

Tiny Senden-de la Rosette; 

 

Maandag 4 augustus:  
Dagkapel: 19.00 
Voor de behouden thuiskomst van de 

vakantiegangers; 

Dinsdag 5 augustus:  
Dagkapel: 9.00  
Hein Vanhommerig; 

Johan Nevelstein; 

Woensdag 6 augustus:  
Dagkapel: 19.00  
Miny Crombach-Sauren (o); 

Jrd. ouders Prevoo-Hagelstein; 

 

Donderdag 7 augustus  
HH Sixtus II, paus en gezellen 

Dagkapel: 8.30  
Voor de intenties die thuis gebeden worden; 

 

Vrijdag 8 augustus  
H. Dominicus, priester 

Dagkapel: 19.00  
Jrd. Jan Hoeppener; 

Zaterdag 9 augustus  
H. Teresia Benedicta van het Kruis, 

maagd en martelares 

Kerk:19.00 m.m.v. dameskoor 

Morgenzang 
Jrd. Paul Florack; 

Zondag 10 augustus  
19e zondag door het jaar 

Kerk:   9.45  

Volkszang m.m.v. Schola Cantorum 

o.b.v. Tiny v. Hommerig - Knops 
Jrd. ouders Wetzels-Franssen (st); 

Jrd. Tiny Derikse (st); 

2e jrd. Hans Heijenrath; 

Jrd. Paul Degens; 

Maandag 11 augustus  
H. Clara, maagd 

Dagkapel: 19.00  
Louis Beuken (o); 

Dinsdag 12 augustus  
H. Johanna Francisca de Chantal, 

kloosterlinge 

Dagkapel: 9.00   
Voor ieder die vandaag naamfeest viert; 

Woensdag 13 augustus  
HH Pontianus, paus 

Dagkapel: 19.00  
Ouders Schrijvers-Hamers en kinderen (st); 

Donderdag 14 augustus  
H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester 

en martelaar 

Dagkapel: 8.30 uur 

Voor de koning en koningin; 

Vrijdag 15 augustus  
Maria Tenhemelopneming 

Zegening van “Der Kroetwusch”. 

Kerk:19.00  m.m.v. Dameskoor 

Morgenzang 
Maria Pelzer-Gökemeijer-Hodiamont (o); 

Ouders Knops-Jorissen, Hub en Albert; 

Leo Huppertz; 

Ouders Vaessen-Grooten en zoon Lucas; 

 

Zaterdag 16 augustus  
H. Stefanus van Hongarije 

Kerk:19.00  m.m.v. Dameskoor 

Morgenzang 
Ouders Bindels-Deliège; 

Chris Brauers (o); 

Mieke Ortmans-Knops (st); 

Jrd. Heinrich Paul Karger (st); 

Zondag 17 augustus  
20e zondag door het jaar 

Kerk:9.45  

Volkszang m.m.v. Schola Cantorum 

o.l.v. Bart van Kerkvoort 
Ouders Jongen-Consten en zoon Leo; 

Al Boltong (o); 

Annie Janssen (o); 

Ouders Franssen-Reinders en kinderen (st); 

Frau Sibylle Hiertz-Esser (st); 

Na de H. Mis inzegening van het 
Mariabeeld op het strooiveld van het 

kerkhof 
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Maandag 18 augustus 
Dagkapel: 19.00  
Herman Bertram; 

Lenie Frijns –Schmitz en wederzijdse ouders; 

Dinsdag 19 augustus  
H. Johannes Eudes, priester 

Dagkapel: 9.00  
Ter intentie van O.L. Vrouw van Lourdes en de 

H. Bernadette; 

Woensdag 20 augustus 
H. Bernardus, abt en kerkleraar 

Dagkapel: 19.00  
Leo Huppertz; 

Donderdag 21 augustus  
H. Pius X, paus; 

Dagkapel: 8.30  
Voor vrede op aarde; 

Vrijdag 22 augustus  
H. Maagd Maria, Koningin 

Dagkapel: 19.00  
Tineke Schuncken-Plum (buurt); 

Zaterdag 23 augustus  
H.Rosa, maagd 

Kerk:19.00 m.m.v. Dameskoor 

Morgenzang 
Antje en Joep v. Ermingen-Salden (st); 

Mathieu Kleikers  en dochter Leny; 

Zondag 24 augustus  
21e zondag door het jaar 

Kerk:9.45 MEI-I-VAARE 

Volkszang m.m.v. Schola Cantorum 

o.b.v. Tiny v. Hommerig – Knops 
Voor de levende en overleden leden van de 

stichting MEI-I-VAARE; 

3e jrd. Harry Smits; 

Jacques en Bertha Grooten – Hupperetz; 

 

Maandag 25 augustus  
H. Lodewijk 

Dagkapel: 19.00  
Voor een goede aanvang van het nieuwe 

schooljaar; 

Dinsdag 26 augustus  
Dagkapel: 9.00  
Voor alle parochianen Bocholtz; 

 

Woensdag 27 augustus  
H. Monica 

Dagkapel: 19.00  

Voor roeping tot priesterschap; 

Donderdag 28 augustus  
H. Augustinus, bisschop en kerkleraar 

Dagkapel: 8.30  
Voor de zieken in de parochie; 

Vrijdag 29 augustus  
Dagkapel: 19.00  
Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw (st); 

Zaterdag 30 augustus 
Kerk:19.00  m.m.v. Dameskoor 

Morgenzang 
Sjeng Spork (o); 

Marjo Lones-Weijers (o); 

Jrd. ouders Hupperets-Crumbach (st); 

Jrd. ouders Zeegers-Schroeders (st); 

Jrd. Wiel Degens (st); 

Jrd. ouders Hodiamont-Jagmont (st); 

Zondag 31 augustus 
22e zondag door het jaar 

Kerk:9.45  m.m.mv. Gemengd 

kerkkelijk Zangkoor St. Joseph 

Nelly Schmetz-Kok (o); 

Zef Merx; 

 

Kerkdiensten parochie Sint Bernardus 
 

Ubachsberg 
Zaterdag 2 aug. 
Weekend: 18de zondag door het jaar. 

19:00 Volkszang. 
Zwd. Tiny Hutschemaekers-Hesdahl; 

1ste Jrd. Hans Claessen; 

Wim van Rosmalen (o); 

Wiel Wiertz; 

Aad Martens; 

Ouders Prumpeler-Groven en zoon John; 

Jrd. ouders Souren-Hodiamont (st.); 

Woensdag 6 aug. 
19:00 
Woord- en communiedienst 

Zaterdag 9 aug. 
Weekend: 19de zondag door het jaar. 

14:00 GKZ St.Bernardus 

Uit dankbaarheid ter gelegenheid van het 

gouden huwelijk van 

Huub en Miep van Loo-Janssen; 

19:00 Volkszang 

Ger Janssen (brt.); 

Jrd. Hein Cuijpers en dochter Marleen; 

Uit dankbaarheid ter gelegenheid van 50 

jarig huwelijk; 

Jrd. echtg. Bisschops-Engelen (st.); 

Woensdag 13 aug. 
19:00  
Annie Franssen-Schijns; 

Fam. Jongen-Offermans; 

Ronald Bosten; 

Ouders Pieters-Groven; 

Fam. Zinzen-Winkens en schoonzoon Hub; 

Jean Kerckhoffs; 

Jrd. Elisa Kerckhoffs (st.); 

Jrd. Jozef Hamers (st.); 

Zaterdag 16 aug. 
Weekend: 20ste zondag door het 

jaar. 

Patroonsfeest H. Bernardus. 

Tevens gedachtenis Maria ten 

 Hemelopneming. 

Koffie drinken in de Pastorie; 

19:00 GKZ. St. Bernardus. 
1ste Jrd.. Mia Vrouwenraets-Sluijsmans; 

Paula Heuts-Klinckenberg (o); 

Mia Senden-Hutschemaekers (o); 

Wim van Rosmalen (o); 

Maria Maas-Voncken (o); 

Erna Hutschemaekers-Vonken en  

Ger Hutschemakers (brt. Hunsstraat) 

Roos Hoenen-Muijtjens; 

Sjeng Senden; 

Hens Kasperski (verj.) en  

voor dochter Marie-Louise; 

Ouders Pieters-Groven; 

Ben Franssen; 

Jrd. Annie Franssen-Schijns (st.); 

Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 
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Gedoopt 

KRONIEK 

 

SIMPELVELD 
 

29 juni:  Lise Jorissen,  dochter van Roy Jorissen en Anke Vijgen,  Pleistraat 14 

29 juni:  Siënne Smeets,  dochter van Rico Smeets en Tatjana Kicken,  v. Werschstraat 1 

UBACHSBERG 
28 juni:  Bente Crasborn,  dochter van Yvo Crasborn en Debora Herveille,  Hamerstraat 10,  

     Trintelen 

12 juli:  Lina Jorissen,  dochter van Addy Jorissen en Chantal Jansen,  Klaverweerd 18 

12 juli:  Baukje van Loo,  dochter van Ruud van Loo en Erika Mullenders, Hunsstraat 14 

 

Welkom in onze Kerk. 

 

SIMPELVELD 

 
  1 juli:  Lambert Lousberg,  Schiffelderstraat 12,  91 jaar 

 

UBACHSBERG 
  7 juli:  Mia Janssen-Deguelle,  Aldegondestraat 8,  75 jaar 

14 juli:     Frits Hamers Landsruwe 14 81 jaar 

 

Sterkte aan de familie. 

Overleden 

 

 

SIMPELVELD 
24 aug: 11.00    65 jarig huwelijk Tonia Luja en Martien Peukens Bej.huis Bocholtz 

31 aug:  11.00    50 jarig huwelijk  Jan en Jessie Godschalk-Possen,  Stampstraat 85 

BOCHOLTZ 
30 aug. 15.00 gaan trouwen Richard Spierts en Martina Bost  

UBACHSBERG 
31 aug: 11.00  50 jarig huwelijk Huub en Miep Loo-Janssen, Ir. Lelystraat 162, Welten 

 

Proficiat en een mooie dag toegewenst  

Huwelijk 

Woensdag 20 aug. 
19:00 
Annie Franssen-Schijns; 

Voor de zieken van de parochie; 

Zaterdag 23 aug. 
Weekend: 21ste zondag door het jaar. 

19:00 Volkszang. 
Agnes Voncken-Nix (o); 

Bernardien Borghans (verj.); 

Overledenen v.d. fam. Senden-Vliegen en 

tevens voor Annie Senden-De Bie; 

Voor levende en overleden leden van de buurt-

ver. Oude Schoolstraat/Vrenkeweg; 

Bér Senden en ouders Bartholomé-Vinck; 

Ouders Conjaerts-Delahaye en ouders  

Meessen-Pijls; 

Ouders Herberichs-Conjaerts (st.); 

Jrd. ouders Aelmans-Ackermans; 

Woensdag 27 aug. 
19:00 
Annie Franssen-Schijns; 

Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 

Zaterdag 30 aug. 
1ste collecte voor onze eigen kerk, 

2de collecte voor de MIVA 

Weekend: 22ste zondag door het jaar. 

19:00 Oud Berglijsters. 
Zwd. Mia Janssen-Deguelle; 

Pierre Neven en tevens als jrd. voor Maria 

Neven-Sieben (o); 

Jrd. Leo Lardinois; 

Ouders Aelmans-Voncken; 

Jrd. Bér Senden (st.); 

Jrd. ouders Senden-Vliegen, dochter en pater 

Frans (st.); 

Jrd. Sjef Klinkenberg en tevens voor zus Els 

(st.); 

Paaskaars  

Tijdens de BBQ 

voor de vrijwil-

ligers in Simpel-

veld werd de paas-

kaars van 2013 

verloot,  

de gelukkige win-

naar was  

Truus Schiffelers. 

Wij bedanken iedereen voor de lieve 

kaarten, telefoontjes, cadeau’s en 

bloemen 
 

t.g.v. ons 50 jarig huwelijksfeest. 

 

Marcel en Lily Noteborn 
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J O  L O O Z E N  &  Z N  B . V .  

MEESTER SCHILDERS 

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 

A l  m é é r  d a n  5 0  j a a r  

e e n  b e g r i p .  

HOVENIERSBEDRIJF SOURETH 

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 

voor al uw tuinwerkzaamheden, 

grondverzet en (sier)-bestrating  

zowel voor de particulier 

als de zakelijke markt  

Openingstijden: 

- Dinsdag tot en met vrijdag  
van 13.00 uur tot 17.00 uur 

- Zaterdag van 9.00 uur tot 16.30 uur 

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 

de TUINDERIJ  

 Onderlinge begrafenis- en crematievereniging  

HELPT ELKANDER  

Secretariaat: Irmstraat 43  

6369 VM Simpelveld  

tel: 045-5442476  

e-mail: helptelkander.simpelveld@hetnet.nl  

WAT ZIJN DE VOORDELEN:  

 HOGE UITKERING  

 LAGE CONTRIBUTIE  

 SNELLE EN ZORGVULDIGE DIENSTVERLENING  

 GOEDE BEREIKBAARHEID  

 UIT TE KEREN BEDRAG IS VRIJ BESTEEDBAAR  

HET BEGRAFENISFONDS VOOR EEN UITVAART OP MAAT.  

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 

Bezoek onze adverteerders 
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Bezoekgroep: vrijwilligers gevraagd ! 

Als opdracht van Jezus 

zelf, willen we graag 

onze naasten 

liefhebben. Zowel in 

mooie als in droevige 

tijden. Zodat we mogen 

weten dat God altijd 

met ons is.  

Daarom willen we in onze parochies een groepje 

opstarten met vrijwilligers die de pastoor mee willen 

helpen met het bezoeken van ouderen, zieken en 

alleenstaanden. Ook willen we aandacht geven aan onze 

80-plussers en als felicitatiegroep de jarige ouderen 

bezoeken van 80-85-90-95 of soms zelfs 100 jaar!  

Soms vinden mensen een bezoekje van de parochie niet 

nodig, maar vaak wordt het positief ontvangen. Tijdens 

het bezoek kunnen best mooie gesprekken ontstaan, ook 

over ons geloof. Veel ouderen hebben nog een rotsvast 

geloof en beleven daar veel steun en kracht aan. Ze 

vinden het fijn iets van de Kerk te horen. Het bezoek is 

tevens een goede gelegenheid, om ze uit te nodigen voor 

andere activiteiten, door de parochie georganiseerd. Of 

voor de rouwverwerkinggroep, of de biddende 

moedergroep.  

Als mensen niet meer in staat zijn naar de Kerk te komen, 

dan geven we hun namen door aan de priesters, die dan 

bij hen langs gaan om de H. Communie te brengen.  

Het is zo' n dankbaar en waardevol werk!  

Voelt u zich geroepen om ook mensen te bezoeken? Dan 

bent u van harte welkom!  

Hoe meer vrijwilligers, hoe meer mensen we kunnen 

bezoeken! U kunt voor informatie bellen met pastoor 

René Pisters (544 1818) of diaken Karl van Hees: 544 3175, 

of mailen met parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl  

Tenhemelopneming van Maria 
Elk jaar opnieuw vieren wij op 15 augustus het feest van 

de ten hemel opneming van Maria. Dit gebeuren staat wel 

niet als zodanig in de bijbel. De geloofsgemeenschap is 

echter al biddend en de Bijbelteksten overwegend tot 

deze conclusie gekomen. 

Indien God Maria bijzonder uitverkoren heeft, dat zegt 

tenminste de engel bij de aankondiging(25 maart), dan is 

zij op een uitzonderlijke manier deelgenote geworden aan 

de verlossing van Jezus haar zoon. Deze werkelijkheid 

viert de Kerk al eeuwen lang op het feest van de 

Onbevlekte Ontvangenis(8 december). Maria is bij 

voorbaat, uit kracht van Jezus bevrijdende kruisdood 

gevrijwaard gebleven van de gevolgen van de erfzonde. 

Is haar zoon na zijn verrijzenis in zijn lichamelijkheid naar 

de hemel opgevaren; dan kan zijn moeder daarin niet 

achterblijven. Zo was de overtuiging van de gelovigen, die 

met de gebeurtenissen uit Jezus’ leven biddend leefden. 

Dit geheim heeft echter ook met mijn leven te maken. De 

apostel Paulus zegt immers:”Indien de Geest die Jezus 

deed opstaan in U leeft, zal Hij die Jezus deed verrijzen 

ook uw sterfelijk lichaam eens doen opstaan ten 

eeuwigen leven.” Het is dus de kunst om die Geest in ons 

de ruimte te geven. Op de dag van ons Doopsel zijn wij tot 

woonhuis van Gods Geest geworden. De apostel zegt 

daarover:”Ik leef niet meer: Jezus leeft in mij!” Geef ik de 

Geest van God de ruimte? God laat ons vrij, want de liefde 

dringt zich niet op. Een christelijk leven leiden mag 

betekenen, dat ik God de ruimte geef. Er is een mooi 

gebed dat dit uitdrukt. Ik gebruik het graag:God U zegt te 

willen wonen in hen die zuiver zijn en oprecht van hart. 

Help ons met Uw hulp zo te leven, dat U het in ons kunt 

uithouden en zich bij ons thuis voelen. 

In die zin wens ik ons allen een vruchtbare viering van de 

ten hemel opneming van Maria. 

Pastoor P.Pierik 

Kruutwis 
In de H.Mis van 15 augustus wordt de kruutwis gezegend. 

De kruutwis is een boeket van veldkruiden dat op het 

feest van Maria Tenhemelopneming gezegend wordt. Wij 

willen in dit gebruik tot uitdrukking brengen, dat heel ons 

leven in Gods handen ligt. Op voorspraak van Maria 

vertrouwen wij ons aan Gods voorzienigheid toe. 

Inzegening strooiveld 
Sinds kort is er op het R.K. Kerkhof in Bocholtz een 

strooiveld gerealiseerd. Na de H. Mis om 9.45 uur op 

zondag 17 augustus a.s. zal dit strooiveld worden 

ingezegend door pastoor Pierik. Alle parochianen zijn van 

harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 

Het kerkbestuur 

Zondag 24 augustus: ‘MEI-I-VAARE’ 
Op zondag 24 augustus wordt de H.Mis heel bijzonder 

opgedragen uit dankbaarheid voor de oogst van dit jaar. 

Parochienieuws 

Simpelveld / Ubachsberg 

Parochienieuws Bocholtz 

mailto:parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl
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BBQ Simpelveld BBQ Ubachsberg 

Tuinfeest Bocholtz Kruis Dalstraat Ubachsberg 

 

Voor meer foto’s kijk op de website 

www.parochiesimpelveld.nl 

Informatie over de parochie Bocholtz zie 

www.parochiesimpelveld.nl 



 Pagina 15 

 

 

 

 

Ook voor koffietafels en al uw feesten!  

Vroenhofstraat 1 
6369 AP Simpelveld 

045 - 544 13 72 

 

Grafruiming in 2014. 

Onderstaande genoemde graven zullen 

zonder bericht van de nabestaande 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. 

Het grafbeheer. 

 

Graven die verlopen zijn en waarop men 

nog niet gereageerd heeft. 

Coerver – Merx                          0718 

Odekerken – Hodiamont    0752 

Weyers – Schaefer                     0825 

Henssen – Pelzer                    826 

Snijders - Boek                           0936 

Vliegen – Sijben                     0947 

 

 

Tienergroep Joy viert 2e 
lustrum 
Op zaterdag 27 september a.s viert 

tienergroep Joy haar 2e lustrum.  

In de loop van de middag worden er voor 

alle tieners vanaf de groepen 8 een aantal 

spetterende workshops georganiseerd. 

Aansluitend wordt er samen gegeten.  

Om 19.00 uur zal er een H. Mis zijn met als 

hoofdcelebrant Mgr.Dr.E. De Jong, de 

hulpbisschop. De opluistering van de H. 

Mis wordt verzorgd door familiekoor 

Young Spirit. Iedereen is van harte 

uitgenodigd om in de mis aanwezig te 

zijn. Noteer de datum dus alvast! 

Parochienieuws Bocholtz 
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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 T: 045-544 04 27  

Bocholtz: Dhr. J. Steinbusch  T: 045-544 45 77 

Ubachsberg: Dhr. J. Driessen     T: 045-575 28 86 

ADRESSEN 

Inleveren kopij en opgeven van misintenties volgende uitgave 

uiterlijk 19 augustus 

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. 

COLOFON 

 

 

Bezoek onze adverteerders 

mailto:pisters.pr@parochie-hremigius.nl
mailto:pisters.pr@parochie-hremigius.nl

