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Verlies verwerken 
Dit najaar houden  Martha Grosseibl en pastor Jacques 

Vestjens weer acht bijeenkomsten  voor mensen die een 

dierbare persoon verloren hebben. 

De deelnemers luisteren naar muziek, zelfgemaakte of 

gevonden teksten die iedereen  aanspreken.  

Vanuit dat luisteren wisselen de deelnemers hun 

ervaringen uit. Het is een groep van lotgenoten, die zelf 

een ernstig  verlies hebben meegemaakt. Het gaat om de 

onderlinge steun die mensen elkaar kunnen geven. 

Mensen uit onze parochies die de afgelopen twee jaar 

een dierbaar persoon verloren hebben zijn van harte 

welkom. De koffie staat klaar. 

Kennismakingsbijeenkomst 

Dinsdagmiddag: Parochiezaal Pastoriestraat 15 

Simpelveld: 4 november  van 14.00 tot 16.00 uur.  

 

Donderdagmiddag: Pastorie Kerkstraat 28  Ubachsberg: 

6 november van 14.00 tot 16.00 uur. 

 

De overige 8 bijeenkomsten zijn altijd om de veertien 

dagen op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. 

Oproep voor vrijwilligers 

Het team van de rouwverwerkinggroep is op zoek naar 

enkele vrijwilligers die willen helpen tijdens de 

rouwverwerking bijeenkomsten. Heeft u interesse ? 

Neem voor meer uitleg contact op met pastor Jacques 

Vestjens, tel. 045-560 0701, of met uw eigen pastoor. 

 

Wereldmissiedag  
Wereldmissiemaand oktober besteedt dit jaar aandacht 

aan de katholieke Kerk in Myanmar (Birma). De 

katholieke Kerk is er in geslaagd om in de jaren van 

militaire dictatuur de vlam van het geloof brandende te 

houden en door te geven aan de volgende generatie.  

 

Op weg naar democratie 

Een halve eeuw lang was Myanmar afgesloten van de 

buitenwereld en leed de bevolking onder de dictatuur 

van het leger dat in 1962 de macht greep. Sinds 2011 stelt 

het land zich open en worden stappen gezet naar een 

democratie met meer vrijheden voor de bevolking.  

 

Katholieke Kerk in opbouw  

Katholieke scholen en ziekenhuizen werden door de 

militaire regering onteigend en buitenlandse 

missionarissen het land uitgezet. Het was verboden 

kerken te bouwen en het christelijk geloof te 

verkondigen. Kerkdiensten werden gecontroleerd door 

de staat. Nu ervaren katholieke gelovigen een grotere 

vrijheid om hun geloof te beleven.  

 

Grote behoefte aan onderwijs 

Het onderwijsniveau 

is laag. Goed 

opgeleide burgers 

werden door de 

militairen gezien als 

een bedreiging. De 

Kerk maakt zich 

sterk voor goed 

onderwijs en 

organiseert, als 

aanvulling op de 

matige 

staatsscholen, 

zomerkampen. Daar 

wordt volgens 

moderne pedagogische inzichten onderwijs gegeven. 

Leven in vrijheid moet men leren. 

 

Steun de katholieke gelovigen in Myanmar  

In onze kerken wordt er ook aandacht besteed aan 

Wereldmissiedag. Voor de jeugd doen wij dat in 

Ubachsberg op zaterdag 4 oktober tijdens de H. Mis van 

19.00 uur (met extra kerkcollecte). Voor de jeugd van 

Simpelveld is er op zondag 5 oktober tijdens de H. Mis 

van 11.00 uur aandacht voor Wereldmissiedag. In 

Simpelveld is in het weekend van 18 en 19 oktober een 

extra kerkcollecte. 

Oktober 2014  1e jaargang  nummer 10 
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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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Allerheiligen en Allerzielen 

 

In Simpelveld 

Zaterdag 1 november Allerheiligen 10.00 uur  

(Geen avondmis) 

Zaterdag 1 november Allerzielendienst 15.00 uur 

Zondag 2 november  Allerzielen 11.00 uur 
  

In Ubachsberg 

Zaterdag 1 november  Allerheiligen 19.00 uur 

Zondag 2 november  Allerzielendienst  15.00 uur 
 

In Bocholtz 

Zaterdag  1 november  Allerheiligen 19.00 uur 

Zondag  2 november Allerzielen  9.45 uur 

Zondag  2 november Allerzielendienst 16.00 uur 

en zegening van de graven 
 

Op deze stille plek 

tussen bomen 

en het frisse groen 

waar vogels zingen 

letters in marmer 

mij omringen 

overpeins ik het leven 

van een mens 

die hier zijn laatste 

rustplaats heeft 

gevonden. 
  
Paula Hagenaars  

 

 

Aanmelden vormsel en eerste 
communie 
Kinderen die niet op onze plaatselijke basisschool zitten 

en volgend jaar willen meedoen aan eerste communie en 

vormsel, kunnen zich aanmelden bij de pastoor.  

Denkt u nog aan de kerkbijdrage ? 
Het jaar loopt zo langzamerhand naar zijn einde. Zoals elk 

jaar willen we u daarom weer attenderen op de 

Kerkbijdrage. Er zijn er nog een aantal onder u die hun 

bijdrage over het jaar 2014 nog niet hebben overgemaakt. 

Sommigen doen dat aan het einde van het jaar (dat is 

bekend). Anderen zijn het tot nog toe vergeten. Daarom 

willen wij hen er langs deze weg aan herinneren. Noteert 

u bij de betaling s.v.p. er duidelijk als omschrijving bij: 

“Kerkbijdrage 2014”.   

De kerk kan ook uw bijdrage niet missen! Voor de kerken 

stijgen de uitgaven ook. Het is niet onze gewoonte om u 

telkens weer lastig te vallen voor onderhoudsposten van 

kerk en pastorie.  

Wij willen die noodzakelijke uitgaven graag doen vanuit 

de gewone inkomsten die onze parochie heeft. Vandaar 

dat we ook uw bijdrage niet kunnen missen.  

We hopen dan ook dat ook u, uw steentje wilt bijdragen. 

Het Kerkbestuur. 

Opbrengst collecten  
De opbrengst van de collecte voor de Zonnebloem 

bedroeg in Simpelveld € 353,11 en in Ubachsberg was de 

opbrengst € 227,25. De collecte voor de nierstichting in 

Ubachsberg bedroeg € 562,92. Dank voor uw gaven. 

Dank je wel 
Langs deze weg wil ik nog eens heel hartelijk dank zeggen 

voor de vele felicitaties en attenties die ik heb mogen 

ontvangen bij het zien van Abraham. Het was in één 

woord: overweldigend.  

Heel veel kaarten, de ene nog mooier dan de andere, 

vielen in de week van de 16e september op mijn deurmat.  

Ook stuurden velen een app, sms of email om hun goede 

wensen over te brengen. 

De eucharistie op zondag 21 september werd feestelijk 

opgeluisterd door het Bernarduskoor van Ubachsberg. 

Nadien kwamen vele parochianen mij een handje 

schudden in de parochiezaal, die gewoonweg te klein 

was. Gelukkig klaarde het buiten op en konden we alle 

gasten ook in de tuin ontvangen. Vele parochianen uit alle 

drie onze kerkdorpen, afgevaardigden van verenigingen 

die waren gekomen, en met name de schutterij 

St.George, die in vol ornaat aanwezig was: dat heeft mij 

erg verrast en goed gedaan. 

Samen hebben we een toast uitgebracht op 50 jaar , en ik 

weet nu ook waar Abraham de mosterd haalt: gewoon in 

de supermarkt aan het Kloosterplein ! 

 

Nogmaals, u allen dank je wel en dat we nog vele jaren 

met elkaar samen mogen zijn. 

Pastoor Pisters 

Parochienieuws 

Simpelveld / Ubachsberg 
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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  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 eerste kwartaal 2015 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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Koffiedrinken 
In Ubachsberg: zaterdag 4 en zaterdag 25 oktober na de 

avondmis op de pastorie. 

In Simpelveld: zondag 26 oktober na de mis van 11.00 uur 

in de parochiezaal. 

 

 

Onderhoud aan Remigiuskerk 
De komende 2 maanden zullen er onderhouds-

werkzaamheden aan de kerk in Simpelveld plaatsvinden. 

De werkzaamheden omvatten o.a. 

 het herstellen van metsel- en voegwerken: hiertoe zal 

de toren in de steigers gezet worden 

 diverse schilderwerken 

 herstellen zink - en dakgoten 

 reparatie en coating hekwerken 

 verlichting en bladgoud vervangen op wijzerplaten  

kerkklokken 

 

Lichtprocessie naar Rodeput  
Op vrijdag 3 oktober vindt er ’s avonds een lichtprocessie 

plaats vanuit de Sint Remigiuskerk naar de kapel van Onze 

Lieve vrouw Sterre der Zee op de Rodeput.  

De processie start na de H. Mis van 19.00 uur rond 19.30 

uur. Aan de processie- deelnemers zullen kaarsen worden 

uitgedeeld.  

De route loopt via de Kloosterstraat, binnendoor naar de 

Lourdesgrot, waarna na een kort gebed en Lourdeslied de 

tocht wordt voortgezet naar de kapel op de Rodeput.  

Wij hopen U met velen te mogen begroeten.  

Bestuur Stichting Kapel Sterre der Zee Rodeput. 

 

Begrafenisacolieten gevraagd 
De huidige groep acolieten van de Remigiuskerk ziet uit 

naar nieuwe aanwas. Wie heeft wat tijd over om af en toe 

te helpen om het afscheid van dorpsgenoten enige luister 

bij te zetten? Aanmelden bij de pastoor. 

 

Ingezonden brief van Lisa 

Schnackers 

 

Kom jij ook weer naar de kinderclub ? 

Hallo kinderen,  

de volgende kinderclub van  

De Wijnrank komt er weer aan: 

Woensdag 29 oktober 

Ben je welkom van 14-16 uur in de 

parochiezaal van Simpelveld. 

 

Thema: de viering van het feest van St. Maarten. 

 

Parochienieuws Simpelveld 

Parochienieuws 

Simpelveld / 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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Week van de pastorale nabijheid 
In de week van 20 tot 25 oktober organiseren wij in 

Ubachsberg een week van de pastorale nabijheid.  

De pastoor zie je zo weinig. 

Ik zou zo graag eens met de pastoor willen 

praten. 

Houdt de pastoor ook van voetballen ? 

Is de kerk nog van deze tijd ? 

Wat doet de pastoor voor de jeugd ? 

Worden de ouderen niet vergeten ? 

Kan de pastoor ook whatsappen  ? 

Deze en al uw andere vragen worden beantwoord in de 

week van de pastorale nabijheid. Pastoor Pisters zal in 

die week elke dag zichtbaar aanwezig zijn in de Bernar-

dusparochie. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat 

wil hij zoveel mogelijk parochianen ontmoeten, zowel 

individueel als in groepsverband. 

Daartoe zijn er diverse ontmoetingen gepland met ver-

enigingen, is er cafébezoek en kunt u met de pastoor 

gaan wandelen. Ook is er een spellenmiddag voor de 

kinderen, zijn er gespreksmomenten over geloof en 

leven, en is er een filmavond voor jong en oud.  

De pastoor komt graag bij u eten en u kunt ook op de 

pastorie met hem samen de lunch gebruiken. Maar 

ook zal de pastoor gedurende de hele week spontaan 

diverse huisbezoeken doen in de wijken van 

Ubachsberg.  

Kortom, de pastoor maakt eens een hele week vrij 

voor de inwoners van Ubachsberg, om samen met hen 

de meest alledaagse dingen van nabij te delen. 

Voor de inwoners van Ubachsberg staat alles nog eens 

heel uitvoerig te lezen in een extra folder die rond de 

10e oktober huis aan huis wordt verspreid.  

Op een reactieformulier dat bij de folder is gevoegd, 

kan men ook een gebedsintentie schrijven waarvoor in 

de afsluitende eucharistie op zaterdag 25 oktober 

wordt gebeden. Ook eigen suggesties en hoe we onze 

Bernardusparochie nog opener naar elkaar toe kunnen 

maken zijn welkom. 

Wij hopen dat het echt een week van menselijke nabij-

heid mag worden.  

  Pastoor Pisters en Kerkbestuur 

Gezinsviering zaterdag 4 oktober 
Op zaterdag 4 oktober organiseren wij als parochie een 

gezinsviering rond het thema: Franciscus. Waarom vallen 

dierendag en het feest van de heilige Franciscus op de-

zelfde dag? Is dat toeval! Bij deze vragen zullen wij  stil-

staan in de viering van zaterdagavond 4 oktober om 19.00 

uur. Jullie zijn allemaal van harte welkom! 

Op zaterdag 1 november is er géén gezinsviering wel ech-

ter kindernevendienst! 

Werkgroep kindernevendienst / gezinsviering    

Allerzielenlof en zegening van de 
graven  
Op Allerheiligen en Allerzielen vieren wij als christenen 

een grote werkelijkheid. Wij zijn door ons Doopsel kind 

van God en geroepen tot heiligheid. De heiligen, dat zijn 

de mensen, die ondanks hun tekorten aan God alle ruimte 

gegeven hebben. In hen wordt Jezus zichtbaar en tast-

baar. Samen met hen worden wij uitgenodigd om Gods 

barmhartigheid af te smeken voor de overledenen

(allerzielen) opdat ook zij tot de volheid van leven in God 

mogen komen.  

Oktobermaand: rozenkransmaand 
Op 7 oktober viert de Kerk elk jaar opnieuw het feest van 

de heilige maagd Maria van de Rozenkrans. Op die manier 

wil de Kerk de kracht van het rozenkransgebed onder de 

aandacht brengen van de gelovigen. Elke maandag, 

woensdag en vrijdag wordt in de dagkapel voor de avond-

mis de rozenkrans gebeden.  U bent van harte welkom 

om mee te bidden. 

 

Dankwoordje processie 

De processie naar Overhuizen is goed verlopen. Dank aan 

alle deelnemers: Fanfare, One 2 dance Olympia, Zij actief, 

Vrouwengilde, Gym. vereniging Wilhelmina, Philharmonie, 

Communicantjes en begeleidende ouders, kerkelijk zang-

koor st. Joseph, schutterij st. Henricus, broedermeesters, 

misdienaars en acolieten, de hemel en flambouwdragers, 

het gemeentebestuur en niet te vergeten ons kerkbe-

stuur en alle anderen die meegetrokken zijn.    

Dank ook aan al die mensen die de route versierd hebben. 

Een bijzonder woord van dank aan  buurtvereniging ‘de 

Paum’ voor de schitterende versiering van het rustaltaar 

en de straten in hun buurt. Moge Gods zegen op ons rus-

ten en ons beschermen in het tijdelijke maar ook in het 

eeuwige.  

Parochienieuws Ubachsberg Parochienieuws Bocholtz 
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Donderdag 2 oktober 
19.00 

Geen H. Mis 
Woord- en communiedienst 

Vrijdag 3 oktober 
V.a. 9.00 Ziekencommunie aan huis 

18.30 

Aanbidding 

19.00 
Voor de intenties uit het intentieboek in de 

kerk; 

Harrie Otten (st); 

Clara van Loo-Kruijen (o); 

Aansluitend lichtprocessie naar kapel 

“Sterre der Zee” 

Zaterdag 4 oktober 
Weekend 27e zondag door het jaar 

Weekend Patroonsfeest H. Remigius 

17.45 
Jrd. ouders Vliex-Keijdener (st); 

Toos Raaijmakers-Vingerhoeds (o); 

Mia Meisters-Baggen (o); 

Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st); 

Trees Smeets-Laheij (o); 

Winand Kohl (o); 

Lucie Ernes-Franssen (o); 

Jrd. Johan Lauvenberg; 

Jrd. ouders Houben-Ploumen en zoon Sjef; 

Jrd. ouders Grond-Strijthagen; 

Zondag 5 oktober 
11.00 Kerk. zangkoor Harmonia 

Kindernevendienst 
1e jrd. Sophie Hounjet-Hamers (o); 

Jrd. ouders Bessems-Bindels en zoon George 

(st); 

Jrd. ouders Houppermans-Vijgen en Jos 

Houppermans (st); 

Jrd. ouders Smeets-Renardy (st); 

Pierre Bleijlevens (o); 

Finy Bleijlevens (o); 

Chel Burgers (o); 

Leo en Josephine Houbiers-Vaessen (o); 

Math Thewessen (o); 

Henny Lemke–van Wagenveld (o); 

Hub Strouven; 

Jrd. ouders Huits-Hermans; 

Jrd. ouders Sevarts-Didden; 

Angelina Lardinois-Schuurman; 

Jrd. ouders Thill-Lerschen, Jeu en Mia Thill-

Luijten; 

Jan Merx; 

 

Dinsdag 7 oktober 
19.00 
Ouders Broekmans-Horbach (st); 

 

Donderdag 9 oktober 
19.00 
Mai Janssen (o); 

 

Zaterdag 11 oktober 
Weekend 28e zondag door het jaar 

17.45 
Jrd. Gusti Nijholt-Vliex (st); 

Jrd. Jetty Vaessen-Schneiders (st); 

Mia Wings-Weijers (o); 

Anneke Stijns-Leymans (o); 

Jrd. Fred Prickarts; 

Zondag 12 oktober 
11.00 
Zwd. Sjef Frijns; 

1e jrd. Gerdie Hamers-Froon en jrd. Sjir  

Hamers (o); 

1e jrd. Germaine Sluysmans-Vanderhoeven 

(o); 

1e jrd. Truus Meijs; 

Voor priesterroepingen; 

Ouders Vliex-Demollin en zoon Loek (st); 

Johanna Lardinois-Bischoff en Mathieu  

Lardinois (o); 

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

Uit dankbaarheid; 

 

Dinsdag 14 oktober 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 

 

Donderdag 16 oktober 
19.00 
Echtp. Huveneers-van Ophoven (st); 

Echtp. Gotschalk-Knops (st); 

Thea Sauren; 

Ger Didden; 

Zaterdag 18 oktober 
Weekend 29e zondag door het jaar 

Weekend kerkcollecte Wereldmissie-

dag 

17.45 
1e jrd. Mathilde Schrijvers-Bröcheler (o); 

Jrd. ouders Coerver-Leunissen (st); 

Jrd. ouders Packbier-Schrijvers en zoon Wiel 

(st); 

Keetje Packbier-Reijnders; 

Jrd. Herman en Lieske de Wind-van Loo (st); 

Sjef Lipsch; 

Hub Schröder; 

 

Zondag 19 oktober 
Wereldmissiedag 

11.00 kerk. zangkoor Huls 
Jrd. ouders Hamers-Hodiamont (st); 

Jrd. ouders Kohl-Grosjean (st); 

Jrd. Maria Vanthoor (st); 

Jrd. Giel Houben (st); 

Mia Storms (o); 

Angelina Lardinois-Schuurman (o); 

Sjef Frijns (o); 

Piet Stoffelen (nms buurt Kloosterplein); 

Ouders Didden-Habets, zoon Ger en schoon-

zonen Jo en Wiel; 

Dinsdag 21 oktober 
19.00 

Voor de intenties uit het intentieboek in de 

kerk; 

 

Donderdag 23 oktober 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 

 

Zaterdag 25 oktober 
Weekend 30e zondag door het jaar 

17.45 
Jrd. Hubert, Jos Heuts (st); 

Leny Ruyters-Deswijzen (st); 

Klaus Ruyters (o); 

Jelle, Leo en Josta Kloth; 

Finy Bartholomé-Simon (o); 

Marian Brouwers-Faymonville (o); 

Mathieu Spronck (o); 

Jrd. Piet Muijtjens; 

Kerkdiensten parochie Sint Remigius 

Simpelveld 
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Zondag 26 oktober 
11.00 

Koffiedrinken na de mis 
Jrd. ouders Hermans-Thomas (st); 

Jrd. ouders Souren-Kreuels (st); 

Gérard Vogels (o); 

Carl Schings (o); 

Jrd. Leo Schwanen en zoon Math; 

Jrd. ouders Vliex-Pieters en schoonzoon; 

Dinsdag 28 oktober 
19.00 
Voor de intenties uit het intentieboek in de 

kerk; 

Donderdag 30 oktober 
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 

 

 

 

 

OPGELET:  

In verband met vakantie 
pastoor Pierik t/m 20 oktober 
kan de doordeweekse mis in 

de dagkapel vervallen of 
vervangen worden door een 
woord– en communiedienst.  

Wij vragen uw begrip 
hiervoor. 

Het kerkbestuur. 

Woensdag 1 oktober  
H. Teresia van het Kind Jezus, maagd 

en kerklerares 

Dagkapel:19.00 uur 

Mej. Derikx (st); 

Donderdag 2 oktober  
GEEN H. MIS 

Vrijdag 3 oktober 
Ziekencommunie aan huis 

Dagkapel:19.00 uur 

Echtp. Laeven-Contzen (st); 

Zaterdag 4 oktober  
Gezinsviering      

H. Franciscus van Assisi   

Kerk:19.00 uur m.m.v. Dameskoor 

Morgenzang 

EHBO deurcollecte Pleisteraktie 
Marjo Lones-Weijers (o); 

Marjo Lux-Zinzen (o); 

Maria Jansen-Kohl; 

Wiel en Carla Stassen-Magermans (st); 

Ouders Dumont-Plessen (st); 

Ouders Senden-Dautzenberg (st); 

Jrd. ouders Van den Broek-Langohr (st); 

Jrd. Lies Dumont-Emonts (st); 

Jrd. ouders Hursel-Hodiamont (o); 

Hub en Mia Heijenrath-Vleugels (o); 

Zondag 5 oktober  
27e zondag door het jaar 

Kerk:9.45 uur Volkszang met 

orgelbegeleiding Tiny Vanhommerig  

EHBO deurcollecte Pleisteraktie 
Mia Vanweersch-Prevos; 

Tiny Senden-de la Rosette; 

Jrd. Pastoor Delissen (st); 

Jrd. ouders Maassen-Hursel (st); 

Ouders Senden-Grooten en ouders  

Hupperetz-Mousset; 

Maandag 6 oktober  
H. Bruno, priester 

Dagkapel:19.00 uur 
Voor de intenties uit het intentieboek; 

Dinsdag 7 oktober  
H. Maria v.d. Rozenkrans 

Kerk:10.30 uur 

Dag van de ouderen 

Voor de levende en overleden leden; 

Woensdag 8 oktober 
Dagkapel:19.00 uur 
Fam. Schnackers-Grooten (st); 

Jrd. Tiny Senden-Brouwers; 

Donderdag 9 oktober  
GEEN H. MIS 

Vrijdag 10 oktober 
Dagkapel:19.00 uur 
Tineke Schuncken-Plum (buurt); 

Jrd. Bella Jorissen-Grond; 

Jrd. ouders Gottschalk-Baumgarten (st); 

Zaterdag 11 oktober 
Kerk:19.00 uur m.m.v. Dameskoor 

Morgenzang 
Zwd. Lenie Scheeren-Haagen; 

Jrd. Arnold Hodiamont; 

1e Jrd. Matheu Brauwers (Buurt de Baan); 

Zondag 12 oktober  
28e zondag door het jaar 

Kerk:9.45 uur m.m.v. Gemengd 

kerkelijk zangkoor St. Joseph  

(Missa Luba) 
9e jrd. Alois Frings (st); 

Tiny Franssen-van der Veen (o); 

Ouders Knops-Jorissen, Hub en Albert; 

Zef Merx; 

Jrd. ouders Weijers-Rhoen; 

Maandag 13 oktober 
Dagkapel:19.00 uur 
Ter intentie van onze parochie; 

Dinsdag 14 oktober  
GEEN H. MIS 

Woensdag 15 oktober  
H. Teresia van Jezus 

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

Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw (st); 

Donderdag 16 oktober  
GEEN H. MIS 

Vrijdag 17 oktober  
H. Ignatius van Antiochië, bisschop 

Dagkapel:19.00 uur 

Michel Beckers; 

Zaterdag 18 oktober  
H. Lucas, evangelist 

Kerk:19.00 uur m.m.v. Dameskoor 

Morgenzang 

Jubileum Voetbalvereniging RKVV 

Sportclub 25 
Voor de levende en overleden leden; 

Zwd. Maria Baltus-Vanderheijden; 

Echtp. Schrijvers-Wintgens; 

10e jrd. Johan Hanssen (st); 
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Zondag 19 oktober  
29e zondag door het jaar 

Kerk: 9.45 uur Gregoriaans gezongen 
mis o.l.v. Louis van de Weyer m.m.v. 

Schola Cantorum 
Uit dankbaarheid; 

Maandag 20 oktober  
Dagkapel:19.00 uur 

Johan Nevelstein; 

Voor overl. Fam v.d. Linden-Höppener; 

Dinsdag 21 oktober 
Dagkapel: 9.00 uur 

H. Mis ( o.v.b.) 

Woensdag 22 oktober  
H.Johannes Paulus II, paus 

Dagkapel:19.00 uur 
Ter intentie van onze Lieve vrouwe van Lourdes 

en de Heilige Bernadette; 

Donderdag 23 oktober  
Dagkapel:8.30 uur 

H. Mis ( o.v.b. ) 

Vrijdag 24 oktober  
H. Antonius Maria Claret, bisschop 

Dagkapel:19.00 uur 

Hub van Nunspeet en zoon Jos; 

Ouders Haagen-Wetzels; 

Harie Jorisssen; 

Zaterdag 25 oktober  
Kerk:19.00 uur m.m.v. Dameskoor 

Morgenzang 
Jrd. Winand en Maria v.d. Gaar-Widdershoven; 

Sjeng Spork (o); 

Jrd. ouders Bertram-Schepers; 

Jo en Finy Bertram-Duizings; 

Simon Loo en wederzijdse ouders; 

Jrd. ouders Ernes-Maassen (st); 

Jrd. ouders Vanderheijden-Bisschoff (st); 

Jrd. Richard Pongraz (st); 

Jrd. Jo Gottschalk (o); 

Frans Mennens (buren); 

1e Jaardienst Piet Wachelder; 

Ger Coerver, Helma Coerver -Peters, Winand 

en Wiel Coerver; 

Zondag 26 oktober  
3e zondag door het jaar 

Kerk:9.45 uur Volkszang m.m.v. Schola 
Cantorum, orgelbegeleiding: Stella 

Bonten  
Uit dankbaarheid; 

 

Maandag 27 oktober  
Dagkapel:19.00 uur 
Ter intentie van onze parochie; 

Dinsdag 28 oktober  
H.H. Simon en Judas, apostelen 

Dagkapel:9.00 uur 

H. Mis (o.v.b.) 

Woensdag 29 oktober 
Dagkapel:19.00 uur 

Caspar Crombach en wederzijdse ouders; 

Donderdag 30 oktober  
Dagkapel:8.30 uur 

H. Mis (o.v.b.) 

Vrijdag 31 oktober  
Dagkapel:19.00 uur 
Jrd. Hein Dumont; 

Kerkdiensten parochie Sint Bernardus 
 

Ubachsberg 

Woensdag 1 oktober 
19:00 
Annie Franssen-Schijns; 

Ronald Bosten; 

Zaterdag 4 oktober 
Weekend: 27ste zondag door het jaar. 

Kerkcollecte Wereldmissiedag 

Viering Wereldmissiedag met de 

kinderen 

19:00 GKZ. St. Bernardus en Jeugd-

fanfare. Koffie na de mis 

Tiny Hutschemaekers-Hesdahl (o); 

Hans Claessen (brt.); 

Overl. v.d. fam. Freij; 

Marcel Neven; 

Jrd. Joep Dautzenberg en  

Hetty Dautzenberg-de la Bije  

en de overl. v.d. fam. Dautzenberg- 

de la Bije; 

Wiel Wiertz; 

Jrd. ouders Souren-Frederix (st.); 

Jrd. ouders Voncken-Habets en overl.v.d. 

fam.; 

Echtg. Schneiders Zitzen (st.); 

Woensdag 8 oktober 
19:00 
Annie Franssen-Schijns; 

Voor de zieken van de parochie; 

 

Zaterdag 11 oktober 
Weekend: 28ste zondag door het jaar. 

19:00 Gregoriaans 
1ste Jrd. Paula Heuts-Klinckenberg; 

Hein Claessens (o); 

Frits Hamers (o); 

Roos Hoenen Muijtjens; 

Ouders Maassen-Smeets,  zonen en  

dochter; 

Erna Hutschemaekers-Vonken en Ger  

Hutschemaekers (brt. Hunsstraat); 

Sjeng Ortmans en zoon Jan; 

Echtgenoten Bisschops-Engelen (st.); 

Jrd. ouders Amkreutz-Daemen (st.); 

Jrd. ouders Schijen-Habets (st.); 

Jrd. ouders Bemelmans-Klinkenberg en 

dochter Ria (st.); 

Jrd. ouders Franssen-Heuts (st.); 

 

Woensdag 15 oktober 
19:00 

Annie Franssen-Schijns; 

Fam. Jongen-Offermans; 

 

Zaterdag 18 oktober 
Weekend: 29ste zondag door het jaar. 

19:00 Volkszang 
Mia Janssen-Deguelle (o); 

Ger Janssen (brt.); 

Ria Thewessen-Vliex (verj.); 

Piet Willems en Netta Willems-Vromen; 
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Jrd. ouders Bosch-Moonen (st.); 

Jrd. ouders Eussen-Souren; 

Jrd. Willem Hamers-Bex (st.); 

Jrd. echtg. Moulen-Possen (st.); 

Ouders Zinzen-Groenemeijer; 

Woensdag 22 oktober 
19:00 
Annie Franssen-Schijns; 

Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 

Zaterdag 25 oktober 
Weekend: 30ste zondag door het jaar. 

19:00 Oud Berglijsters 

Koffie na de mis 
Zwd. Ben Erkens; 

1ste Jrd. Mia Senden-Hutschemaekers; 

Tiny Hutschemaekers-Hesdahl (o); 

Agnes Voncken-Nix (o); 

Wim van Rosmalen (o); 

Ouders Pakbier-Bex (st.) 

Woensdag 29 oktober 
19:00 
Annie Franssen-Schijns; 

Voor het welzijn van alle parochianen; 

 

Zaterdag 1 november 
Allerheiligen 

19:00 GKZ St. Bernardus 

Koffie na de mis 
Maria Maas-Voncken (o); 

Hein Claessens (o); 

Frits Hamers (brt.); 

Tony; Elvira en Sjef; 

Harrie Franssen (verj.); 

Ouders Steinbusch-Schnackers; zoon Math en 

kleindochter Mireille; 

Piet Crutzen en de ouders Crutzen, Pieters en 

Annie Bisschops; 

Ouders Pieters-Groven; 

Els Klinkenberg en tevens voor haar broer Sjef; 

Jrd. Leo en Anny Voncken-Keulartz; 

Ouders Sijben-Roijen; 

Zondag 2 november 
15:00 Allerzielendienst 

 

 

SIMPELVELD 
24 aug. Sjef Frijns Markt 30 80 jaar 

 

BOCHOLTZ 
15 aug. Louise Schwanen-Olischlager Kloosterhof 35 78 jaar 

26 aug. Lenie Scheeren-Haagen Kommerstraat 49N 84 jaar 

31 aug. Maria Baltus-Vanderheijden    Smithlaan 1 Sittard  83 jaar 

11 sept.  Tiny Brauwers-Zinken  Bongerdplein 22 102 jaar 

16 sept. Johan Hendriks  Zandberg 23 82 jaar 

 

UBACHSBERG 

16 sept. Ben Erkens  Mostardstraat 34  81 jaar 

 

Sterkte aan de familie. 

Overleden 

KRONIEK 

 

Gedoopt  

 

SIMPELVELD 
- 24 aug.: Pip Franssen,  

  zoon van Marc Franssen en Francis de Bruin,              

  Grachtstraat 5 

- 24 aug.: Linn Aretz,  

  dochter van André Aretz en Monique 

  Schobbers,  Hertogstraat 65  Brunssum 

- 31 aug.: Pol Smeets,  

  zoon van David Smeets en Nathalie Souren,       

  Oude Molenstraat 4 

- 7 sept.: Ymthe Wijsen  

  dochter van Ron Wijsen en Mariëlle 

  Kerckhoffs, Bulkemstraat 10 A        

- 13 sept.: Twan Bleijlevens  

   zoon van Philip Bleijlevens en Dyanne   

   Huizinga, Rolduckerweg 35 

 

BOCHOLTZ 

- 31-08 Remi Snoeren 

  zoon van Walter en Sandra Merx - Snoeren  

 

UBACHSBERG 

- 30 aug.: Esmée Neven,  

  dochter van Freek Neven en Diana Lopez                   

  Palermo, Kerkstraat 82 

     

Welkom in onze Kerk. 

We hebben God gedankt om jou, 

zo mooi, zo gaaf geboren. 

Nu vragen we aan God 

die jou heeft uitverkoren: 

Bescherm, behoed ons kind. 

Bewaar dit stukje hemelgloed, 

wat er ook gebeuren mag. 

Schenk het een leven 

en een wereld vol met warme kleuren. 

(Ine Spikers-de Smit) 

Kerkdiensten parochie 
Sint Bernardus 

 

Ubachsberg 

https://www.google.nl/imgres?imgurl&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.bewustnieuws.nl%2Fpasgeboren-babys-zijn-nog-niet-levend%2F&h=0&w=0&tbnid=hELkMGL0oiOhpM&zoom=1&tbnh=183&tbnw=275&docid=s9WWmjxl-QzhJM&tbm=isch&ei=mY4iVKD1GabnygOFlILYCg&ved=0CAQQsCUoAA
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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 

violen, bolchrysanten, heide en grafstukken 

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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Boekpresentatie 
In de maand oktober komen enkele leden van de gemeenschap ‘Redemptor Hominis’ uit het Belgische Genk naar onze 

parochies om aandacht te vragen voor hun werk in Paraguay en Kameroen. 

Bovendien zullen zij onze aandacht vestigen op enkele boeken die zij verspreiden en die ons eigen geloofsleven kunnen 

verdiepen.  Op 4 of 5 oktober zijn zij aanwezig in de kerk van Bocholtz. 

In het weekend van 25 en 26 oktober presenteren zij hun boeken in de kerken van Simpelveld en Ubachberg. 
 

E. Grasso, Geloven is altijd een uitdaging. De heilige Johannes Paulus II spreekt tot de jongeren, Halewijn, Antwerpen 2014, 

122 blz. 

“Geloven is altijd een uitdaging” 

Op 27 april 2014 heeft de Kerk Johannes Paulus II heilig verklaard. Het verlangen van het 

Volk Gods, dat op 2 april 2005 bij de dood van de paus op het St. Pietersplein vroeg: 

“Onmiddellijk heilig”, is verwezenlijkt. 

Vaak zei Johannes Paulus II dat: “De mensen hebben altijd behoefte gehad aan modellen 

om na te volgen en zij hebben er vooral nu vandaag behoefte aan in onze tijd, die zo is 

blootgesteld aan veranderlijke en tegenstrijdige invloeden”.  

Dit geldt des te meer voor de jongeren, “de toekomst van de Kerk”, zoals de paus hen 

heeft gedefinieerd. Van de talloze ontmoetingen met hen, die de paus ongetwijfeld in zijn 

pontificaat heeft bevoorrecht, resten ons zijn Toespraken. Hij heeft deze uitgesproken in 

een ruime verscheidenheid aan contexten en over een enorme hoeveelheid van thema’s in 

verband met vraagstukken die de jongeren van verschillende continenten, culturen en 

ervaringen hem hebben voorgelegd. 

Deze rijkdom heeft Emilio Grasso willen opnemen in dit boek Geloven is altijd een 

uitdaging. Hij heeft getracht te focussen op de meest treffende punten van de boodschap van de paus aan de jongeren van 

België, Nederland, Emilia-Romagna (Italië), Afrika en Latijns-Amerika, landen die de auteur uit eigen ervaring kent. Hij heeft 

dit gedaan zonder de verschillende nuances waarom het publiek vraagt, en de verschillende toonaarden waarin Johannes 

Paulus II zich tot hen richtte, te verliezen.  Prijs: 8,00 Euro 

 

E. GRASSO, Luisteren naar Gods woord. Kanttekeningen bij de dogmatische constitutie Dei 

Verbum van het Tweede Vaticaans Concilie, Averbode, 2013, 95 blz.  

“Luisteren naar Gods Woord”. 

Als christenen zijn wij geroepen te luisteren naar Gods Woord, niet alleen door onze oren 

te openen, maar vooral met een open hart, zodat wij goed begrijpen wat God, die iedere 

dag tot ons spreekt, ons zegt in de lezingen van de Heilige Schrift. Paulus zegt ons duidelijk 

dat het geloof komt van wat men hoort. Geloven betekent dus luisteren naar Gods Woord, 

luisteren zoals Maria heeft geluisterd. En als wij geloven in de woorden die wij luisteren dan 

zullen wij ook gehoorzamen om ze te vervullen, zoals Maria ze heeft vervuld door zijn “Ja”, 

door zijn antwoord aan God: “Mij geschiede naar Uw wil”. Maria is en blijft voor ons een 

voorbeeld van hoe wij naar Gods Woord moeten luisteren.  Prijs 7,00 euro. 

 

E. GRASSO, Van offer naar feest. De structuur van de mis is de structuur van ons leven, 

Uitgeverij Altiora, Averbode, 2012, 61 blz.  

“Van offer naar feest”. 

Dit boek gaat over de heilige mis en vooral over de betekenis van de Eucharistieviering. Wij 

willen de betekenis verdiepen van de woorden en de gebaren die wij ieder keer opnieuw 

meeleven als wij deelnemen aan de Eucharistieviering. Waarom beginnen we de mis met 

het kruisteken en de nederige schuldbelijdenis? Waarom eerst de liturgie van het Woord 

en de geloofsbelijdenis en pas daarna het eucharistisch gebed, het breken van het brood, 

het Onze Vader, de vredeswens en pas daarna de communie? Al deze vragen over de 

heilige mis vinden een diepe antwoord en uitleg in dit klein boek. Prijs 6,00 euro. 
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Ook voor koffietafels en al uw feesten!  

Vroenhofstraat 1 
6369 AP Simpelveld 

045 - 544 13 72 
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Even terugtrekken 
 

Even slechts heb ik de stilte gezocht 

ergens in een rustig heel klein hoekje 

handen gevouwen en gevraagd of ’t mocht 

om te lezen in mijn kleine boekje. 

 

Ik las over Iemand die daar boven was 

en die daar in stilte om mij glimlachte 

die mijn lichaam en ziel van onrust genas 

en in liefde op mijn gebeden wachtte. 

 

En zachtjes weken de wolken vaneen 

kwam een zonnestraal naar beneden 

een glimlach was het naar mij scheen 

daardoor voelde ik mij blij en tevreden. 

 

Hij antwoordt steeds in wind en zon 

schiep paradijs waarin wij mogen leven 

verjoeg de vijand die Hij overwon 

en wil ons ook op aard de vrede geven 

 

Gedicht van de Zonnebloem , ziekenzondag 2014 

Ubachsberg 

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 21 oktober 

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 

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

