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Voorwoord
Zodra de klok eenmaal verzet is lijkt het wel of we met z’n allen beginnen met aftellen tot die bijzondere weken rond
Kerst en de jaarwisseling. Tussendoor vieren we nog het feest van de Goedheiligman, maar dan gaat het snel. De
Advent breekt aan en de eerste berichten van de post beginnen te komen, of ze er ook dit jaar weer in slagen de
Kerstpost op tijd te kunnen bezorgen. Soms denk ik wel eens of we elkaar niet onnodig gek zitten te maken met al
die dingen die nog perse dit jaar zouden moeten. Hoe anders is dat, wetende dat Maria en Jozef ruim 2.000 jaar
geleden met de ezel op weg waren naar Bethlehem. In een hele andere wereld dan waar u en ik op dit moment in
leven. Een wereld waarin het lijkt dat strijd altijd maar door moet gaan. Zou het niet mooi zijn als we juist rond deze
tijd een moment van totale vrede kunnen hebben? Waar mensen elkaar respecteren en niet veroordelen op uiterlijk,
gezindte of wat dan ook. Het maakt je soms zo machteloos om te beseffen dat het voor ons moeilijk is dat voor
elkaar te krijgen. Maar elk begin is er één!
In deze decemberuitgave van ons parochieblad hebben we een grote verscheidenheid aan artikelen. Terugblikken
op de pastorale week van de nabijheid in Ubachsberg in het afgelopen jaar, de decemberactie voor de Voedselbank
in onze parochiefederatie Simpelveld / Ubachsberg, maar ook al aandacht voor gebeurtenissen in het nieuwe jaar,
zoals het jubileum van kerkelijk zangkoor St Joseph in Bocholtz. Onze geloofsgemeenschappen zitten zeker niet stil,
er vindt van alles plaats. Ik hoop van harte dat we dat ook voor het komend jaar met ons allen kunnen realiseren.
Tot slot wensen wij u allen, namens de redactie van ons blad, een zalig Kerstfeest toe!
Pastoor Pisters

Kerstwensen
Nieuwjaarsrecepties
Pastoor en kerkbestuur van Bocholtz:
1 januari aansluitend aan de Hoogmis van 11.00uur
op de pastorie van Bocholtz.

Beste parochianen,
Het is ons onmogelijk om U allemaal persoonlijk een
Simpelveld en Ubachsberg:
kerstwens te sturen. Om die reden willen wij u -mede
namens de kerkbesturen en ons pastoraal team- een
1 januari vanaf 12.00 uur in de parochiezaal naast de
goede voorbereiding op kerst toewensen. Mogen het
pastorie te Simpelveld.
dagen zijn van vreugde en gezelligheid in goede
zaterdagavond 3 januari op de pastorie te Ubachsberg,
gezondheid. Bovenal echter wensen wij U een zalig
aansluitend aan de eucharistieviering van 19.00 uur.
Kerstfeest toe en een zegenrijk Nieuwjaar: moge de
geboorte van Jezus U sterken op Uw weg door het
Alle inwoners en verenigingen zijn van harte welkom leven.

Pastoor en federatiebestuur van

Pastoor Pisters en Pastoor Pierik

om het glas te heffen op het nieuwe jaar.
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Bezoek onze adverteerders

Praktijk voor Fysiotherapie

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



Fysiotherapie



Osteopathie



McKenzie therapie



Sportrevalidatie

Puinafval

Bouw en sloopafval



Massage

6 m³
10 m³

6 m³
10 m³



Rugscholing



Fysiofitness



RSI preventie



Manuele therapie



Cranio-sacrale therapie



Huisbezoeken

€ 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.

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

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

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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Verslag Week Pastorale Nabijheid

Parochienieuws Ubachsberg

Van 20 tot 25 oktober j.l. mocht ik in Ubachsberg de
week houden van de PASTORALE NABIJHEID.

Kinderen gevraagd voor deelname
gezinsmissen
Vier keer per jaar zijn er gezinsvieringen in de
Bernarduskerk. De vieringen zijn met Maria Lichtmis,
Palmpasen, Wereldmissiedag en op Kerstavond.
Als kinderen en/of ouders het leuk vinden om mee te
doen tijdens deze vieringen, geef dit dan door aan:
Marianne van den Kerkhof, Oude Schoolstraat 17, 0650836814. Linda Wouters (moeder van Stan, Finn en
Lara), Kerkstraat 5, 045-5752141. Sylvie Rutten (moeder
van Sterre en Chris), Kerkstraat 113, 045-5750674.

Opnieuw in pacht uit te geven weiland
Het perceel weiland (blijvend grasland), gelegen aan de
Mingersborgerweg, kadastraal bekend als gemeente
Voerendaal, sectie C no 3196, groot 0.11.95 ha, alsmede
een gedeelte ter grootte van ongeveer 0.43.60 ha, van
het perceel H no 552, tesamen groot ongeveer 0.55.55
ha, is vrij van pacht/huur gekomen en kan opnieuw in
pacht/huur worden uitgegeven. De pachtsom
bedraagt € 502,00 per jaar, te voldoen op 1 november
van elk jaar.

5 dagen lang ben ik van ’s morgens tot ’s avonds in
Ubachsberg geweest, en heb ik vele uren geïnvesteerd
in ontmoetingen met parochianen, zowel persoonlijk
als in groepsverband.
Zo ben ik zieke en oudere parochianen gaan opzoeken
in verpleeg- en verzorgingstehuizen, werden zieke
medemensen thuis bezocht en werden heel wat
praatjes gemaakt met mensen die ik op straat ben
tegengekomen.
Er werd koffie gedronken en geluncht met de
vrijwilligers op de pastorie en ook bij parochianen thuis.
‘s Avonds ben ik naar de voetbaltrainingen gaan kijken,
en heb ook de repetities bezocht van schutterij en
fanfare. Met jong en oud werd gezellig een biertje
gedronken in het café. Samen met de seniorenclub
werd een stevige wandeling gemaakt naar de
Fromberg.
Op de woensdagmiddag was er een hele leuke
spellenmiddag en speurtocht voor de kinderen en hun
ouders; maar liefst 25 kinderen namen er aan deel.
Bijgaande foto’s geven hiervan een indruk.

Gegadigden woonachtig binnen de Bernardusparochie
Ubachsberg kunnen zich tot en met uiterlijk 15
december
a.s.
melden
bij
de
beheerder
landbouwgronden: Jan Spee, tel. 045-5750108 of 0638924840. jan.spee02@gmail.com Bij meer dan één
gegadigde zal worden geloot.

Koffiedrinken
In Ubachsberg op zaterdag 6 december na de avondmis
op de pastorie.

Geen Kerstensemble op 2 e Kerstdag
Dit jaar is er geen Kerstensemble op 2e Kerstdag. De
moeder van de pianist is op dit moment heel ernstig
ziek: Veel sterkte wensen we vanaf deze plek aan de
familie. Zonder pianist kan het ensemble jammer
genoeg niet optreden.
Ter vervanging luistert Kamerkoor Concertato de
misviering op. Dit koor bestaat uit professioneel
geschoolde stemmen en brengt ons een sfeervol
kerstrepertoire
(www.kamerkoorconcertato.nl).
Volgend jaar is er gewoon weer het Kerstensemble.

Samen met vele parochianen hebben we in de loop van
de week ook afscheid genomen van 2 dorpsgenoten in
de viering van de uitvaart.
Het is mooi om mensen te mogen ontmoeten in
vreugde en verdriet. Om levensverhalen te horen, vaak
heel persoonlijk en heel open, wat mensen je zomaar
toevertrouwen, om een stukje op weg te mogen gaan
met een medemens, en hen misschien ook een stukje
dichter bij God te brengen.
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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
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 diverse cursussen aan.
U kunt er ook voor kiezen om een cursus cadeau te doen. Die mogelijkheid bieden wij aan voor het onderstaande cursusaanbod.
Vraag daarom naar de

SWOBS COMPUTERHOME CADEAUBON
Cursussen
Windows 8.1.1

lessen
10

€

kosten
80,00

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

Internet ( bankieren ) / e-mail

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

Inschrijvingen voor cursussen, welke starten in het eerste kwartaal 2015 kunnen nu reeds plaatsvinden. Meer weten, inschrijven of cadeaubon bestellen ? Bel dan ( tussen 10.00 en 18.00 uur ) met Math Bisschops : 045-5442407 of
Jan Mertens 045-5442523. Inschrijving is ook mogelijk via onze website.
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ik nooit het doel bereiken, waartoe God mij gemaakt
heeft. God heeft ons gemaakt voor de liefde:
Om de Liefde die God ons gegeven heeft, te delen met
de ander.
Het 2e hoogtepunt voor mij, dat was de
gespreksmiddag. Vrijdagmiddag 24 oktober togen een
tiental parochianen naar de pastorie. Mensen die met
medemensen in gesprek gingen over hun
geloofservaringen, en hun verwachtingen en
teleurstellingen t.a.v. kerk en leven. Twee uur lang
hebben we samen met elkaar gedeeld, met respect
naar elkaar geluisterd, ieder in zijn waarde latend, en
ook hebben we het diepste in onszelf naar boven
gehaald: de aanwezigheid van God in ons leven.
Ook hier is het de liefde die mensen samenbindt: De
liefde die van God komt en die we aan elkaar mogen
doorgeven. Geloof, Hoop en Liefde: dat zijn de grote
drie, maar de Liefde is de grootste.

De hoogtepunten voor mij, dat waren de filmavond en
de gespreksmiddag. Maandagavond 20 oktober waren
een 25-tal jonge heren en jonge dames naar Filmzaal
“De Pastorie” gekomen. Vol verwachting keken ze uit
naar wat komen zou. Bakje popcorn bij de hand, licht
uit – spot aan, en de film kon beginnen. Hoofdrolspelers
waren Dirk en Michael, twee bergbeklimmers, die in de
ruige bergen van de Andes in Zuid-Amerika, de hoogste
top wilden bereiken. Het doel werd bereikt….

Beste mensen: De WEEK VAN DE PASTORALE
NABIJHEID was echt een week van hernieuwde
kennismaking met mensen van Gen Berg, maar ook een
hernieuwde ontmoeting met de Levende Heer in ons
midden. Zeker voor herhaling vatbaar.
Ik dank alle mensen van Ubachsberg die mij toelieten in
hun leven, die mij lieten groeien in mijn Gelovig-zijn en
in mijn Mens-zijn.
Moge OLHeer zijn wasdom geven aan wat wij hier
samen begonnen zijn. Moge Hij in ons bewerken wat hij
van u en mij blijft vragen: “Gij zult de Heer uw God
beminnen, met geheel uw hart, geheel uw ziel en
geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf”.
Pastoor Pisters

Maar het was ook een film met een dubbele laag, met
een boodschap: “Geen groter liefde kan iemand
hebben dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden”.
Christelijke waarden als: opoffering, jezelf wegcijferen
voor ’n ander, niet altijd de eerste en de beste willen
zijn, niet steeds op je eigen kunnen blijven steunen,
maar ook durven loslaten, en samen met elkaar op weg
willen gaan, en ook: je leven in Gods hand durven
leggen.
De film raakte precies datgene waar het in een
mensenleven om draait: Alleen, in mijn dooie eentje, zal
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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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veilig naar school of naar de dokter te brengen, is een
busje met chauffeur nodig. Voor het geven van
onderwijs aan deze meisjes en hun vervoer is € 25.000
nodig. Adventsactie wil hierin graag ondersteunen.

Parochienieuws
Simpelveld / Ubachsberg

U kunt ons Adventsproject in Egypte steunen door een
bijdrage te stoppen in één van de speciale offerblokken
die staan in de kerk van Simpelveld of Ubachsberg.

Adventsactie in Simpelveld en
Ubachsberg
De MOV-groep van de parochies
Simpelveld en Ubachsberg vraagt
gedurende de Advent aandacht voor een
project voor gehandicapte kinderen in
Egypte.

In het weekend van 13 / 14 december is er voor dit doel
een extra deurcollecte.

Kinderclub De Wijnrank

Liefst 8,5 miljoen mensen in Egypte zijn
gehandicapt! Sommige ouders zien de handicap van
hun kind als een straf van God of zijn bang dat een
gehandicapt broertje of zusje negatieve invloed op hun
andere kinderen heeft. In beide gevallen verstoppen ze
de gehandicapte kinderen. Hierdoor krijgen deze
kinderen geen enkele kans op onderwijs. Adventsactie
wil een helpende hand reiken aan deze kwetsbare
kinderen.
De meisjes die wij met ons project steunen komen uit
extreem arme gezinnen Ze staan allemaal onder
continue zorg van ‘de Blauwe Zusters’. De zusters
zorgen voor het algemene welzijn van de meiden, maar
ze zorgen bijvoorbeeld ook voor les in (persoonlijke)
hygiëne en voor sportieve activiteiten. Acht meisjes zijn
in staat om naar school te gaan. De zusters helpen de
scholieren elke dag met hun huiswerk. Daarnaast
organiseren ze activiteiten die de creativiteit en
motorische vaardigheden stimuleren, zoals tekenen,
schilderen en handarbeid. Als mentale stimulans krijgen
ze ook muziekles en gaan ze dagjes uit.
Op dit moment zorgen de zusters voor 13 meisjes. Voor
veel van de activiteiten en om de meisjes bijvoorbeeld

Woensdag 3 en 10 december zijn kinderen van de
groepen 1 t/m 5 weer welkom op de Kinderclub in de
parochiezaal tegenover de Remigiuskerk Simpelveld.
Het is weer advent en we bereiden ons voor op
Kerstmis. Dit jaar gaan we een echte kerststal bouwen
buiten aan de kerkdeur met planken, takken, mos en
stro. We maken ook zelf poppen van Maria, Jozef en
het kindje Jezus: dit gaan we doen op 3 december.

Woensdag 10 december zijn ook de oudere kinderen
welkom: dan gaan we met z’n allen de kerststal in
elkaar timmeren buiten op het kerkplein. Neem zelf ook
takjes en plankjes mee die we kunnen gebruiken. En
een hamer, spijkers en nijptang. En natuurlijk zijn
handige huisvaders en opa’s ook van harte welkom om
een handje mee te helpen. We zien jullie graag op de
kinderclub.
Pastoor, Mariëlle, Alexandra, Nicole, Wilma.
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Financiële ondersteuning ?

Parochienieuws

Op 12 en 13 december staat er bij de actiestand in de
Plusmarkt een collectebus, waarin elke kleine geldelijke
bijdrage van harte welkom is.

Simpelveld / Ubachsberg

Achter in de kerk van zowel Ubachsberg als Simpelveld
staat er de hele adventsperiode een offerblok voor wie
de voedselbank financieel wil ondersteunen.

Parochiefederatie Simpelveld en
Ubachsberg steunt voedselbank
De parochies van Simpelveld en Ubachsberg willen
ook dit jaar weer graag hun sociale gezicht laten
zien en komen op voor de minderbedeelden in eigen omgeving.
Wat gaan we doen?

Alle contante giften zullen we overmaken naar de voedselbank Limburg-zuid.
In 2013 konden we bijna 100 kratten met voedselproducten en een bedrag van ruim €1.500,- (donaties, zegelboekjes) aan de voedselbank overhandigen. In één
van de volgende edities van ons Parochieblad zullen wij
u op de hoogte brengen van het resultaat van de actie
van 2014. Gaan we het resultaat van 2013 evenaren….of
zelfs overtreffen?

In Simpelveld:
Op vrijdag 12 december (van 10-17 uur) en op zaterdag
13 december (van 10-16 uur) zijn vrijwilligers uit de parochie in Plusmarkt Schouteten aanwezig om de actie
voor de voedselbank toe te lichten. Zij zullen u middels
een ‘boodschappenbriefje’ (zie hiernaast) suggesties
doen welke producten de voedselbank dringend kan
gebruiken. U kunt hieruit uw keuze maken en na aankoop deze producten afrekenen bij de kassa en bij de
aanwezige vrijwilligers afgeven.

Vrijwilligers gevraagd:
We weten ons ook dit jaar weer gesteund door een grote groep vrijwilligers om deze actie te doen slagen,
maar elke extra hand is welkom.
Wilt u op vrijdag 12 en/of zaterdag 13 december zelf actief mee helpen, laat het ons dan even weten:
Jo en Marlies Baggen, 045 544 28 27,
jobaggen@home.nl
Joop Heuts, 045 544 22 13, joopheuts@gmail.com

In Ubachsberg:
Hier worden de producten verzameld op de pastorie
waar op de volgende data en tijden vrijwilligers klaar
staan om uw bijdrage in ontvangst te kunnen nemen:
Dinsdag 2 december (10-12 uur)

De voedselbank kan onderstaande
producten goed gebruiken.

kookpudding

Zaterdag 6 december (10-12 uur)

koffie/thee

Dinsdag 9 december (10-12 uur)

aardappelpuree

Zaterdag 13 december (10-12 uur)

cervelaatworst aan een stuk
suiker

Alleen houdbare producten:
Ook voor de Voedselbank gelden de hygiënecodes. Zij
worden gecontroleerd door de Voedsel en Waren Autoriteit. Het is daarom niet raadzaam om eigen gemaakte
jams en wekproducten (hoe goed bedoeld ook) in te
leveren. Dit geldt eveneens voor producten die over de
houdbaarheidsdatum zijn.

zoet beleg
rijst
blikgroenten
spliterwten, bonen, linzen
blikjes vis, paté, tomatenpuree enz.
blikjes smac, ham, knakworst
spaghetti-saus (fles of pakjes)
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Hoe kunt u onze actie voor de Voedselbank
nog meer steunen ?

Opbrengst Adventskalender voor
voedselbank

 Met volle spaarkaarten van de Plus supermarkt (ze

Sinds 2000 is Alex Sluysmans uit Simpelveld begonnen
om materiaal te verzamelen en ideeën op te schrijven
voor het maken van een Adventskalender.
Gestimuleerd door de aanwezigheid van zijn eigen
kleinkinderen en het beschikken over meer vrije tijd is
het er dan eindelijk van gekomen. Na een aantal
maanden intensief gewerkt te hebben is zijn
Adventskalender "Uitzien naar Kerstmis" klaar !

hebben u €4,- gekost, maar leveren voor de
voedselbank €6,- per stuk op !).
 Volle spaarkaarten van diverse tankstations kosten u

niets, maar leveren wel geld op dat via de
voedselbank weer omgezet wordt in noodzakelijke
voorzieningen.
 De voedselbank kan DE-waardepunten omwisselen

voor koffie (deal met DE).
 Heeft u nog ergens ongebruikte entreekaartjes van

een pretpark, dierentuin, zwembad, etc…. liggen,
waar u eigenlijk niet goed raad mee weet: via de
voedselbank kunnen daar veel blijde gezichten mee
gemaakt worden
 Soms liggen IRIS-cheques, of andere waardebonnen

Het is een prachtig full-colour en professioneel
drukwerk geworden van 78 pagina's, vol zelfgemaakte
schilderijen, wetenswaardigheden en kerstverhalen,
ieder jaar opnieuw te gebruiken van 1 december tot en
met 6 januari.
Alhoewel deze kalender natuurlijk bedoeld is voor
kinderen, kan hij ook veel volwassenen helpen bij de
voorbereiding op een sfeervolle Kerst.
Voor de komende feestdagen is het een leuk en
origineel cadeau voor jong en oud.

al maanden in de kast, bijna vergeten zelfs. Weet dan
dat er medemensen zijn die we hiermee een
bijzonder groot plezier kunnen doen.

Te verkrijgen op het Parochiekantoor Simpelveld en
Ubachsberg tijdens kantooruren en tijdens de Actie
Voedselbank in de Plus Simpelveld op 12 en 13
december.

Bovengenoemde spaarkaarten, waardebonnen, etc.
kunt u bij de vrijwilligers van de parochiële actie
“Ondersteuning Voedselbank” afgeven:

Kostprijs € 15,--. Hiervan gaat € 2,50 naar de Actie
Voedselbank.

In Simpelveld op 12 en 13 december bij de stand in de
Plus Supermarkt
In Ubachsberg op de pastorie tijdens de actiedagen die
hiervoor in het parochieblad vermeld staan

DOE MEE
MET DE ACTIE
VOEDSELBANK.
UW STEUN IS
BROOD-NODIG !
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Parochienieuws
Simpelveld / Ubachsberg
Met pastoor Pisters naar Rome
Op 3 november gaan we met het vliegtuig via Brussel
naar Rome. Op dinsdagmorgen om 9 uur hebben we
een mis in de Sint Joseph kapel van de Sint Pieter.
Pastoor Pisters mag deze mis lezen. Wat een
indrukwekkende omgeving.
Na een rondleiding door de kerk en bezoek aan de
graven van de Pausen gingen we met de lift naar boven
en het laatste gedeelte met de trap. Hier op de koepel
van de Sint Pieter heb je een indrukwekkend uitzicht op
de omgeving van het Vaticaan. We hadden mooi weer
met een prachtig vergezicht.
Tussen de middag hebben we gegeten in een echt
Italiaans restaurant. Heerlijk was het eten.
Daarna met de bus naar een hoger gelegen gedeelte
met vergezicht op Rome. Via allerlei wegen
te voet naar de oudste kerk van Rome en onze eerste
regenbui, maar nu kun je iets meer genieten van het
interieur van deze kerk.
De volgende dag weer om 9 uur op het Sint Pietersplein
voor de audiëntie bij de paus. Mooi weer en enkele
druppels regen. Helaas spreekt de paus alleen in het
Italiaans. Dus je verstaat hem niet.
In de middag bezoeken we het Vaticaans museum. Wat
een verzameling oudheid, kunst, enz. Volgens onze gids
draait dit museum het beste in de wereld. Het is mooi
hoe toegankelijk dit allemaal is.

Donderdag was er weeralarm en het Colosseum was
daarom gesloten. We hebben veel kerken bezichtigd.
Maar met een paraplu hadden we niet veel last van het
weer. Wel konden en moesten we meer tijd besteden
binnen in de kerken. Op het einde van de dag waren we
allemaal moe van de vele indrukken. Na het avondeten
verrasten onze gidsen ons met taart en champagne. We
hadden die dag een 80-jarige in ons gezelschap !
Vrijdag was het Colosseum wel open. Als je bedenkt dat
dit gebouw in 7 jaar tijd is gebouwd en bijna 2 duizend
jaar oud is en er nog een derde van over is… dan wordt
je stil. Gelukkig hebben de pausen al vroeg besloten om
het Collosseum te bewaren voor het nageslacht.
Toen we bij de Engelenburcht waren zag ik een
kunstwerk met de naam Servas. Volgens een collega
van mij ging dit om onze Servatius. Maar of dat klopt
weet ik niet zeker. Volgens hem heeft hij een einde
gemaakt aan een bepaald schisma in de kerk (Arianisme
dat gelijkheid Drievuldigheid ontkent).
Daarna hebben we met een kleinere groep de
Friezenkerk bezichtigd,de thuisbasis van Nederlandse
pelgrims in Rome. Na het avondeten zijn we naar het
Vaticaan gewandeld. Het was weer mooi geworden.
Wat ziet de omgeving van de Sint Pieter met verlichting
er indrukwekkend uit.
Zaterdag weer naar huis en rond 16 uur waren we weer
terug in Simpelveld. Met veel indrukken rijker. Het was
een mooie reis.
Leo Voragen
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Rome:

Parochienieuws Simpelveld



Een reis die je niet meer vergeet



Zoveel gezien in zo'n korte tijd



Van deze ervaring krijgt men nooit spijt



Een stad met honderden verhalen



Een aparte wereld, waar je tot in de diepste
geschiedenis kan afdwalen

Deurcollecte voor Township Zuid Afrika

Op maandag 3 november is er onder leiding van Pastoor
Pisters een groep naar Rome vertrokken, ook pelgrims
uit Bocholtz. Hier hebben zij 6 dagen lang genoten van
deze geweldige stad. Van ’s morgens vroeg tot s'
avonds werden de meeste indrukwekkende plekjes van
Rome verkend.

Mijn naam is Chantal Vermeeren en ik ben interimvoorzitter/bestuurslid van Stichting Ubomi Obutsha
Nederland (SUON). Op dit moment woon ik in
Nijmegen, maar ik ben opgegroeid in Simpelveld.
Jarenlang heb ik met mijn oma, Annie Smeets-Knops, de
Kerkbode rondgebracht en afgelopen jaar hebben wij
op de rommelmarkt en de kerstmarkt in Simpelveld
gestaan om geld op te halen voor de stichting. Toen
ben ik op het idee gekomen om contact met u op te
nemen.
De stichting waar ik mij voor inzet is opgericht om een
lokaal project (het Ubomi Obutsha Centre) in een
township in Port Elizabeth, Zuid-Afrika, te
ondersteunen vanuit Nederland. Het centrum biedt
programma’s voor alle leeftijdsgroepen, die gericht zijn
op educatie en ontwikkeling van kinderen en jongeren,
zodat zij gestimuleerd worden een goed leven voor
zichzelf op te bouwen.
Kerstavond in Simpelveld na de gezinsmis van 17.00 uur
wordt voor dit doel een deurcollecte gehouden.
Namens de kinderen en vrijwilligers uit Zuid-Afrika,
alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Pastoor Pisters heeft op 4 november een
eucharistieviering opgedragen aan een van de
hoofdaltaren
in
de
Sint-Pietersbasiliek.
Zeer
indrukwekkend ! Deze viering stond in het teken van de
apostelen Petrus en Paulus.

Chantal Vermeeren, www.ubominederland.nl

Yvon Frissen
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Kerkdiensten parochie Sint Remigius

Simpelveld
Dinsdag 2 december
19.00
Thea Sauren;
Bernard Leunissen;

Donderdag 4 december
19.00

Wim Herberichs;
Jrd. ouders Baggen-Bisschops en kleinzoon Erik;
Jrd. ouders Scheepers-Franken en zoon
Allie;
Ouders Houben-Ploumen en zoon Sjef;

Voor de zieken van onze parochie;

Dinsdag 9 december

Vrijdag 5 december

Ouders Broekmans-Horbach (st);

V.a. 9.00 uur Ziekencommunie aan
huis
18.30 Aanbidding
19.00
Voor het welzijn van de parochie;

Zaterdag 6 december

Weekend 2 e zondag van de advent
17.45
1e jrd. Leo Houbiers (o);
Josephine Houbiers-Vaessen;
Jrd. ouders Borgans-Baggen (st);
Jrd. Hubert en Maria Bessems-Keydener
(st);
Jrd. Zef Hamers (st);
Ouders Kaelen-Eussen (st);
Klaus Ruyters (o);
Trees Smeets-Laheij (o);
Lucie Ernes-Franssen (o);
Jrd. ouders Meisters-Voncken (st);
Jrd. ouders Bisschops-Vliegen;
Jrd. Theo Mertens (st);
Jrd. ouders Widdershoven-Schuurman;
Annie Leclaire-Ubachs (nms. Swobs computerhome);
Ad Dikmans;
Fam.W.Bosch, zoon Hans en schoonzonen Hub en Joep;

Zondag 7 december
11.00

Ter ere van O.L.Vrouw (st);
Jrd. Leonie Didden (st);
Jrd. Jan Bemelmans;
Math Thewessen (o);
Angeline Lardinois-Schuurman;
Jrd. Hubert Reinders;
Jrd. Annie Joosten-Wenders;

19.00

Donderdag 11 december
19.00

Claudio Colangeli, Claire LuijtenWinnekes en Gabrielle Luijten-Houben;
Aloys Dautzenberg (o);
Ouders Genders-Bonten;

17.30
Kerstconcert mannenkoor David

Dinsdag 16 december
19.00
Echtp. Huveneers-van Ophoven (st);
Thea Sauren;

Echtp. Gotschalk-Knops (st);
Mai Janssen (o);
Jan Coerver en zoon Ralf;

Donderdag 18 december

Zaterdag 13 december

Zaterdag 20 december

19.00

Voor het welzijn van alle parochianen;

Weekend 3 e zondag van de advent
17.45

Weekend 4 e zondag van de advent
17.45

1e jrd. Pierre Bleijlevens (o);
Jrd. echtp. Lousberg-Brassé (st);
Jrd. Herman Schutz en Maria SchutzKersten (st);
Marian Brouwers-Faymonville (o);
Wiel Franzen;
Jrd. ouders Gerets-Vijgen tevens voor
Pierre en Lisa Vijgen;
Wiel Frijns;
Jrd. ouders Frankort-Hustin, zoon Ton en
schoonzoon Hub;
Ouders Hamerlinck-Pisters en zonen Ger,
John en Frans;
Jrd. Henk Zieltjens;
Jrd. Ger Wilhelmus;

Zwd. Dixie Dean;
Jrd. echtp. Gotschalk-Knops (st);
Jrd. ouders Leerschen-Knubben (st);
Carl Schings (o);
Thei Weijers (o);
Herman Joha (v.w. verjaardag) en familie;
Jrd. ouders Spronck-Hacking;

Zondag 21 december

Zondag 14 december

Dinsdag 23 december

11.00 Kindernevendienst
Viering Wereldlichtjesdag samen
met vormelingen
Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st);
Voor priesterroepingen (st);
Johanna Lardinois-Bischoff en Mathieu
Lardinois (o);
Math en Rob Grooten (nms.Tiny en mam);
Winand Kohl (o);
Leo Heuts (o);
Jrd. Jan Bosch en wederzijdse ouders;
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11.00 Kerk. zangkoor Huls
Zwd. Tiny Schielen;
Jrd. ouders Beckers-Vliex (st);
Jrd. Math Mobers (st);

17.00
Kerstconcert harmonie St.Caecilia

19.00
Overl. van fam. Bisschoff-Colleye (st);

Woensdag 24 december
Kerstavond
17.00 Kinderkerstviering
Ron Blezer en overl. familie;
Ouders Vleugels-Mertens en Ambrosius
Vincken;
Harry Rademakers en ouders PelzerHesemans;

Leonie Bleijlevens-Pelzer en ouders
Bleijlevens-Souren;

19.30 Kerstavondviering
Kerk. zangkoor Harmonia
1e jrd. Mia Meisters-Baggen (o);
Leo en Josephine Houbiers-Vaessen;
Mia Storms en ouders (o);
Ben Starmans;
Sjef Vaessen en zoon René;
Jeu en Mia Thill-Luiten;
Harrie Otten;
Sjeng en Juliana Bisschops;
Jozef Nicolaije en schoondochter Monica;

Donderdag 25 december
Kerstmis
11.00
Kerk. zangkoor Harmonia en harmonie St.Caecilia
Jrd. ouders Jeanny en Jo DautzenbergSchiffelers (st);
Giel en Bertha Xhonneux (st);
Chel Burgers (o);
Pierre Schrijvers (o);
Hub Vermeeren en ouders en ouders
Johan Lennartz-Eggen en schoondochter
Jessy;
Frans Stalman (o);
Twan Mousset (o);
Henny Lemke-van Wagenveld (o);
Mathieu Spronck (o);
Angeline Lardinois-Schuurman (o);
Sjef Frijns (o);
Hub Schröder;
Jan Coerver en zoon Ralf;
Wiel en Johanna Meijers-Houben en
dochter Annie Meijers;
Ben van der Weerden;
Jan Vleugels;
Nico Delno;

Mariets Moison-Brassé;
Clara Schielen-Hameleers;
Ouders Bardoul-Schiffelers en ouders
Laumen-Grooten;
Jrd. Sjef Houben en zoontjes, ouders
Houben-Ploumen en ouders MaasPricken en dochters;
Ouders Houppermans-Vijgen en

Dinsdag 30 december
19.00
Voor de zieken van onze parochie;

Woensdag 31 december
17.45 Kerk. zangkoor Harmonia

Jos Houppermans;

Anneke Stijns-Leijmans (o);
Wiel Hollanders tevens voor ouders
Dautzenberg-Mennens;
Uit dankbaarheid;

Vrijdag 26 december

Donderdag 1 januari

2e

Kerstdag
9.45 Mandolinevereniging
“Sorriënto”
Ouders Dautzenberg-Didden (st);
Jrd. Patrick Habets (st);
Jeu en Maria Kreuels-Vliex (st);
Joep Meijers, ouders Meijers-Hermans en
ouders Vleugels-Cloot (st);
Finy Bartholomé-Simon;
Peter Wolkenar;
Don Grosjean en Annie Leclaire-Ubachs;

Zaterdag 27 december

Weekend H. Familie, Jezus, Maria
en Jozef
17.45
1e Jrd. Mia Wings-Weijers (o);
Jrd. Johanna Storms en familie (st);
Jrd. Nol Lommen, ouders FranssenSchmelzer en Jozef;
Ouders Hartzheim-Dumont;

Zondag 28 december
11.00 Mannenkoor David
Gèrard Vogels (o);
Jrd. Zef Sevarts;
Clara van Loo-Kruijen (o);
Jrd. Wiel Bindels;

Nieuwjaar
H.Maria, Moeder van God
Nieuwjaarstreffen na de mis
11.00
Voor het welzijn van alle parochianen;

Vrijdag 2 januari
Geen Ziekencommunie aan huis.
Geen aanbidding en geen avondmis

Zaterdag 3 januari

Weekend Openbaring des Heren
17.45
1e jrd. Marian Brouwers-Faymonville (o);
Lucie Ernes-Franssen (o);
Trees Smeets-Laheij (o);
Ouders Genders-Bonten;

Zondag 4 januari

11.00 Kerk.zangkoor Harmonia
Driekoningen
Winand Kohl (o);
Math Thewessen (o);
Annie Engelen-Hollands;
Jrd. ouders Arets-Pricken (st);
Jrd. Caspar Grooten (st);

Dinsdag 6 januari
19.00

Voor de zieken van onze parochie;

Boeteviering en biechtgesprek Simpelveld en Ubachsberg

Ziekencommunie Simpelveld en

In het weekend van de 4e advent is er bij aanvang van
de H. Missen een korte boeteviering. Wie persoonlijk
het sacrament van boete en verzoening wil ontvangen
(in de vorm van een biechtgesprek) kan een afspraak
maken met de pastoor.

Op woensdag 24 december tussen 9.30 uur en 10.30
uur, wordt in Simpelveld de kerstcommunie thuisgebracht aan zieken en thuiszittenden. In Ubachsberg op
afspraak. Wie nog niet op ons lijstje staat, maar toch
graag met kerstmis de Communie thuis gebracht wil
hebben, kan zich opgeven bij de pastoor. In januari
wordt er geen ziekencommunie rondgebracht. Wel
weer op de 1e vrijdag in februari.

U kunt ook terecht voor een biechtgesprek bij de
paters van het klooster in Mamelis.

Ubachsberg
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Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere
Bocholtz
Rozenkrans
maandag 18.30 uur (+aanbidding)
woensdag en vrijdag 18.40 uur
Dagkapel

Maandag 1 december
Dagkapel:19.00
Voor de intenties uit het intentieboek;

Dinsdag 2 december
Dagkapel:9.00

Voor alle vrijwilligers;

Woensdag 3 december
H. Franciscus Xaverius
Dagkapel:19.00
Ouders Schrijvers-Hamers en kinderen p
(st);
Uit dankbaarheid;

Donderdag 4 december

H. Johannes van Damascus,
priester en kerkleraar
Dagkapel:8.30
Voor onze jongeren;

Vrijdag 5 december
Dagkapel:19.00
Echtp. Laeven-Contzen (st);

Zaterdag 6 december
St. Nicolaas, bisschop
Kerk:19.00 m.m.v. Dameskoor
Morgenzang
Marjo Lones-Weijers (o);
Maria Jansen-Kohl;
Hub en Mia Heijenrath-Vleugels (o);
Jrd.ouders Plessen-Baumgarten (st);
Ouders Jongen-Plessen;
Jrd. ouders Donners-van Putten (st);
1e jrd. Marjo Lux-Zinzen;
Tiny Brauwers-Zinken (o);
Jrd. ouders Ruijschop-Janssen;

Zondag 7 december

2 e Advent
Kerk:9.45 Schola Cantorum met
Volkszang o.b.v. Tiny
Vanhommerig -Knops
Annie Janssen (o);
Jrd. ouders Leunissen-Knops (st);

Jrd. ouders Hupperetz-Daemen;

Ouders Schoonbrood-Vliegen (st);

Maandag 8 december

Maandag 15 december

Ter intentie van onze Parochie;

Uit dankbaarheid;

Dinsdag 9 december

Dinsdag 16 december

Dagkapel:19.00

H. Juan Diego Cuauhtlatoatzin
Dagkapel:9.00
Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw
(st);
Ouders Henssen-Konings;

Woensdag 10 december
Dagkapel:19.00

Steinschuld-Kerstgens (st);
Jrd. ouders van Loo-Hendriks (st);

Donderdag 11 december
H. Damasus I, paus
Dagkapel:8.30
Jrd. Johan Vogelers (st);
Ouders Senden-de la Rosette;

Vrijdag 12 december

H. M. Maria van Guadalupe
Dagkapel:19.00
Hub van Nunspeet en zoon Jos;
Ouders Haagen-Wetzels;
Uit dankbaarheid;
Ouders Janssen-Saive en zonen Wiel en
Hub;

Zaterdag 13 december

H. Lucia, maagd en martelares
Kerk:19.00 m.m.v. Dameskoor
Morgenzang
Jo en Finy Bertram-Duizings;
Ouders Hodiamont-Seroo;
Jrd. ouders Knops-Plum (st);
Maria Baltus-Vanderheijden (o);
Jrd. ouders Vanweersch-Beckers;

Zondag 14 december

3 e Zondag van de Advent
Kerk:9.45 Gregoriaans m.m.v.
Schola Cantorum o.l.v. Louis van
de Weyer
Jrd. Louise Schijen-Vanweersch (st);
Jrd. ouders Grooten-Vandenbooren (st);
Tiny Brauwers-Zinken (o);
Jrd. Winand Brauwers;
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Dagkapel:19.00

Dagkapel:9.00
Voor alle zieken;

Woensdag 17 december
Dagkapel:19.00
Voor de jeugd;

Donderdag 18 december
Dagkapel:8.30

Voor de overledenen van onze familie;

Vrijdag 19 december
Dagkapel:19.00
Leo Haagen (o);
Uit dankbaarheid;
Pierre Keulders (bewoners Min.
Ruysstraat);
Liesje Loneus-Hamers (o);

Zaterdag 20 december

Kerk:19.00 m.m.v. Dameskoor
Morgenzang
1e jrd. Marjo Lones-Weijers (o);
Ouders Henssen-Schmetz;
Paul Degens;
Ouders Aarts-Odekerken (st);
Hub Clignet (o);
5e jrd. Michel Beckers;

Zondag 21 december
4 e Zondag van de Advent
Kerk:9.45 Schola Cantorum met
Volkszang o.b.v. Stella Bonten
Mathieu en Els Zinzen-Sporck (o);
1e jrd. Tiny Senden-de la Rosette en jrd.
Theo Senden (st);
Pastoor Franck en familie (st);

Maandag 22 december
Dagkapel:19.00
Ouders Haagen-Knops;

Dinsdag 23 december
Dagkapel:9.00
Wiel Schrijvers (st);

Woensdag 24 december

Vrijdag 26 december

Dinsdag 30 december:

Kerk:18.00 Gezinsmis m.m.v.
jeugdharmonie

2 e kerstdag
Kerk:9.00 m.m.v. Jeugdfanfare

Dagkapel:9.00

Ouders Bindels-Deliège;
Maria Jansen-Kohl;
Ouders Godschalk-Horbach
Hub en Mia Heijenrath-Vleugels (st);
Jrd. Leo Sparla (st);
Jo Janssen (Yvonne, Manja, Marco en
kleinkinderen);
Jordy Hodiamont en Huub Lemmens;
Theo Eussen en Giel en Tiny van Loo;

Jrd. ouders Hensgens-Dauven (st);
Ouders v.d. Linden-Pluymaekers, zoon
Josef en kleindochter Vivian;

Woensdag 31 december
Dagkapel:19.00
Voor een gezegend Nieuwjaar;

Kerk:11.00
m.m.v. Gemengd kerkelijk zangkoor Donderdag 1 januari
M.m.v. Gemengd kerkelijk zangkoor
St. Joseph
St. Joseph
Math van Bergen (o);

Ouders Thewissen-Höppener;
Bella Jorissen-Grond;
Trautje Kleuters-Dequelle (o);
Kerk:24.00 nachtmis
m.m.v. Gemengd kerkelijk zangkoor Chris Brauers (o);
Al Boltong;
St. Joseph
Ernest Voncken;
Ouders Schoonbrood-Vliegen;
Ouders Knops-Jorissen, Hub en Albert;
Uit dankbaarheid;
Annie Janssen (o);
Voor de overledenen van de fam. v.d.
Zef Merx ;
Linden-Höppener;
Jrd. Jan Ortmans;
Gerda Conraads;
Jrd. Nic Coerver (st);
Marijke Franssen-Lenz en ouders LenzTiny Brauwers-Zinken (o);
Rhoen en overleden kinderen;
Ouders Jongen-Plessen;
Echtp. Rokka-Höppener (st);
Ouders Vaessen-Packbier, dochter Mariet Bernard Höppener ( st);
en zoon Frans;
Sjeng Habets (st);
Hans Heijenrath (echtgenote en kinderen); Ouders Senden-Dautzenberg (st);
Agnes Hamers-Prevos en ouders Johan en Ouders Vaessen-Packbier, dochter Mariet
Maria Hamers-Lucassen;
en zoon Frans;
Sjir Stauvermann;
Ouders Schrijvers-Meis, zoon Leo en
dochter Billa;
Donderdag 25 december
Ouders Steinschuld-Jorissen;
1 e Kerstdag
Netje Toorens-Steinschuld;
Kerk:9.00 m.m.v. ensemble
Theo Eussen (echtgenote en kinderen);
Philharmonie
Huub Lemmens en Jordy Hodiamont;
Lydia Einmahl;
Ouders Grond-Schoonbrood;
Liesje Loneus-Hamers (o);
Jrd. Hein Dumont;
Wiel Vanhommerig (Groeneboord);

Zaterdag 27 december

11.00

1e jrd. Al Boltong;
Maria Baltus-Vanderheijden

Leo Huppertz en familie;
Sell Franken;
Frans Drooghaag;
Martin Huppertz en ouders Pans-Vroemen
(Baneheiderweg);
Hein Vanhommerig;
Ouders Joseph Huppertz en Anna
Huppertz-Brouns;
Liza en Leo Huppertz;
Ouders Brauwers-Toorens;
Herman Stauvermann;
Pierre Keulders (o);
Jrd. ouders Sluijsmans-Knops;

Uit dankbaarheid

Kerk:19.00 m.m.v. Dameskoor
Morgenzang

Kerk:11.00
Ouders Knops-Jorissen, Hub en Albert;
Ouders Steinschuld-Jorissen;

Vrijdag 2 januari
HH Basilius de Grote en Gregorius
van Nazianze, bisschop en
Kerkleraar
Dagkapel:19.00
Echtp. Laeven Contzen (st);

Zaterdag 3 januari

Kerk:19.00 m.m.v. Dameskoor
Morgenzang
Hub en Mia Heijenrath-Vleugels (0);
Marjo Lux-Zinzen;
Jrd. ouders Bastin-Franssen;
Liesje Loneus-Hamers (o);
11e jrd. Serve Ploumen;

Zondag 4 januari

Kerk:9.45 m.m.v. Schola Cantorum
Annie Janssen (o);
Ouders Knops-Jorissen, Hub en Albert;
Jrd. Hein Vanhommerig;
Tiny Brauwers-Zinken (o):
Jrd. Giel Vanhommerig (st);
Jrd. mevr. Spee-Franssen (st);
Pierre Keulders (o);

Maandag 5 januari
Dagkapel:19.00
Voor de intenties uit het intentieboek;

Zondag 28 december
Dinsdag 6 januari
Kerk:9.45 Schola Cantorum met
Volkszang o.b.v. Tiny Vanhommerig Dagkapel:9.00
Uit dankbaarheid;
-Knops
Ouders Jongen-Consten en zoon Leo;
Tiny Brauwers-Zinken (o);
Ouders Bertram-Le Griep;
Voor de arme kinderen;

Maandag 29 december
Dagkapel:19.00

Echtg. Franssen-Bruls (st);
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Kerkdiensten parochie Sint Bernardus

Ubachsberg
Zaterdag 6 dec.
Weekend:

2 de

zondag van de Advent

19:00 Volkszang
Zwd. Lidwina Voncken;
Zwd. Zef Borghans en tevens t.i.v.
kleinzoon Loek;
Jrd. ouders Habets-Theunissen;
Piet Crutzen en overl. ouders Crutzen
en ouders Pieters;
Wiel Wiertz;
Erna Hutschemaekers-Vonken (brt.
Hunsstr.)
en tevens voor Ger Hutschemaekers;
Jrd. Sjeng Ortmans en Jrd. voor Jan
Ortmans;
Jrd. Joseph Cleuters (st.);
Jrd. ouders Keulartz-Moonen; dochters
en schoonzoon;
Jrd. ouders Kleijnen-Starmans (st.);
Jrd. ouders Franssen-Vliegen dochter
Fieny en de zonen Sjeng; Harrie en
Ben;

Fam. Jongen-Offermans;
Fieneke Souren-Vaessen (verj.);
Echtg. Habets-Ritzen (st.);

Zaterdag 20 dec.

Weekend: 4 de zondag van de Advent

19:00 Volkszang
Zwd. Tilla Offermans-Roex;
Zwd. Jan de Haas;
Agnes Voncken-Nix (o);
Jrd. Wiel Steegmans;
Jacq. Bisschops en Gertie Bisschopsvan Wersch;
Ouders Herberichs-Conjaerts (st.);
Ouders Schijen-Habets;
Jrd. Leo Senden (st.);
Voor alle levende en overleden leden
van Ouderenvereniging Ubachsberg;

Woensdag 24 dec.

18:15 Kinderkerstviering
Volkszang, Jeugdfanfare en
Kerstspel

Woensdag 10 dec.

Voor de zieken van de parochie;
Voor het welzijn van onze parochianen.

18:40 Rozenkransgebed
19:00

20:45 Kerstavondviering
GKZ. St. Bernardus

In de Pastorie

Annie Franssen-Schijns;
Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st.);

Zaterdag 13 dec.
Deurcollecte voor de Adventsactie Voedselbank
Weekend: 3 de zondag van de Advent

19:00 Gregoriaans
Mia Janssen-Deguelle (o);
Ger Janssen (Brt.);
Ben Erkens (o);
Jrd. ouders Prumpeler-Groven;
Hub Hamers (verj.);
Jrd. Math. Vaessen;
Jrd. Leo Heuts (st.);
Echtg. Bisschops-Engelen (st.);
Ouders Kleijnen-Weerts (st.);

Hein Claessens (o);
Margriet Claessens-Gielkens;
Annie Franssen-Schijns;
John Schetters;
Sjeng Senden;
Ouders Ubaghs-Steinbusch en kinderen;
Els Klinkenberg en voor haar broer Sjef
Klinkenberg;
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);

Donderdag 25 dec.
9:45 Volkszang
Overledenen van de fam. Freij;
Roos Hoenen-Muijtjens;
Jan Schaeks en fam.;
Ouders Kreutz-Vliegen;

Woensdag 17 dec.

In de Pastorie
18:40 Rozenkransgebed
19:00
Annie Franssen-Schijns;

Vrijdag 26 dec.
11:00 Kamerkoor Concertato
Maria Maas-Voncken (o);
Frits Hamers (o);
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Pierre Neven (o);
Erna Hutschemaekers-Vonken (brt.
Hunsstr.) en tevens voor
Ger Hutschemaekers;
Annie Engelen-Hollands;
Hein Cuijpers en dochter Marleen;
Ouders Pieters-Groven;
Ouders Souren-Noteborn en zonen;
Ouders Janssen-Schelen, zonen en
Harold;
Harrie Franssen en ouders GrovenJanssen, zonen en schoonzonen;
Mia Vrouwenraets-Sluijsmans en
ouders Vrouwenraets;
Ouders Hamers-Schijns en ouders
Luxen-Feyen;
Leo en Anny Voncken-Keulartz (verj.
Leo)
v.d. levende en overleden leden van
“Oud Sportvrienden RKSVB” speciaal
voor Sjef Sijben;

Zaterdag 27 dec.

Weekend H. Familie Jezus, Maria
en Jozef
19:00 Volkszang
Jrd. echtg. Stijns-Kalen (st.);

Woensdag 31 dec.
18:40 Rozenkransgebed
19:00 Oud Berglijsters
Annie Franssen-Schijns;
Ouders Pieters-Groven;

Zaterdag 3 jan. 2015.
Na de Mis in de Pastorie
NIEUWJAARSTREFFEN.
Weekend Openbaring van de
Heer
19:00 GKZ. St. Bernardus
Zwd. Hein Voncken;
1ste Jrd. Pierre Neven;
Lidwina Voncken (o);
Tiny Hutschemaekers-Hesdahl (o);
Ouders Aelmans-Voncken;
Jo Ernes-Vliegen (verj.);

Vervolg misintenties Ubachsberg

Ronald Bosten;

Woensdag 7 jan.

Zaterdag 10 jan.

In de Pastorie
18:40 Rozenkransgebed
19:00
Frits-Hamers (o);
Annie Franssen-Schijns;

Weekend: Doop van de Heer
19:00 Volkszang
Ben Erkens (o);
Elly Bemelmans-Dauven;
Wim van Rosmalen (verj.);

Opbrengst kerkcollecten

Dank aan milde gevers en collectanten.

In oktober werd in Ubachsberg een deurcollecte
gehouden voor de “Stichting Warm Hart voor Siberie”,
waarvan oud inwoner Frans-Jozef Keijmis lid is. De
stichting zorgt voor de allerarmste kinderen en
ouderen in Siberië, met kleding en warme maaltijden.
Ubachsberg droeg een warm hart toe door een bedrag
van € 348,45 op te brengen.

www.stichtingwarmhartvoorsiberie.nl

Ebola collecte
De extra deurcollecte op 22/23 november voor de
Actie : Help ebola de wereld uit (giro 555) heeft
opgebracht:
in Simpelveld: € 502,19 en in Ubachsberg: € 118,-.

De totale opbrengst was € 2000,16.

KRONIEK

Overleden
SIMPELVELD
31 okt:
6 nov:
12 nov:

Dixie Dean
Tiny Schielen
Victorine Keularts-Hameleers

P.Damiaanstraat 4
Loretostraat 16
Piushof Heerlen

78 jaar
91 jaar
91 jaar

Mingersborgerweg 8
Kerkstraat 3
Wijnstraat 10

85 jaar
83 jaar
74 jaar

UBACHSBERG
5 nov:
6 nov:
13 nov:

Tilla Offermans-Roex
Jan de Haas
Hein Voncken

Sterkte aan de familie.

Gedoopt
BOCHOLTZ
19 okt.

Taylor Heusschen

zoon van Danny Heusschen en Sarah Strasek

UBACHSBERG
15 nov:

Elin Lemmens

dochter van Jeroen Lemmens en Wendy Franssen

Welkom in onze Kerk.
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Bezoek onze adverteerders

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
vogelvoer, vogelhuisjes
KERSTDECORATIE
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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Remigiuskerk Simpelveld en

De feestelijke openingswandeling vindt plaats op
vrijdag 19 december 2014 om 19 uur bij de ingang en in
de hal van de Sterflat aan de Scheelenstraat te
Simpelveld. Mannenkoor David zingt terplekke vanaf
18.45 stemmige kerstmuziek. Na de opening met de
onthulling van de nieuwe kerststal van de bewoners
van de Sterflat trakteren de bewoners de deelnemers
op een warm drankje en daarna volgt er een korte
gezamenlijke wandeling langs enkele kribben.
Onderweg worden we verrast op ‘live’ gezongen
kerstmuziek. De wandeling eindigt met “Kerst in De
Klimboom” in het plaatselijk Kunst- en Cultuurhuis aan
de Kloosterstraat, gehuld in kerstsfeer en met
kerstmuziek van drie koren: een kinderkoor o.l.v. Bart
van Kerkvoort, gemengd koor “Ut Koer” uit Heerlen en
Mannenkoor David uit Simpelveld.

Bernarduskerk Ubachsberg

Info Website www.kribkeswandelingen.nl

1e en 2e Kerstdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Info bij Yvon Frissen 045 5444003 of Marianne Bonten
045 5440198. mailadres info@kribkeswandelingen.nl

Kribje kijken in de kerk
Jacobuskerk Bocholtz
1e en 2e Kerstdag van 14.00 – 16.00 uur
27 en 28 december van 14.00 – 16.00 uur

In Simpelveld zijn er extra openingstijden: zaterdag 27
en zondag 28 december, ook van 14.00 tot 16.00 uur.

Parochienieuws Bocholtz

Woensdag 24 December Lustrum
kribkeswandelingen in Bocholtz,
buurdorp Orsbach en Simpelveld!

Banneux

Van 19 december 2014 t/m 2 januari 2015
Een leuke en gezonde Kerstactiviteit voor alle
leeftijden. De kribkes zijn gratis te bezichtigen. Routes
in meerdere afstanden. Wandel en geniet wanneer het
ú past, met uw gezin, vrienden, bedrijf, vereniging.
Onderweg diverse pauze- en horeca-mogelijkheden. De
wandelingen zijn vanaf medio december gratis te
downloaden vanaf website
www.kribkeswandelingen.nl

We gaan op zondag 7 december 2014 weer op
bedevaart naar Banneux. Vertrokken wordt om 6.00
uur bij dhr. Frans Bastin, Oude Smedestraat 4 te
Bocholtz. De aankomst zal ongeveer tegen 16.30 uur
zijn.
Onderweg zijn er 4 stops gepland. Om 17.00 uur wordt
er een H. Mis opgedragen in de Boodschapskapel
door pastoor Pierik.
De tocht gaat onder alle weeromstandigheden door.
Voor informatie of opgave voor deze tocht kunt U
terecht bij F. Bastin, Oude Smedestraat 4 te Bocholtz,
tel. 045- 5443347. fransgerda@kpnplanet.nl

Boeteviering advent

De kribkesbouwers hebben zich alle moeite gedaan en
rekenen op veel bezoekers. Vanwege de feeëriek en
sfeervol brandende kerstlichtjes wordt er speciaal
aanbevolen om tijdens of na de schemering van de
kribkes te genieten.

Op dinsdagavond 16 december om 19.00 willen wij een
boeteviering houden in de dagkapel als voorbereiding
op het kerstfeest. Wordt in menig huisgezin van alles
georganiseerd om Kerstmis goed te kunnen vieren; wij
christenen doen dat onder andere door een
boeteviering. Hoe ziet mijn leven er uit? Wat doe ik met
mijn christen zijn? Dus: tot ziens!
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Parochienieuws Bocholtz
Ziekencommunie
De ziekencommunie wordt rondgebracht op de eerste
vrijdag van de maand: 5 december. De ziekencommunie
wordt deze maand echter ook rondgebracht vanwege
het kerstfeest en wel op woensdag 24 december op de
gewone tijd. Indien er zieken zijn die ook de
ziekencommunie willen ontvangen dan kunnen zij zich
bij de pastoor opgeven. (tel.5441252)

Advent
Op zondag 30 november begint wederom de Advent.
Advent betekent: Hij komt. En de Kerk denkt hierbij niet
aan Sinterklaas maar aan het Kind van de Kribbe.
Allereerst vieren wij Zijn verjaardag, nu 2014 jaren
geleden. Tegelijkertijd geloven wij, dat het Kerstkind
Gods Zoon is, die ooit zal wederkomen om te oordelen
levenden en doden. Hij komt echter in de tussentijd
verborgen naar ons toe. Allereerst in de heilige
Communie. Maar, zoals paus Franciscus het zo mooi
uitdrukt: Hij komt ook op ons levenspad in eenieder die
onze hulp nodig heeft. Advent vieren mag betekenen,
dat wij ons trainen om een ‘gevoelige neus’ te
ontwikkelen om voor Zijn komst open te staan. Want de
engelen verzekeren ons in iedere kerstnacht: in Jezus
die komende is, schenkt God ons de Redder om van ons
steeds meer een volwassen mens te maken. In die zin
wens ik ons allen een gezegende adventstijd.

St. Joseph Bocholtz blaast hoog van de
toren!
Op tweede kerstdag a.s. vindt om 11.00 uur in de door
Jan Vaessen prachtig versierde kerk van Bocholtz iets
bijzonders plaats. Kerkelijk Zangkoor St.Joseph 1865 zal
onder leiding van Anton Kropivšek de TurmbläserMesse ten gehore brengen. Samen met koperblazers
van de Koninklijk Erkende fanfare St.Cecilia, de
Koninklijke Philharmonie en het Johan Strauss Orkest
van André Rieu zal het koor u een onvergetelijke
muzikale kerst bezorgen in opmaat naar het 150-jarig
bestaansfeest in 2015.

trouwens. Hij voert ons terug naar de oorspronkelijke
torenmuziek uit de 16e en 17e eeuw die vooral
bekendheid kreeg door composities van Tilman Susato
(renaissance) en Johann Pezelius (barok).
Deze indrukwekkende mis is tegelijkertijd een
majestueus als een speels werk, met adembenemend
mooie fragmenten.
Het torenblazen ontwikkelde zich uit het middeleeuwse
signaal dat elk uur uit de stad- of kasteeltoren
weerklonk via een zogenaamde torenblazer of
torenwachter. Ook andere gebeurtenissen werden op
deze wijze aangekondigd. Later speelde men koralen
en dit soort muziek behoorde in de 17e eeuw tot de
populairste muziekuitingen. Toen de torenwachter
verdween werd het torenblazen in veel landen alleen
nog maar een kerkelijk gebruik. Toch vindt men
tegenwoordig nog Turmbläser (ook wel Turmwächter
of gewoon Türmer genaamd) in Duitsland (Münster,
Hamburg, Göttingen), in Zwitserland (Lausanne,
Schaffhausen) en in Polen (Krakau) die nog dagelijks
van zich laten horen. De bekendste Türmer uit de
geschiedenis is overigens Tijl Uilenspiegel zoals de sage
vertelt. Hij had als taak de komst van de vijand via
hoornsignalen aan te kondigen, hetgeen hij uit wraak
niet deed…..
Op tweede kerstdag kondigt Kerkelijk Zangkoor
St.Joseph Bocholtz via deze schitterende mis wél het
150-jarig bestaansfeest aan, dat in oktober 2015 het
hoogtepunt beleeft.
Ook zullen de koperblazers het koor begeleiden dat de
bekende werken Gloria van Antonio Vivaldi, Jubilemus
Salvatori van Johann Georg Albrechtsberger en Tochter
Zion van Georg Friederich Händel ten gehore zal
brengen. Verder worden uitgevoerd het overbekende
Stille Nacht van Jos. Gruber, Tui sunt Coeli, eveneens van
Jos. Gruber en Transeamus van Hubert Cuypers.
Aan deze unieke uitvoering werken mee:
Patrick Spelthaen(trompet)
Raymond Spelthaen (trompet)
Ralf Henssen (trompet)
Jo Weijers (trombone)
Bas Schobbers (trombone)

De Turmbläser-Messe van Fridolin Limbacher (19141990) is een indrukwekkende dialoog tussen koor en
koperblazers. Limbacher schreef deze mis ter ere van
de heilige Franciscus van Assisi, waarvoor hij een grote
bewondering had, evenals onze tegenwoordige paus

Ruud Merx (trombone)
Bart van Kerkvoort (Orgel)
Het geheel staat natuurlijk onder leiding van dirigent
Anton Kropivšek.
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Jubileum Kerkelijk Zangkoor St. Joseph
In het weekend van 23, 24 en 25
oktober 2015 viert het Kerkelijk
Zangkoor St. Joseph haar 150-jarig
bestaansfeest. Een feest dat vanaf
januari in muziektermen ‘een
opmaat’ krijgt door eens per maand
een gastkoor de Heilige Mis op
zondag te laten opluisteren in de parochiekerk van
Bocholtz. Het hoogtepunt van het jubileumjaar vormt
het feestweekend in oktober 2015. Voor dat weekend is
de Programma Commissie van het Feestcomité druk in
de weer om een fantastisch programma samen te
stellen dat voor een geweldig feest garant staat en dat
waarschijnlijk gevierd gaat worden in de Sporthal van
Bocholtz. Met dit feest willen wij niet alleen de leden
van het koor, maar ook de Bocholtze gemeenschap en
de sympathisanten van het koor een onvergetelijk
weekend bieden.

De vereniging heeft naast een aantal eigen leden ook
een prominent aantal vrijwilligers weten
over te halen om plaats te nemen in het
feestcomité. Allemaal coryfeeën die de
nodige ervaring hebben in de organisatie
van Bocholtzer feesten. Er zijn diverse
commissies gevormd die de organisatie van
het feest in goede banen gaan leiden.

voorzitter programmacommissie; Henk Winkens,
financiële commissie en Jacques Schmeets; voorzitter
van het feestcomité. Zij sturen allen een aantal
vrijwilligers aan die hun kwaliteiten en diensten willen
inzetten om er een fantastisch feest van te maken. In
de aanloop naar het feest toe, zal er maandelijks een
ander koor uitgenodigd worden om haar gezang in
Bocholtz ten gehore te brengen. U kunt dan alvast een
voorproefje nemen op de in aantocht zijnde
festiviteiten.
Kerkelijk zangkoor Harmonia Simpelveld bijt de spits af.
Dit koor werd in 1859 opgericht door toenmalig pastoor
Janssen en onderwijzer-organist Johan Theodoor
Smeets. Tot die tijd kende Simpelveld geen enkele
culturele vereniging. Het zangkoor dat in die tijd alleen
uit mannen bestond, begon kleinschalig met 12 man.
Naast de opluistering van vele missen en kerkelijke
festiviteiten, nam Harmonia al vroeg aan wereldlijke
feesten deel. In 1905 scheidden een aantal zangers zich
af die verder gingen onder
de naam van het
Simpelveldse Mannenkoor David. Pas in 1966 besloten
Harmonia en het Simpelveldse Dameskoor te fuseren;
na ruim 100 jaar was het Gemengd Kerkelijk Zangkoor
Harmonia een feit! Met ingang van 1 februari 2010
dirigeert Jean Lardinois het koor. Harmonia bestaat
momenteel uit 59 leden. Het koor luistert tot op heden
ook eucharistievieringen op en verzorgt regelmatig
uitvoeringen buiten de parochie Simpelveld. Op zondag
11 januari om 9.45 uur luisteren zij de heilige mis op in de
kerk van Bocholtz.

Graag stellen een aantal leden van het
feestcomité, 150 jaar Kerkelijk Zangkoor St.
Joseph Bocholtz, zich aan u voor. Van links
naar rechts staan op de foto: Frits
Vanhommerig, voorzitter PR-commissie;
Ingrid Grooten-Mertens, secretaris; Theo
Vaessen, secretaris van de vereniging en
notulist; Wim Possen, voorzitter van de
vereniging; Peter Bertram, voorzitter
commissie tent en techniek; Jean Brouns,
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Ook voor koffietafels en al uw feesten!

Vroenhofstraat 1
6369 AP Simpelveld
045 - 544 13 72
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Parochienieuws Bocholtz
Onbevlekte ontvangenis van Maria
Maandag 8 december vieren wij het hoogfeest van Maria onbevlekt ontvangen. Het klinkt duur en ingewikkeld, toch heeft dit feest ook met ons leven te maken.
Onbevlekte ontvangenis betekent, dat God Maria zo
voorbereid heeft om de moeder van Jezus te worden,
dat Hij haar bij voorbaat gevrijwaard heeft van de erfzonde. In die zin mogen wij Maria de heilige woning
noemen van de nieuwe schepping: Jezus. In feite is vanaf de dag van ons doopsel iets gelijksoortigs met ons
gebeurd. Jezus wil ook in ons geboren worden. Hij wil
in mij tot volwassenheid komen. Hij wil ook mij tot een
nieuwe schepping maken. Maria maakte ruimte voor de
inwoning van Jezus. Durf ik dat ook! In die zin wens ik
ons allen een zinvolle viering van dit feest.

Kerstmis: mag / kan Jezus geboren
worden in mijn leven?
Elk jaar opnieuw vieren wij kerstmis. Het feest wordt
door menigeen uitbundig gevierd. Vaak wordt er door
ons zo flink uitgepakt op die dagen, dat ik mij wel eens
afvraag: heeft het kind nog een kans om in die drukte
geboren te worden? Want, zo leert ons de liturgie van
de Kerk: Hij komt kwetsbaar en klein. En waarom? Echte
liefde blaast zich niet op, zij laat de ander vrij. De liefde
van God betekent zelfs, dat Hij zich zo maar, gratis voor
ons heeft overgeleverd. Wie die liefde wil ervaren, dient
zich klein te maken zoals eens de eerste kribbe. Christenen vieren al meer dan 2000 jaren Jezus’ geboorte. Het
loont zich blijkbaar om zich stil, kwetsbaar en klein te
maken om het grootse geschenk van dit feest aan zich
te laten gebeuren: nu wordt voor mij namelijk opnieuw
de Redder geboren.

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 23 december
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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