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Paus Franciscus heeft geen televisie meer gekeken 

sinds hij in 1990 een belofte aan Maria deed. In een 

interview met de Argentijnse krant La Voz del Pueblo 

zei hij dat hij besloten had dat tv "niet voor mij was. Ik 

heb geen tv gekeken sinds 1990. Het is een belofte die 

ik heb gedaan aan de Maagd van Carmen op de avond 

van 15 juli 1990". Zelfs de wedstrijden van zijn favoriete 

voetbalclub San Lorenzo laat hij schieten. Franciscus 

zegt op de Zwitserse Garde te vertrouwen om hem op 

de hoogte te houden van de uitslagen. Ook gaf hij aan 

niet op het internet te surfen, één krant - La 

Repubblica - te lezen en legde hij zijn dagindeling uit. 

Die begint met opstaan om vier uur 's ochtends, omvat 

een siësta in de middag en naar bed gaan om negen 

uur 's avonds, waar Franciscus nog een uur leest 

voordat hij gaat slapen. Gevraagd naar wat hij het 

meest mist sinds hij paus is, antwoordde Franciscus: 

"Naar buiten gaan. Daarnaar verlang ik - de rust van 

een wandeling door de straten, of naar een pizzeria 

gaan om een goede pizza te eten." Op de suggestie 

dat hij een pizza in het Vaticaan kan laten bezorgen, zei 

Franciscus: "Afhalen is niet hetzelfde. Je moet er 

naartoe gaan." (Bron: KN/CH)  

Paus Franciscus heeft vorige maand binnen drie dagen 

drie keer een ontmoeting gehad met sporters of 

sportbestuurders. Bij de algemene audiëntie trof hij 

het Amerikaanse basketbalteam Harlem Globetrotters. 

Het team deed de paus een shirt cadeau met daarop 

zijn naam en het rugnummer 90. Donderdag 

ontmoette de paus leden van de Italiaanse voetbalclub 

Lazio. Hij hield hun voor trainingen of wedstrijden 

geen voorrang te geven boven essentiële geestelijke 

zaken. "Soms gebeurt het dat een jongen of een 

meisje, door training en wedstrijden, de H. Mis 

vergeet... dit is geen goed teken; het betekent dat we 

de schaal van waarden kwijt zijn", aldus Franciscus. 

Ook ontving de paus de Italiaanse Tennisfederatie in 

audiëntie in het Vaticaan. Ook de tennisspelers gaf hij 

dezelfde boodschap mee: vergeet de H.Mis niet ! 

(Bron: KN/CNA)  

De Italiaanse homoseksuele modeontwerpers 

Domenico Dolce en Stefano Gabbana hebben in een 

interview met het Italiaanse tijdschrift Panorama 

gezegd dat "het enige gezin … het traditionele gezin 

is". Het onderwerp kwam ter sprake omdat de 

ontwerpers hun nieuwe wintercollectie hebben 

opgedragen aan moeders over heel de wereld. Bij de 

presentatie van de collectie, op 1 maart j.l., liepen 

naast de gebruikelijke modellen ook zwangere 

vrouwen en vrouwen met kinderen over de catwalk. 

De ontwerpers vinden het gezin "geen modegril". In 

het gezin "is er een bovennatuurlijk gevoel van 

verbondenheid", aldus Gabbana.  

Verder spreken de modeontwerpers zich uit tegen 

kunstmatige voortplanting door in-vitrofertilisatie (ivf). 

Volgens Dolce moet voortplanting "een daad van 

liefde" zijn. Kinderen geboren door kunstmatige 

inseminatie, of door eiceldonoren, zijn "kinderen van 

de chemie, synthetische kinderen. Baarmoeders te 

huur, sperma gekozen uit een catalogus", aldus Dolce. 

"Het enige gezin is het traditionele." (Bron: KN)  

Wanneer een vrijwilliger misbruik maakt van zijn 

positie heeft dat ingrijpende gevolgen voor het 

slachtoffer en de organisatie. Als organisatie hoor je er 

alles aan te doen om seksueel grensoverschrijdend 

gedrag te voorkomen. 

De Rijksoverheid begon in mei de campagne: ‘Seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van.’ 

De R.K. Kerk is een van de partners in deze campagne, 

want het voorkomen van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag is van groot belang. 

 

(lees verder op pagina 3) 
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Bezoek onze adverteerders 

  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 

 
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 
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In het kader van preventiebeleid werden al diverse 

zaken afgesproken binnen de Rooms Katholieke Kerk: 

Er trad per 1 juli 2014 de Gedragscode Pastoraat in 

werking. Per 1 mei 2015 werd het Meldpunt 

Grensoverschrijdend Gedrag ingesteld. En ook werd in 

elk bisdom een vertrouwenspersoon aangesteld. 

Verder is per 1 januari 2014 een verplichte Verklaring 

Omtrent het Gedrag (VOG) ingevoerd voor priesters, 

diakens en pastoraal werk(st)ers, voor religieuzen en 

voor bepaalde kerkelijke vrijwilligers en functionarissen.  

 

In de campagne staan dus 4 actiepunten centraal:  

1. Een Verklaring van goed gedrag voor vrijwilligers die 

werken met kinderen en jongeren en met mensen met 

een verstandelijke beperking.  

2. De Gedragscode Pastoraat voor degenen die 

werkzaam zijn in de pastorale zorg. Dit houdt in: 

Hanteer heldere omgangsregels. 

3. Een vertrouwenscontactpersoon in het bisdom.  

4. Zorgvuldigheid bij het aannemen van vrijwilligers. 

Een zorgvuldig aannamebeleid van vrijwilligers helpt 

problemen voorkomen. 

Ook de parochies Simpelveld – Bocholtz – Ubachsberg 

ondersteunen deze campagne met als motto: “Een 

veilige kerk”. 

Afgelopen maand werd aan de jongens en meisjes van 

groep 8 van basisschool De Meridiaan het 

godsdienstdiploma uitgereikt.  

Het diploma is een bekroning van de zes jaar 

godsdienst die de kinderen ontvingen o.l.v. Zuster 

Marie-Anne. Pastoor René Pisters en directeur René  

 

 

Heuts waren op 17 juni naar de groepen 8 getogen om 

aldaar de jeugd het diploma te overhandigen.  

Op bijgaande foto de enthousiaste en blije gezichten na 

het ontvangen van de diploma’s.  

Het bedrag dat de communicanten uit Ubachsberg dit 

jaar aan het goede doel “Stichting Mama Alice” 

schenken is € 135 groot. De Stichting Mama Alice helpt 

straatkinderen in Peru. 

De communicanten uit Simpelveld gaven in de dankmis 

voor het Melkfonds: € 213. Hiervan kunnen kinderen in 

de krottenwijken van Bogota weer een bekertje melk 

drinken voordat ze naar school gaan. 

Als dank voor het vele werk dat onze vrijwilligers elk 

jaar verzetten, organiseren pastoor Pisters en het 

kerkbestuur een barbecue voor onze vrijwilligers.  

 

Zaterdagavond 11 juli in Ubachsberg en zondagmiddag 

19 juli in Simpelveld. Iedere vrijwilliger heeft inmiddels 

een persoonlijke uitnodiging ontvangen.  

 

Heeft u ondanks onze vrijwilligersregistratie - of om 

welke reden dan ook - geen uitnodiging ontvangen, 

neem dan contact op met Maria Schouteten in 

Ubachsberg of met Pastoor Pisters in Simpelveld. We 

hopen dat het weer een drukbezocht en gezellig 

samenzijn mag worden.  

Parochienieuws Simpelveld 

Zie eens hoe blij ze zijn met hun diploma godsdienst   

Pastoor en directeur reiken aan Job Schöller het diploma uit. 

Parochienieuws  
Simpelveld Ubachsberg 
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Bezoek onze adverteerders 

                     SWOBS COMPUTERHOME  Wilhelminastraat 19  Bocholtz 
 

Doelgerichte Computercursussen 
www.computerhome.info 

Ouderen kunnen bij ons terecht voor computer cursussen en workshops.  In combinatie met  professionele  instructie 
(gebaseerd op 12 jaar ervaring)  en heel duidelijke lesstof, bieden wij  diverse cursussen en workshops aan.  Bent u op 
zoek naar een mooi cadeau dan kunnen wij u ook van dienst zijn met een CADEAUBON  voor het volgen van een 
cursus of workshop.  

Cursussen en Workshops  lessen     kosten 

Windows   8.1.1 10 € 80,00 

Internet ( bankieren ) / e-mail 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  “ Opfris Windows en Internet:” 6 € 50,00 

Workshop  “ Veilig op internet” (nieuw) 3 € 40,00 

Workshop  “ Tips &  Trucs  (nieuw) 3 € 40,00 

 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 

U kunt nu reeds inschrijven voor cursussen en workshops, welke bij voldoende aanmeldingen, van start gaan 
na de zomerpauze in de tweede week van oktober 2015. Wilt u informatie, inschrijven of een 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. 

 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. 

Kijk voor onze wekelijkse aanbiedingen op 

facebook : Boerderijwinkel Gebr.Spee  
 

Boerderijwinkel Gebr. Spee  

Oude Schoolstraat 2a  

6367 HD Uachsberg  

Tel./Fax 045-5750108  

Mail info@boerderijwinkelgebrspee.nl 

w.boerderijwinkelubachsberg.nl  

Ons aanbod  

http://www.computerhome.info
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Op 25 april werd Nepal opgeschrikt door een zeer 

zware aardbeving. Er vielen vele doden en vele mensen 

werden dakloos. Onze bisschop, Frans Wiertz, riep alle 

parochies van Limburg op om geld te verzamelen voor 

noodhulp. In het 1e weekend van juni werd in de kerken 

van Simpelveld en Ubachsberg gecollecteerd voor de 

slachtoffers van de aardbeving in Nepal. Hier volgt het 

geweldige resultaat: € 247,38 werd opgehaald in 

Ubachsberg. In Simpelveld bracht de collecte € 940,48 

op. Totaal: € 1187,86. Het kerkbestuur vult dit bedrag 

nog eens aan met € 625 uit “de goede doelen pot”. Dat 

betekent dat onze parochies Simpelveld / Ubachsberg 

in totaal doneren aan Caritas Nepal: € 1812,86. 

We bedanken vanaf deze plek alle gulle gevers. 

Parochienieuws  
Simpelveld Ubachsberg CHEQUE 

WAARDE € 1.800,- 
VAN 

DE PAROCHIANEN UIT SIMPELVELD 
EN UBACHSBERG 

 

VOOR 

DE MENSEN IN NEPAL 

Pastoor Pisters en Diaken van Hees “onder de hemel” 
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Regelmatig constateren wij dat er achter de 

grafmonumenten en gedenktekens voorwerpen 

worden achtergelaten in de vorm van potten, vazen, 

flessen, gieters e.d. Deze voorwerpen ontsieren de 

begraafplaats en geven een rommelige indruk. 

Wij verzoeken u dringend om deze voorwerpen te 

verwijderen en verwijderd te houden. Alle voorwerpen 

die na 1 augustus achter grafmonumenten nog worden 

aangetroffen zullen door of vanwege de beheerder van 

de begraafplaats, op grond van het bepaalde in artikel 

35 lid 2 van het Reglement voor het beheer van de 

begraafplaats, worden verwijderd. 

De beheerder, J. Spee 

De filmavond die wij op 17 juni organiseerden in de 

filmzaal van de pastorie Op Gen Berg werd door vele 

filmliefhebbers bezocht. Uit Ubachsberg, Simpelveld en 

Bocholtz waren parochianen gekomen om samen naar 

de film "The Way" te kijken, een ontroerende film over 

pelgrims die de wereldberoemde weg naar Santiago de 

Compostella lopen, naar de plaats waar volgens de 

overlevering het graf van de H. Apostel Jacobus zich 

bevindt. 

De opbrengst van de collecte voor de Maag-Lever-

Darmstichting bedroeg € 618,97 in de parochie 

Ubachsberg en Mingersborg. 

Hiervoor onze hartelijke dank. 

 

* werk – alsof je geen geld nodig hebt 

* dans – alsof niemand naar je kijkt 

* zing – alsof niemand naar je luistert 

* heb lief – alsof niemand je ooit heeft gekwetst 

* leef – alsof het Paradijs hier op aarde is 

 

 

Op zondag 21 juni heeft 

Pastor Frans de Haas zijn 

zilveren priesterfeest 

gevierd in Voerendaal, 

omdat hij daar zeer 

regelmatig assistentie 

verleent.  

Ook in onze parochies is hij 

altijd bereid een helpende hand toe te steken.  

Wij danken hem daarvoor hartelijk en feliciteren hem 

van harte met zijn jubileum.  

Ad multus annos !  

_______________________________________________________

Kerkganger "in den vreemde" 

Achter mij zingt een man 

mijn trommelvliezen bol. 

Zijn ritme schokt de bank. 

Vol overtuiging klinkt het, 

lofprijzend is zijn dank. 

 

Bij het verlaten van de kerk 

valt hij het orgel bij. 

Zijn echtgenote fluistert sssst, 

maar hij is veel te blij. 

Haar diep ontroerde ogen 

beroeren die van mij. 

 

Uit de bundel geloofsvreugde 

Parochienieuws Ubachsberg 
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Parochienieuws  Bocholtz 
 

 

 

Begraven of Cremeren? Hoe en Waar? De beslissing 

daarover moet goed zijn. Niet in alle gevallen krijg je de 

tijd lang en helder over deze vragen na te denken. 

Verstandig is dus er op tijd mee aan de slag te gaan. 

Welke mogelijkheden zijn er op het kerkhof in Bocholtz? 

 

Begraven. 

 Op het nieuwe gedeelte van het kerkhof. 

 Op het oude gedeelte van het kerkhof. 

 *Momenteel worden de mogelijkheden voor 

begravingen op het oude gedeelte  van het  

kerkhof bestudeerd. Voor begravingen op dit 

gedeelte van het kerkhof, gelieve dit tijdig kenbaar 

te maken i.v.m onderzoek omtrent 

mogelijkheden.* 

Cremeren. 

 As Urn kan worden geplaatst in de urnenmuur. 

 As Urn kan geplaatst worden in een urnengraf. 

 As Urn kan bijgeplaatst worden in een bestaand 

graf.  

 *bij bijplaatsing moeten de grafrechten worden 

 verlengd/aangepast aan de wettelijke 

 grafrusttermijn*    

 As Urn kan verstrooid worden op het strooiveld.  

 *verstrooiing middels een Asverstrooier en na 

 registratie op het parochiekantoor* 

 

Op het parochiekerkhof is vorig jaar een strooiveld 

aangelegd. Hierdoor wordt het mogelijk om na de 

crematie de asresten van een dierbare te laten 

verstrooien en op deze manier het een plek te geven op 

het kerkhof. Een plekje waar nabestaanden stil kunnen 

zijn, of een bloemetje kunnen neerzetten. 

Nabestaanden kunnen de naam van de overledene van 

wie de as op het strooiveld werd verstrooid op de 

herdenkingszuil laten aanbrengen. 

Voor nabestaanden kan de zuil een plekje zijn, hun 

dierbaren te gedenken. 

Kosten van verstrooiing € 77.00,  

Naamplaatje t.b.v. herdenkingszuil €50.00 

 

Voor informatie omtrent de mogelijkheden en/of het 

maken van een afspraak kunt U contact opnemen met 

de medewerkers van het parochiekantoor. 

Parochiekantoor is hiervoor geopend op  

Dinsdag ochtend van 9.30u tot 12.15u 

Woensdag ochtend    9.30u tot 12.00u 

 

Willen de nabestaanden van de graven welke in 2015 

zijn verlopen zich melden op de parochie. Bij voorkeur 

op woensdagmorgen tussen  9.30 uur en 12.00 uur.  

Telefonisch is ook mogelijk 045 5441252. 

 

Onderstaande genoemde graven zullen zonder bericht 

van de nabestaande in het najaar van 2015 geruimd 

worden. 

Eerder hebben deze graven al een sticker gehad met 

het verzoek, dat de nabestaanden zich op de pastorie 

zouden melden. Bij voorkeur op woensdagmorgen 

tussen 9.30 uur en 12.00 uur.  

U kunt dan de grafhuur verlengen of schriftelijk 

bevestigen dat het graf geruimd mag worden. 

Van onderstaande graven zijn geen reacties 

binnengekomen.  

Door deze publicatie laten wij u weten dat zij in het 

najaar van 2015 geruimd worden. 

 

Verlopen graven waarop nog niet gereageerd is in 2014 

 Leerschen   0196 

 Peusens – Mertens 0960 

 Haagen    0965 

 

Het grafbeheer. 

 

De ziekencommunie wordt in juli rondgebracht niet op 

de eerste vrijdag maar op woensdag 8 juli op de 

gewone tijd. 
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Donderdag 2 juli 

Voor de zieken van onze parochie; 

Vrijdag 3 juli 

Voor de intenties uit het intentieboek in de 

kerk; 

Zaterdag 4 juli 

Betty Lauvenberg-Snakkers (o); 

Annie Wings-Frusch (o); 

Sjef Schaapkens (o); 

Tonie Broekmans-Janssen (o); 

Jrd. ouders Piet en Mien Smeets-Ernes; 

Jrd. Jan Coerver; 

Frans Sprooten; 

Jrd. Mia Zinzen-Lennartz (st); 

 

Zondag 5 juli 

Sjef Lipsch; 

Peter Lemke (o); 

Theo en Annie Joosten-Wenders (o); 

Jrd. Mariets Moison-Brassé; 

Dave Lennertz, tevens uit dankbaarheid; 

 

Dinsdag 7 juli 
19.00 

Ouders Broekmans-Horbach (st); 

Jrd. Christine Hodinius-Meessen; 

Jo Berger (o); 

Donderdag 9 juli 

Voor alle parochianen; 

 

 

Zaterdag 11 juli 

Roy Königstein en Dionne Saive 

Zwd. Gerda Vliex; 

Jrd. Mia Scheeren-Prumpeler (st); 

Lieske Joha-v.d. Waarsenburg (o); 

Ouders Vanweersch-Rouette en ouders 

Nicolaye-Peeters, zonen en schoondoch-

ter; 

Overl. ouders fam. Stok-Draschl; 

Zondag 12 juli 

Zwd. Gerda Janssen-Janssen; 

Angeline Lardinois-Schuurman (o); 

Jan Hounjet en Sophie Hounjet-Hamers 

(v.w. verjaardag); 

Mathieu Spronck (o); 

Leo Heuts (o); 

Jrd. Math Grooten (st); 

Wilhelm Kohl (st); 

Jrd. ouders Willem Ploumen-Luja (st); 

Math en Rob Grooten (nms. Tiny en 

mam); 

Mia Aarts-Somers (o); 

Finny Sparla-Scheepers (o); 

Leo Kohl; 

Jrd. Daniël en Barbara Hensgens-

Lucassen en kinderen; 

Dinsdag 14 juli 

Overl. ouders en kinderen Xhonneux (st); 

Thea Sauren; 

 

Donderdag 16 juli 

Echtp. Gotschalk-Knops (st); 

 

Vrijdag 17 juli  

Pascal Seroo en Mirella Beckers 

 

Zaterdag 18 juli 

Jrd. Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st); 

Leo Grond (o); 

Marij Kleijkers (nms. familie); 

Jrd. Servé Kleijnen en overl. familieleden; 

Jrd. Andreas Beckers; 

Math Mennens (o); 

Jrd. ouders Leo Snackers en  

Netta Snackers-Peukens; 

 

Zondag 19 juli 

Jrd. Marcel en Mia Simons-Vliegen (st); 

Maria Vanthoor (st); 

Voor overleden gelovigen (st); 

Mathieu Bodelier (o); 

Ouders Annie en Harrie Bisschoff; 

Jrd. Clara Dautzenberg-Leerssen; 

 

Dinsdag 21 juli 

Voor de zieken van onze parochie; 

Jo Berger (o); 

 

Donderdag 23 juli 

Jrd. Maria, Elisabeth Vreuls (st); 

 

Zaterdag 25 juli 

Zwd. Jo Berger; 

Thei Weijers (o); 

Jrd. Ben Cuppens en ouders Broers-

Bessems (st); 

Jrd. Nic Loo en Trautje Dautzenberg (st); 

Jrd. Ketie van Tilburg-Bisschops en we-

derz. ouders (st); 

Leo Grond (nms. bew. Beau Repart); 

Bertha Crutzen-Ploumen (o); 

Jrd. Wiel Franzen; 

Simpelveld 
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Gerda Vliex (nms. bew. v.d.Leijenstr. en 

Cochemstr.); 

Jrd. ouders Vliex-Storms en familie; 

Jrd. ouders Hardy-Weijers; 

Zondag 26 juli 

Sjef Frijns (o); 

Jrd. echtp. Souren-Xhonneux (st); 

Angeline Lardinois-Schuurman; 

Hub Strouven; 

Theo en Annie Joosten-Wenders (o); 

Tiny Nicolaije-Grosjean (o); 

Jrd. Giel en Leentje Lardinois-Hamers; 

Tiny Cleuters-Claessens; 

 

 

 

Dinsdag 28 juli 

Voor alle parochianen; 

Jo Berger (o); 

 

Donderdag 30 juli 

Giel en Bertha Xhonneux (st); 

Pinksterzondag werd Jef Huits door Pastoor Pisters 

onderscheiden met de “Acte van Parochiële 

Verdienste”: een onderscheiding die de parochie 

uitreikt aan vrijwilligers met een bijzondere staat van 

dienst. Jef zingt al meer dan 50 jaar de baspartij in 

Kerkelijk Zangkoor Harmonia. Zeer trouw heeft hij in al 

die jaren de repetities bezocht. Daarnaast is hij ook 

elke zondagmorgen present in de H. Mis bij het 

Herenkoor voor de gregoriaanse zang. Ook op 

uitvaarten laat Jef zelden verstek gaan. Jef heeft een 

hele mooie stem. Hij heeft hart voor de kerkmuziek en 

beleeft de Eucharistie ook heel devoot. Zingen is voor 

hem dubbel bidden. Kortom: Jef heeft de 

onderscheiding meer dan verdiend. Vanaf deze plek 

van harte proficiat  

Voor de zomervakantie is er nog een kinderclub op 

woensdagmiddag 1 juli (14-16 uur Parochiezaal 

Simpelveld). We maken hier een super gezellige 

middag van met het thema, hoe kan het anders:  

Vakantie. De laatste kindernevendienst van dit 

schooljaar is zondag 5 juli om 11 uur in de Remigiuskerk. 

Jullie komen toch ook ??? 

In Simpelveld is koffiedrinken na 

de mis op de volgende 

zondagen: 5 juli en 26 juli. Bij 

goed weer zitten we in de tuin 

van de pastoor gezellig bij 

elkaar.  

Iedereen is van harte welkom  

 

In de maanden juli en augustus is onze mooie 

Remigiuskerk te bezichtigen. Elke woensdagmiddag 

van 14 tot 16 uur staan gidsen ter beschikking voor 

rondleidingen. Er is veel moois te zien, dus zeker een 

bezoekje waard.  

Nodig uw familie of vrienden eens uit voor een 

leerzaam uitje.  

Voor rondleidingen buiten deze uren: bel Gerard Frijns: 

045 544 1936. 

 

Pastoor Pisters reikt aan Jef Huits de oorkonde uit 

Wist u dat deze drie broers (Hub, Jef, Hein) al vele jaren 
samen zingen bij Harmonia Simpelveld ? 
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Woensdag 1 juli 

Mej. Derikx (st); 

Trautje Loo-Kerstgens (o); 

 

Donderdag 2 juli  

 

Vrijdag 3 juli  

Ouders Wings-Vankan (st); 

Echtp. Laeven-Contzen (st); 

Ouders Schoonbrood-Dumont; 

 

Zaterdag 4 juli  

Lenie Scheeren-Haagen (o); 

Hub en Mia Heijenrath-Vleugels (o); 

Marjo Lux-Zinzen; 

Liesje Loneus-Hamers (o); 

Mia Kaubo-Kaelen ; 

Jrd. Theo Robben (st); 

Jrd. ouders Hameleers-Gelissen (st); 

10e jrd. Wim Habets en wederzijdse 

ouders; 

Maria Jansen-Kohl; 

Rika Ploumen-Cremers (o); 

Jrd. Ludwig Harzon en jrd. ouders 

Bertrand – Peters; 

 

Zondag 5 juli  

Mathieu en Els Zinzen-Sporck (o); 

Ouders Jongen-Consten en zoon Leo; 

Jrd. Jeu Weijers (st); 

Maandag 6 juli  

Voor een ernstige zieke; 

 

 

Dinsdag 7 juli  

Ouders Knops-Jorissen, Hub, Albert en 

Enny; 

Uit dankbaarheid; 

 

Woensdag 8 juli  

Voor een ernstig ziek kind; 

 

 

Donderdag 9 juli  

 

 

Vrijdag 10 juli  

Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw 

(st); 

 

Zaterdag 11 juli  
H. Benedictus, abt 

Voor de levende en overleden leden van 

Kruisboogschutterij St. Henricus; 

 

 

Leo Kleuters en Trautje Kleuters-Dequelle 

(o); 

Hub Clignet (o); 

Lambert Vanhommerig (o); 

Jrd. Chrit Grooten (st); 

Jrd. ouders Haagen-Knops; 

Zondag 12 juli  

Pierre Keulders (o); 

Jrd.Hans Heijenrath; 

 

Maandag 13 juli  

Jrd. Harie Jorissen; 

Agnes Hamers-Prevos (st); 

Voor een bijzondere intentie; 

Wiel Wings; 

 

Dinsdag 14 juli   

 

Woensdag 15 juli  

Hein Vanhommerig; 

 

Donderdag 16 juli  

 

Vrijdag 17 juli 

Voor de bootvluchtelingen; 

 

Zaterdag 18 juli 

Zeswekendienst Siegfried Palm; 

Jo en Finy Bertram-Duizings; 

Ouders Bertram-Schepers; 

Toos Crombach-Cauven (o); 

Jrd ouders Henskens - van Houtem; 

 

Zondag 19 juli  

Jrd. Maria Vaessen-Dautzenberg (st); 

Bocholtz 

maandag 18.30 uur (+aanbidding) 

woensdag en vrijdag 18.40 uur   

Dagkapel 
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Maandag 20 juli  

Voor een gezegend levensjaar; 

Wiel Wings; 

Dinsdag 21 juli  

Voor mensen die zwaarmoedig zijn; 

 

Woensdag 22 juli  

Ouders Odekerken-Kleijnen (o); 

 

Donderdag 23 juli  

Voor de vele vluchtelingen; 

Billa Schrijvers (o); 

Vrijdag 24 juli  

Voor alle vrijwilligers; 

 

Zaterdag 25 juli  

1e Jrd. Frans-Mennens (o); 

Jaardienst Hub Hamers; 

 

 

Zondag 26 juli  

Enny Knops (o); 

Jrd. ouders Hodiamont-Wetzels (st); 

 

Maandag 27 juli  

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

Dinsdag 28 juli  

Alle mantelzorgers; 

 

 

Woensdag 29 juli  

Voor de bootvluchtelingen; 

 

 

Donderdag 30 juli   

Voor de ouderen; 

 

 

Vrijdag 31 juli  

Voor de vakantiegangers; 

De processie ligt weer achter ons. Wij hebben opnieuw 

Gods zegen afgesmeekt voor onze parochie. Wij mogen 

vooreerst God dankbaar zijn, dat Hij ons gezegend 

heeft met goed weer. En dat was, gezien het weer de 

dagen ervoor en erna niet vanzelfsprekend.  

Een bijzonder woord van dank aan de deelnemende 

verenigingen:balletgroep Olympia, Zij-actief,  gym.ver. 

Wilhelmina, fanfare, philharmonie, communicantjes, 

kerkelijk zangkoor St. Joseph, schutterij St. Henricus, 

misdienaars en acolieten, hemeldragers, 

broedermeesters en alle andere deelnemers aan de 

processie.  

Dank ook aan hen, die de rustaltaren opgebouwd en 

verzorgd hebben en zij die de route versierd hebben.  

De kerk zag er opnieuw feestelijk uit, dank daarvoor. 

Een bijzonder woord van dank aan ons kerkelijk 

zangkoor voor de fijne opluistering van de hoogmis en 

de gezangen aan de rustaltaren.  

Ook wil ik de philharmonie en de fanfare danken voor 

de processiemarsen en hun muzikale aanwezigheid in 

de H. Mis.  

De misdienaars en acolieten mogen niet ongenoemd 

blijven. 

Wij hebben Gods zegen afgesmeekt voor het tijdelijk en 

het eeuwige. Heel bijzonder bid ik, dat opnieuw velen in 

Jezus een fundament mogen ontdekken voor hun 

leven.  

Pastoor P. Pierik 

Het tuinfeest is elk jaar opnieuw een evenement, waar 

wij als parochianen eensgezind samenkomen om de 

parochie en elkaar binnen een gezellige entourage op 

te bouwen en te versterken. Dank aan allen die hebben 

meegewerkt aan de voorbereiding en het tot stand 

komen van deze gezellige bijeenkomst. Een bijzonder 

woord van dank aan al degenen die op muzikale wijze 

deze middag hebben ingevuld: jeugdharmonie, 

jeugdfanfare, kerkelijk zangkoor, Juul Steinbusch, 

Eiserbach Muzikanten, Heringbiessere en niet te 

vergeten DJ Men. Ook een speciaal woord van dank aan 

het tuinfeestcomité dat alles op poten gezet heeft. 

Dank ook voor alle geldelijke bijdragen. Hopelijk kan 

spoedig heel Bocholtz ook ’s avonds  zien, hoe mooi en 

hoog onze kerktoren is. De toren die ons stilzwijgend 

telkens opnieuw op God wijst, opdat wij Hem in ons 

leven tijd en ruimte geven. 

Pastoor P. Pierik 
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Ubachsberg 

Woensdag 1 juli. 

Annie Franssen-Schijns; 

Ronald Bosten; 

 

 

 

Zaterdag 4 juli. 

Leo Franssen (o); 

Elly Franssen-Adams (o); 

Tilla Offermans-Roex (o); 

Agnes Voncken-Nix; 

Ouders Schijen-Habets; 

Jrd. Maria Bosch-Moonen en tevens 

t.i.v. Zef Bosch; 

Jrd. Frans Abels; 

Jrd. ouders Ubachs-Wintgens (st.); 

 

 

 

Woensdag 8 juli. 

Annie Franssen-Schijns; 

Fam. Jongen-Offermans; 

 

 

 

Zaterdag 11 juli. 

Zwd. Maria Ortmans-Habets; 

1ste Jrd. Mia Janssen-Deguelle; 

1ste Jrd. Frits Hamers; 

Jrd. Mireille Steinbusch; 

Zef Borghans (brt. Colmont); 

Jrd. ouders van de Berg-Sieben; 

Echtg. Bisschops-Engelen (st.); 

Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 

 

 

Woensdag 15 juli. 

Annie Franssen-Schijns; 

Voor het welzijn van alle parochianen; 

 

 

 

Zaterdag 18 juli. 

Hein en Lidwina Voncken-Voncken (o); 

Jan de Haas (o); 

Jrd. ouders Bessems-Franssen (st.); 

Jrd. echtg. Schijns-Donners (st.); 

 

Zaterdagavond 18 juli is de Misvie

ring om 19.00 uur in de Bernardus

kerk minder goed bereikbaar met 

de auto. Gelieve er rekening mee 

te houden dat u een stukje extra 

moet lopen.  

Rondleiding Bernarduskerk 

Tijdens de Lempkesmarkt zullen in 

de Bernarduskerk rondleidingen 

worden gehouden waarbij o.a. stil

gestaan zal worden bij de ont

staansgeschiedenis en historie van 

de Bernarduskerk. De rondleidin

gen vinden plaats om 17.00 en 

19.45 uur.  Jan Spee zal uw gids zijn. 

 

Woensdag 22 juli. 

Annie Franssen-Schijns; 

Echtg. Schneiders-Zitzen; 

 

 

 

Zaterdag 25 juli. 

Elly Franssen-Adams (o); 

Jo Philippens (brt. Aldegondestr.) 

Mia Vrouwenraets-Sluijsmans (verj.); 

Piet Zinzen (verj.); 

Jrd. ouders Ubachs-Rouwette en zoon 

Leo (st.);  

Voor de levende en overleden leden 

van buurt ver. Oude Schoolstraat/

Vrenkeweg; 

Ouders Louise en Math Bisschops; 

 

 

 

Woensdag 29 juli. 

Annie Franssen-Schijns; 

Voor de zieken van de parochie; 

 

 

 

Zaterdag 1 aug. 

Zwd. Ben Doutzenberg; 

Leo Franssen (o); 

Agnes Voncken Nix; 

Aad Martens; 

Wiel Wiertz; 

Jrd. ouders Souren-Hodiamont (st.); 
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27 mei:  Gerda Vliex Kloosterstraat 131 80 jaar 

  9 juni:  Mia Jöbses-Leerschen Scheelenstraat 134 92 jaar 

13 juni:  Jo Berger Zorgcentrum Bocholtz, v/h Remigiusstraat 96 jaar 

19 juni:  Jaques Lardinois Markt 7L 88 jaar 

20 juni:  Jo Heijenrath Kloosterstraat 35 K 72 jaar 

23 juni Mathies Souren Markt 8 83 jaar 

  S.J. Palm  Sprinkstraat 73 b 6269 AN Margraten 71 jaar 

  Mia Scholtis  Kloosterhof 49 Bocholtz  72 jaar 

 

2 juni: Maria Ortmans-Habets Oude Schoolstraat 12 92 jaar 

16 juni: Ben Doutzenberg Mostardstraat 16 69 jaar 

20 juni: Jan Schetters Bostenstraat 13 83 jaar 

 

Sterkte aan de familie. 

Overleden 

Gedoopt 

31 mei:  Isa Hermans dochter van Patrick Hermans en Efrie Frijns Bulkemstraat 10 

7 juni:  Lotte Schreurs  dochter van Joep Schreurs en Michelle Habets Irmstraat 76 

20 juni:  Djaylinn Kerckhoffs  dochter van Clifton Kerckhoffs en Daisy Schnitzer Bouwerweg 18 

28 juni:  Pien Lukassen dochter van Pascal Lukassen en Esther Severens St. Nicolaasbergweg 9 

28 juni:  Lieke Horbach  dochter van Jochen Horbach en Lara Ruminski Bocholtzerweg 8 

 

24 mei: Yara Stessen  dochter van Ralph Stessen en Anouk van Lierop 

14 juni: Quinten Goertzen  zoon van Roy Goertzen en Nadine Brouwers 

14 juni: Nena Wiertz  dochter van René Wiertz en Jolanda Wiertz-Blom 

 

31 mei: Floor Hendriks dochter van Paul Hendriks en Judith Voncken De Toom 10, Malden 

31 mei: Stijn Hendriks zoon van Paul Hendriks en Judith Voncken De Toom 10, Malden 

 

Welkom in onze Kerk. 

Gaan trouwen 

 

11 juli:  Roy Königstein en Dionne Saive          Pastoriestraat 5-7    

17 juli:  Pascal Seroo en Mirella Beckers          Sougnezstraat 1 

 

Proficiat en een mooie dag toegewenst.. 
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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 

 houten tuinmeubelen en bloembakken 

 gereedschap 

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   www.soureth.nl 

6422 PT HEERLEN 

tel. 045 541 00 66 

Mob. 06 51 82 69 70 of 06 51 05 72 56 

nu VERKRIJGBAAR:  

SCHOONMAAKAZIJN  
 

GROENTEPLANTEN en WINTERPREI 
 

HOUTEN TUINMEUBELEN en BLOEMBAKKEN 
 

DECORATIEVE BOOMSCHORS 

de TUINDERIJ  

Bezoek onze adverteerders 

Lei’s  
schilderwerken 
 

Voor binnen- / buitenwerk 

 en onderhoud 
 

Tel: 045-5440548 

 06-55168447 
 

Quelle 24 

6351 AW Bocholtz 
lei-schilderwerken@planet.nl 

 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: De uitkering bij overlijden werd ingaande 1 januari 2015 verhoogd met €400 tot €4.150. Dit 

is het hoogste bedrag van alle begrafenis- en crematieverenigingen van Limburg.  

 Lage contributie  

 Snelle en zorgvuldige dienstverlening  

 Goede bereikbaarheid  

 Uit te keren bedrag is vrij besteedbaar  

HET BEGRAFENISFONDS VOOR EEN UITVAART OP MAAT.  

Voor een persoonlijke begrafenis die aansluit bij uw wensen! Wilt u een afspraak? Bel of  

e-mail met Mw Tatjana Haagen, tel: 045-5442476. e-mail: helptelkander.simpelveld@hetnet.nl  

Jarenlange ervaring en neutrale prijsvergelijkingen leert dat de familie bij de afhandeling (en service) van een  

sterfgeval verreweg het beste af is bij de plaatselijke, geroutineerde begrafenisonderneming “Haagen".  



 Pagina 17 

 

De vorderingen van het ‘Gedenkboek‘ 

lopen gesmeerd! 

Alle stukken zijn geschreven, bekeken, 

nagelezen door de redactie (die 

bestaat uit: Jacqueline Senden, Jacques Schmeets, 

Maria Houben-Possen, Ingrid Grooten-Mertens, Phily 

Linssen-Dresen en Mario Possen) en verbeterd en 

gewijzigd, daar waar het nodig was. Dit was natuurlijk 

een hels karwei! 

Samensteller en vormgever Mario Possen is momenteel 

druk in de weer om alles ‘panklaar’ aan de drukkerij aan 

te leveren. Dit dient vóór 1 juli te geschieden. 

Bovendien is al gekozen voor de indeling, de 

afmetingen van het boek, de papierkeuze, de 

lettertypes, de hoofdkleuren en allerlei andere 

technische gegevens. 

Het boek behandelt een hele serie onderwerpen, die 

essentieel zijn voor een 150-jarige vereniging. Onder 

andere wordt aandacht besteed aan de geschiedenis 

van het koor, het vaandel, het verenigingslokaal, het 

fenomeen pastoor/ president/ voorzitter/ 

vicevoorzitter, het bestuur, de dirigenten, organisten, 

andere verenigingen die uit het koor zijn ontstaan, de 

financiële kant,  de jaarvergadering, feest-/concert-/ 

toneelavonden, de jubilarissen, het ledenbestand, het 

Gregoriaans, dagtrips, de repetitie, de solisten, de 

Dekenale korendag, de samenwerking met andere 

verenigingen, het HaFaKo gebeuren, het koor en 

carnaval, de ’bronk’, de Missa Luba, de buitenlandse 

(concert)reizen, de feesten van 1965 en 1990 met de 

operettes, het koor en politiek, de Sympathisanten, 

Palmpasen, het Tuinfeest en nog meer thema’s. Dit 

alles wordt voorzien van (oude) foto’s, 

krantenknipsels,documenten en andere anekdotes en 

wetenswaardigheden. 

Kortom het belooft een schitterend boek te worden, 

dat onlosmakelijk met de geschiedenis van Bocholtz  en 

de Kerk  verbonden is. 

(Bijna) alles overziend komt de verkoopprijs uit op €30,= 

tot €35,=. De prijs is onder andere afhankelijk van het 

aantal pagina’s en het aantal boeken dat uitgegeven 

wordt. Mocht u interesse hebben, dan kunt u dit 

kenbaar maken via een briefje, telefoontje of  mailtje 

aan de voorzitter van het koor Wim Possen, Dr. 

Nolensstraat 10, 6351 GM Bocholtz. Tel.045-5443862 of 

via : mail@150jaarzangkoor.nl 

Op zondag 12 juli om 9.45 uur vindt het volgende 

gastoptreden, in de aanloop naar het 150 jarig 

jubileumfeest op 23, 24 en 25 oktober 2015 van kerkelijk 

zangkoor St. Joseph Bocholtz, plaats. Deze keer staat 

het optreden in het teken van de jeugd. Steeds meer 

kinderen hebben plezier in zingen getuige ook 

populaire programma’s op de TV. Zangkoor Bocholtz 

onderkent dit en geeft daarom, in de aanloop naar het 

jubileumfeest alsook tijdens het jubileumfeest, actief 

aandacht aan de jeugd. Het koor nodigt u uit om samen 

met uw kinderen, in de kerk van Bocholtz te komen 

luisteren naar Jeugdkoor “De Pareltjes”. 

Dit koor heeft als thuisbasis het parochiehuis, gelegen 

in de wijk Langeberg  te Brunssum. Het koor bestaat 

momenteel uit 30 leden in de leeftijd van 5 tot 20 jaar. 

In november 1982 werd het koor opgericht door 

pastoor L. Cordewener en de huidige eredirigent Ton 

Kropivsek. Sinds 2009 heeft Marianka Kropivsek de 

muzikale leiding.  

Dankzij de kwaliteiten en inzet van de verschillende 

dirigenten heeft het koor in de loop der jaren diverse 

uitstekende optredens verzorgd. Hoogtepunten uit 

haar bestaan zijn ongetwijfeld de musicals opgevoerd 

ter gelegenheid van het 15-, 20- en 25-jarig bestaan van 

het koor. Het koor luistert in Brunssum en omstreken 

veel kerkdiensten en Kerstvieringen op. Ook de 

bewoners van diverse verpleeg- en verzorgingshuizen 

kunnen regelmatig genieten van een optreden. 

Het koor zingt een divers repertoire van 

Nederlandstalige evergreens, populaire Engelstalige 

nummers tot kerstliederen aan toe. Naast samen 

zingen, ontplooit het koor ook andere activiteiten.  Het 

bestuur hecht veel waarde aan recreatie en 

ontspanning. Er worden dan ook regelmatig uitstapjes 

gemaakt ter bevordering van de eenheid en het 

samenspel van het koor. Kinderen vanaf groep 2 

kunnen al lid worden van het koor. Zoals gebruikelijk bij 

de gastoptredens, kunt u ook nu weer kosteloos 

genieten van de muzikale noten van dit koor. Wij hopen 

u weer in grote getale te mogen begroeten in de kerk 

van Bocholtz. 

Parochienieuws Bocholtz 

mailto:mail@150jaarzangkoor.nl
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Bezoek onze adverteerders 
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Ook voor koffietafels en al uw feesten! 

Vroenhofstraat 1 
6369 AP Simpelveld 

045 - 544 13 72 
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Indien men de wereld vergelijkt met een dorp van 100 

inwoners, rekening houdende met alle bestaande 

volkeren, dan zou dit dorp bestaan uit: 

57 Aziaten 

21 Europeanen 

14 Amerikanen (Noord en Zuid) 

8 Afrikanen 

52 vrouwen – 48 mannen 

70 niet-blanken – 30 blanken 

70 niet-christenen – 30 christenen 

89 hetero’s – 11 homo’s 

6 personen zouden 59% van de totale wereldrijkdom 

bezitten 

6 personen zouden de VS-nationaliteit hebben 

80 zouden dakloos zijn 

70 zouden analfabeet zijn 

50 zouden afhankelijk zijn van iemand anders 

1 zou sterven 2 zouden geboren worden 

1 zou een PC hebben 

1 zou een diploma hebben 

Wanneer men de wereld op deze manier bekijkt word 

het duidelijk dat begrip, aanvaarding en studies 

noodzakelijk zijn. 

Indien je deze morgen bent wakker geworden en je 

bent niet ziek, dan ben je gelukkiger dan 1 miljoen 

mensen die in de komende dagen zullen sterven. 

Indien je nooit oorlog, eenzaamheid, honger of het 

lijden van de gewonden hebt meegemaakt, dan ben je 

gelukkiger dan 500 miljoen mensen in de wereld. 

Indien je naar de kerk kan gaan zonder je bedreigd te 

voelen, zonder gearresteerd te worden of zonder dat je 

gedood wordt, dan ben je gelukkiger dan 3 miljard 

mensen in de wereld. 

Indien je eten in de koelkast hebt liggen, je gekleed 

bent, je een dak en een bed hebt, dan ben je rijker dan 

75% van de inwoners van de wereld. 

Indien je een bankrekening hebt, een beetje geld in je 

portefeuille of een beetje kleingeld in een doosje, dan 

hoor je bij de 8% rijkste mensen van de wereld. 

Indien je dit kan lezen, dan ben je dubbel gezegend, 

want : 

1. Iemand heeft aan jou gedacht 

2. Je hoort niet bij de 2 miljard mensen die niet 

kunnen lezen. 

En .. je hebt een PC! 

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 

Volgende uitgave 28 juli. Inleveren kopij tot 17 juli. 

Opgeven van misintenties tot uiterlijk 21 juli. 

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

