oktober 2015 2e jaargang nummer 22
mannenkoor kreeg in 1963 een tegenhanger: het
vrouwenkoor Canto Vivo werd opgericht.

We schrijven het jaar 1049. Wij wel, het overgrote deel
van de bevolking was analfabeet, de mensen konden
noch lezen noch schrijven. De parochiekerk Laurentius
in Voerendaal wordt ingewijd door Paus Leo IX. De
dochterkerken Pancratius in Heerlen en Martinus in
Welten bestaan dan al. Deze worden gevolgd in 1390
door de kleine St. Jan in Hoensbroek; Schaesberg in
1649; Nieuwenhagen in 1792; Heerlerheide in 1838. De
parochie Ubachsberg ontstaat in 1842 ook uit de
Laurentiusparochie.

Het Kerkkoor St. Caecilia in Voerendaal bestaat dit jaar
150 jaar. Dan slaan we op Ubachsberg geen slecht
figuur met de oorsprong van de kerkelijke koormuziek,
nu 125 jaar geleden, terwijl de parochie in Ubachsberg
dan pas 48 jaar bestaat (waarschijnlijk is er wel een
opluistering geweest door zangers, maar er is weinig
over terug te vinden).
Oorspronkelijk was het alleen een mannenkoor (St.
Cecilia) zoals dat gebruikelijk was in die dagen. Dit

Aangezien het mannenkoor en het jeugdkoor “de
Berglijsters” dezelfde dirigent hadden in de persoon
van Frans Voncken, traden die ook vaker samen op.
Ook de samenwerking met Canto Vivo nam toe. Tegen
het einde van de twintigste eeuw kijken beide koren
tegen een krimpend ledenbestand aan.
Er wordt samen met het kerkbestuur besloten om in
de toekomst samen door het leven te gaan als
gemengd koor.
Vanaf het jaar 2000 is het koor gemengd en draagt het
de naam “Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Bernardus”
en het staat vanaf het begin onder de bezielende
leiding van Fred Piepers.
Dit heugelijke feit, dat het koor dit jaar 125 jaar bestaat,
wordt gevierd op 21 en 22 november.
Op zondag 22 november is er een extra plechtig
gezongen hoogmis om 11.00 uur in de Bernarduskerk.
In het novembernummer zullen
mededelingen over worden gedaan.

hier

meer

Bestuur Bernarduskoor Ubachsberg
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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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Op Allerheiligen en Allerzielen vieren wij als christenen
een grootse werkelijkheid. “Wij worden”, aldus de
evangelist Johannes op dit hoogfeest, “niet alleen
kinderen van God genoemd, wij zijn het ook.” Wij
mogen sinds de dag van ons doopsel op God gelijken.
De heiligen, dat zijn de mensen, die ondanks hun
tekorten deze gelijkenis met God hebben ‘uitgebouwd’.
In hen krijgt Jezus in elk tijdvak opnieuw een gezicht.
Samen met deze heiligen worden wij uitgenodigd om
Gods barmhartigheid af te smeken voor de overledenen
(Allerzielen) opdat ook zij tot de volheid van leven in
God mogen komen.

Bocholtz

Parochienieuws Simpelveld
In de week van 19 tot 24 oktober gaat de pastoor
zoveel mogelijk huisbezoeken afleggen in het gebied
ten zuiden van de Stampstraat.
Woont u in de Scheelenstraat, Brandstraat,
Dr.Ottenstraat, Dr. Schweitzerstraat, Irmstraat, St.
Nicolaasstraat,
Bulkemstraat,
Stationstraat,
St.
Nicolaasbergweg,
Oude
Molenstraat,
Nieuwe
Gaasstraat ?
Wilt u graag eens dat de pastoor bij u op bezoek komt ?
Of kent u iemand in deze buurt die graag een bezoekje
ontvangt ?
Maak dan een afspraak: bel 045 544 1818 of mail
pisters@parochiesimpelveld.nl en de pastoor komt bij
u langs.

19.00 uur vooravond Allerheiligen
9.45 uur Hoogmis van Allerheiligen
(kindernevendienst)
16.00 uur Allerzielenlof en zegening van de graven
19.00 uur Hoogmis van Allerzielen

Op vrijdag 2 oktober vindt er ’s avonds een
lichtprocessie plaats vanuit de Sint Remigiuskerk naar
de kapel van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee op de
Rodeput.
De processie start na de H. Mis van 19.00 uur rond 19.30
uur. Aan de processiedeelnemers zullen kaarsen
worden uitgedeeld.
De route loopt via de Kloosterstraat, binnendoor naar
de Lourdesgrot, waarna na een kort gebed en
Lourdeslied de tocht wordt voortgezet naar de kapel
op de Rodeput.
Wij hopen U met velen te mogen begroeten.

Simpelveld
17.45 uur vooravond Allerheiligen
11.00 uur Hoogmis van Allerheiligen
(kindernevendienst)
15.00 uur Allerzielendienst.

Bestuur Stichting Kapel Sterre der Zee Rodeput.

De huidige groep acolieten van de Remigiuskerk ziet uit
naar nieuwe aanwas.
Wie heeft wat tijd over om af en toe te helpen om het
afscheid van dorpsgenoten enige luister bij te zetten?
Aanmelden bij de pastoor.

Ubachsberg
19.00 uur vooravond Allerheiligen (met bezoek
aan kerkhof)
15.00 uur Allerzielendienst en zegening van de
graven

Het volgende clubje is op woensdagmiddag 7 oktober
van 14-16 uur in het parochiezaaltje van Simpelveld.
Alle kinderen van harte welkom. Ook op 4 november en
9 december.
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Uw adres voor:
aardappelen, groenten, fruit boerderijzuivel,
ambachtelijk brood en gebak.
Alle producten worden dagelijks dagvers geleverd.
Tevens een ruim assortiment aan streekproducten
en relatiegeschenken.
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

SWOBS COMPUTERHOME

Wilhelminastraat 19 Bocholtz

Doelgerichte Computercursussen
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.
Op zondag 27 september a.s. hebben wij van 11 tot 16 uur Opendag in theater de Klimboom, dr.Ottenstraat 46,
Simpelveld. U bent van harte welkom en u zult verbaasd staan wat allemaal mogelijk is met een Computer.
Cursussen en Workshops
Windows 10

lessen
kosten
10
€ 80,00

Internet ( bankieren ) / e-mail

10

€ 80,00

Fotobewerking met Adobe Photoshop ( incl.programma)

10

€ 110,00

Videoshow met Magix Video Deluxe ( incl. programma)

10

€ 110,00

Diashow met Magix Fotostory Easy v2 (incl.programma)

10

€ 110,00

Workshop “ Veilig op internet”

3

€ 40,00

Workshop “ gebruik iPad ”

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

Schrijf snel in voor een Cursus of Workshop want over een paar weekjes beginnen de lessen weer.
Bel, tussen 10.00 uur en 18.00 uur met Math Bisschops : 045-5442407 of Jan Mertens 045-5442523.

Inschrijving is ook mogelijk via onze website

www.computerhome.info
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Pakistan staat dit jaar centraal tijdens de
Wereldmissiemaand van oktober. In dit islamitische
land hebben minderheidsgroepen het zwaar. Ze lijden
vaak onder armoede, hebben geen toegang tot
onderwijs en zijn slachtoffer van religieus geweld en
terroristische aanslagen.
Katholieken in een islamitisch land

Het aantal katholieken in Pakistan bedraagt 1,15 miljoen.
Een respectabel aantal, maar toch een minderheid in dit
islamitische land. De katholieke Kerk draagt echter met
haar onderwijs en gezondheidszorg in belangrijke mate
bij aan de ontwikkeling van Pakistan.

Blasfemiewet misbruikt

In Pakistan geldt de sharia, de islamitische wet. Een
grote rol speelt daarbij de blasfemiewet, die
godslastering strafbaar stelt. Op godslastering en
beledigende opmerkingen over de profeet Mohammed
staan geld- en gevangenisstraffen en in het ergste geval
de doodstraf. Alle minderheden en ook de katholieken
in Pakistan lijden onder deze wet.
Positie van vrouwen en meisjes

Vrouwen en mannen hebben volgens de Pakistaanse
wet officieel gelijke rechten. In de praktijk komt daar
weinig van terecht. Er is veel geweld tegen vrouwen,
zoals verbrandingen en verkrachtingen. De oude
stammentradities, die nog veel invloed hebben, staan
vrouwen geen actieve rol in de samenleving toe.

Als we verdriet hebben en rouwen, hebben we geen
behoefte aan opmerkingen dat we ons verdriet moeten
verwerken door het los te laten of een plaats te geven.
Er wordt soms van ons verwacht dat er binnen zo kort
mogelijke tijd een eind komt aan onze rouw, dat het
overgaat. Rouw houdt nooit op, maar vormt en
ontwikkelt zich in de loop van ons leven en maakt deel
uit van wie we zijn.
‘Vingerafdruk van verdriet’ is de titel van een boekje
van de Belg, Emanuel Keirse. Hij zegt daarin: Zoals de
vinger afdruk voor ieder van ons anders is, een soort
paspoort voor ieders eigenheid, zo is ook het verdriet
persoonlijk en voor iedereen anders. Geen enkel
verdriet is hetzelfde. Iedere persoon is anders, zo ook
zijn verdriet.
Na een groot verlies beginnen mensen vaak met
zwijgen. Ze zijn neergeslagen door verdriet. Voor de
een is het bovendien makkelijker om wat binnenin jezelf
leeft onder woorden te brengen, voor een ander is dat
moeilijk. Dat hangt van iemands aard af, en ook van de
ervaringen die je met praten hebt.
Alleen rouwen is daarom een zware opgave. Het is altijd
troostend mensen te treffen met hetzelfde verlies.
Samen kijken hoe je dat doet rouwen, praten en
luisteren naar elkaar. Soms leer je dan geduld hebben
ook met jezelf, je kwetsbaarheid aanvaarden. Maar ook
je kracht ontdekken om wat je overkomen is aan te
kunnen.
In november starten we weer met deze groepen
‘Omgaan met rouw en verdriet’. Bij belangstelling kunt
u zich daarvoor opgeven.

Katholieke parochies en religieuzen zetten zich in om
slachtoffers van armoede te helpen, om vrouwen meer
kansen te geven en om mensen die beschuldigd zijn van
godslastering bij te staan.

Via het parochiekantoor Simpelveld. Geopend: di – wo –
do en vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Tel. 045-5441818
of via e-mail parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl
of rechtstreeks bij de begeleider van de groepen,
pastor Jacques Vestjens. Tel. 06 24959086; e-mail
jmlvest@planet.nl

Helpt u mee? Geef dan in de collecte op Missiezondag
17/18
oktober
of
stort
uw
bijdrage
op
NL65INGB0000001566, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag. Zie ook: www.missio.nl

Een zin uit een verslag van een van de vorige rouwgroepen:
“Ik voelde op een heel rare manier, die ik niet kan uitleggen,
dat alles in mijn leven verbrijzeld was”.

Help mee en geef hoop aan de christenen in Pakistan
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Parochienieuws
Simpelveld Ubachsberg
In Simpelveld en Ubachsberg is er een bezoekgroep die
de pastoor helpt bij het bezoeken van parochianen. Een
6-tal dames en de diaken brengen namens de pastoor
een bezoekje bij mensen die alleenstaand of ziek zijn, bij
mensen die verblijven in zorginstellingen, maar ook bij
parochianen waar een dierbare overleden is.
Ook zullen ze 85, 90 en 95 jarigen en andere mensen
die jubileren een bezoekje brengen.

U kunt de pastoor weer ontmoeten bij een
kopje koffie en gezellig wat bijpraten.
Zaterdag 3 oktober na de avondmis in de
pastorie van Ubachsberg.
Zondag 25 oktober na de ochtendmis in het
parochiezaaltje van Simpelveld.

In oktober wordt in Simpelveld / Ubachsberg de
ziekencommunie rondgebracht op vrijdag 9 oktober
(deze keer niet op 1e vrijdag !)

De opbrengst van de verkoop van de Kroetwusj op 15
augustus in de Remigiuskerk heeft € 300,-- opgebracht.
De dames van Zij Actief danken eenieder die
bijgedragen heeft. De opbrengst gaat naar Kika
(Kinderkankerfonds).
De collecte voor de MIVA (29 augustus) heeft op
Ubachsberg het bedrag van € 145,21 opgebracht.
Aan de extra deurcollecte voor de vluchtelingen (19-20
september) gaf men in Simpelveld afgerond € 600,--. In
Ubachsberg was de opbrengst € 89,--.

Parochie nieuws Ubachsberg

Van 19 t/m 24 oktober 2015 is er een huis aan huis
collecte in de parochie Ubachsberg voor het
ondersteunen van de missies van de zusters en paters
van de Familie van Maria waarvan onze zoon Pater

Petrus Canisius (Frans Jozef Keijmis) lid is. Op verzoek
van Pater Pio, werd de orde gesticht en het was de
wens van de H. Paus Johannes Paulus II missies te
openen in Siberië. Hun opdracht is zich in te zetten voor
de allerarmste straatkinderen die in de riolen moeten
leven: gezinnen, kinderen en bejaarden die onder zeer
miserabele omstandigheden moeten zien te overleven,
nu de winter in aantocht is, die al in november begint
met 40 tot 50 graden onder nul. Mensen die bijna geen
geld hebben om eten, warme kleding, dekens en
brandstof te kopen. Mensen die aankloppen bij de
gaarkeukens, onderkomens zoeken voor kinderen en
dan zijn er nog de vele daklozen. Wij helpen bij
onderwijs voor de jeugd, om hun weer toekomst te
geven en zingeving in hun leven. Nederig vragen de
zusters en paters, die zelf geen inkomsten hebben en
die van giften moeten leven, uw liefdevolle en
vrijgevige hulp. Sinds 1996 ondersteunen wij (en jullie,
milde gevers) hun missies in Siberië en de voormalige
Warschaupactlanden met kleding, schoeisel, gebreide
warme sjaals, mutsen, truien en beddengoed enz.

Financiële ondersteuning vragen wij om al de goederen
te kunnen blijven versturen die wij inzamelen op het
onderstaande adres. Op dit adres kunt u ook steeds
goede gebruikte kleding afgeven.
Wiel en Cisca Keijmis
Stichting “Warm Hart voor Siberië” (Kleding en Giften),
Strabachhof 6, 6367 DE Voerendaal.
Telefoon: 045-5751215. Giften: NL71 RABO 0128 4526 76.
www.warmhartvoorsiberie.nl

Parochienieuws Bocholtz
De ziekencommunie wordt in oktober in Bocholtz
rondgebracht op vrijdag 2 oktober op de gewone tijd.
Wilt u ook van de ziekencommunie gebruik gaan
maken, neem dan contact op met de pastoor.

Het is u wellicht bekend, dat in onze dagkapel drie maal
per week het rozenhoedje wordt gebeden. Op
maandag om 18.25 uur, woensdag en vrijdag om 18.40
uur. Natuurlijk kun je het rozenhoedje ook alleen
bidden; gezamelijk gebeden krijgt het echter een totaal
andere dimensie. Jezus zegt zelf: ”waar er twee of
meer in mijn Naam verenigd zijn, ben Ik in hun midden.”
Hopelijk vind u eens de tijd om mee te doen. Welkom !
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Simpelveld
Donderdag 1 oktober
Voor welzijn parochie;

Vrijdag 2 oktober

Harrie Otten (st);

Angeline Lardinois-Schuurman;
Jaques Lardinois (o);
Theo en Annie Joosten-Wenders (o);
Tiny Nicolaije-Grosjean (o);
Ouders Sevaerts-Didden en zoon Zef;
Jrd. ouders Thill-Lerschen tevens voor
Jeu en Mia Thill-Luiten;
Yvonne Bisschops-Maassen;
Jo Heijenrath (o);

Dinsdag 6 oktober

Zondag 11 oktober
Ouders Vliex-Demollin en zoon Loek (st);
Math en Rob Grooten (nms. Tiny en
mam);
Bertha Crutzen-Ploumen (o);
Jrd. Harrie Crutzen;
Finny Sparla-Scheepers (o);
Riek Vogels-van Asten (o);
Jrd. ouders Alex en Annie HerberichsHeuts;

H. Mis i.v.m. Dag van de ouderen;

Zaterdag 3 oktober

Zwd. Mia Haesen;
Zwd. Huub Remmel;
Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st);
Jrd. ouders Vliex-Keijdener (st);
Betty Lauvenberg-Snakkers en jrd. Johan
Lauvenberg (o);
Annie Wings-Frusch (o);
Tonie Broekmans-Janssen (o);
Gerda Janssen-Janssen en Joep Janssen
(o);
Men Schöller (o);
Jrd. ouders Grond-Strijthagen;
Jrd. ouders Houben-Ploumen en zoon
Sjef;
Anneke Mobers-Savelkoul (nms. bew.
Huize Beaurepart);
Gerard Joosten en zoon Theo;

Zondag 4 oktober
Zwd. Werner Wierts;
Jrd. August Wierts, Gerda BisschopsHoeben en Ferdinand Bisschops;
Jrd. Sophie Hounjet-Hamers;
Jrd. ouders Bessems-Bindels en zoon
George;
Peter Lemke (o);
Jrd. ouders Houppermans-Vijgen en Jos
Houppermans (st);

Dinsdag 13 oktober
Ouders Broekmans-Horbach (st);

Donderdag 8 oktober

Voor de zieken van onze parochie;
Ron Blezer en overl. fam;

Donderdag 15 oktober

Mathies Souren (o);

Vrijdag 9 oktober
Zaterdag 17 oktober
Zaterdag 10 oktober
Nico Nooy en Anke Schmitz;

Zwd. Bepke Deckers-Vluggen;
1e jrd. Juliana Bisschops-Otten;
Jrd. Gusti Nijholt-Vliex;
Jrd. Giel Houben (st);
Jetty Vaessen-Schneiders (st);
Jrd. Truus Meijs;
Sjef Schaapkens (o);
Math Mennens (o);
Jrd. Mathilde Schrijvers-Bröcheler;
Jrd. Fred Prickarts;
Jrd. Piet Muijtjens;
Lieske Joha-v.d.Waarsenburg (nms.
dames woensdagmorgen hobbyclub);
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Jrd. ouders Coerver-Leunissen (st);
Jrd. ouders Packbier-Schrijvers en zoon
Wiel (st);
Jrd. Herman en Lieske de Wind-van Loo
(st);
Mia Aarts-Somers (o);
Men Schöller (nms. vereniging koninklijk
gedecoreerden);
Ger Didden;
Anneke Mobers-Savelkoul en Math
Mobers (v.w. verjaardag) (o);

Zondag 18 oktober
Jrd. ouders Hamers-Hodiamont (st);
Jrd. ouders Kohl-Grosjean (st);
Voor priesterroepingen (st);
Maria Vanthoor (st);
Mathieu Bodelier (o);

Theo Joosten (nms. bew. Huize
Beaurepart);
Huub Remmel (o);
Ouders Otten-Merx en familie;
Jrd. ouders Moison-Driessen en kinderen;

Zondag 25 oktober
Sjef Frijns (nms. bew. Huize Beaurepart);
Jrd. ouders Hermans-Thomas (st);
Jrd. ouders Souren-Kreuels (st);
Jrd. Hub Strouven;
Jrd. Leo Schwanen en zoon Math;
Ouders Vliex-Pieters en schoonzoon;

Dinsdag 20 oktober

Dinsdag 27 oktober

Voor alle parochianen;

Voor de zieken van onze parochie;

Donderdag 22 oktober

Donderdag 29 oktober

Echtp. Gotschalk-Knops (st);
Echtp. Huveneers-Van Ophoven (st);

Zwd. Wiel Habets;
Giel en Bertha Xhonneux (st);

Zaterdag 24 oktober

Zaterdag 31 oktober

Jrd. Hubert, Jos Heuts (st);
Leo Grond (o);
Jrd. ouders Kockelkoren-Luja en zoon
Leo;
Jrd. ouders Bisschops-Vliegen;
Finy Bartholomé-Simon;

1e jrd. Dixie Dean;
Leden en overl. leden mannenkoor David
b.g.v. 110 jarig bestaan en 70 jarig
koorjubileum Jo Leunissen;

Huub Remmel (o);
Jrd. Hans Hellenbrand en ouders
Hundscheid-Heynen;
Anneke Mobers-Savelkoul (nms. bew.
Huize Beaurepart);
Ouders Weijers-Vleugels;

Zondag 1 november
Jrd. ouders Bleijlevens-Roebroek en Finy
Bleijlevens (st);
Jrd. ouders Sjir Hamers en Gerdie
Hamers-Froon (st);
Maria Kohl-Schrijvers (st);
Angeline Lardinois-Schuurman;
Jaques Lardinois (o);
Peter Lemke (o);
Theo en Annie Joosten-Wenders (o);
Jrd. Germaine Sluysmans-Vanderhoeven;
Huub Remmel (o);
Clara Schielen-Hameleers;
Harrie Otten;
Jrd. Leonie Bleijlevens-Pelzer;

Diefstallen op het kerkhof
De laatste tijd worden regelmatig bloemen en vazen
gestolen van de graven op het kerkhof in Simpelveld,
Ubachsberg en Bocholtz.
Wij verzoeken een ieder allert te zijn op verdachte
personen.

Toen God, de Heer, de wereld schiep
en alles in het leven riep,
de bomen met hun groene dos,
de dieren kat, hond en vos
en koe en paard en leeuw en beer,
toen dacht tot slot ons aller Heer:
het liefste, dat ik Mij nog wens,
dat is het maken van een mens.

Dus zeg maar ‘dank je’ want je bent
het liefste wezen dat God kent.
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Bocholtz
maandag 18.30 uur (+aanbidding)
woensdag en vrijdag 18.40 uur
Dagkapel

Dinsdag 6 oktober

Woensdag 14 oktober

Ouders Senden-de la Rosette;

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

Donderdag 1 oktober

Woensdag 7 oktober

Ter intentie van onze parochie;

Mej. Derikx (st);
Trautje Loo-Kerstgens (o);

Vrijdag 2 oktober

Donderdag 8 oktober
Echtp. Laeven-Contzen (st);

Fam. Schnackers-Grooten (st);

Zaterdag 3 oktober

Vrijdag 9 oktober

Marjo Lux-Zinzen;
Maria Jansen-Kohl;
Rika Ploumen-Cremers (o);
Jrd. Lies Dumont-Emonts (st);
Jrd. ouders Van den Broek-Langohr (st);
Ouders Senden-Dautzenberg (st);
Ouders Dumont-Plessen (st);
Wiel en Carla Stassen-Magermans (st);
2e jrd. Mathieu Brauwers;
Jrd. ouders Hursel-Hodiamont (o);
Jrd. Piet Juneman en ouders JunemanDumont;

Bella Jorissen-Grond;
Jrd. ouders Gottschalk-Baumgarten (st);

Donderdag 15 oktober
Voor de intenties uit het intentieboek;

Vrijdag 16 oktober
Voor alle vrijwilligers van onze parochie;

Zaterdag 17 oktober

Zaterdag 10 oktober
Jrd. Arnold Hodiamont;
Toos Crombach-Cauven (o);
Mia Kaubo-Kaelen;
Uit dankbaarheid;

Zondag 11 oktober
Zondag 4 oktober

Lenie Scheeren-Haagen (o);
Michel Beckers;
Leo Kleuters en Trautje Kleuters-Dequelle
(o);
Enny Knops (o);
Jrd. Johan Hanssen en wederzijdse
ouders;
Ouders Coerver en zonen Wiel en Ger
(o);

Zondag 18 oktober

Pierre Keulders (o);
Lambert Vanhommerig (o);
Jrd. ouders Maassen-Hursel (st);
Jrd. Pastoor Delissen (st);

Jrd. Lenie Bolton-Hamers;
Toke Hocks-Derikx (o);
Jrd. Herman Stauvermann;
1e jrd. Ton Andriolo;

Echtp. Schrijvers-Wintgens (st);

Maandag 19 oktober
Maandag 12 oktober

Maandag 5 oktober
Mia Vanweersch-Prevos;
Leo Senden (buurtvereniging I jen
Stroas);
Tiny Senden-Brouwers;

Ouders Knops-Jorissen, Hub, Albert en
Enny;

Dinsdag 13 oktober
Ouders Henssen-Konings;
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Overledenen van de familie v.d. LindenHöppener;
Leo Senden (Buurtvereniging I jen
Stroas);

Dinsdag 20 oktober
Johan Nevelstein;

Woensdag 21 oktober
Jrd. Trautje Senden en zoon Paul, tevens
voor echtgenoot Frens Senden;

10e jrd. Alois Frings (st);
Theo Eussen;
Zef Merx;
2e jrd. Jo Gottschalk;
1e jrd. Liesje Loneus-Hamers, zoon Peter
en schoonzoon Wim;

10e Jrd. Lydia Einmahl (st);
Jrd. Richard Pongraz (st.);
Jrd. ouders Ernes-Maassen (st.);
Caspar Crombach en wederzijdse ouders;

Vader,

door de eeuwen heen
zijn er mensen geweest

Donderdag 22 oktober
Voor de jeugd;

Maandag 26 oktober

die zo door jouw bewogen werden,
dat ze alles er voor over hadden

Ter intentie van onze lieve vrouwe van
Lourdes en de Heilige Bernadette;

om meer op Jezus te kunnen lijken.

Vrijdag 23 oktober

Het feest van iedereen

Dinsdag 27 oktober
Lies Odekerken-Kleijnen (o);
Harie Jorissen;

Voor de intenties uit het intentieboek;

die veel heeft liefgehad.
Dank je voor al die mensen
die ons zijn voorgegaan

Woensdag 28 oktober
Zaterdag 24 oktober

in geloof, hoop en liefde.
Laat ons niet vergeten
dat jij ook ons bedoelt hebt

Uit dankbaarheid;
Jrd. Winand en Maria v.d. GaarWiddershoven;
Jrd. ouders Bertram-Schepers;
Jo en Finy Bertram-Duizings;
Ouders Vanderheijden-Bisschoff;
Jrd. ouders Knops-Plum (st);
Jrd. Hub van Nunspeet en zoon Jos en
ouders Haagen-Wetzels (st);
Jrd. ouders Vanderheijden en zoon Piet;

Vandaag is het hun feest!

om heel veel lief te hebben.

Even stil , uitgeverij Averbode

Donderdag 29 oktober
Voor roepingen tot het priesterschap;

Vrijdag 30 oktober
Voor de gezinnen;

Zaterdag 31 oktober
Zondag 25 oktober
Frans Mennens (o);

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.
Genoemde graven zullen zonder bericht van de
nabestaande in het najaar van 2016 geruimd worden. U
kunt dan de grafhuur verlengen of schriftelijk
bevestigen dat het graf geruimd mag worden.

door de eeuwen heen

Beste parochianen,
Wegens drukte op het parochiekantoor op de
woensdagochtend, gelieve misintenties zo veel
mogelijk op te geven op de dinsdagochtend, zodat de
medewerkers van het parochiekantoor hier ook
voldoende aandacht aan kunnen geven.
Met dank!
Pastoor Pierik en kerkbestuur
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Ubachsberg
Zaterdag 3 oktober

Jan Schetters (o);
Leo Franssen (o);
Agnes Voncken-Nix;
Marcel Neven;
Wiel Wiertz;
Ouders Janssen-Lips;
Ouders Voncken-Habets en overl. fam.;

Woensdag 7 oktober

Annie Franssen-Schijns;
Ronald Bosten;
Huub Van Wissen; Pie Huynen en
overl. fam.;

Woensdag 14 oktober

Woensdag 28 oktober

Annie Franssen-Schijns;
Fam. Jongen-Offermans;

Annie Franssen-Schijns;
Voor de zieken van de parochie

Zaterdag 17 oktober

Zaterdag 31 oktober

Elly Franssen-Adams (o);
Jrd. ouders Zinzen-Groenemeijer en
overl. fam.;

Woensdag 21 oktober

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

Zaterdag 24 oktober
Zaterdag 10 oktober

Roos Hoenen-Muijtjens;
Overl. v. d. fam. Freij;
Echtg. Bisschops-Engelen (st.);
Jrd. ouders Amkreutz-Daemen (st.);
Jrd. ouders Schijen-Habets (st.);
Jrd. ouders Franssen-Heuts (st.);

1ste Jrd. Hein en Lidwina VonckenVoncken;
1ste Jrd. Zef Borghans;
Maria Ortmans Habets (brt.ver. Oude
Schoolstr./Vrenkew.);
Ria Thewessen-Vliex (verj.);
Jrd. Mia Senden-Hutschemaekers;

Zwd. Jac. Dautzenberg;
Jan Schetters (o);
Elly Kaelen-Huijnen;
Ouders Pieters-Senden;
Ouders Steinbusch-Schnackers, zoon
Math. en kleindochter Mireille;
Piet Crutzen en de ouders Crutzen en
Pieters en t.i.v. Annie PietersBisschops;
Ouders Hartmans-Koch en echtg.
Hartmans-Krings;
Tony; Elvira en Sjef;
Els Klinkenberg en t.i.v. haar broers
Sjef en Eugené;
Jrd. Leo en Anny Voncken-Keulartz;
Jrd. ouders Pakbier-Bex (st.);
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);
Hein en Margriet Claessens-Gielkens;

Zondag 1 november.

Op zaterdag 31 oktober om 19.00 uur nodigen wij u uit voor een plechtige eucharistieviering in de Bernarduskerk.
Na afloop van deze viering gaan we met alle kerkgangers naar het kerkhof om een graflichtje te ontsteken bij de graven van onze dierbaren. Het graflichtje (vrije gave) wordt na de dienst aan ieder gezin uitgedeeld en daarna aangemaakt en geplaatst bij het graf van hun familie.
Het kerkhof zal die avond sfeervol verlicht zijn met brandende fakkels. Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie
te drinken op de pastorie.
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Overleden
27 augustus Bepke Deckers-Vluggen

v/h Pleistraat

89 jaar

11 september Wiel Habets

Irmstraat 33

81 jaar

19 september Lies Tijssen-van den Heuvel

Scheelenstraat 110

85 jaar

16 augustus Barbara Godschalk-Bertram

Bloemendalstraat 148a

91 jaar

7 september Jo Henssen

Patersbaan 10a Maastricht

89 jaar

19 september Jac Dautzenberg

Hunsstraat 22

85 jaar

Sterkte aan de familie.

Gedoopt
12 september Danee De Bruijn

dochter van Maurice De Bruijn en Magdalena M.W. De Bruijn-Scholtes

In parochieblad van september stond vermeld dat Romée Schüppen , zoon van Ramon Schüppen en Caro Hupperichs gedoopt is.
Dit moet zijn Romée Schüppen, dochter van Ramon Schüppen en Caro Schüppen-Hupperichs.

5 september

Sepp Jorissen

zoon van Addy Jorissen en Chantal Jansen

Klaverweerd 18

12 september Daniek van den Kerkhof dochter van Rik van den Kerkhof en Martine Mulkens

Widdershovenstraat 9

12 september Daan Deswijzen

Klaverweerd 11

zoon van Dave Deswijzen en Janina Kosowski

Welkom in onze Kerk.

Gaan trouwen
10 oktober

13.45

Nico Nooy en Anke Schmitz

Proficiat en een mooie dag toegewenst..
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Elbereveldstraat 8 D Kerkrade

Bezoek onze adverteerders

voor al uw tuinwerkzaamheden,
grondverzet en (sier)-bestrating
zowel voor de particulier
als de zakelijke markt

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
 houten tuinmeubelen en bloembakken
 gereedschap

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:
(winterharde) violen, heideplanten en
bolchrysanten

Lei’s
schilderwerken
Voor binnen- / buitenwerk
en onderhoud

Tel: 045-5440548
06-55168447
Quelle 24
6351 AW Bocholtz
lei-schilderwerken@planet.nl

haagplanten en bomen (op bestelling)

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: 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

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".
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een wervelende reis door opera en operette. De
aanwezigheid van het voltallige Kerkraads Symfonie
Orkest maakt deze avond werkelijk tot een
'Gesamtkunstwerk'. Het orkest staat onder leiding van
maestra Manon Meijs. Zij kent alle geheimen van de
opera door haar opleiding bij David de Villiers aan de
Musikhochschule te Essen.

Parochienieuws Bocholtz

Samen met Zanginstituut Vocaal Totaal en het voltallige
Kerkraads Symfonie Orkest presenteren zij een Grande
Belcanto Avond op vrijdag 23 oktober 2015.
Belá Mavrák is een heldentenor die de wereld als zijn
broekzak kent. New York, Sydney, Wenen, Kaapstad,
Tokyo. Hij heeft in Milaan gestudeerd bij Franco Corelli
en hij veroverde de harten van velen als Platin Tenor bij
het orkest van Andre Rieu.
Laura Engel is een bruisende sopraan met ZuidAmerikaans bloed. Met haar Chileense charme pakt ze
elk publiek, waar ook ter wereld in. Ze maakte furore
met haar lied "Besame Mucho" bij het orkest van Andre
Rieu. Eenmaal geraakt door haar passie, laat ze u niet
meer los!
Zanginstituut Vocaal Totaal is een begrip in Limburg.
Annemie Vallino-Rovetta is de inspirerende mezzosopraan, die u met haar koor en solisten meeneemt op

Op vrijdagavond staat na het grande belcanto nog Nick’s
Pianoparty op het programma. Het feest vindt plaats in de
sporthal van Bocholtz.

Zangclinic voor jeugd en volwassenen
Zaterdagmiddag 24 oktober staat een zangclinic voor
jeugd en volwassenen op het programma. Had u altijd
al eens willen zingen of zingt uw kind thuis de sterren
van de hemel, dan is deze clinic iets voor u. Niemand
minder dan Marion Lambriks en Jack Vinders stimuleren
u om uw talent samen met anderen te laten horen. De
Jeugdkorenclinic o.l.v. Marion Lambriks m.m.v.
Jongerenkoor de Eurosingers, Kinderkoor Eys en
Projectkoor Simpelveld-Bocholtz start om 13.00 uur.
Om 15.30 is het de beurt aan Jack Vinders voor
volwassenen, potentiële koorleden, sponsoren en
leden o.l.v. Jack Vinders! Aansluitend een grande finale
met gezamenlijk optreden van alle 3 de kinderkoren.
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Parochienieuws Bocholtz
Vanaf 21 september zijn kaarten voor dit feestelijke
programma
verkrijgbaar
bij
de
volgende
voorverkoopadressen:
Zaterdagavond 24 oktober gaan de deuren van het
feestpaviljoen open voor een heus Oktoberfeest met de
Original Innsbrucker Böhmische, Blech Mich en Kyle
Schielen!

Bocholtz:

De Innsbrucker Böhmische is een Oostenrijkse 7
koppige topformatie die vooral Oberkrainer muziek
speelt, afkomstig uit de regio Innsbruck. Zij verzorgen
optredens door geheel Oostenrijk, Süd Tirol, Duitsland
en Nederland. Blech Mich bestaat uit 8 professionele
blaasmuzikanten die vooral Böhmische blaasmuziek
spelen. Zij zijn allen afkomstig uit Zuid Limburg. Kyle
Schielen, is pas 17 jaar oud en heeft al een behoorlijke
staat van dienst. Zeer talentvol accordeonist die
voornamelijk Oberkrainer muziek speelt.

Simpelveld: Readshop, Kloosterplein 42 /A.

Heilige Mis ter gelegenheid van het 150 jarig
jubileum, gecelebreerd door bisschop Mgr.
Wiertz en Aachener Domchor
Zondag 25 oktober worden de jubilarissen in het
zonnetje gezet. Om 11:00 uur is er een Heilige Mis ter
gelegenheid van het 150 jarig jubileum, gecelebreerd
door Mgr. Wiertz, bisschop van Roermond. Het
Aachener Domchor luistert de Heilige Mis op. Dit koor is
een begrip in de regio Aken en verre omtrek! Het is het
oudste Duitse jongenskoor. De oorsprong voert terug
op de "Schola Palatina", de hofschool van keizer Karel
de Grote. Ook 1200 jaar na de oprichting, is de centrale
taak van het koor nog steeds de muzikale invulling van
de liturgie in de Akense dom, de vroegere Paltskapel.
Het Domkapittel beheert een basisschool. Deze
fungeert als kweekvijver, waaruit het koor put voor de
nodige jaarlijkse aanwas van nieuwe koorleden. In de
dom verzorgt het koor per jaar ongeveer 50 missen en
concerten in binnen en buitenland. Voor Limburg is het
optreden in Bocholtz een primeur.



Plus Tossings, Gasthof 2;



Bakkerij Dreessen, Wilhelminastraat 27;



Sigarenmagazijn Jos Laval, Dr. Nolensstraat 25.

Kerkrade: Boekhandel Deurenberg, Markt 23.
Vaals: RTV Geelen, Koperstraat 7.
Entreeprijzen:
Voorverkoop Grande Belcanto € 15,00
avondkassa € 17,50.
Oktoberfest voorverkoop € 7.50; avondkassa € 10,00.
De zangclinic is gratis toegankelijk.

Verzeker u van een entreebewijs, want met name voor
de vrijdagavond verwacht de vereniging een stormloop
op de kaarten vanwege het kwalitatief uitzonderlijke
programma.
Alle informatie over 150 jaar kerkelijk zangkoor St
Joseph Bocholtz vindt u ook op:
www.150jaarzangkoor.nl
en
ook
op
onze
Facebookpagina https://www.facebook.com/150-jaarKerkelijk-Zangkoor-St-Joseph-Bocholtz

Van 14.30-15.30 uur eert het koor zijn jubilarissen en
aansluitend wordt het 150 jarig bestaansfeest muzikaal
afgesloten met Nick's Piano Party.
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www.parochiesimpelveld.nl

Ook voor koffietafels en al uw feesten!

Vroenhofstraat 1
6369 AP Simpelveld
045 - 544 13 72
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ADRESSEN
De lezingencyclus 'Academie Rolduc' krijgt een vervolg.
Het initiatief van het Theologisch Instituut Rolduc bleek
afgelopen seizoen een groot succes. De zeven lezingen
werden steeds door minstens vijftig en soms wel meer
dan honderd belangstellenden bezocht.

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)

Op 2 oktober start de nieuwe reeks met een filosofische
beschouwing van het begrip 'barmhartigheid'. Daarna
volgen lezingen op het gebied van kerkgeschiedenis,
sociale leer van de kerk, christelijke ethiek, cultuur,
bijbel en de relatie christendom/boeddhisme. De
lezingen worden steeds gehouden op vrijdagavond in
Abdij Rolduc in Kerkrade, telkens van 19.00 uur tot 21.30
uur.

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

De lezingen van Academie Rolduc zijn voor iedereen
toegankelijk. Belangstellenden kunnen per avond
inschrijven. De kosten bedragen vijf euro per
bijeenkomst.

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

Jaarprogramma
2 oktober: Een warm hart voor barmhartigheid? (dr.
Detlef Rohling)
20 november: Zeventig jaar
Wereldoorlog (dr. Paul Hamans)

na

de

Tweede

18 december: Paus Franciscus over het goede
samenleven (prof. dr. Fred van Iersel)
22 januari: De eindige mens in het 'oneindige'
universum (drs. Hubert Timmermans)
19 februari: Huwelijk en Gezin (dr. Lambert Hendriks)

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

11 maart: De Matthäus Passion van Johann Sebastian
Bach (dr. Gerard Sars)
22 april: Vrouwen in de bijbel (dr. Lia van Aalsum)

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

COLOFON
Volgende uitgave 27 oktober. Inleveren kopij tot 16 oktober.
Opgeven van misintenties tot uiterlijk 20 oktober.

10 juni: Boeddha in de etalage? (drs. Helene Etminan)

E: redactie@parochiesimpelveld.nl

De brochure met een uitgebreide toelichting op de
thema’s is verkrijgbaar via academie.rolduc@gmail.com
of 06-15858042. Via dit mailadres en telefoonnummer is
het ook mogelijk om zich voor één of meerdere
lezingen aan te melden.
Kosten per avond: € 5,- (ter plekke contant te voldoen).

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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