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Het is Kerstmis voor ons … 

telkens als we een traan wegnemen bij verdriet,  

als we vrede sluiten en haat vergeten,  

telkens als we leed helpen verlichten,  

als wij een woord van liefde spreken.  
 

Het is Kerstmis voor ons … 

telkens als we nieuwe hoop geven,  

als we iets goeds zeggen van onze naaste,  

telkens als we een glimlach doen geboren worden,  

als we ons leven kunnen aanvaarden, en ook pijn.  
 

Het is Kerstmis voor ons … 

telkens als wij een zieke bezoeken en vreugde brengen,  

als we ons ziek zijn in een geest van offer beleven,  

telkens als we van het beste dat we hebben meedelen  

en geven kunnen aan de mens in nood.  
 

Het is Kerstmis voor ons … 

telkens als God de kans krijgt om in ons leven mens te zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

De pastores van uw parochies wensen u 

een Zalig Kerstfeest  

en een door God Gezegend Nieuwjaar 
 

en zeggen u dank voor uw gebed en steun in het afgelopen jaar 

en danken u voor alle lieve kerst- en nieuwjaarswensen voor het nieuwe jaar 
 

Pastoor René Pisters en Pastoor Peter Pierik (Simpelveld-Bocholtz-Ubachsberg) 

Pater Hub Kleijkers (Ubachsberg) en Diaken Karl van Hees (Simpelveld-Ubachsberg) 
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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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…..Aan al die mensen die op welke wijze dan ook hun 

steentje hebben bijgedragen aan de parochiële actie 

“Ondersteuning Voedselbank”. 

We hebben de balans op kunnen maken van alles wat 

via de inzameldagen op Ubachsberg en de twee 

actiedagen in Simpelveld bijeen gebracht is. 

Liefst 86 kratten met voedselproducten in Simpelveld, 

11 kratten op Ubachsberg en nog eens 8 kratten met 

overige producten. Om u enig idee te geven omtrent 

de hoeveelheden: u zou voor ruim € 5.000,- 

boodschappen moeten doen om de gedoneerde 

producten te kopen! 

Daarnaast kunnen we een goedgevulde collectebus 

overdragen aan de Voedselbank Limburg-Zuid (bv. voor 

versproducten). U bracht met zijn allen nl. ook nog eens 

€ 1066,97 bijeen (geld, spaarkaarten, statiegeldbon-

netjes, collecte Kerstviering KVG Simpelveld), met als 

uitsmijter: 75.291 DE-punten, die omgewisseld zullen 

worden voor koffie. 

Graag delen we de tekst van een (goedgevulde), aan de 

cliënten van de voedselbank gerichte, kerstkaart met u, 

die we in de collectebus aantroffen:   

“Ook dit jaar een klein gebaar”, Fijne feestdagen en 

vooral goede gezondheid.  

Dat laatste wenst ook de werkgroep u allen toe, ook 

namens alle cliënten van de Voedselbank Limburg-Zuid. 

Voor u, maar zeer zeker voor 

de ruim 40 vrijwilligers die uw 

producten in ontvangst 

hebben mogen nemen, vindt 

de werkgroep bijgaande 

spreuk heel erg van 

toepassing. 

Werkgroep Ondersteuning Voedselbank 

Parochie Simpelveld / Ubachsberg 

Zowel de parochie Simpelveld als de parochie 

Ubachsberg stellen ieder € 250,00 op jaarbasis 

beschikbaar voor een goed doel. 

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage voor uw 

goede doel, worden uiteraard voorwaarden gesteld. Er 

wordt beoordeeld of het goede doel bijdraagt aan het 

vitaliseren van onze lokale parochiegemeenschap en/of 

het goede doel bijdraagt aan het bevorderen van 

samenwerking en solidariteit binnen onze parochie. 

In aanmerking kunnen komen: privépersonen, 

stichtingen, verenigingen of andere organisatievormen 

met charitatieve doeleinden, echter zonder 

winstoogmerk. Het goede doel dient betrekking te 

hebben op mensen en niet op dieren en zaken. 

Voldoet uw goede doel aan één of meerdere 

voorwaarden en denkt u in aanmerking te komen voor 

een bijdrage voor uw goede doel, reageer dan voor  

1 mei  2016 per email naar: 

parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl of schriftelijk 

t.a.v. Kerkbestuur, Pastoriestraat 15, 6369 AN, 

Simpelveld. 

Een commissie zal na de sluitingsdatum, de aanvragen 

op de vastgestelde criteria beoordelen. 

De opbrengst voor de Adventsactie (Vervolgonderwijs 

voor jongeren in Peru) bedroeg in Simpelveld € 420,10 

en in Ubachsberg € 101,15 

Vanaf januari 2016 zijn wij voornemens om op de 

vooravond van een uitvaart een meer persoonlijker 

herdenkingsviering te houden in de vorm van een 

avondwake. De overledene komt dan meer centraal te 

staan in gebed en overweging en voor de familie geeft 

dit vaak heel veel troost en voldoening. 

De avondwake kan vanaf volgend jaar plaatsvinden elke 

weekdag van maandag- t/m vrijdagavond, behalve op 

feest- en gedenkdagen. Wanneer een avondmis op de 

weekkalender staat, dan vindt de avondwake plaats 

aan het begin van de avondmis. 

In Ubachsberg is koffiedrinken na de viering op 

zaterdag 30 januari. In Simpelveld nodigen wij u uit voor 

een lekker kopje koffie op zondag 31 januari na de H. 

Mis van 11.00 uur. 

Parochienieuws  
Simpelveld Ubachsberg 

mailto:parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl
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Bezoek onze adverteerders 

 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".  
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Parochienieuws Simpelveld 

 

Jacobuskerk Bocholtz 

1e en 2e Kerstdag van 14.00 – 16.00 uur 

zondag 27 december van 14.00 – 16.00 uur 

Remigiuskerk Simpelveld  

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

zondag 27 december van 14.00 tot 16.00 uur.  

Bernarduskerk Ubachsberg  

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

De bezoekers van de Simpelveldse Remigiuskerk mogen 

zich op Kerstochtend verheugen op een bijzonder muzi-

kaal programma. Zowel Kerkelijk zangkoor Harmonia 

als Harmonie St. Caecilia Simpelveld trekken die dag 

alles uit de kast om de bezoekers een onvergetelijk 

warm Kerstgevoel te bezorgen.  

Al vanaf 10.30 uur trakteert de harmonie op een mini-

kerstconcert. Al bij het binnentreden van de kerk kunt 

u dus al genieten van afwisselende Kerstmuziek van 

Saint-Saëns tot Slade (met resp.  Oratorio de Noël en 

Merry X-Mas Everybody). Op het programma van de 

harmonie tijdens het mini-concert en de mis staan ver-

der Music for the Royal Fireworks (Händel), Hark the 

Herald Angels Sing (Mendelsohn), Heal the World 

(Michael Jackson), Driving home for Christmas (Chris 

Rea), een medley met bekende Duitse kerstmuziek zo-

als Süßer die Glocken nie klingen en veel meer sfeervol-

le Kerstmuziek. De harmonie, die samen speelt met de 

leerlingen uit het jeugdsensemble, wordt geleid door 

haar eigen dirigent Paul Oligschläger.  

Kerkelijk Zangkoor Harmonia zal tijdens de H. Mis, die 

om 11.00 uur begint, de majestueuze Krönungsmesse 

van Mozart ten gehore brengen. Als gastsoliste zal de 

bekende sopraan Marjorie Ginczinger haar medewer-

king verlenen. De uit Brunssum afkomstige sopraan is 

een veelgevraagd soliste op oratorium- en operaconcer-

ten, voornamelijk in Nederland en Duitsland. Harmonia 

zal verder nog met verschillende werken de H. Mis op-

luisteren. Zo staat nog op het programma: Cantique de 

Noël (Adam), Stille Nacht (Gruber) en Mariä Wiegenlied 

(Reger). Afgesloten wordt 

met de samenzang Nu zijt 

wellekome. Het koor staat 

onder de vertrouwde leiding 

van dirigent Jean Lardinois en 

de orgelbegeleiding is in han-

den van Paul Huijts.  

U bent van harte uitgenodigd 

om de Eerste Kerstdagoch-

tend, opgeluisterd door deze 

topmusici, te komen meebe-

leven.  

Vrijwel elke maand heeft “ut koer van gen Huls” ook in 

2015 een steentje bij kunnen dragen tijdens de Eucharis-

tievieringen in onze parochie. Velen hebben dat op prijs 

weten te stellen. Het past dan ook dat we allen die ons 

een warm hart toedragen hiervoor hartelijk danken. 

Zingen is mooi, maar als je de muziek kunt delen is dat 

nog veel mooier. 

Op kerstavond zal het koor de plechtige viering van 

19.30 uur opluisteren. Naast de vaste liturgische gezan-

gen uit de Pastoral-Messe in C van Ignaz Reimann, zal 

het koor o.l.v. Fred Piepers tal van kerstwerken ten ge-

hore brengen. In het prachtige “Cantique de Noël” zal 

ons koorlid Hub Didden als solist te beluisteren zijn. 

Koor en solist worden aan het orgel begeleid door Mar-

cel Konieczny. 

Het koor zingt u op deze wijze allen een Zalig Kerstfeest 

en alvast een Gezond en Voorspoedig 2016 toe. 

En…. we hebben nu al van mensen gehoord dat één 

van hun goede voornemens voor 2016 zou worden: de 

zin van het zingen te gaan ontdekken. Wat ons betreft 

een prachtig voornemen dat u elke dinsdagavond van 

20.00-22.00 uur kunt waar gaan maken. 

 

Harmonia en St. Caecilia samen in actie op Paasmaandag 2015 

sopraan Marjorie Ginczinger  
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Bezoek onze adverteerders 

 

 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  

 
Woninginrichting en Projectstoffering 

  
 

Vloerbedekking 

Gordijnen 

Zonweringen 

Laminaatvloeren 

 

www.grootenwoninginrichting.nl 

info@grootenwoninginrichting.nl 

 

Kloosterstraat 22 

6369 AD Simpelveld 
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Na afloop van het kerstconcert, op 

zondag 13 december j.l. in de 

Remigiuskerk, werd Jean Lardinois 

door pastoor René Pisters 

onderscheiden met de eremedaille 

in goud van de Sint Gregorius-

vereniging. Jean is al 50 jaar als 

organist verbonden aan onze 

Parochie Sint Remigius. Hij heeft daarnaast ook zijn 

sporen verdiend als pianist, arrangeur en dirigent van 

meerdere koren.  Sinds 2010 is hij de bezielende 

directeur van ons kerkelijk zangkoor Harmonia.  Bestuur 

en leden van Harmonia wilden Jean graag dank je wel 

zeggen middels deze bijzondere onderscheiding. 

Hij wordt geroemd om zijn vakkennis, bescheidenheid 

en warme persoonlijkheid. Harmonia en 

parochiegemeenschap Zumpelveld zijn trots op hun 

muzikale leider. Jean en zijn vrouw Ina ontvingen na 

afloop van de laudatio in de kerk een staande ovatie. 

Tevens ontving hij van Harmonia een prachtig bronzen 

dirigentenbeeld van kunstenares Corry Ammerlaan.  Wij 

sluiten ons aan bij onze gelukwensen en wensen Jean 

nog vele mooie muzikale jaren in ons midden. 

Aan het nieuwjaarsconcert van Sobornost in de St. 

Remigiuskerk van Simpelveld, op zondag 10 januari om 

15.30 uur, wordt medegewerkt door het bekende 

Jeugdkoor Tutta Musica uit Voerendaal.  

De kerk gaat voor publiek open om 15 uur.  

De entree kost € 10, maar entreekaarten zijn in 

voorverkoop voor € 8, te krijgen bij secretaris Joseph 

Didden, Markt 86, Simpelveld, 045-5441892 of 

jo.didden@wxs.nl. Tegen inlevering van het 

entreebewijs na het concert in “BijMaxime” ontvangen 

bezoekers gratis een kop koffie of thee. 

Woensdag 6 januari van 14 tot 16 uur is weer 

Kinderclubje van De Wijnrank in de parochiezaal van 

Simpelveld. Het thema van de middag is Driekoningen. 

Alle kinderen zijn weer van harte welkom. 

 

 

 

 

 

 

Kinderzegen met doopouders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Ubachsberg vieren we op zaterdag 30 januari Maria 

Lichtmis. Om 19.00 uur tijdens de avonddienst is er een 

bijzondere kinderzegen voor dopelingen en hun 

families. Andere kinderen zijn natuurlijk ook van harte 

welkom. De naamplaatjes van de dopelingen van 

afgelopen jaar mogen dan mee naar huis genomen 

worden. De doopouders van afgelopen jaar ontvangen 

nog een persoonlijke uitnodiging hiervoor.  

Na de dienst is koffiedrinken op de pastorie.  

Parochienieuws Simpelveld 

Parochienieuws Ubachsberg 

Foto: Zondag 13 december: Wereldlichtjesdag. Pastoor en 

vormelingen hadden voor ieder overleden kindje een witte 

ballon opgelaten en in de kerk een lichtje ontstoken.  

mailto:jo.didden@wxs.nl
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Donderdag 24 december 

Ron Blezer en overl. familie; 

Ambrosius Vincken en ouders Vleugels-

Mertens; 

Jrd. ouders Wings-Voncken en ouders 

Born-Slangen, zonen Jeu en Nico en 

dochter Mia; 

An Veltman; 

Jan van Grinsven; 

Ben Hamers; 

Mia Storms en ouders; 

Huub Remmel (nms. bew. Beaurepart); 

Jeu en Mia Thill-Luiten; 

Werner Wierts (o); 

Annie van Leur-Dautzenberg (o); 

Trautje Lenzen-van Gestel (o); 

Harrie Otten; 

Sjeng en Juliana Bisschops; 

Ouders Piepers-Willems, zoon Peter en 

overl. familie; 

Ouders Dautzenberg-de la Beije, zoon 

Jos en overl. familie; 

Leo en Josephine Houbiers-Vaessen; 

Winand en Magda Heuts-Ramaekers; 

 

Vrijdag 25 december  

Sjef Frijns (nms. bew. Beaurepart); 

Angeline Lardinois-Schuurman; 

Ouders Vermeeren-Hodinius en zoon 

Hub, ouders Johan Lennartz-Eggen en 

schoondochter Jessy; 

Peter Lemke (o); 

Math Mennens (o); 

Ouders Bleijlevens-Bröcheler en echtp. 

Schrijvers-Bröcheler; 

Jan Coerver en zoon Ralf; 

Jo Heijenrath (o); 

Ouders Bonten-van de Weijer en ouders 

Boonen-Staveloo; 

Huub Bogman en Annie Bonten-Muijrers; 

Ben Starmans; 

Ouders Meijers-Houben en dochter Annie; 

Ouders Houppermans-Vijgen en Jos 

Houppermans; 

Jrd. Jeanny en Jo Dautzenberg-

Schiffelers (st); 

Jan Vleugels; 

Jrd. ouders Widdershoven-Schuurman; 

Clara Schielen-Hameleers; 

Nico Delno; 

Jrd. Sjef Houben en zoontjes, tevens voor 

ouders Houben-Ploumen en ouders Maas

-Pricken en kinderen; 

Ouders Luja-Haan en ouders Jacobs-

Heuts en zoon Hub; 

Ben van der Weerden; 

Ouders Eggen-Pluijmakers; 

Aloys Kicken en ouders van Wersch-

Vijgen; 

Ouders Bardoul-Schiffelers en ouders 

Laumen-Grooten; 

Mariets Moison-Brassé; 

Mia Zinzen-Lennartz; 

Hub Schröder; 

Hubert en Agnes Hamers-Pelzer en 

schoonzoon Wiel Camps; 

Ouders Peter Lennartz-Eggen, dochters 

en schoonzonen; 

 

Zaterdag 26 december 

Jrd. Patrick Habets (st); 

Jeu en Maria Kreuels-Vliex (st); 

Ouders Meijers-Hermans, Joep Meijers en 

ouders Vleugels Cloot (st); 

Jrd. Johanna Storms en familie (st); 

Math en Rob Grooten (nms. Tiny en 

mam); 

Don Grosjean en overl. fam.;  

Louise Ploumen-Schins; 

Overl. ouders Jeu Weijers en Troutje 

Schleijpen; 

Leonie Bleijlevens-Pelzer, ouders 

Bleijlevens-Souren en Lena Souren; 

Harry Rademakers en ouders Pelzer-

Hesemans; 

 

Zondag 27 december 

Zwd. Josef Ortmanns; 

Hub Strouven; 

Jrd. Wiel Bindels; 

Jrd. Mia Wings-Weijers; 

 

Dinsdag 29 december 

Tonie Broekmans-Janssen (o); 

Ger Hollands (o) 

 

Donderdag 31 december 

Giel en Bertha Xhonneux (st); 

Wiel Hollanders en ouders Dautzenberg-

Mennens; 

Giel en Leentje Lardinois-Hamers; 

 

Vrijdag 1 januari 

11.00 

Werner Wierts (o); 

Peter Wolkenar; 

 

Zaterdag 2 januari 

1e jrd. Betty Lauvenberg-Snakkers (o);  

Sjef Schaapkens (o); 

Gerda en Joep Janssen-Janssen (o); 

Men Schöller (o); 

Ouders Leijmans-Collin; 

Simpelveld 
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Zondag 3 januari 

Tiny Nicolaije-Grosjean (o); 

Jaques Lardinois (o); 

Jo Heijenrath (o); 

Ouders Genders-Bonten; 

Annie Voncken-Bröcheler (o); 

Jrd. ouders Arets-Pricken (st); 

Jrd. Zef Sevarts en jrd. Mathieu Smeets; 

Jrd. Caspar Grooten (st); 

Huub Remmel (o); 

Math Mennens (o); 

Annie Hamers-Dautzenberg (o); 

Dinsdag 5 januari 

Voor alle parochianen; 

 

Donderdag 7 januari 

Jrd. ouders Bosch-Knops, zoon Hans en 

schoonzonen Joep en Hub; 

 

Zaterdag 9 januari 

Zwd. Ger Hollands; 

1e jrd. Annie Bosch-Merx; 

Lies Tijssen-van den Heuvel (o); 

Jrd. echtp. Bemelmans-Vanthoor (st); 

Zondag 10 januari 

Zwd. Finy Frijns-Scheepers; 

Zwd. Gerard Vanhommerig; 

Jrd. Wiel Frijns; 

Jrd. ouders Arts-Jeuken en zoon (st); 

Jrd. ouders Claessens-Schepers (st); 

Overl. van familie Merx-Dautzenberg; 

Jrd. Sjef Lipsch; 

Jrd. Chel Burgers; 

Dinsdag 12 januari 

Jrd. ouders Broekmans-Horbach (st); 

Overl. ouders en kinderen Xhonneux (st); 

Annie Hamers-Dautzenberg (o); 

Ger Hollands (o) 

Donderdag 14 januari 

Finy Frijns-Scheepers (o); 

 

Zaterdag 16 januari 

1e jrd. Zr. Maria Wernera (o); 

Tonie Broekmans-Janssen (o); 

Jrd. Zef van Loo en Clara van Loo-

Kruijen; 

Jrd. Hubert en Louisa Aretz-Haambeukers 

(st); 

Jrd. Hubert Gubbels (st); 

Jrd. Maria Houben (st); 

Men Schöller (nms. stichting Beter); 

Johan Leijmans; 

Hein Vliex (o); 

 

 

Zondag 17 januari 

Mia Aarts-Somers (o); 

Finny Sparla-Scheepers (o); 

Ouders Lardinois-Bischoff (nms. 

kinderen); 

Maria Vanthoor (st); 

Voor overl. gelovigen (st); 

Jrd. Rob Grooten; 

 

 

Dinsdag 19 januari 

Leden en overl. leden Zij-actief; 

 

Donderdag 21 januari 
19.00 

Echtp. Gotschalk-Knops (st); 

Wiel Habets (o); 

 

 

Zaterdag 23 januari 

Jrd. ouders Heuts-Kicken (st); 

Jrd. Hub Schröder; 

Jrd. Ria Prumpeler en ouders Prumpeler-

Strijthagen; 

Hein Vliex (nms.buurtver.Kloesterwei); 

 

Zondag 24 januari 

1e jrd. Mathieu Bodelier (o); 

Jrd. Wim Knops, tevens voor ouders 

Rijsterborgh-Pelzer; 

Dinsdag 26 januari 

Giel en Bertha Xhonneux (st); 

 

Donderdag 28 januari 

Annie van Leur-Dautzenberg (o); 

 

Zaterdag 30 januari 

1e jrd. Lieske Joha-v.d. Waarsenburg (o); 

1e jrd. Bertha Crutzen-Ploumen (o); 

Bebke Deckers-Vluggen (o); 

Jrd. ouders Görtzen-Spitz en zoon Tony 

(st); 

Hubert Leijmans; 

Hein Vliex (nms. zusters van het arme 

Kind Jezus); 

 

Zondag 31 januari 

1e jrd. Peter Lemke (o); 

Sjef Frijns (nms. bewoners Beaurepart); 

Riek Vogels-van Asten (o); 

Jaques Lardinois (o); 

Jo Heijenrath (o); 

Jrd. Dave Lennertz; 

Jrd. Mia Thill-Luiten tevens voor Jeu Thill; 

Jrd. ouders Kicken-Schrijvers (st); 

Jrd. ouders Muijrers-Creusen (st); 

Jrd. Sjeng Schrijvers (st); 

Jrd. ouders Souren-Hupperichs en Lenie 

Souren; 

Leden en overl. leden van c.v. Woeësj-

joepe; 

Troutje Hamers-Grond (o); 

Hub Strouven; 

Netty Vrusch-Faarts (o); 
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Woensdag 23 december  

Lies Odekerken-Kleijnen (o); 

Wiel Schrijvers (st); 

Donderdag 24 december 

Maria Jansen-Kohl; 

Jrd. Leo Sparla (st); 

Hub en Mia Heijenrath-Vleugels (st); 

Jo Janssen (Yvonne, Manja, Marco en 

kleinkinderen); 

Theo Eussen; 

Giel en Tiny van Loo; 

Ouders Knops-Jorissen, Hub, Albert en 

Enny; 

Mia Kaubo-Kaelen; 

Jrd. Nic Coerver (st); 

Ouders Jongen-Plessen; 

Ouders Vaessen-Packbier, dochter Mariet 

en zoon Frans; 

Hans Heijenrath en ouders Reinders-

Hamers; 

Ouders Wolters-Vluggen en ouders 

Dumont-Huntjens; 

Agnes Hamers-Prevos en ouders Johan 

en Maria Hamers-Lucassen; 

Zef Merx; 
Feestelijke collecte voor onze 
eigen kerk 

Vrijdag 25 december  

Lydia Einmahl; 

Piet Juneman en wederzijdse ouders; 

Wiel Vanhommerig (Groeneboord); 

Voor de intenties uit de wensbomen; 

Liesje Lones-Hamers,  Peter en 

schoonzoon Wim; 

Lambert Vanhommerig; 

Feestelijke collecte voor onze eigen 
kerk 

Pierre Keulders (o); 

Cell Franken; 

Leo Senden; 

Herman Stauvermann; 

Hein Vanhommerig; 

Joseph en Anna Huppertz-Brouns; 

Liza en Leo Huppertz; 

Jrd. Wim en Anne-Marie Sluijsmans-

Knops (o); 

Ouders Brauwers-Toorens; 

Ouders Janssen-Kleuters; 

Voor de intenties uit de wensbomen; 

Simon Loo en wederzijdse ouders; 

Jrd. Jan Ortmans; 

Echtp. Sauren-Duijkers en kinderen; 

Lenie Wetzels-Spaubek en wederzijdse 

ouders; 

Jo Bonten en Sjeng Mertens; 
Feestelijke collecte voor onze 
eigen kerk 

Zaterdag 26 december  

Mia Kaubo-Kaelen; 

Jrd. ouders Hensgens-Dauven (st); 

Ouders v.d Linden-Pluijmaekers, zoon 

Jozef en kleindochter Vivian; 

Jrd. ouders Pluijmaekers-Rutters, dochter 

Elly en schoonzoon Al; 

Voor de intenties uit de wensbomen; 
Feestelijke collecte voor onze 
eigen kerk 

Chris Brauers (o); 

Leo Kleuters en Trautje Kleuters-Dequelle 

(o); 

Ouders Thewissen-Höppener; 

Ouders Schoonbrood-Vliegen; 

Bella Jorissen-Grond; 

Frans Mennens (o); 

Overledenen van de fam. v.d. Linden-

Höppener; 

Ouders Senden-Dautzenberg (st); 

Sjeng Habets (st); 

Ouders Höppener-Didden (st); 

Echtp. Rokka-Höppener (st); 

Ouders Schrijvers-Meis, zoon Leo en 

dochter Billa; 

Marijke Franssen-Lenz, ouders Lenz-

Rhoen en overleden kinderen; 

Martin Huppertz (Baneheiderweg)  en 

ouders Pans ; 

Ouders Steinschuld-Jorissen; 

Netje Toorens-Steinschuld; 

Harry Smits; 

Ouders Vaessen-Packbier, dochter Mariet 

en zoon Frans; 

Billa en Joep Spork-Wenders (o); 

Theo Eussen; 

Voor de intenties uit de wensbomen; 

Jrd. ouders Weijers-Schleijpen; 

Sjir Stauvermann; 

Huub Lemmens en Jordy Hodiamont; 

Ouders Grond-Schoonbrood; 
Feestelijke collecte voor onze 
eigen kerk 

Zondag 27 december 

Voor alle intenties uit het intentieboek; 

Ouders Laval-Frings; 

Uit dankbaarheid; 

Maandag 28 december  

Leo Senden (buurtvereniging I jen 

Stroas); 

Ouders Bertram-Le Griep; 
 

Bocholtz 

maandag 18.30 uur (+aanbidding) 

woensdag en vrijdag 18.40 uur  

Dagkapel 
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Dinsdag 29 december 

Echtg. Franssen-Bruls (st); 

 

Woensdag 30 december 

Ter intentie van onze parochie; 

 

Donderdag 31 december  

Voor een gezegend Nieuwjaar; 

Vrijdag 1 januari  

Ouders Höppener-Didden; 

Jrd. Serv Ploumen; 

Ouders Knops-Jorissen, Hub, Albert en 

Enny; 

Ouders Steinschuld-Jorissen; 

Voor een gezegend jaar; 

Zaterdag 2 januari  

Rika Ploumen-Cremers (o); 

Jrd. ouders Bastin-Franssen (st); 

Jrd. ouders Gorissen-Jacobi; 

Zondag 3 januari  

1e jrd. Lambert Vanhommerig; 

Hein Vanhommerig; 

Jrd. Mevr. Spee-Franssen (st); 

Maandag 4 januari  

Leo Senden (buurtvereniging I jen 

Stroas); 

Echtp. Laeven-Contzen (st); 

Annie Engelen-Hollands; 

Dinsdag 5 januari 

Ter intentie van onze parochie; 

Woensdag 6 januari  

Mej. Derikx (st); 

Donderdag 7 januari  

Voor de intenties uit het intentieboek; 

 

Vrijdag 8 januari 

Uit dankbaarheid; 

Frits L’Homme en schoonouders; 

Zaterdag 9 januari  

Jrd. Annie Grooten-Lardinois (st); 

Jrd. Wiel Huppertz (st.); 

Ouders Grooten-Hupperetz; 

Maria Jansen-Kohl; 

Jrd. Karel Crutzen; 

Zondag 10 januari 

Jrd. ouders Höppener-Vliegen; 

Maandag 11 januari  

Voor de vluchtelingen; 

Dinsdag 12 januari 

Ter intentie van onze Lieve vrouwe van 

Lourdes en de Heilige Bernadette; 

Woensdag 13 januari 

Uit dankbaarheid; 

 

Donderdag 14 januari 

Dagkapel: 8.30 
Voor alle vrijwilligers; 

Vrijdag 15 januari  

Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw 

(st); 

Sjir Waelen; 

 

Zaterdag 16 januari 

Jrd. echtpaar Miets en Hub Hassert-

Pelzer (st); 

Jrd. Jo Vanhommerig (st); 

Zondag 17 januari  

Toke Hocks-Derikx (o); 

1e jrd. Enny Knops (o); 

Jrd. Johanna Schlenter-Schillings (st); 

Jrd. Frans Schepers (st); 

Jrd. Lena Pelzer en fam. Bemelmans 

en fam. Saive; 

Maandag 18 januari  

Voor de jeugd; 

Dinsdag 19 januari  

Voor de intenties uit het intentieboek; 

Woensdag 20 januari  

Ter intentie van onze parochie; 

Donderdag 21 januari  

Voor de gezinnen; 

Vrijdag 22 januari  

Voor roepingen tot het kloosterleven; 

Zaterdag 23 januari  

Jrd. Winand en Maria v.d. Gaar-

Widdershoven; 

Jrd. Hein Vanhommerig; 

1e Jrd. Nico Havenith en ouders 

Havenith-Packbeers; 

Jrd. Fam. van de Berg; 

Zondag 24 januari  

Zwd. Tiny Grooten-Hamers; 
 

Maandag 25 januari  

Uit dankbaarheid; 

 
Lees verder op pagina 13 
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Bezoek onze adverteerders 

 



 Pagina 13 

 

Vervolg intenties Bocholtz  

Dinsdag 26 januari  

Voor de intenties uit het intentieboek; 

Woensdag 27 januari  

Lies Odekerken-Kleijnen (o); 

Donderdag 28 januari  

Ouders Knops-Jorissen, Hub, Albert en 

Enny; 

Vrijdag 29 januari  

Voor alle vrijwilligers; 

Ouders Thewissen-Höppener; 

Zaterdag 30 januari  

Jrd. Lones-Herbergs (st); 

Fam. Tinie en Joseph Gorissen-Adriaens 

en kinderen Wil, Louis en Astrid; 

Zondag 31 januari  

Ter intentie van onze Lieve Vrouwe van 

Lourdes en de Heilige Bernadette 

24 november:  Ger Hollands Verpleegkliniek Hambos, v/h Markt 38 87 jaar 

 

6  december:  Bertha Meurers-Slϋper v.d. Leijenstraat 34 95 jaar 

 

 

22  november: Liesje Boumans-Stommen          Kapellaan 2 Kerkrade               90 jaar 

 

 2  december: Harrie Schmeets           Schoolstraat 30                         85 jaar 

 

 6   december: Tiny Grooten-Hamers                   Lückerheide Kerkrade              91 jaar 

 

Sterkte aan de familie. 

Overleden 

22 november:  Ima Smeets dochter van David Smeets en Nathalie Souren Oude Molenweg 4 
 

22 november: Tiebe Lux zoon van Rob Lux en Martine Schepers Molsberg 30 
 

29 november: Siri Lahaije dochter van Thijs Lahaije en Anke Meijers Reenstraat 6 
 

20 december:  Jelle Lemmen zoon van Mark Lemmen en Dagmar Stollewerk Pannisserweide 26, 
 

20 december: Victoria Schneiders dochter van Dennie Schneiders en Angelica Oosterbos Scheelenstraat 38 
 

20 december: Mads Kleijnen zoon van Ralph Kleijnen en Daisy Seroo St. Georgestraat 21 

 

6 december:   Vince Schlenter  zoon van Martin Schlenter en Kelly Schlenter-Becholz 

 

Welkom in onze Kerk. 

Gedoopt 

 

Vrijdag 19 februari met hulpbisschop 

mgr. De Jong. 

Viering zal plechtig en feestelijk 

worden opgeluisterd door 

familiekoor Young Spirit van de 

Molenberg/Heerlen.  
 

Wij hopen velen te mogen 

begroeten.  

Pastoor Pierik en kerkbestuur 
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Ubachsberg 
Donderdag 24 december 

Jan Schetters en t.i.v. zoon John (o); 

Leo Franssen (o); 

Piet en Tilla Offermans-Roex; 

Frans Floor; 

Ouders Ubaghs-Steinbusch en 

kinderen; 

Els Klinkenberg en haar broers Sjef en 

Eugéne; 

Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 

Overl. v.d. families Rutten en Jongen; 

Mien van Laar; 

Ouders Kriechelberg  zoon en ouders 

Driessen; 

Hens Kasperski en dochter Marie 

Louise; 

Zef Senden en tevens uit dankbaarheid; 

Ouders Hein en Margriet Claessens-

Gielkens en grootouders Claessens-

Lauvenberg; 

Vrijdag 25 december 

Maria Ortmans-Habets en t.i.v Sjeng 

Ortmans en zoon Jan (o); 

Overl. v.d. fam. Freij; 

Roos Hoenen-Muijtjens; 

Ouders Pieters-Groven; 

Ouders Kreutz-Vliegen; 

Zaterdag 26 december 

Elly Franssen-Adams (o); 

Wiel Keulartz; 

Ouders Janssen-Scheelen zonen, 

schoondochter, schoonzoon en Harold; 

Ouders Souren-Noteborn, zonen en 

dochter; 

Fam. Hub Crombach Colmont; 

Annie Engelen-Hollands; 

Sjef Souren; 

Leo en Anny Voncken-Keulartz (verj. 

Leo); 

Mia Vrouwenraets-Sluijsmans en 

ouders Vrouwenraets-Souren; 

Jrd. fam. Stijns-Kalen (st.); 

Nicola Hutschemaekers en als jrd. 

ouders Marel en broer Math. en zus 

Annie;  

Maria Bosch-Moonen (verj.) en voor Zef 

Bosch; 

Hub van Wissen en ouders Huynen-

Dormans; 

Ouders Hamers-Schijns en ouders 

Luxen-Feyen; 

Ouders Beckers-Packbier; 

schoondochters en schoonzonen; 

Levende en overleden leden van de 

"Oud Sportvrienden" van RKSVB; 

Ouders Grosjean-Joha en ouders 

Kicken-Moulen; 

Woensdag 30 december 

Annie Franssen-Schijns; 

Frits Hamers; 

Donderdag 31 december 

Voor het welzijn van alle parochianen; 

Voor de zieken van de parochie; 

Zaterdag 2 januari 2016.  

Ouders Aelmans-Voncken; 

Jo Ernes-Vliegen; 

Wim van Rosmalen (verj.); 

Elly Franssen-Adams (brt.ver. Dalstraat/

Daelsweg); 

Jrd. Pierre Neven (verj.); 

 

 

Woensdag 6 januari 

Annie Franssen-Schijns; 

Ronald Bosten; 

Zaterdag 9 januari 

Jrd. Sjeng Ortmans  t.i.v. Maria 

Ortmans-Habets en zoon Jan (o); 

Annie Pieters-Bisschops (verj.); 

Jrd. Piet Hendriks; 

Echtg. Bisschops-Engelen (st.); 

Levende en overleden leden van 

Buurtvereniging Kerkstraat; 

Woensdag 13 januari 

Annie Franssen-Schijns; 

Johan Souren (verj.); 

Zaterdag 16 januari 

Jac. Dautzenberg (o); 

Tony; Elvira en Sjef; 

Jrd. Jan Schaeks; 

Jrd. Sjaak Debets; 

Jrd. Roos Hoenen-Muijtjens; 

Jrd. ouders Hamers-Schijns (st.); 

Woensdag 20 januari 

Annie Franssen-Schijns; 

Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 

Zaterdag 23 januari 
Aanvang H. Mis is vervroegd ! 

Jan Schetters (o); 

Leo Franssen (o); 

Jrd. Elly Bemelmans-Dauven; 
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Het gemengd kerkelijk zangkoor St. 

Bernardus kijkt met heel veel voldoening 

terug op het prachtige weekend van 21 

november ter gelegenheid van ons 125-jarig 

jubileum.  

We willen de gemeenschap van 

Ubachsberg hartelijk bedanken voor hun 

aanwezigheid, interesse, warme woorden 

en giften.  

We vierden 3 dagen feest: een besloten feest op vrijdag 

in een relaxte sfeer, zaterdag een feest in de Auw 

Sjoeël met hartverwarmende optredens van Limburgse 

artiesten.   

Op zondag werd een apotheose bereikt met de door 

het koor opgeluisterde hoogmis. Ondanks het 

plotselinge vertrek van onze toenmalige dirigent (nota 

bene 6 weken voor ons jubileum) lukte het ons om deze 

moeilijke Mozartmis uit te voeren.  

We zijn veel dank verschuldigd aan Sandy Wijnands uit 

Klimmen. Deze dirigent stond voor de bijna onmogelijke 

taak om in 6 weken tijd met een nieuw koor 

een voor hem nieuwe mis in te studeren. 

Het lukte hem wonderwel. Veel mensen in 

de kerk zaten met tranen in hun ogen te 

luisteren naar het gebodene, en zelfs veel 

koorleden hielden het niet helemaal droog. 

Ook is een dikke merci op zijn plaats aan het 

adres van Fenna Ograjensek. 

Deze sympathieke dorpsgenote steunde 

ons met het zingen van de mis en zong enkele 

prachtige solo's. 

Na de hoogmis volgde nog een gezellige receptie in ons 

clublokaal 'Oad Genberg' waar veel parochianen en 

bevriende verenigingen acte de présence gaven. 

Ons jubileum had niet mooier kunnen verlopen.  

Nogmaals hartelijk dank en tot over 125 jaar. 

Namens gemend kerkelijk zangkoor St. Bernardus. 

 

Sjef Goossens (voorzitter) 

Maria Ortmans-Habets (brt. Oude 

Schoolstraat/Vrenkeweg); 

Jan de Haas (verj.); 

Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 

Jrd. Elly Kaelen-Huijnen (st.); 

Woensdag 27 januari 

Annie Franssen-Schijns; 

Voor de zieken van de parochie; 

Zaterdag 30 januari 

Viering met doopouders en 

kinderzegen. Communiedienst.  

Vervolg intenties Ubachsberg 

Parochienieuws Ubachsberg 

 - Advertentie - 

Voor een oudere inwoner van Ubachsberg zoeken wij iemand die 1x per week of 14 dagen  

een paar uurtjes met hem wil schaken. Hebt u interesse? 

Bel dan met Ellie Franssen-Muijtjens, 

Coördinator Steunpunt Mantelzorg en Ruggesteun 

Tel. 06-2072 5104 
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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 

 

           SWOBS COMPUTERHOME  Wilhelminastraat 19 Bocholtz 

Uw beste voornemen voor 2016 is het volgen van een computercursus zowel voor beginners als  gevorderden. 
Als u nu  inschrijft dan bent u zeker voorbereid op de toekomst.  
De iets oudere mens denkt dat hij dit toch niet meer kan leren, maar niets is minder waar. Voor iedereen hebben wij een Cursus of een 
Workshop in ons pakket. Wij hebben de beschikking over een geweldig team lesbegeleiders maar ook de meest duidelijke lesboeken. 
Met een 13 jarige ervaring kunnen wij met trots zeggen dat u bij het computerhome in goeie handen bent.  

Cursussen en Workshops  lessen    kosten 

Windows  10 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” (heel interessant) 3 € 40,00 

Workshop  gebruik iPad  3 € 40,00 

 Kosten cursussen en workshops zijn inclusief 

alle lesmaterialen 

 Certificaat bij afsluiting cursussen ( niet voor 

workshops ) 

 Gratis gebruik oefenuren (niet voor 

workshops) 

Schrijf  nu in voor het volgen van een Computer-Cursus of Workshop,  
Wij beginnen weer op maandag 11 Januari.  Wij wensen  U een gezond en succesvol 2016  
 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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Het parochiebestuur van  de parochie van de H. 

Bernardus biedt te koop aan: de voormalige kosters 

woning, gelegen aan de Minnegardsweg 7 te 

Ubachsberg. 

Vraagprijs €. 180.000,00 k.k. 

Gegadigden kunnen zich wenden tot : 

de heer Fr. Janssen  06 2088 8296 of  

de heer J. Spee  06 3892 4840 
 

 

Paus Franciscus heeft 2016 uitgeroepen tot een 

bijzonder Heilig Jaar van de Barmhartigheid. 

Hij heeft ook een thema aangereikt om tijdens het jaar 

bij stil te staan: barmhartigheid. In een serie korte 

artikelen belichten we de Werken van Barmhartigheid. 

Deze keer: de hongeren te eten geven. 

Ze kunnen je zo doordringend aankijken. Foto’s van 

kinderen uit de Derde Wereld maken vaak grote indruk, 

omdat ze je raken. Het zijn vaak foto’s van kinderen, die 

getroffen worden door honger, door ziekte, door 

tekort aan mogelijkheden een menswaardig bestaan op 

te bouwen. Het moet afschuwelijk zijn om als ouder je 

kinderen met honger naar bed te brengen. Ik denk 

daarbij aan het verhaal dat een moeder uit Sri Lanka 

vertelde. Zij werkt de hele dag op een theeplantage om 

de kost te verdienen. Maar dat is niet toereikend: “Ik 

verdien iedere dag twee euro, maar ik heb drie euro 

nodig om mijn kinderen te eten te geven.” 

Het eerste ‘Werk van Barmhartigheid’ is: de hongerige 

te eten te geven. Misschien is het wel het eerste, omdat 

voedsel ook de eerste levensvoorwaarde is. Zonder 

eten heb je geen leven, geen toekomst. Voedsel heeft 

ieder mens nodig, niemand kan er buiten. Soms is het 

wel eens een probleem dat er teveel voedsel voor ons 

is. We merken dan dat we teveel eten en dat schaadt de 

gezondheid. Hele kuren kun je volgen om af te vallen. 

Hele reclamecampagnes, die je aan de pillen, drankjes 

of poeders willen krijgen om je gewicht te verbeteren. 

Dit tekent schril af tegen de honger die er in hele grote 

gebieden van de wereld heerst; of – dichter bij huis – 

mensen die naar de Voedselbank moeten. 

De hongerige te eten geven – het eerste werk van 

barmhartigheid – vraagt ons niet om hele broden op te 

sturen naar de hongergebieden. We kunnen wel de 

acties steunen, die de honger de wereld uit willen 

helpen. Acties, die er vaak op gericht zijn, mensen te 

leren zichzelf te helpen door duurzaam de grond te 

gebruiken en in hun eigen levensonderhoud te 

voorzien. 

Daarnaast mogen wij ook kritisch zijn op onze eigen 

consumptie. Hoeveel stoppen we in ons 

winkelwagentje dat we eigenlijk niet nodig hebben? 

Hoeveel voedsel wordt er weggegooid, omdat we 

teveel gekocht hebben? De Universiteit van 

Wageningen heeft in een onderzoek aangetoond dat 

wij, Nederlanders, gemiddeld 50 kilo goed voedsel per 

jaar weggooien. Dat geeft wel te denken, zeker als je 

weet dat er elders in de wereld honger geleden wordt. 

De wereld verbeteren en de honger van de ene op de 

andere dag opheffen, zal ons niet lukken. Maar zelf 

klein stappen zetten kunnen we wel en geloven, dat dat 

ook bijdraagt aan verbetering! 

Parochienieuws Ubachsberg 

Heilig Jaar van Barmhartigheid 
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Ook voor koffietafels en al uw feesten! 

Vroenhofstraat 1 
6369 AP Simpelveld 

045 - 544 13 72 

 m
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Van 11 t/m 18 november 2016 gaan onze parochies met 

de dekenaten Heerlen en Kerkrade samen op bedevaart 

naar Rome, in het kader van het “heilig jaar van de 

barmhartigheid”.  Prijs € 709 p.p. halfpension. Gaat u 

ook mee ? Uitgebreide folder ligt achter in de kerk.  

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: Dinsdag, woensdag en 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 26 januari. Inleveren kopij tot 15 januari. 

Opgeven van misintenties tot uiterlijk 19 januari. 

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 

Nieuwjaarsrecepties 

Pastoor en kerkbestuur van Bocholtz: 

1 januari aansluitend aan de Hoogmis van 11.00uur 

op de pastorie van Bocholtz.   

 

Pastoor en federatiebestuur van 

Simpelveld en Ubachsberg: 

1 januari vanaf 12.00 uur in de parochiezaal naast de 

pastorie te Simpelveld.  

zaterdagavond 2 januari op de pastorie te Ubachsberg, 

aansluitend aan de eucharistieviering van 19.00 uur.  

 

Alle inwoners en verenigingen zijn van harte welkom om 

het glas te heffen op het nieuwe jaar. 

Opgelet: Parochiekantoor is gesloten 

tussen Kerst en Nieuwjaar 

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

