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3e Jaargang ♦ 6 februari – 26 februari 2010 ♦ nummer 28  

KERKCOLLECTE MEMISA 

voor veilig moederschap in Malawi 

De kans dat een vrouw in Malawi bij haar bevalling overlijdt is 

200 keer zo groot als in Nederland. Vooral in afgelegen 

dorpen kunnen eenvoudige complicaties als bloedarmoede of 

een infectie aanstaande moeders fataal worden. De collecte 

van Cordaid Memisa in het weekend van 6 en 7 februari is 

bestemd voor veilig moederschap in Malawi. Onder het motto 

„Veilig bevallen doe je samen‟ betrekt Cordaid Memisa mannen 

en dorpsgenoten volop bij de gezondheid van moeder en kind.  

Zwangere vrouwen in het Mangochi-district staan er bij een 

bevalling vaak alleen voor. Er is geen verloskundige of arts in 

de buurt. Bij complicaties krijgen vrouwen vaak niet op tijd de 

hulp die zij nodig hebben. Vervoer naar een 

gezondheidscentrum is niet voorhanden of te duur. Mannen 

lopen soms tientallen kilometers met hun vrouw op de 

schouders om bij een kliniek te komen, maar bereiken deze 

vaak te laat. De sterfte onder moeders en kinderen in het 

district is enorm.  

Samen met de Medische Faculteit van de Universiteit van 

Malawi zet Cordaid Memisa zich de komende jaren in om 

moedersterfte in 255 plattelandsdorpen in het district 

Mangochi terug te dringen. Dat doen we door niet alleen 

vrouwen, maar ook mannen en dorpsleiders voor te lichten 

over zwangerschap en bevalling. Mannen leren hoe een 

bevalling verloopt, hoe zij hun vrouw kunnen bijstaan en bij 

welke complicaties zij hun dorpsleider moeten waarschuwen. 

Dorpsleiders leren bij welke complicaties en in welk stadium 

zij een vrouw moeten doorverwijzen naar een 

gezondheidscentrum. 

Voor het gezondheidsprogramma in het Mangochi-district 

vragen wij uw steun. Helpt u ons mee? Cordaid Memisa, giro 

5657 te Den Haag, onder vermelding van Veilig moederschap 

Malawi. Zie ook www.cordaidmemisa.nl.  

 

Doopvoorbereiding 
Ouders die hun pasgeboren kindje willen laten dopen worden 

uitgenodigd mee te doen met de doopvoorbereiding. De 

eerstvolgende bijeenkomsten zijn: op de maandagavonden 1 

maart of 12 april. Telkens van 20.00 tot 22.00 uur. Ook a.s. 

ouders kunnen al gerust deelnemen. Opgave bij de pastoor.  

 

Overzicht 2009 
   Simpelveld  Ubachsberg 

   2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Doopsels  49 31 35 14   9   8 

Communicanten 40 48 35 13   9 16 

Vormelingen  52 43 42 -- 25 -- 

Huwelijken  10  5 13   6   3   2 

Overledenen  61 70 55 14 16 16 

 

Opgelet 

Dit parochieblad is een verkorte uitgave en tevens slechts 

voor 3 weken. Let er op dat uw misintenties voor de volgende 

uitgave uiterlijk 12 februari binnen zijn (zie ook pag. 8).  

 

Ga met Uw eigen pastoor op bedevaart 
Naar Lourdes 

Het Lourdescomité Bocholtz/Simpelveld 

organiseert i.s.m. met de Organisatie 

Limburgse Bedevaarten Maastricht ook dit 

jaar weer enkele bedevaarten naar Lourdes. 

De bedevaarten van 3 t/m 10 juni en 23 t/m 

30 september 2010 worden begeleid door 

dhr. W. Cuijpers van ons plaatselijke 

Lourdescomité. De septemberbedevaart 

wordt vanuit ons samenwerkende 

http://www.cordaidmemisa.nl/
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Parochiecluster begeleid door Pastoor Pierik van Bocholtz. 

Mocht u in juni meewillen dan is het belangrijk om u zo 

spoedig mogelijk op te geven. Wilt u in september mee, geef 

u dan op voor 15 april. Voor meer inlichtingen en inschrijving 

kunt u terecht bij Dhr. W. Cuijpers, Julianastraat 6, 6351 GC 

Bocholtz. Telefoon 045-5441223. 

Naar Israel 
 

Tijdens een boeiende 8-daagse rondreis ziet u de heilige 

plaatsen die u kent uit de Bijbel. U zult versteld staan van de 

diversiteit die het Israëlische landschap u biedt. U reist van 

het groene Galilea tot de kleurrijke Rode Zee en van de 

woestijn naar de poorten van Jeruzalem. De reis begint op 5 

oktober en wordt vanuit ons samenwerkende 

parochiecluster begeleid door Pastoor Pisters. Op 12 

oktober 2010 zijn we terug. De reissom bedraagt € 1525,- 

p.p. Eenpersoonskamertoeslag: € 205,- Inbegrepen: Transfer 

Voerendaal - Zaventem v.v., vliegreis Brussel-Tel Aviv v.v., 

luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, overnachting in 2-

persoonskamers voorzien van bad of douche en toilet, 

verzorging op basis van volpension, alle excursies, 

entreegelden, fooiengeld, Nederlands sprekende gids, S&S-

reisleiding en informatieavond. Voor informatie, uitgebreid 

programma, en aanmeldingen kunt u contact opnemen met: 

Jos Sijstermans, S&S-reizen, Hoolstraat 57, 6367 GB 

Voerendaal, telefoon: 06-10921545, E-mail: info@sens-reizen. 

Kijk ook op www.sens-reizen.nl voor volledig dagprogramma. 

HET GAAT GOED MET DE ECONOMIE 

ALLEEN:…….  

De bananenhandelaar is de pisang  

en de tabakshandelaar de sigaar. 

de bakker verdient geen brood meer  

en de herenmode is de das omgedaan. 

de lampenwinkeliers zien de toekomst duister in 

en de scheepvaart is de wind uit de zeilen genomen. 

menig timmerman heeft er net het bijltje bij 

neergelegd, 

terwijl de kousenfabrikant er geen gat meer inziet. 

de horlogemaker zou de tijd willen terugzetten 

en de confectie-industrie moet er een mouw aan 

passen. 

de tuinder heeft men knollen voor citroenen verkocht 

en de binnenschipper is aan lager wal geraakt. 

de chauffeur is zijn macht over het stuur kwijt  

omdat de wegen aan belasting bezweken zijn. 

de wielrenner weet niet meer rond te komen 

en de badmeester kan het hoofd niet meer boven 

water houden. 

de bierbrouwer moet uit een ander vaatje tappen  

en voor de bioscopen valt het doek. 

de kweker zit op zwart zaad, 

de schoorsteenveger komt op straat te staan 

en de stratenmaker kan wel op het dak gaan zitten. 

de mijnbouw graaft zijn eigen graf  

en Rijnmond gaat de pijp uit. 

de NS is het spoor bijster 

en de luchtvaartmaatschappij vliegt de lucht in. 

en dat terwijl de metselaar in de put zit  

en de caféhouder het zat is. 

de kapper zit met zijn handen in het haar 

en de boer is uit het veld geslagen. 

en zou het helpen als de wapenindustrie inzag  

dat er geen schot meer inzit? 

ALS JE DIT HEBT GELEZEN WENSEN WIJ 

TOCH EEN PRETTIGE  

Enkele plaatsgenoten met onze bisschop op Lourdesbedevaart in 2009. 

http://www.sens-reizen.nl
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Dirigentenwissel bij Harmonia 
Na vijf jaar op enthousiaste en 

kundige wijze leiding te hebben 

gegeven aan Kerkelijk Zangkoor 

Harmonia Simpelveld heeft diri-

gent Jan Mertens aangegeven dat 

hij, wegens drukke werkzaamhe-

den, het dirigentschap wenst neer 

te leggen. De sympathieke Belg 

heeft door zijn ontspannen en 

humorvolle aanpak een eigen 

stempel op het koor weten te 

drukken. Het bestuur en de leden van Kerkelijk Zangkoor 

Harmonia vinden het heel jammer dat de door hun zeer ge-

waardeerde dirigent het koor gaat verlaten. Zij hebben echter 

ook begrip voor zijn keuze. Op 28 januari hebben bestuur en 

leden officieel afscheid genomen van Jan Mertens na zijn laat-

ste repetitie. We bedanken Jan van harte voor zijn inzet voor 

ons koor. 

 

Toen Jan Mertens aangaf het zangkoor te willen gaan verlaten 

is het bestuur op zoek gegaan naar een nieuwe dirigent. Tot 

ieders vreugde heeft Jean Lardinois te kennen gegeven graag 

Jan Mertens te willen opvolgen. Hij was zeker geen onbekende 

voor het koor, immers hij heeft regelmatig geholpen om als 

organist uitvoeringen op te luisteren, maar ook door de diri-

gent te vervangen wanneer deze verhinderd was.  

 

Met ingang van 1 februari 2010 is 

Jean Lardinios, wonende in de van 

Werschstraat Simpelveld, door het 

kerkbestuur benoemd tot dirigent 

van Harmonia. Vanaf deze plaats 

proficiat met de benoeming en veel 

succes met ons koor. Meer info 

over de muziekcarrière van Jean 

Lardinois is onlangs verschenen in 

weekblad De Troubadour. 

 

Opbrengst Knikengel 
De opbrengst van de knikengel die de kerstkribbe in de Remi-

giuskerk bewaakte bedroeg € 141,73. Dit bedrag wordt via 

het Missieburo Roermond overgemaakt naar de adoptiekinde-

ren in Cambodja die jaarlijks door het kerkbestuur Sint Remi-

gius financieel worden ondersteund.  

Zie www.donboscosihanoukville.org voor meer informatie 

over dit goede doelen project. 

 

Avondwake Simpelveld 
In plaats van de gebruikelijke vooravondmis op de vooravond 

van een uitvaart, kan men ook kiezen voor het houden van 

een avondwake. Bij een avondwake is een meer persoonlijke 

invulling mogelijk. Een avondwake is geen H.Mis maar een ge-

bedsdienst, geleid door dhr. Joop Heuts, en kan enkel plaats-

vinden op maandag-, woensdag- en vrijdagavond om 19.30 uur 

in de hulpkerk op de Huls. Op de andere dagen wordt dus de 

gewone H.Mis gevierd door de pastoor in de Remigiuskerk tot 

intentie van de overledene. 

 

Te huur Simpelveld 
Nieuwe Gaasstraat 6 te Simpelveld. Per direct te huur: halfvrij-

staand woonhuis in uitstekende staat: Indeling: 3 kelders met 

verbinding naar buiten. Begane grond: entree/hal/toilet; keu-

ken afm. 4.10*2.80 m; dubbele woonkamer afm. 8.60*4.00 m. 

1e verdieping: 2 slaapkamers: afm. 4.20*4.00m + 4.30*3.20 m 

+ studeerkamer afm. 2.40*2.30 m. Luxe badkamer met toilet/

douche en bad. 2e verdieping: grote open zolder afm. 

7.00*7.00 m (bereikbaar via vaste trap) Voor inlichtingen kunt 

u bellen met Jo Kohl van het kerkbestuur: 06-29068001 

 

 

. 

H. Remigius Simpelveld 

Nieuws 

SCHEURKALENDER 

Elke avond scheur je even 

weer een blaadje er van af, 

scheur je weer een stukje leven 

van de tijd, die God je gaf. 

 

Dat is niet iets om te janken. 

Beter doe je dit: bedenk 

dat het goed is God te danken. 

Elke dag is een geschenk. 

http://www.donboscosihanoukville.org


 Pagina 4 

 

Simpelveld H. Remigius 
Kerkdiensten 

 

Opgave misintenties voor Simpelveld 

Misintenties voor opname in het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met vrijdagmorgen  

12 februari. Het parochiekantoor is hiervoor bereikbaar op maandag- en vrijdagmorgen tussen 10.00 

en 11.00 uur.  

U kunt ook het misstipendium per enveloppe in de brievenbus van de pastorie deponeren.  

Opgave / info over stichtingen bij voorkeur alleen ‟s maandags tussen 10.00 en 11.00 uur.  

Zaterdag 6 februari 
Hulpkerk Huls 

15.11 

Dialectmis CV De Bergböck.  

M.m.v. kerk.zangkoor Huls. 

Na de mis deurcollecte Zonne-

bloem 

Overl.leden en oud leden CV “de Berg-

böck “; 

Zaterdag 6 februari  
Weekend 5e zondag door het jaar: 

Kerkcollecte Memisa 

17.45 

Jrd. Harie Deguelle (st); 

Jrd. Cor Reinders en Lies Reinders-

Bodelier (st); 

Tresie Hensgens (o); 

1e Jrd.Betz-Ortmans-Loozen (o); 

Mia Vliegen-Pasmans (o); 

Twan Voncken (nms.de buurt); 

Henk Thissen (o); 

 

Zondag 7 februari 
11.00 kindernevendienst 

Zwd. Wiel Bindels; 

Jrd. echtp. Jaegers-Lemmens (st); 

Jrd. ouders Vliex-Jöbses; 

Jetty Meijers (o); 

Louise Ploumen-Schins (o); 

Minie Bessems-Bindels (o); 

Theo Rabeling (o); 

Jrd. Alex Herberichs; 

Louisa Heuts-Lumeij en dochter Annie; 

 

Dinsdag 9 februari 
19.00 

Ouders Broekmans-Horbach (st); 

Leden en overl.leden van d’r Doebbele 

Forto (st); 

Donderdag 11 februari 
O.L.Vrouw van Lourdes 

19.00  

Jrd. ouders Beckers-Sterk en kinderen 

(st); 

Ria Odekerken-Hendrix (o); 

Maria Schütz-Kersten (o); 

T.i.v. een zieke; 

Diny Schepers (o); 

Jrd. Hans Meisters; 
 

Zaterdag 13 februari 
Weekeinde 6e zondag door het 

jaar. Carnaval. 

Dialectmis Woeësj-joepe 

Na de mis deurcollecte Zonne-

bloem 

17.45 kerk.zangkoor Harmonia 

Jrd. ouders Houben-Baumgarten (st); 

Jrd. Celestina Wintgens (st); 

Gerda Bindels-Spork (o); 

Agnes Kerckhoffs-Noteboren (nms. de 

buurt); 

Clara Schielen-Hameleers; 

Leden en overl.leden Carnavalsver.  

Woeësj-joepe; 

Gertie Conemans-Schroeder en zoon 

Maurice; 

Bep Breemen-Mevissen; 

Jrd. ouders Snakkers-Scheepers en 

overl.fam.; 

Ouders Hollanders-Boltong en overl.fam; 
 

Zondag 14 februari 
11.00 

Echtp.Bleijlevens-Peerboom (st); 

Jrd. Trautje Claessens-Schepers (st); 

Jrd. Gaston Bardoul; 

 

 

Dinsdag 16 februari 
Geen avondmis i.v.m. Carnaval 

Woensdag 17 februari 
Aswoensdag: Vasten- en onthou-

dingsdag 

19.00 kerk.zangkoren Harmonia 

en Huls 

Wiel Lenders (o); 

Ouders Wings-Thill; 

Jo Gotschalk; 

Magda Heuts-Ramaekers (o); 

 

Donderdag 18 februari 
19.00 

T.i.v. een zieke; 

 

Zaterdag 20 februari 
Weekend 1ste zondag veertigda-

gentijd 

17.45 

Jrd. Jos Beckers-Storms (st); 

Ria Pelzer-Dackus (o); 

Mia Scheeren-Prumpeler; 

Jrd. Jan Merx; 

Diny Schepers (nms.scouting St.Lucia); 
 

Zondag 21 februari 
11.00 kindernevendienst 

Zwd. Hub Loneus; 

Voor priesterroepingen (st); 

Leny Ruyters-Desweijzen (o); 

Minie Bessems-Bindels (o); 

Eric Meurers (o); 

Jrd. ouders Smits-Coppens ; 

Jrd. Bertha Mertens-Vliexs (st); 

Jrd. Pastoor Hubert Vliexs (st); 

Jozef Vliexs,Theo Mertens en ouders 

Vliexs-Knols; 

Jrd. ouders Crijns-Kullen (st); 
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Dinsdag 23 februari 
19.00 

Voor welzijn parochie; 

 

Donderdag 25 februari 
19.00 

Giel en Bertha Xhonneux (st); 

T.i.v. een zieke; 

Clara Schielen-Hameleers; 

Diny Schepers; 

Wij namen afscheid  van 

17 jan: Hub Saive, 72 jaar,  

Cochemstraat 3 

 

17 jan: Wiel Reinders, 78 jaar,  

Grachtstraat 21 

27 jan: Anny Gorissen-Aretz, 82 jaar, 

St.Nicolaasstraat 8a 

 

Sterkte aan de familie.  
—————————————————————- 

 

 

Humor en geloof gaan goed samen  

Neem jezelf toch niet zo ernstig!  
Paus Johannes XXIII ging een keer op bezoek in het door 

kloosterzusters geleide ziekenhuis „In de Heilige Geest‟ in 

Rome. De overste stelde zich aan de paus voor met de 

woorden: “Heilige Vader, ik ben de overste van de Heilige 

Geest.” Waarop de paus zei; “Dan heeft u geluk. Ik ben 

maar de plaatsvervanger van Christus.”  

 

Paus Johannes XXIII stond bekend om zijn humor. Het was 

zijn manier om de harten van mensen te winnen. Ook 

Johannes Paulus II maakte regelmatig grappen en het schijnt 

dat ook Benedictus XVI heel geestig uit de hoek kan komen. 

 

Kerk en humor gaan niet altijd hand in hand. Lachen en 

vrolijkheid zijn vaak in verband gebracht met lichtzinnigheid. 

Om die reden werd het vroeger voor monniken niet 

passend gevonden om te 

lachen. Het leven het geloof zijn 

immers ernstige zaken. En dat is 

natuurlijk ook zo. Maar het 

geloof kan mensen ook veel 

vreugde brengen. Christus 

preekt immers een Blijde 

Boodschap. 

 

Nu staat de bijbel niet bekend 

als een dolkomisch boek. Maar wie op zoek gaat, komt er 

wel degelijk humor in tegen. De zoon van Abraham en Sara 

heet Isaak. Letterlijk betekent dat: hij lacht. En in het boek 

Prediker wordt aangekondigd dat er voor alles een tijd is, 

ook om te lachen. En zou Jezus zo vaak gevraagd zijn om bij 

mensen te komen eten als hij een enorme zuurpruim was 

geweest? De joden staan juist wijd en zijd bekend om hun 

rake en diepzinnige humor. Voor wie het zien wil, zit de 

bijbel vol met verfijnde humor en ironie. 

 

Geloof en humor kunnen dus wel degelijk goed samen door 

één deur. Anders is dat met sarcasme of platvloerse 

grappen, waarmee mensen onderuit worden gehaald. Lachen 

om een grappige situatie of een woordspeling is iets heel  

anders dan iemand uitlachen, of nog erger: belachelijk 

maken. 

 

De oude kerkvaders hadden gelijk dat ze humor ten koste 

van anderen afwezen. Maar humor als middel om te 

relativeren, kan juist heel heilzaam werken. Met name 

katholieken staan erom bekend om zichzelf te kunnen 

lachen. Het is niet voor niets dat carnaval zich juist in 

katholieke gebieden heeft kunnen ontwikkelen. Het is goed 

om van tijd tot tijd stoom af te blazen en de betrekkelijkheid 

van alles onder ogen te zien.  

 

In de carnavalsmaand februari wordt bij de relatie tussen 

Kerk en humor in het 450-jarig jubileumjaar van het bisdom 

Roermond speciaal stilgestaan. 

In dat verband past ook de volgende anekdote over 

Johannes XXIII. Ooit klaagde een pasgewijde bisschop 

tegenover deze paus dat het ambt zo zwaar op hem drukte, 

dat hij er niet van kon slapen. Daarop antwoordde de paus: 

“Dat had ik ook, totdat ik mijn engelbewaarder hoorde 

fluisteren: Johannes, neem jezelf toch niet zo ernstig.” 

 

Voor wie meer wil weten over kerk en humor is bij de 

Vlaamse uitgeverij Halewijn vorig jaar het boekje „Jeezes, da‟s 

een goeie‟ verschenen. ISBN: 9289085281139.   

 

Gebed: Laten wij bidden 
dat wij het evangelie van de Heer 
beleven als een vreugdevolle boodschap, 
dat wij in onze blijdschap 
de vaak zware last van het leven even van ons mogen 
afzetten 
en ons samen mogen verheugen om het geschenk van ons 
bestaan. 
Een gevoel voor humor kan ons hierbij goede diensten 
bewijzen. 
 
Laten wij bidden, 
dat wij het licht van ons leven 
niet laten verduisteren door doemdenken en pessimisme, 
maar altijd de zonzijde van het leven blijven zien, 
al is het vaak met een lach en traan. Amen. 
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Ubachsberg Heilige Bernardus 

Nieuws 

OPGELET 
Zondag 7 februari begint de H.Mis in Ubachsberg om 11.11 

uur i.v.m. de dialectmis van CV de Durchströpere. 

 

Te huur Ubachsberg 

Wist u dat?  

- Maatschappelijke organisaties en/of verenigingen, welke hun 

werkterrein hebben binnen de parochie van Sint Bernardus, 

voor besloten bijeenkomsten of vergaderingen gebruik kunnen 

maken van de grote koffiekamer in de pastorie, geschikt voor 

± 30 personen, tegen een vergoeding van € 18,00 per dagdeel 

inclusief gebruik van koffie en/of thee.  

Reserveringen bij J. Spee, penningmeester, telefoon 045-

5750108, mail jan.spee@online.nl . 

- Maatschappelijke organisaties, verenigingen, scholen en 

bedrijven met activiteiten binnen de parochie van Sint Bernar-

dus berichten kunnen doen opnemen in het parochieblad 

(geen reclame).  

 

Geloofsgesprek 
Donderdag 11februari om 20.00 uur is er in de pastorie van 

Ubachsberg gelegenheid om deel te nemen aan een geloofsge-

sprek. We beginnen om 20.00 uur in de kerk met een mo-

ment van bezinning; aansluitend koffie en gesprek. Om 21.30 

uur sluiten we af. Iedereen is vrij om deel te nemen. We gaan 

dit eens in de 3 weken herhalen. Men hoeft niet elke keer te 

komen. Wees welkom. 

 

Kwajong concours Ubachsberg 
Op maandag 28 december 2009 werd traditiegetrouw voor de 

24e keer in successie het "Vereniging kwajong concours" 

gehouden in de fanfarezaal "De Auw Sjoeël". Het was weer 

een uitermate gezellige avond met deelname van 32 koppels 

van 8 verenigingen. 8 ronden kaarten, dat de stukken ervan af 

vlogen, leverde het volgende resultaat op:  

1e prijs koppel: Jung Bemelmans-Rene Dautzenberg (RKSVB) 

2e prijs koppel: Jan Ubaghs-Finy Neven ( Buurtver. Mingers-

borg)  

3e prijs koppel: Wiel Pakbier-Ralph Pakbier ( RKSVB).  

1e prijs vereniging: RKSVB  

2e prijs vereniging: Buurtvereniging Mingersborg  

3e prijs vereniging: Spaarclub café "Oad Gen Berg".  

Basisschool Bergop 
Uw zoon of dochter gaat al naar school of zal, als hij of zij 4 

jaar wordt, een basisschool gaan bezoeken. Hier gaat een 

andere, nieuwe wereld voor hen open. Heeft U uw keuze al 

gemaakt, of wilt U verschillende scholen met elkaar vergelij-

ken? 

 

Basisschool Bergop in Ubachsberg is gelegen in een kleine 

dorpsgemeenschap en heeft de kleinschaligheid op school 

hoog in het vaandel staan. Vanaf augustus 2008 zijn we op 

school een nieuwe weg ingeslagen om de onderwijskwaliteit in 

een fris gebouw met grote zorg gestalte te kunnen geven. Dit 

doen we samen met een gemotiveerd team én extra onder-

steuning op zowel onderwijskundig, facilitair en administratief 

gebied. Zo proberen we onze visie “Veilig en Uitdagend” in te 

vullen. 

Ook vanuit het bestuursbureau Innovo ontvangt de school alle 

medewerking. Buitenschoolse opvang is in ons schoolgebouw 

gerealiseerd. Zoals U verder in het schrijven kunt zien, wer-

ken we samen met de B.S.O. “de Tovertuin” zodat Uw kind 

de hele dag op een pedagogisch verantwoorde manier  in 

goede handen is. Zijn er vragen bij U opgekomen of wilt U 

onze school eens bezoeken? U bent van harte uitgenodigd. 

Onder het genot van een kopje koffie kunnen we U ons on-

derwijs in de klassen laten zien. U bent welkom. Met de direc-

teur van de school, Irene Hermens, kunt U een afspraak 

maken (tel. 045-5620255 ) om U te laten informeren over ons 

onderwijs en welke leerlingenzorg we kunnen bieden. U kunt 

ook onze website bezoeken om zo een indruk van bs Bergop 

te krijgen. (www.bs-bergop.nl) 

De Tovertuin 
Sinds geruime tijd biedt de Tovertuin buitenschoolse opvang 

aan binnen de basisschool Bergop. De Tovertuin is een parti-

culiere organisatie voor kinderopvang voor kinderen in de 

leeftijd van 0 tot 13 jaar. De Tovertuin kenmerkt zich door 

ruime openingstijden (van 07.00 tot 19.00 uur) en flexibele 

betaalbare opvangmogelijkheden. Binnen BUITENSCHOOLSE 

OPVANG vallen alle vormen van voor- en naschoolse opvang 

en vakantieopvang. Nieuw is het TOVERTUIN SPORTIEF 

pakket. Kinderen kiezen uit bijvoorbeeld  basketbal, judo, 

yoga, atletiek, dans of fietsvaardigheid. Zo leuk kan een BSO 

zijn!!!  Voor verdere informatie verwijzen wij naar onze websi-

te www.de-tovertuin.nl of bel: 045 5 71 60 01 of 06 55 79 48 

18 ( G.Gerards).  

mailto:jan.spee@online.nl
http://www.bs-bergop.nl/
http://www.de-tovertuin.nl/
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Ubachsberg Heilige Bernardus 
Kerkdiensten  

 

Opgave misintenties Ubachsberg 

Misintenties voor opname in het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met woensdag 

17 februari. De pastorie van Ubachsberg is hiervoor bereikbaar bij voorkeur op woensdag-

morgen tussen 10.00 en 12.00 uur; ofwel woensdag na de avondmis tot 19.45 uur.  

Zaterdag 6 februari.  
Weekeinde v.d. 5e zondag door het 

jaar. 

MEMISA-weekend. 

19.00  

1e jrd. Wiel Wiertz ; 

Jrd. Margriet Claessens-Gielkens; 

Theo Voncken (verj.); 

Maria Rosenboom-Moederscheim ; 

Mireille Steinbusch (verj.); 

 

Zondag 7 februari. 
11.11  

Dialectmis. 

Opluistering: gemengd kerkelijk 

zangkoor St. Bernardus + Fanfare 

Jrd. v. Sjir en Fieny Zinzen (st.); 

Jrd. Pierre en Lieske Vroemen-Wijshoff; 

Echtgen. Schneiders-Zitzen (st.); 

Ben Franssen (o); 

Sjeng Franssen (o); 

 

Woensdag 10 februari. 
19.00  

Jrd. echtgen. Hartmans-van der Heijden 

(st.); 

Jozef Hamers-Hamers (st.); 

Ouders v. familie Franssen-Moulen; 

 

Zaterdag 13 februari.  
Weekeinde v.d. 6e zondag door het 

jaar. 

19.00  

Jrd. ouders Kleijnen-Degens (st.); 

Jrd. Albert Kleijnen (st.); 

Jrd. ouders Hutschemaekers-Boumans 

(st.); 

Ouders Theunissen-Janssen, dochter Tiny 

en zoon Math; 

Echtgen. Bisschops-Engelen (st.); 

Ouders Herberichs-Conjaerts (st.); 

Sjef Souren (o); 

Giel Schreurs (o); 

Sjaak Debets (o); 

Zondag 14 februari. 
 9.45  

Voor het welzijn van alle parochianen; 

Woensdag 17 februari.  
ASWOENSDAG. VASTEN– EN 

ONTHOUDINGSDAG 

19.00 Volkszang 

Ouders Habets-Theunissen en overl. 

familie; 

Jan Voncken; 

Maria Zitzen (st.); 

Echtgen. Schneiders-Zitzen (st.); 

 

Zaterdag 20 februari.  
Weekeinde v.d. 1e zondag v.d. Vas-

ten. 

19.00  

1e jrd. Ria Thewessen-Vliex; 

Jrd. Elly Beckers-Reinders; 

Jrd. Annie Senden-De Bie; 

Jrd. Johan Thiessen (st.); 

Ouders Muytjens-Laeven (st.); 

Truus Groven-Mols (buurt); 

Jo Vanderhoeven (buurt); 

Lieneke Koonen-Schrijvers (o); 

 

Zondag 21 februari.  
 9.45  

Ouders Schijen-Habets; 

Ben Franssen (o); 

Jrd. Harie Vaessen (st.); 

Miets Vaessen-Gulikers (o); 

 

Woensdag 24 februari. 
19.00  

Voor onze zieken; 

 

Wij namen afscheid van 
 

- 14 januari Sjaak Debets, Mostard-

straat 5, Ubachsberg, leeftijd 67 jaar 

- 17 januari Roos Hoenen-Muijtjens, 

Kerkstraat 79, Ubachsberg 82 jaar. 
 

Wil hen in uw gebeden gedenken. 

……………………………………………………… 

Gedoopt  

 
11 januari Aaron, zoon van familie de 

Graaf-Bollen, Jozefstraat 12, Ubachsberg. 

 

Proficiat en welkom in Gods Kerk. 

……………………………………………………… 

Rozenkrans  

woensdagavond om 18.40 uur vóór de 

mis van 19.00 uur. 

 

Kerkbijdrage 

voorlopige eindstand 2009:  

€ 22.486,93 

stand per 27 januari over 2010: 

€ 1.844,92.  

Hartelijk dank. 

 

Dankbetuiging 

Gaarne wil ik iedereen bedanken die 

mijn afscheid van de peuterspeelzaal tot 

een onvergetelijke dag gemaakt heeft. 

Tiny Mom 

Oude Schoolstraat 7, Ubachsberg. 
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Pastoor R. Pisters  
Pastoriestraat 15 

6369 AN Simpelveld 

Tel. 045-544 18 18  

Email: pisters.pr@parochie-hremigius.nl 
 

Pastoor P. Pierik, parochieassistent 
Past. Neujeanstraat 8 

6351 GK Bocholtz 

Tel. 045-544 12 52 

Pastor F. de Haas, parttime priesterassistent 
Stationsstraat 57 B 

6369 VH Simpelveld 

Tel. 06 48 83 19 53 

Email: haasgang@gmail.com 

 

Bij geen gehoor in nood:  
Priesterwachtdienst Atrium Heerlen 

Tel. 045-576 66 66  Dag en nacht bereikbaar 

C O L O F O N  

S I M P E L V E L D  
 

Parochiekantoor Parochiezaal Simpelveld 
Pastoriestraat 15 (rechts van de pastorie) 

6369 AN Simpelveld 

Tel. 045-544 18 18  

Email: parochiekantoor@parochie-hremigius.nl 

 

Openingstijden:  

dinsdag, woensdag, donderdag van 10.00 tot 12.00 uur 
Maandag en vrijdag van 10.00 uur -11.00 uur voor opgave misintenties 

 

Secr. Kerkbestuur St. Remigius Simpelveld 
Mevr. A. Houbiers-Kurvers 

Molsberg 7 

6369 GL Simpelveld 

Email: parochiekantoor@parochie-hremigius.nl 
 

Contactpersoon Kostersteam: 
Dhr. W. Moison 

Tel. 045-544 24 04  

 

Kerkbijdrage t.n.v. Kerkbestuur St. Remigius 
ABN/AMRO  45.24.55.359 RABO  14.75.99.350 

REGIOBANK 67.85.07.848 ING 14.43.600 

Voor betaling misintenties:  RABO  14.75.01.555 

U B A C H S B E R G  
 

Parochiekantoor Pastorie Ubachsberg 
Kerkstraat 28 

6367 JE Ubachsberg 

Tel. 045-575 12 01 

Email: sint.bernardus@xs4all.nl  

 

Openingstijden: 
woensdag  van 10.00 uur -12.00 uur 
Per 1 januari: woensdag van 19.30-19.45 uur 
 

Secr. Kerkbestuur St. Bernardus Ubachsberg 
Mevr. R. Lemke-Franssen 

Kerkstraat 23 A 

6367 JA Ubachsberg 

Email: sint.bernardus@xs4all.nl 
 

Contactpersoon Kostersteam: 
Dhr. J. Driessen 

Tel. 045-575 28 86  

 

Kerkbijdrage t.n.v. Kerkbestuur St. Bernardus 
RABO  15.18.00.863 

ING 105.59.61 
 

Oplage 

Simpelveld 1990 stuks / Ubachsberg 775 stuks 

Het volgende nummer verschijnt op 26 februari 
 

Redactie 

Mieny Grooten, Hein Lemmens, Pastoor Pisters 
 

Inleveren kopij volgende uitgave  

Uiterlijk 12 februari: Liefst per e-mail: 

redactie@parochie-hremigius.nl 
 

Opgeven misintenties volgende uitgave 

Misintenties t/m 26 maart kunt u opgeven tot 12 februari.  

Kosten: € 7 door de week; € 18 zon– en feestdagen. 

Opgave in Simpelveld: maandag en vrijdag  

van 10.00 uur -11.00 uur op het parochiekantoor. 

Opgave in Ubachsberg: woensdagmorgen van 10.00 uur tot 

12.00 uur op de pastorie. 

De parochies van Simpelveld, Ubachsberg en  

Bocholtz vormen een samenwerkingsverband 
 

Mistijden: 
 

Zaterdag: 17.45 uur Simpelveld 

 19.00 uur Ubachsberg; Bocholtz 

Zondag:  9.00 uur Bocholtz 

 9.45 uur Ubachsberg (11.00 uur op  

    feestdagen) 

 11.00 uur Simpelveld; Bocholtz 

Maandag, woensdag, vrijdag: 

 19.00 uur Bocholtz 

Dinsdag en donderdag:  

 9.00 uur Bocholtz 

 19.00 uur Simpelveld 

Woensdag: 19.00 uur Ubachsberg (18.40 rozenkrans) 

Eerste vrijdag: 19.00 uur Simpelveld (18.30 aanbidding) 

mailto:pisters.pr@parochie-hremigius.nl

