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De Heer is waarlijk verrezen. Alleluja
Op de eerste dag van de week gingen de vrouwen ’s morgens
heel vroeg naar het graf, met de kruiden die ze hadden
klaargemaakt. Ze vonden de steen weggerold van het graf en
gingen naar binnen, maar vonden er het lichaam van de Heer
Jezus niet. Ze wisten niet wat ze ervan moesten denken.
Opeens stonden er twee mannen voor hen in stralend witte
kleren. Daar schrokken ze van en ze sloegen hun ogen neer,
maar zij zeiden: ‘Waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij
is niet hier, Hij is tot leven gewekt. Vergeet niet wat Hij u
destijds in Galilea heeft gezegd: De Mensenzoon moet
overgeleverd worden in handen van zondaars, gekruisigd
worden en op de derde dag weer opstaan.’ Toen herinnerden
ze zich zijn woorden. Ze keerden van het graf terug naar huis
en vertelden dat alles aan de elf en aan alle anderen. Het
waren Maria van Magdalena, Johanna en Maria van Jakobus en
de overige vrouwen die bij hen waren. Ze vertelden het dus
aan de apostelen, maar in hun ogen was het onzin wat de
vrouwen zeiden, en ze geloofden hen niet. Toch holde Petrus
naar het graf, en toen hij er een blik in wierp zag hij alleen de
linnen doeken. Hij ging terug naar huis, verbaasd over wat er
gebeurd was.
De Heer is waarlijk verrezen. Alleluja.
Zalig Pasen !

De viering van het Paasfeest
Tijdens het Paasfeest viert de Kerk dat Jezus Christus door zijn
lijden, sterven en verrijzen, ons van onze zonden heeft bevrijd. Het
feest in ruime zin begint op Palmzondag en eindigt met Pasen. In
enge zin is er sprake van een driedaags Paasfeest, het zogeheten
Paastriduüm.
Goede Week.
In de aanloop naar Pasen neemt de Goede Week van oudsher
een belangrijke plaats in. De Goede Week telt de zeven dagen
van Palmzondag tot en met Stille Zaterdag. Deze week,
tegenwoordig ook wel Stille Week genaamd, werd door de
christengemeenschap al vanaf de vierde eeuw als bijzonder
onderscheiden. In de Griekse en Latijnse kerktaal is doorgaans
sprake van Heilige of Grote Week. Als het Paasfeest ruim
wordt opgevat, omvat het de Goede Week, de Paaswake en
het eigenlijke Pasen.
Lijden, sterven en verrijzenis
De Goede Week staat geheel in het teken van het lijden en
sterven van Jezus Christus. De Goede Week eindigt tijdens de
Paaswake . Die wake vormt de overgang naar de blijde viering
van de verrijzenis: het eigenlijke Pasen. De Paastijd is dan

begonnen, een tijd die na vijftig dagen zal uitmonden in
Pinksteren.
Palmzondag
De laatste zondag in de Veertigdagentijd is tevens de eerste
dag van de Goede Week: Palmzondag, ook wel Passiezondag
of Palmpasen genoemd. De Kerk viert dan de intocht van
Jezus Christus in Jeruzalem. Herdacht wordt dat Jezus,
gezeten op een jonge ezel, zegevierend werd onthaald door
een jubelende menigte. De mensen bedekten de weg voor
Jezus met hun mantels en met takken van palmbomen.
Witte Donderdag
De donderdag in de Goede Week wordt - in feite vanaf het
begin van de avondmis - Witte Donderdag genoemd. Op
Witte Donderdag staat de instelling van de Eucharistie
centraal. Jezus brak aan de vooravond van zijn sterven en
lijden tijdens zijn Laatste Avondmaal het brood en gaf het aan
de leerlingen met de woorden 'Neem en eet, dit is mijn
lichaam'. Ook gaf hij hun de wijnbeker met de woorden 'Drink
er allen uit, want dit is mijn bloed van het verbond, voor velen
uitgegoten tot vergeving van zonden' (Matt. 26, 26-28).
Voetwassing
In sommige kerken en in tal van kloosters vindt op Witte
Donderdag de plechtigheid van de voetwassing plaats. Volgens
de evangelist Johannes waste Jezus tijdens het Laatste
Avondmaal de voeten van zijn twaalf leerlingen als toonbeeld
van nederigheid. Het was een handeling die destijds tot het
werk der slaven behoorde. Jezus wil de leerlingen zodoende
wijzen op het belang van dienstbaarheid en de bereidheid
elkaar liefde te betonen 'tot het uiterste'. Het gebaar vat, net
als het betekenisvolle delen van brood en wijn, de zelfgave van
Jezus in heel zijn leven en in zijn dood samen.
In Simpelveld doen de communicanten mee aan de voetwassing
tijdens de avondmis.
Stille aanbidding
Na de plechtigheid van Witte Donderdag is er aansluitend aan
de avondmis gelegenheid tot stille aanbidding van het
Allerheiligste. Het is een aloud liturgisch gebruik om na de
herdenking van het Laatste Avondmaal de Heer Jezus ook
enige momenten – in gebed en medeleven - te vergezellen in
de Hof van Olijven, waar Hij enige tijd in doodstrijd
doorbrengt alvorens Hij verraden en gevangen genomen
wordt ter kruisiging. In een zijkapel van de kerk kunt u tot
21.00 uur bij de Heer zijn, om te waken en te bidden uit liefde
voor de Heer. “Eén uur van stille aanbidding is meer waard en
veel vruchtbaarder dan welke activiteit dan ook, al is deze nog
zo apostolisch” (z.g. Paus Johannes Paulus II).“Ging het dan uw
krachten te boven één uur met Mij te waken en te
bidden?” (Jezus tot zijn apostelen in de Hof van Olijven).
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Goede Vrijdag
Goede Vrijdag is
de dag waarop
christenen
het
lijden
en
de
kruisdood
van
Christus intensief
herdenken. Het
woord 'Goede' wijst er op dat de kruisdood heilzaam is
geweest omdat op het lijden en sterven de verrijzenis is
gevolgd. Jezus' dood is, net als het offer van het Joodse
paaslam, dat ook op vrijdag werd geslacht, synoniem met
bevrijding van dood en verderf. Door zijn leven te geven
heeft Jezus ons van onze zonden verlost. Goede Vrijdag is
geboden vasten- en onthoudingsdag. Katholieken eten dan
geen vlees en slechts één volle maaltijd per dag. Op Goede
Vrijdag bidden we in Simpelveld de kruisweg in het Hellingbos om
14.00 uur (bij slecht weer in de kerk); In Ubachsberg is de
kruisweg om 15.00 uur in de Bernarduskerk..
Paaszaterdag
Paaszaterdag, ook wel Stille Zaterdag genoemd, is een dag
van bezinning waarop wordt teruggekeken op Christus' lijden
en sterven. In aanloop naar Pasen groeit het besef dat Jezus,
die is 'nedergedaald ter helle', werkelijk gestorven is, maar
tevens door zijn dood de duivel en de dood voor eens en
voor altijd heeft overwonnen.
Paaswake
Paaszaterdag mondt uit in de Paaswake. De Paaswake is de
viering waarin lijden, dood en verrijzenis samenkomen. Het is
het brandpunt van het Paasfeest en één van de oudste
onderdelen ervan. De Paaswake vormt de overgang van de
lijdensweek naar de vreugde van de Paastijd.
Licht
Tijdens de Paaswake worden de gelovigen in donkere nacht
ingeleid in het feest van de verrijzenis. Het licht dat de
verrezen Jezus opnieuw in de wereld brengt wordt verbeeld
door de plechtige intocht van de Paaskaars in de duistere
kerk; Pasen vangt aan.
Paaszondag
Paaszondag is het vreugdevolle begin van de Paastijd en staat
volledig in het teken van de verrijzenis, de hoogste waarheid
van het christelijk geloof. De Kerk viert dat de verrijzenis van
Jezus Christus ook heeft geleid tot de verrijzenis van alle
gelovigen, "van nu af door de rechtvaardiging
van onze ziel, later door het ten leven wekken
van ons lichaam" (KKK 658).
Ontstaan Paastriduüm
Vanaf de 4e eeuw nam de belangstelling voor de
gebeurtenissen in de laatste dagen van Jezus'
leven toe. Het Paasfeest werd uitgelegd tot een
driedaagse viering, het zogeheten Paastriduüm.
Het Driedaagse Paasfeest besloeg Goede
Vrijdag, Paaszaterdag en Paaszondag. De
Paaswake werd voortaan als een samenvatting
van het driedaagse feest gezien, en de
Paaszondag werd tot hoogtepunt van het
kerkelijk jaar verheven.

Paasrondgang misdienaars
Woensdag 31 maart in de Goede Week komen de
misdienaars van Ubachsberg en Simpelveld weer bij u aan de
deur voor een kleine bijdrage voor hun inzet in het afgelopen
jaar. Tussen 13.30 uur en 17.00 uur kunt u hen verwachten.
In Ubachsberg komen de misdienaars waarschijnlijk ook nog
de dagen erna langs de deur. Mocht u niet thuis zijn, dan
staan zij Paaszaterdag en Paaszondag met hun collectemandje
bij de kerkdeur na afloop van de kerkdienst. Van de
opbrengst gaan ze een leuk uitstapje maken en dat hebben ze
dik verdiend!
Misdienaars en acolieten wensen u allen Zalig Paasfeest.

Ziekencommunie
Paaszaterdag tussen 9.00 uur en 11.00 uur wordt in
Simpelveld de Communie aan huis gebracht. Wie met Pasen
ook de Communie thuis wenst te ontvangen, kan zich
melden bij de pastoor.
In Ubachsberg wordt de Communie in de Goede Week thuis
gebracht volgens afspraak.

Uitvaarten in de goede week
Volgens de aloude traditie worden vanaf Witte Donderdag
tot en met Paaszaterdag geen andere eucharistievieringen
gehouden dan die welke eigen zijn aan deze dagen: deze
bijzondere Goede Weekvieringen staan geheel in het teken
van de grote, laatste geheimen van Christus’ leven, sterven
en verrijzenis. Dit betekent, dat er in deze dagen geen
begrafenissmissen gevierd kunnen worden. Wel zal er indien
er een uitvaart plaatsvindt een gebedsdienst gehouden
kunnen worden zonder communie. Met Pasen wordt er dan
meestal een plechtige eucharistie gevierd mede tot intentie
van de zielenrust van de overledene.

Kerktellingen
In de weekenden 6/7 maart en 13/14 maart werden de
kerkgangers geteld. We mogen niet ontevreden zijn!
Remigiuskerk Simpelveld: Zat 6 mrt 210; Zon 7 mrt 515
(vormsel); Zat 13 mrt 350; Zon 14 mrt 338.
Bernarduskerk Ubachsberg: Zat 6 mrt 133; Zon 7 mrt 82;
Zat 13 mrt 183; Zon 14 mrt 273 (vormsel).

Terugblik H. Vormsel
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H. Remigius Simpelveld
Nieuws

Versiering kerk
Het voorjaar staat voor de deur en er kan weer gesnoeid
worden. Mocht u mooie takken of ander groen hebben, dan is
dit welkom voor de versiering van de Remigiuskerk. Daar de
kerk het hele jaar door voorzien is van een mooie versiering is
dit groen dus het hele jaar welkom.
Indien u groen heeft kunt u contact opnemen met Mevr. L.
Ortmans, Sougnezstraat Simpelveld, tel. 045 544 26 80.

Koffie drinken noa de mès in Simpelveld
Ook in Simpelveld gaan we koffiedrinken noa de mès. En wel
in de regel op de laatste zondag van de maand. Op 21 maart
maakten we reeds een begin. De volgende keer is op zondag
25 april. U bent van harte welkom in ons parochiezaaltje tegenover de Remigiuskerk.

Gouden bruidspaar
Op zondag 18 april vieren Jo en Tiny
Henskens-Bleijlevens, Rolduckerweg Simpelveld, het feit dat zij 50 jaar geleden
elkaar het jawoord gaven. Jo en Tiny zijn
al vele jaren de rechterhanden van de
pastoor en zetten zich enorm veel in voor
het reilen en zeilen van onze Remigiuskerk. Op vele fronten steken zij hun helpende handen toe: in het onderhoud van kerk, parochiezaal en
pastorietuin; kerk- en koperpoets, opzetten kerststal, enz.
Altijd zijn zij bereid te helpen met goede raad en daad.
Pastoor, kerkbestuur en parochiegemeenschap zijn dan ook
zeer dankbaar voor de vele goede werken die zij voor onze
geloofsgemeenschap verrichten. Mogen zij nog heel lang in ons
midden zijn, in goede gezondheid. We wensen hen beiden en
hun familie en vrienden een onvergetelijke dag toe op 18 april.
Om 11.00 uur is in de Remigiuskerk de H.Mis tot dankzegging.

Parochiekantoor gesloten
Goede Vrijdag en Paasmaandag is het parochiekantoor Simpelveld gesloten.

25 jaar Cantus ex Corde
Klopt, eigen roem stinkt. Maar toch is het verre van overdreven om nu alvast te concluderen dat de zilveren cd van uw
favoriete mannenkoor een schot in de roos is. Alle extra, inspannende repetities van de afgelopen twee maanden zijn beloond. Erevoorzitter Jo Sampermans, gepokt en gemazeld met
het wel en wee van dit vocaal ensemble, looft de nieuwe cd
spontaan als de beste.
Uiteraard is het aan u om uit te maken of de vijfde cd “Cantus
ex Corde 25 jaar” absoluut Cantus-waardig is. Hoe dan ook,

opnameleider Jo
Smeets van Radio
Transit en de
ervaren koordirigent Theo Timp
als
klankregisseur, waren na
afloop van de
enerverende opnamedag unaniem
vol lof over de vocale hartstocht en dynamiek. Ook dirigent
Pierre Willems toonde zich voldaan. ,,Ik ben bijzonder dankbaar over de inzet van eenieder van jullie om van deze cd een
juweel te maken.”
Vergeten is dan ook de onverwachte tegenvaller toen de befaamde bariton John Bröcheler anderhalve week voor de cdopname wegens stemproblemen moest afhaken. Door de afzegging moesten dirigent Willems en de muziekcommissie de
samenstelling van de zilveren cd herzien. Gelukkig lukte het
om een tweetal, door Bröcheler uitverkoren, soli over te dragen aan koorsolist Paul Klinkenberg. Een waagstuk dat tijdens
de opnamedag in de akoestische kerk in Eijsden buitengewoon
geslaagd uitpakte, zo oordeelden opnameleider Smeets en
klankregisseur Timp in koor. De uitstraling van de nieuwe cd
is natuurlijk ook te danken aan de inbreng van de Moldavische
bayanvirtuoos Oleg Fateev. Met zijn Russische knoppenaccordeon wist Fateev nog meer ontroering en passie toe te
voegen.
Aarzel dan ook niet om zondagmiddag 11 april naar de St.
Remigiuskerk in Simpelveld te komen, aanvang 16.00 uur. Bovendien ziet u dan Cantus ex Corde in nieuwe goudgerande
kledij. U bent getuige van zowel de huldiging van twee zangers
van het allereerste uur: de gebroeders Jef en Hub Didden, als
van de overhandiging van de jubileum-cd aan Dhr. L. Frissen,
gouverneur van Limburg. Kaarten in de voorverkoop 12,50
euro; info 045 544 17 55. Tot ziens op het jubileumconcert.

Slavische liederen
Slavische liederen klinken op zaterdag 17 april om 17.45 uur
tijdens de H. Eucharistieviering in de St. Remigiuskerk te Simpelveld. Het bekende Slavisch Byzantijns Gemengd Koor Sobornost voert ze uit, onder leiding van dirigent Wiel Bonten.
Het koor dankt daarmee pastoor Pisters en de parochie voor
de medewerking bij het traditionele jaarlijkse Nieuwjaarsconcert op de tweede zondag van januari. Wie nader kennis wil
maken met het koor is altijd vrijblijvend welkom tijdens de
repetities op woensdagavond tussen 20 en 22 uur in Dé Wieetsjaf, aan de Markt 49 in Kerkrade. Voor meer info zie
www.sobornost-kerkrade.nl .
Pagina 3

Simpelveld H. Remigius
Kerkdiensten
Opgave misintenties voor Simpelveld
Misintenties voor opname in het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met vrijdagmorgen
12 april. 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 27 maart
Palmpasen; uitreiking palmtakken
17.45 kerk.zangkoor Huls

Zwd. Cilly Leijmans-Mosseveld;
Jrd. ouders Vandeberg-Pelzer (st);
1e jrd. Cetha Bonten-Direcks (o);
1e jrd. Gerda Bindels-Spork (o);
Agnes Kerckhoffs-Noteboren (o);
Thilla Vleugels-Meens (o);
Joep Janssen (o);
Magda Heuts-Ramaekers (o);
Marianne Brouwers (o);
Coba Vanwersch-Geerarts en jrd. Johan
Vanwersch (o);
Hub Loneus (o);
Mientje Hollands-Raaijmakers
(nms.bew.sterflat);
Wiel Reinders (o);
Jrd. ouders Pluijmaekers-Rutters;

Zondag 28 maart
Palmpasen; uitreiking palmtakken
11.00 kindernevendienst m.m.v.
De Wijnrank

Jrd. echtel.Huijnen-Bosch (st);
1e jrd. Pastoor Vreuls (o);
Leny Ruyters-Deswijzen (o);
Eric Meurers (o);
Jrd. Wiel Hollanders en ouders
Dautzenberg-Mennens;
Jrd. ouders Jongen-Boormans en Regina
Boormans (st);
Jrd. Jan ter Voorde;
Casper Leerssen;

Dinsdag 30 maart
19.00

Henk Thissen (o);
T.i.v. een zieke;

Donderdag 1 april
Witte Donderdag met
voetwassing communicanten
19.00 kerk.zangkoor Harmonia

Voor welzijn parochie;
aansluitend aanbidding tot 21.00

Vrijdag 2 april
Goede Vrijdag
14.00 Kruisweg Hellingbos
(bij slecht weer in de kerk)

Zaterdag 3 april
Paaszaterdag
20.00 Paaswake; kerk.zangkoor
Harmonia

Zwd. Marcel Hardy;
Jrd. Anna Houben (st);
Jrd. ouders Houben-Jongen en zoon
Harry (st);
Jrd. ouders Schiffelers-Peukens, zoon
Henri en kleindochter Melanie (st);
Ouders Storms-Sijben en dochter Annie
(st);
Wiel Lenders (o);
Mia Vliegen-Pasmans (o);
Hub Loneus (nms.buurtver. d’r Stamp);
Jozef Nicolaye;
Jrd. Jan en Lies v.d. Linden-Hamers (st);
Jrd. ouders Faymonville-Weijers en
kleinzoon Ralf;
Jrd. Sjeng Knops;
Mia Thill-Luiten;

Zondag 4 april
Paaszondag
9.30 volkszang

Ron Blezer en overl.fam;
11.00 kerk.zangkoor Harmonia

Jrd. echtp. Pierre Schnackers-Moulen
(st);
Jrd. echtp. Habets-Rademaekers (st);
Jrd. echtp. Höppener-Scheeren en zoon
Toine (st);
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Jrd. ouders Jorissen-Stauvermann (st);
Jrd. ouders Vijgen-Huntjens en dochter
Fieny(st);
Jrd. ouders Vliex-Demollin (st);
Jrd. Mathilde Van de Wall (st);
Jrd. echtp. de Waal-Jongen en zoon Jacq
(st);
Jrd. Giel en Bertha Xhonneux (st);
Leny Ruyters-Deswijzen (o);
Louise Ploumen-Schins (o);
Theo Rabeling (o);
Jan Derks;
Ton van Rijn (o);
Jan Weijers (o);
Alex Herberichs;
Jrd. ouders Beckers-Muijrers(st);
Clara Schielen-Hameleers;
Mietje Everartz-Klinkers;
Jrd. ouders Genders-Bonten;
Ouders Johan Lennartz-Eggen, Jessy en
ouders Vermeeren-Hodinius;
Jo Hollands( nms.echtg. en kinderen);
Jrd. Jup Horbach, kleinzoon Dave en
overige fam.;
Jrd. Loek Niese;
Tony Görtzen;
Ouders Kohl-Grosjean;
Ouders Stessen-Geerlings;
Ouders Lecoeur-Hartzheim;

Maandag 5 april
Paasmaandag
11.00 fanfare Eendracht en
kerk.zangkoor Huls

Jrd. ouders Vlieks-Rademakers (st);
Jrd. ouders Dautzenberg-Didden (st);
Jeu en Maria Kreuels-Vliex (st);
Jrd. ouders Strijthagen-Scheeren (st);
Magda Heuts-Ramaekers (o);

Leden en overl. leden Fanfare Eendracht
Huls;
Ouders Smeets-Vinders;
Jrd. ouders Hollanders-Boltong en fam.
(st);
Ouders Knops-Smeets;

Dinsdag 6 april
19.00

Voor de zieken van onze parochie;

Donderdag 8 april
19.00

T.i.v. een zieke;

Zaterdag 10 april
Weekend 2e zondag van Pasen
17.45 Mechels Vocaal Ensemble

Zwd. Johan Merx en Tiny Merx-Bodelier;
Zwd. Maria Loozen-Drooghaag:
Jrd. ouders Eussen-Sijben en zoon Giel
(st);
Jetty Vaessen-Schneiders (st);
1e jrd. Tresie Hensgens (o);
Ria Pelzer-Dackus (o);
Antje Vankan-Knops (o);
Jrd. ouders Wings-Thill (st);
Jrd. ouders Demas-Huits;
Jrd. ouders Vleugels-Hendriks;

Zondag 11 april
11.00 kindernevendienst

Zwd. Huub Alberts;
Echtp. Bleijlevens-Peerboom (st);
Jrd. ouders Didden-Otermans (st);
Jrd. Louisa Heuts-Lumey (st);
Jrd. echtp. Keydener-Scheeren (st);
Maria Vanthoor (st);
Wiel Bindels (o);
Jrd. John Schaeks;
Jrd. ouders Lenoir-Nüsser (st);
Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st);
Jrd. Jo Bleijlevens;
16.00
Jubileumconcert 25 jaar
Cantus ex Corde

Dinsdag 13 april
19.00

Ouders Broekmans-Horbach (st);

Donderdag 15 april
19.00

Jo Gotschalk;
T.i.v. een zieke;

Zaterdag 17 april

Donderdag 22 april

Weekend 3e zondag van Pasen
17.45 Gastkoor Sobornost;
Patroonfeest Schutterij St.George

19.00

Jrd. Leo Bergman (st);
Jrd. Ron Conraads (st);
Jrd. Gerda Dautzenberg (st);
Jrd. echtp. Kaelen-Eussen (st);
1e Jrd. Hub Beckers (o);
1e Jrd. Henk Thissen (o);
Wiel Lenders (o);
Twan Voncken (nms.de buurt);
Minie Bessems-Bindels (o);
Will en Anneliese Coenen-Stijfs (o);
Mia Scheeren-Prumpeler;
Hub Saive (nms.buurt Cochemstr.en
v.d.Leyenstr);
Cilly Leijmans-Mosseveld (o);
Jrd. ouders Jacobs-Schmitz en ouders
Boymans-Franssen (st);
Jrd. Wiel Lones;
Anny Gorissen-Aretz (o);
Jrd. Ben Starmans;
Jrd. Henk Basten en Maria Tresia
Winthagen-Franck en overl. fam;

Zondag 18 april
11.00 kerk.zangkoor Harmonia

Zwd. Jo Wachelder;
Jrd. Wim Herberichs (st);
Jrd. echtp. Kleijnen-Donners (st);
Jrd. ouders Muijrers-Lumey (st);
Voor priesterroepingen (st);
Jetty Meijers (o);
Funs Janssen (o);
Louisa Vliex-Pieters (o);
Eric Meurers (o);
Jrd. Joop Ensink (st);
Jan Bemelmans;
Johan en Tiny Merx-Bodelier (o);
Jrd. Johan Schreuders;
Uit dankb. b.g.v. 50 jr. huwelijk
echtp.Henskens-Bleijlevens;,tevens voor
ouders Henskens-v.Houtem en ouders
Bleijlevens-Souren;

Dinsdag 20 april
19.00

Voor de zieken van onze parochie;
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1e Jrd. Leny Ruyters-Deswijzen (o);
T.i.v. een zieke;
………………………………………………………

Wij namen afscheid van

22 febr: Huub Alberts,
92 jaar, Apeldoorn
22 febr: Marcel Hardy,
83 jaar, Rolduckerweg 50
22 febr: Tiny MerxBodelier, 83 jaar, Markt 94
25 febr: Maike Loozen-Drooghaag,
87 jaar, Zorgcentrum Bocholtz
3 mrt: Jo Wachelder,76 jaar,
St.Georgestraat 18
12 mrt: Hub Haagen, 66 jaar,
Irmstraat 43
15 mrt: Henk Ensink, 93 jaar,
v.d.Leyenstraat 22
Sterkte aan de familie.
………………………………………………………

Gedoopt:

21 febr: Fréderique Schmitz, dochter van
Patrick Schmitz en Nicole Franssen,
Peitzenberg 5
7 mrt: Fleur Franssen,
dochter van Jeroen Franssen
en Marieke Tossings,
Stampstr.61
14 mrt: Tijn Wetzels, zoon van Bart
Wetzels en Jolanda Vanhommerig,
Verzetstraat 34

Welkom in onze Kerk.
………………………………………………………

50 jaar getrouwd

18 april 11.00
Echtp. Henskens-Bleijlevens
Proficiat en een mooie dag
toegewenst.

Ubachsberg Heilige Bernardus
Kerkdiensten
Opgave misintenties Ubachsberg

Misintenties voor opname in het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met maandag
15 april. De pastorie van Ubachsberg is hiervoor bereikbaar bij voorkeur op woensdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur; ofwel woensdag na de avondmis tot 19.45 uur.

Zaterdag 27 maart.
Weekeinde van Palmzondag.
Wijding palmtakken.
Kerkdeurcollecte Gemengd
Kerkelijk Zangkoor St. Bernardus
19.00 Opluistering: koor oudBerglijsters

Jrd. echtgen. Keulartz-Donners (st.);
Jrd. Sjeng Habets (st.);
Jrd. ouders Habets-Delahaye (st.);
Ouders Herberichs-Conjaerts (st.);
Miets Vaessen-Gulikers (o);
Bernard Voncken (buurt);

Zondag 28 maart.
11.00 Opluistering: gemengd
kerkelijk zangkoor (na de mis
kerkdeurcollecte)

Jrd. ouders Sijben-Roijen (st.);
Jrd. ouders Erkens-Vanhoutem en overl.
familie;
Jrd. ouders Vaessen-Leunissen en overl.
familie;
Jrd. Jacob Coenen;
Ouders Pieters-Groven ;
Jo Vanderhoeven (buurt);

Woensdag 31 maart.
19.00

voor het welzijn van alle parochianen;

Donderdag 1 april.
WITTE DONDERDAG.
19.00
Gregoriaans
Na afloop tot 21.00 uur stille
aanbidding van het Allerheiligste.

Ouders Pieters-Groven;
Ouders van Kippersluis-Burggraaf en
kinderen;

Vrijdag 2 april.
GOEDE VRIJDAG.
Vasten- en onthoudingsdag
15.00

Kruisweg en kruisverering.

Zaterdag 3 april.
PAASZATERDAG.

20.00 Paaswake
Opluistering: gkz St. Bernardus

Jrd. ouders Neven-van de Berg (st.);
Maria Rosenboom-Moederscheim;
Wiel Wiertz;
Echtgen. Schneiders-Zitzen (st.);
Hub Aelmans;
Giel Schreurs (o);
Sjaak Debets (buurt);

Zondag 4 april.
PAASZONDAG.
11.00 Opluistering: gemengd
kerkelijk zangkoor St. Bernardus

Jrd. ouders Reijnders-Meessen (st.);
Jrd. ouders Geraedts-Bartholomé (st.);
Jrd. ouders Ubaghs-Steinbusch en zoon
Harry (st.);
Jrd. pastoor Willem Grubben (st.);
Ouders Pieters-Groven;
Willem Habets-Ritzen (st.);
Ouders Paas-Stallenberg;
Ouders Voncken-Habets en overl.
familie;
Margriet Claessens-Gielkens;
Jacob Coenen;
Jean Kerckhoffs (buurt);
Ben Franssen (o);
Sjeng Franssen (o);
Sjef Souren (o);
Bernard Voncken (o);

Maandiag 5 april.
PAASMAANDAG.
11.00 Opluistering: heren
gemengd koor

Jrd. Math Bisschops (st.);
Jrd. ouders Marell-Coenen, zoon Math
en dochter Annie;
Nicola Hutschemaekers;

Woensdag 7 april.
19.00

Marie-Louise Sluipers-Kasperski;
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Ronald Bosten (st.);
Echtgen. Rouwette-Bex (st.);

Zaterdag 10 april.
Weekeinde v.d. 2e zondag van
Pasen.
19.00

Jrd. Louis Schoonbrood en Jan Hamers;
Jrd. ouers. Donners-Leunissen;
Jrd. Fien Jacobs-Wintgens;
Jrd. ouders Habets-Sijben (st.);
Echtgen. Bisschops-Engelen (st.);
Lieneke Koonen-Schrijvers (o);
Roos Hoenen-Muijtjens (buurt);

Zondag 11 april.
9.45

Jrd. Ben Hutschemaekers;
Jrd. ouders Goossens-Bex (st.);

Woensdag 14 april.
19.00

Maria Zitzen (st.);
Echtgen. Schneiders-Zitzen (st.);

Zaterdag 17 april.
Weekeinde v.d. 3e zondag van
Pasen.
19.00

jrd. Truus Groven-Mols;
Jrd. ouders Debets-Delamboy (st.);

Zondag 18 april.
9.45

Ouders Ernes-Meessen en zonen;

Woensdag 21 april.
19.00

Voor onze zieken;
…………………………………………………

Palmzondag, eerste en tweede Paasdag is de H.Mis om
11.00 uur
Rozenkrans
woensdagavond om 18.40 uur vóór de
mis van 19.00 uur.

Ubachsberg Heilige Bernardus
Nieuws

Voor ouders uit onze beide parochies die een kindje willen laten
dopen, organiseert de parochie ter voorbereiding op het
sacrament van het doopsel een bijeenkomst. De eerstvolgende
bijeenkomst is op maandagavond 12 april of 3 mei. Telkens van
20 tot 22.00 uur. Ook a.s. ouders kunnen al gerust deelnemen.
Opgave bij de pastoor.

aanbrengen van klinkers op de hoofdpaden, ter breedte van +
1.20 meter en op de zijpaden ter breedte van + 80 centimeter,
betekent ongeveer 400m² klinkerwerk, waarvan de aanlegkosten
worden geschat op € 35.000,—
De vraag waarvoor het kerkbestuur zich gesteld ziet: hoe te
financieren? Overwogen zou kunnen worden om de huidige
grafhuur drastisch te verhogen. Een andere oplossing zou kunnen
zijn dat een groep vrijwilligers zich bereid verklaart om het
klinkerwerk in eigen beheer mee te helpen uitvoeren. Maar ook
dan ontkomen we er niet aan om de grafhuur te verhogen, zij het
in geringere mate. De exploitatie van het kerkhof dient zich
immers zelf te bedruipen (inkomsten in de vorm van grafhuur
minus kosten voor onderhoud en instandhouding). In de
vitrinekast bij de kerk hangt een tekening waarop staat
aangegeven hoe het klinkerwerk zou kunnen gaan uitzien. Het
kerkbestuur ziet gaarne uw reactie c.q. opmerkingen en
suggesties tegemoet. Tevens doen zij een beroep op vrijwilligers
die graag mee willen werken om e.a. te realiseren. Meldt u alvast
aan bij de beheerder: J.Spee tel. 5750108 of email:
jan.spee@online.nl

Paaseieren zoeken

Koor “Oud Berglijsters” Ubachsberg

Traditiegetrouw mogen kinderen van 2 t/m 12 jaar op
paaszaterdag in de huisweide van de Gebr. Spee te Ubachsberg
vanaf 12 uur (“als de klokken weer teruggekeerd zijn uit Rome”)
tot 15 uur paaseieren zoeken.
Als extra attractie kunnen de deelnemers een gratis ritje maken
op een heuse bananenrodeo. Inschrijfformulieren en verdere
informatie zijn verkrijgbaar in de Boerderijwinkel Gebr.Spee aan
de Oude Schoolstraat of zie hun website:
www.boerderijwinkelubachsberg.nl

Het koor luistert een keer in de maand de zaterdagavondmis op.
De repetitie hiervoor is ook een keer in de maand. We zijn
begonnen met leden van het vroegere koor “De Berglijsters”die
zonder de wekelijkse verplichting willen zingen. Nu zijn we op
zoek naar mensen die ook graag willen zingen. U hoeft geen lid te
zijn geweest van het vroegere koor. Wilt u met ons meezingen
dan kunt u contact opnemen met Alice Bruls, tel. 045-5416506.

Koffie drinken
Na de Mis op Beloken Pasen, zondag 11 april, is er weer
koffiedrinken op de pastorie te Ubachsberg.

Geloofsgesprek
Donderdag 22 april om 20.00 uur is er in de pastorie van
Ubachsberg gelegenheid om deel te nemen aan een
geloofsgesprek. We beginnen om 20.00 uur in de kerk met een
moment van bezinning; aansluitend koffie en gesprek. Om 21.30
uur sluiten we af. Iedereen is vrij om deel te nemen. We doen dit
voorlopig één keer per maand. Volgende datum is 27 mei. Wees
welkom.

Doopvoorbereiding

Vormelingen

Oproep voor jong en oud!
Houdt je van zingen en ben je op donderdagavond vrij om te
komen repeteren? Aarzel dan niet en wees van harte welkom bij
ons gezellig gemengd koor, in café Oad gen Berg.
Info en/of aanmeldingen bij secretariaat 045-5751863, Gemengd
Kerkelijk Zangkoor te Ubachsberg.

Kerkhof Ubachsberg
Regelmatig komen bij het kerkbestuur klachten binnen van
nabestaanden die problemen ondervinden met de
begaanbaarheid van de kiezelpaden op het kerkhof.
Het merendeel van hen is slecht ter been of moet gebruik maken
van een rollator, rolstoel of andere hulpmiddelen. Het
kerkbestuur onderkent die problemen en wil graag samen met
de gemeenschap zoeken naar mogelijke oplossingen. In de
afgelopen maanden werden diverse begraafplaatsen in de
omgeving bezocht. Een adequate oplossing blijkt nog niet zo
eenvoudig. De beste oplossing is overgaan tot aanleggen van
klinkerpaden. Hier hangt echter een prijskaartje aan. Het
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COLOFON
Pastoor R. Pisters

Pastor F. de Haas, parttime priesterassistent

Pastoriestraat 15
6369 AN Simpelveld
Tel. 045-544 18 18
Email: pisters.pr@parochie-hremigius.nl

Stationsstraat 57 B
6369 VH Simpelveld
Tel. 06 48 83 19 53
Email: haasgang@gmail.com

Pastoor P. Pierik, parochieassistent

Bij geen gehoor in nood:

Past. Neujeanstraat 8
6351 GK Bocholtz
Tel. 045-544 12 52

Priesterwachtdienst Atrium Heerlen
Tel. 045-576 66 66 Dag en nacht bereikbaar

S I M P E LV E L D

U BA C H S B E R G

Parochiekantoor Parochiezaal Simpelveld

Parochiekantoor Pastorie Ubachsberg

Pastoriestraat 15 (rechts van de pastorie)
6369 AN Simpelveld
Tel. 045-544 18 18
Email: parochiekantoor@parochie-hremigius.nl

Kerkstraat 28
6367 JE Ubachsberg
Tel. 045-575 12 01
Email: sint.bernardus@xs4all.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

Openingstijden:
woensdag van 10.00 -12.00 uur;
woensdag van 19.30-19.45 uur

Secr. Kerkbestuur St. Remigius Simpelveld

Secr. Kerkbestuur St. Bernardus Ubachsberg

Mevr. A. Houbiers-Kurvers
Molsberg 7
6369 GL Simpelveld
Email: parochiekantoor@parochie-hremigius.nl

Mevr. R. Lemke-Franssen
Kerkstraat 23 A
6367 JA Ubachsberg
Email: sint.bernardus@xs4all.nl

Contactpersoon Kostersteam:

Contactpersoon Kostersteam:

Dhr. W. Moison
Tel. 045-544 24 04

Dhr. J. Driessen
Tel. 045-575 28 86

Kerkbijdrage t.n.v. Kerkbestuur St. Remigius

Kerkbijdrage t.n.v. Kerkbestuur St. Bernardus

ABN/AMRO 45.24.55.359
REGIOBANK 67.85.07.848
Voor betaling misintenties:

RABO
ING

RABO 14.75.99.350
ING
14.43.600
RABO 14.75.01.555

Oplage
Simpelveld 1990 stuks / Ubachsberg 775 stuks
Het volgende nummer verschijnt op 23 april

Redactie
Mieny Grooten, Hein Lemmens, Pastoor Pisters

Inleveren kopij volgende uitgave

De parochies van Simpelveld, Ubachsberg en
Bocholtz vormen een samenwerkingsverband
Mistijden:
Zaterdag:
Zondag:

Uiterlijk 9 april. Liefst per e-mail:
redactie@parochie-hremigius.nl

Kosten: € 7 door de week; € 18 weekend 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.

17.45 uur

Simpelveld

19.00 uur

Ubachsberg; Bocholtz

9.00 uur

Bocholtz

9.45 uur

Ubachsberg (11.00 uur op
feestdagen)
Simpelveld; Bocholtz

11.00 uur

Opgeven misintenties volgende uitgave
Misintenties t/m 21 mei kunt u opgeven tot 12 april.

15.18.00.863
105.59.61

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)
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