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De Geest waait waar hij wil
Pinksteren staat voor de deur. Veel mensen weten niet meer
wat dat betekent. Het is ook moeilijk je iets
voor te stellen bij de Heilige Geest. Toch is
het de „Helper‟ die Jezus beloofde bij zijn
Hemelvaart. „De Kracht‟ die stuwt en je als
het ware een steun in de rug van je geloof
geeft. „Geest‟ is in de Hebreeuwse taal uit Jezus‟ tijd verwant
met vuur, adem en licht.
Die Geest Gods kan ons inspireren als wij samen kerk zijn; in
onze eigen parochie, maar ook verbonden met de wereldkerk.
„Begeesterde‟ mensen helpen ons om het geloof in Jezus en
zijn evangelie een plaats te geven in ons leven. En daar hoort
de gemeenschap van onze kerk bij, waar wij levende stenen
zijn, die bouwen aan een gemeenschap van geloof, waarheid,
oprechtheid en verbondenheid.

de oogst, te vragen om nieuwe roepingen voor de kerk. De
pastoor hoopt dat er wat meer parochianen hem komen
vergezellen bij deze aanbidding. Om 19.00 uur vieren we
aansluitend gezamenlijk de eucharistie voor alle intenties die zijn
opgetekend in het intentieboek achter in de kerk.
Vrijdag 4 juni bent u weer van harte welkom om mee te vieren.

H. Hartfeest Kapel Bosschenhuizen
NIEUW: Op vrijdag 11 juni zal er om 19.00 uur een H.Mis
worden opgedragen in de H. Hartkapel van Bosschenhuizen.
Het kerkelijk zangkoor St. Jozef Arbeider van de Huls zal deze
H. Mis muzikaal opluisteren. We hopen dat velen de weg
zullen vinden naar Bosschenhuizen om het hoogfeest van het
H. Hart van Jezus wat uitbundiger te vieren dan voorheen.
Verder zal er traditiegetrouw op elke andere vrijdag van de
maand juni om 20.00 uur de rozenkrans worden gebeden aan
de kapel. U bent ook dan van harte welkom.

Ons steentje wordt een steen als we écht meedoen in onze
parochiegemeenschap en ons niet afkeren van onze
verantwoordelijkheid. Als iemand lelijke dingen zegt over mijn
vader of moeder, dan zal ik mij verdedigen. Als iemand lelijke
dingen zegt over onze kerk, dan verdedig ik me ook!
Voor en na het eten. Als ik zie hoe mensen soms zo maar
„aanvallen‟ aan tafel; doen alsof alles wat op tafel staat
vanzelfsprekend is……… Wij hebben thuis leren bidden en
danken.
Zon- en feestdagen. Als ik zie hoe mensen alleen aan geld
denken in de termen van “Time is money”, dan denk ik aan
mijn kerk die mij geleerd heeft tijd te nemen om te vieren:
Bernardus- en Remigius-kerk-mis (=kermis), Allerheiligen, St.
Cecilia, Advent, Sinterklaas, Kerstmis, Vastenavond, Pasen,
Meimaand, Processie, Hemelvaart en Pinksteren.
Goed en kwaad. Wie kan nog de Tien geboden noemen uit de
H. Schrift?
Dood en leven. Mensen die doen alsof alles zinloos is. Mijn
kerk leert mij: er is leven na de dood. Aan het einde van het
duister is er geen duister meer, maar licht. Aan het einde van
de dood is er geen dood meer, maar leven !

Aanbidding met gebed voor roepingen
Elke 1e vrijdag van de maand is er in de Remigiuskerk om 18.30
uur aanbidding met gebed voor roepingen. In dit half uur willen
wij gehoor geven aan Jezus‟ uitnodiging om Hem, als Heer van

Het heilig Hart van Jezus
Op de derde vrijdag na Pinksteren wordt het feest gevierd van
het heilig Hart van Jezus. Op de direct daarop volgende
zaterdag vindt de gedachtenis plaats van het Onbevlekt Hart
van Maria. Beide dagen hebben als gemeenschappelijk thema:
het hart als het symbool van de liefde. Op het hoogfeest van
het heilig Hart van Jezus gedenken we de verlossende liefde
waarmee God de gevallen mens met zich verzoent. Dit komt
concreet tot uitdrukking in het met een lans doorstoken hart
van Jezus. Op de gedachtenis van het Onbevlekt Hart van
Maria komt de menselijke liefdevolle toewijding van Maria aan
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God naar voren als voorbeeld voor alle gelovigen Deze beide
thematische feestdagen worden geduid als devotioneel.
Daarmee wordt gezegd dat de oorsprong ervan gelegen is in
een bijzondere vroomheid van een grote groepering
gelovigen, die deze openlijk tot uitdrukking brengen in een
apart feest. Het gaat dus eerder om een uiting van een
bepaalde spiritualiteit die zich ontwikkelt vanaf de
zeventiende eeuw en niet zozeer om een heilshistorisch
gebeuren in het leven van Jezus.

gedenkplaat in de kerk. Bij de 1e jaardienst mag de familie het
kruisje mee naar huis nemen. (de namen op deze naamplaatjes
zijn verzonnen)

Band met Goede Vrijdag

Wanneer u niet meer in staat bent om naar de kerk te gaan,
is dat voor uzelf en voor onze gemeenschap een gemis. Maar
de kerk komt graag naar u toe. U kunt maandelijks de H.
Communie thuis ontvangen. Neem contact op met de
pastoor. Op vrijdag 4 juni vanaf 9.00 uur wordt in Simpelveld
de communie thuisgebracht. In Ubachsberg volgens afspraak.

Door de keuze om het H. Hartfeest te vieren op een vrijdag
wordt er een verbinding gelegd met Goede Vrijdag.
Sommigen zien het H. Hartfeest dan ook als een zekere
verdubbeling van Goede Vrijdag, hetgeen niet echt het geval
is, want op Goede Vrijdag wordt het mysterie van de
verlossing door het lijden en de dood van Christus als een
heilzaam gedenken gevierd. Bij de herziening van de kalender
is dit feest vanwege die verbinding op vrijdag gehandhaafd.
Daarom kan het niet naar de zondag verplaatst worden, zoals
bijvoorbeeld bij Sacramentsdag wel het geval is. In het
vernieuwde missaal zijn alle liturgische teksten herzien en in
overeenstemming gebracht met de encycliek van paus Pius
XII 'Haurietis aquas' ('Gij zult water putten') uit 1956.

NIEUW: Naamplaatjes dopelingen en
overledenen
Vanaf
Pinksteren
worden zowel in de
Bernarduskerk als in de
Remigiuskerk de glazen
gedenkplaten in gebruik
genomen met daarop
de naamplaatjes van de
dopelingen en de
overledenen.

Opbrengst collecte priesteropleiding
De opbrengst van de collecte bedroeg in Simpelveld
€ 403,83. De opbrengst in Ubachsberg bedroeg € 224,51.
Bedankt voor uw bijdrage.

Ziekencommunie

Doopvoorbereiding
De doop betekent het begin van een groeiproces. Zoals
ouders hun kindje ondersteunen in zijn of haar groei, zo
moet een kind ook geholpen worden in zijn of haar
geloofsontwikkeling. Om ouders hierbij te ondersteunen,
organiseert de parochie ter voorbereiding op het sacrament
van het doopsel een bijeenkomst. Wij bevelen deze
voorbereiding van harte bij u aan. De eerst volgende
bijeenkomst is op maandagavond 7 juni of 5 juli. Telkens van
20 tot 21.45 uur. Ook a.s. ouders kunnen al gerust
deelnemen. Opgave bij de pastoor.

Armoede in Simpelveld en
Ubachsberg ???
Informatie avond met Hub Vossen van de Dienst Kerk en
Samenleving van het bisdom Roermond.
Dinsdag 15 juni 2010, 20.00 uur in Parochiezaaltje Pastoriestraat
15 Simpelveld (aan deelname zijn geen kosten verbonden)

De naamplaatjes van de
dopelingen worden
tijdens de doopplechtigheid opgehangen en elk jaar rond
Maria Lichtmis (2 februari) uitgereikt aan de doopouders van
het afgelopen jaar. Op deze zondagmiddag vindt tevens een
rondleiding in de kerk plaats voor gezinnen met kinderzegen
en na afloop een gezellige ontmoeting in de parochiezaal.
De naamplaatjes van de
overledenen worden
voortaan tijdens de
zeswekendienst op het
altaar geplaatst en gezegend.
Na afloop van de
zeswekendienst mag de
f a m i l i e
h e t
gedachteniskruisje
aanbrengen op de glazen

Ondanks het hoge welvaartsniveau in Nederland, hebben
grote groepen mensen in ons land moeite om financieel het
hoofd boven water te houden. Armoedebestrijding krijgt niet
de grootste prioriteit in het overheidsbeleid. Kerkelijke
instanties voelen zich daardoor vaak gedwongen om bij te
springen. Deze signalering baart verschillende kerken zorgen.
Om meer inzicht te krijgen in de situatie en de rol van de
verschillende kerken is het onderzoek „Armoede in
Nederland‟ uitgevoerd. Hub Vossen, medewerker van de
Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom Roermond, is
betrokken bij het onderzoek „Armoede in Nederland‟ en ook
„Armoede in Limburg‟. Hij kent ook de situatie in de diverse
parochies en gemeenten van Limburg.
Op dinsdag 15 juni 2010 is Hub Vossen aanwezig in
Simpelveld op uitnodiging van de MOV-groep om van
gedachten te wisselen over armoede in Simpelveld en
Ubachsberg en wat de parochie daaromtrent kan
ondernemen. De MOV-groep nodigt alle belangstellenden uit
om daarbij aanwezig te zijn.
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Parochie Sint Remigius Simpelveld
Nieuws

Koffie drinke noa de mès

Sluiting meimaand

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 eerstvolgende keer is op
zondag 30 mei. U bent van harte welkom in ons

Maandag 31 mei vindt aan de kapel Rodeput de sluiting plaats
van de meimaand. Om 19.00 uur celebreert de pastoor de
H.Mis, opgeluisterd door het kerk. zangkoor van de Huls.

parochiezaaltje tegenover de Remigiuskerk.

Geen kerkelijke huwelijken Op de Plaar
Op advies van het bisdom is het niet mogelijk om in de (aan
de eredienst onttrokken) kapel van Huize Damiaan een kerkelijk huwelijk in te zegenen. Binnen de parochie Simpelveld is
dit enkel toegestaan in de officiële kerkgelegenheden, en met
toestemming van de pastoor. Dit geldt ook voor het

Dank voor het leven
Heer, ik dank U
voor de gave van het leven:
dat ik kan ademen en bewegen,

sacrament van doopsel en vormsel.

dat ik kan nadenken en liefhebben.

Intentieboek

dat ik een persoon mag zijn,

Achter in de Remigiuskerk ligt in de Mariakapel van
Altijddurende Bijstand een intentieboek. Hierin kunt u uw
gebedsintenties opschrijven. In de H.Mis op 1 e vrijdag van de
maand wordt gratis voor uw gebedsintenties gebeden.

Zonnebloemmiddag
Op woensdag 2 juni 2010 van 14.00 tot 18.00 uur organiseert
de Zonnebloem afd. Simpelveld weer een gezellige Zonnebloemmiddag in Partycentrum Oud Zumpelveld aan de Irmstraat. Deze middag is bedoeld voor ouderen en slecht ter
been zijnde personen, al of niet met
een begeleider. Er zijn optredens van
diverse artiesten. De kosten voor de
Zonnebloemmiddag zijn 8,00 euro,
inclusief koffie met vlaai, een warme
hap en twee consumpties.
Meer informatie over en aanmelden voor de artiestenmiddag
kan tot 26 mei 2010 bij de vrijwilligers van de Zonnebloem of
telefonisch bij onderstaande bestuursleden. Personen die zich
willen opgeven voor deze en andere Zonnebloemactiviteiten
hoeven niet persé ondersteunend lid van de Zonnebloem te
zijn.
A. Boon

Puntelstraat 40

tel. 5440280

H. Horbach

Sougnezstraat 13

tel. 5441919

M. Kockelkoren

Huls 53

tel. 5443342

F. Zwanenburg

Norbertijnenstr. 45

tel. 5442803

die geroepen is
tot een liefdevolle verbondenheid
met U en mijn medemens.
Help mij om mijzelf en mijn levenstaak
beter te verstaan.
Help mij om de weg van Christus te gaan
en vanuit uw liefde te leven,
in dienstbaarheid aan mijn medemensen,
met de volle inzet van al mijn gaven en talenten.
Verhelder voor mij mijn plaats en zending
binnen uw plan met de mensen,
binnen uw Kerkgemeenschap.
Geef mij een edelmoedig hart
om aan uw roep te beantwoorden.
Dat vraag ik U
door Christus onze Heer.
Amen
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Parochie Sint Remigius Simpelveld
Kerkdiensten
Opgave misintenties voor Simpelveld
Misintenties voor opname in het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met maandagmorgen
7 juni. 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 22 mei

Weekend Pinksteren
17.45 Mandolinevereniging
Sorriёnto

Zwd. Mia Spronck-Kooiker
Jrd. Gerard Wierts en Christientje Peltzer
(st);
Jrd. ouders Winkens-Plum (st);
Sjef Bodelier;
Hub Loneus en jrd. Annie Loneus-Bosch
(o);
Annie Gorissen-Aretz (o);
Maria Loozen-Drooghaag (o);
Marcel Hardy (o);
Jrd. ouders Lukassen-Horbach en Jan
Bosch;
1e jrd. Leny Ruyters-Deswijzen (o);
Pierre Lemmens en Corrie LemmensSenden (o) ;
Jan Nijsten (o);
Ouders Maassen-Rutters en zoon Piet;
Jrd. ouders Blezer-Huits en Hein Blezer;
Jrd. ouders Goffin-Wiertz;
Dries en Mariёtte Kockelkoren en zoon
Jacques;
Jrd. Wiel Simons;
Bernard Leunissen;
Mia Thill-Luiten;

Zondag 23 mei

11.00 kerk.zangkoor Harmonia
Kindernevendienst

Zwd. Tiny Jongen-Knops;
Jrd. ouders Frans Bleijlevens-Bröcheler
(st);
Jrd. ouders Otten-Merx en Johan Otten
(st);
Jrd . ouders Thomas-Dirrix (st);
Jetty Meijers (o);
Ton van Rijn (o);

Jan Weijers (o);
Alex Herberichs;
Tiny Cleuters-Claessens;
Ouders Johan Lennartz-Eggen,Jessy en
Ouders Vermeeren-Hodenius;
Ouders Genders-Bonten (o);
Clara Schielen-Hameleers;
Jrd. echtp. Dodemond-Ramakers en
Mathias (st);
Jrd. ouders Dodemond-Schaeps (st);
Jrd. Will Snakkers en overl.fam.;
Jrd. Hub Bogman en Annie BontenMuyrers;
Ouders Peter Lennartz-Eggen en dochter
Hanny
Jrd. ouders Creusen-Knops

Maandag 24 mei
Pinkstermaandag
11.00

Leden en overl. leden van de buurtvereniging ”Bosschenhuizen”;

Dinsdag 25 mei
19.00

Voor de zieken van onze parochie;

Donderdag 27 mei
19.00

Giel en Bertha Xhonneux (st);
T.i.v. een zieke;
Jrd. Harry Rademakers;

Zaterdag 29 mei

Weekend Heilige Drie-eenheid
17.45

Zwd. Jan Nijsten;
Jrd. echtp.Douven-Bleijlevens en Maria
Heuts (st);
Jrd. ouders Hollands-van Loo (st);
Jrd. Anna Lumey (st);
Jrd. ouders van Wersch-Vijgen (st);
Agnes Kerckhoffs-Noteboren (o);
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Thilla Vleugels-Meens (o);
Joep Janssen (o);
Marianne Brouwers (o);
Hub Loneus( nms.buurtver. d’r Stamp);
Jrd. ouders Boon-Loomans en zoon John;
Jrd. Jan Heijenrath en ouders;

Zondag 30 mei

11.00 Vocale Groep Sumadi
Susteren

Zwd. Riet Franzen-Houben;
Jrd. ouders Habets-Schijen en Maria
Spork-Habets (st);
Minie Bessems-Bindels (o);
Ouders Vrusch-Vaessen;
Coba Vanwersch-Geerarts (o);
Johan en Tiny Merx-Bodelier (o);
Riny Houben-Harmsen;
Godfried Vleugels;
Sjeng Schrijvers (o);
Jrd. ouders Scheepers-Heijdendael;

Maandag 31 mei

Sluiting meimaand kapel Rodeput
19.00 kerk.zangkoor Huls

Magda Heuts-Ramaekers (o);
Bart Dreuw;
Ben Starmans;
T.i.v. een zieke;
Ron Blezer en overl.fam.;

Dinsdag 1 juni
19.00

Voor het welzijn van de parochianen;

Donderdag 3 juni
19.00

Jrd. Pierre Bisschoff (st);
Diny Schepers (o);
Jrd. Johanna Meisters-Schepers;
Jrd. Mia Coerver- Peerboom;

Vrijdag 4 juni

v.a. 9.00 Ziekencommunie aan huis

18.30 Aanbidding
19.00

Voor de gebedsintenties uit het boek in
de kerk;

Zaterdag 5 juni
13.30

Huwelijksmis Tim Nicolaye en Maaike
de Boer;
Weekend van Sacramentsdag
17.45

Jrd. Ad Beij en Annie Beij-Vandeberg en
kleinzoon Ger Beij (st);
Jrd. ouders Heuts-Vandeweijer (st);
Jrd. ouders Keckhoffs-Hensgens (st);
Jrd. ouders Muijrers-Scheeren en
dochters Mia en Gerda (st);
Jrd. Lambert Wings (st);
1e jrd. Ria Pelzer-Dackus (o);
Antje Vankan-Knops (o);
Mia Vliegen-Pasmans (o);
1e jrd. Ria Odekerken-Hendrix (o);
Wiel en Käthe Houben-Lenoir en fam.
en bijz.intentie;
Lies van de Weijer-Eijkenboom;
Jan Nijsten (o);
Mia Spronck-Kooiker
(nms.bew.Cochemstr.en v.d.Leyenstr.);

Zondag 6 juni

11.00 Kinder-Jeugdmis m.m.v. De
Wijnrank
Na de mis korte aanbidding

Jrd. George Cremers (st);
Jrd. Sjef Engelen (st);
Jrd. echtp. Huveneers-van Ophoven (st);
Jrd. ouders Lennertz-Andriolo ,zoon Jup
en kleinzoon Dave(st);
Jan Weijers (o);
Jrd. ouders Hartman-Senden;

Dinsdag 8 juni
19.00

Ouders Broekmans-Horbach (st);
Jo Gotschalk;
Mientje Hollands-Raaijmakers
(v.w.trouwdag nms. bew.Sterflat);

Donderdag 10 juni
19.00

Jrd. ouders Swelsen-Meijers en zoon (st);
Tiny Merx (nms.handwerkgroep dinsdagmiddag);

T.i.v. een zieke;
Clara Schielen-Hameleers;

Vrijdag 11 juni

Sterkte aan de familie.
………………………………………………………

Hoogfeest H.Hart van Jezus
Kapel Bosschenhuizen
19.00 kerk.zangkoor Huls

Overl. familie en kinderen;

Zaterdag 12 juni

Weekend 11e zondag door het jaar
17.45

Zwd. Johan Ploumen;
Jrd. Cor Crijnen (st);
Jrd. ouders Mennens-Dautzenberg (st);
Ouders Ploumen-Luja (st);
1e jrd. Agnes Kerckhoffs-Noteboren en
Jrd. Herman Kerckhoffs (o);
Cilly Leijmans-Mosseveld (o);
Henk Ensink (nms. bew. Cochemstr.en
v.d.Leyenstr.)
Jan Nijsten (o);
Jrd. Lambert Smeets en familie;

Zondag 13 juni
11.00

Echtp. Bleijlevens-Peerboom (st);
Voor priesterroepingen (st);
Jrd. echtp. Pieter Storms-Haartmans (st);
Funs Janssen (o);
Theo Rabeling (o);
Ton van Rijn (o);
Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st);
Huub Alberts (o);
Jrd. Louise Ploumen-Schins (st);
Jrd. ouders Palmen-Jaspers;

Dinsdag 15 juni
19.00

Voor de zieken van onze parochie;

Donderdag 17 juni
19.00

T.i.v. een zieke;
……………………………………………………

Wij namen afscheid van

- 26 apr: Johan Ploumen, 79 jaar,
St.Nicolaasstraat 17 b
- 10 mei: Sjir Deckers, 83 jaar,
Pleistraat 19d
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Gedoopt:

- 24 apr: Senne, dochter van Dave
Heckmans en Deborah Bekkers,
St.Remigiusstr. 61
- 2 mei: Ray , zoon van Pedro Nelissen
en Angelique Verbiest, uit Maastricht
Welkom in onze Kerk.
………………………………………………………

Gaan trouwen:

5 juni 13.30 uur Remigiuskerk: Tim
Nicolaye en Maaike de Boer, uit Utrecht;
Tim is bij ons senior-acoliet. Veel dank
voor zijn trouwe dienstbaarheid.
26 juni om 14.00 uur in Vijlen: Rob Lux
en Martine Schepers, Molsberg 30.
Proficiat en een mooie dag toegewenst.
………………………………………………………

Vrijwilligers gevraagd
De pastoor vraagt nog enkele vrijwilligers
o.a. voor het rondbrengen van het parochieblad in de St. Remigiusstraat. Alsook
mensen die af en toe de parochiepost aan
huis willen bezorgen. Wie wil de pastoor
komen meehelpen ?

Parochie Sint Bernardus Ubachsberg
Kerkdiensten
Opgave misintenties Ubachsberg

Misintenties voor opname in het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met woensdag
9 juni. 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 22 mei.

Weekeinde van Pinksteren.
19.00

Zwd. Sjeng Senden;
Jrd. ouders Schouteten-Degens (st.);
Jrd. Maria Pakbier-Laeven (st.);
Wiel Keulartz (verj.);
Ouders Bartholomé-Vinck;
Truus Groven-Mols (buurt);
Jo Vanderhoeven (buurt);
Bernard Voncken (o);
Herm Somers (o);

Zondag 23 mei.

11.00
Opluistering: gemengd
kerkelijk zangkoor St. Bernardus

1e jrd. Ben Franssen;
Jrd. John Schetters;
Overledenen v. familie Bex-Schrijvers
(st.);
Echtgen. Schneiders-Zitzen (st.);
Ouders Pieters-Groven;
Marie Louise Sluijpers-Kasperski;
Hub Hutschemaekers (o);
Sjeng Franssen (buurt);
Uit dankbaarh. b.g.v. 50-jarig huwelijk;

Maandag 24 mei.

Tweede Pinksterdag.
11.00
Gregoriaans

Voor het welzijn van alle parochianen;

Woensdag 26 mei.

19.00 vormsel Marco Rinkens

Sjef Souren (verj.);
Overledenen v. familie CrombachBorghans;
Piet en Annie Hendriks-Coenen;

Zaterdag 29 mei.

Weekeinde v.d. Heilige Drieeenheid.
19.00
Opluistering: koor oudBerglijsters

Jrd. Hub Ernes;
Jrd. ouders Muytjens-Laeven (st.);

Jrd. oud. van Wersch-Meessen (st.);
Jrd. oud. Meessen-Pijls (st.);
Ouders Abels-Hettinga en overl. familie;
Sjaak Debets (o);

Zondag 30 mei.
9.45

Maria Zitzen (st.);
V. leden en overl. leden v. Fanfare St.
Cecilia;

Woensdag 9 juni.
19.00
Martinus Vliegen (st.);

Jrd. ouders van de Berg-Sieben (st.);
Jo Vanderhoeven (buurt);

Woensdag 2 juni.
19.00

Oud.ers Franssen-Moulen;
Echtgen. Schneiders-Zitzen (st.);
Maria Zitzen (st.);
Agnes Zinzen (st.);
Echtgen. Rouwette-Bex (st.);
Ronald Bosten (st.);
Jean Kerkckhoffs (o);
Sjaak Debets (o);

Zaterdag 5 juni.
15.00

Huwelijk Marco Rinkens en Bianca
Hutschemaekers;
Weekeinde van Sacramentsdag:
19.00

Mireille Steinbusch en wederz. grootouders;
Sientje Voncken-Possen (verj.);
Maria Rosenboom-Moederscheim;
Wiel Wiertz;
Giel Schreurs (o);
Miets Vaessen-Gulikers (o);
Roos Hoenen-Muijtjens (o)

Zondag 6 juni.

Slotviering 100-jaar Fanfare St.
Cecilia.
10.45
H.Mis met koorzang op feestlocatie Bergseweg Ubachsberg.

Jrd. Antoon Cox en Lucie Cox-Horbach
(st.);
John Schetters (verj.);
Ouders Pieters-Groven;
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Zaterdag 12 juni.

Weekeinde v.d. 11e zondag door
het jaar.
19.00

Jrd. Lisa Meulenberg-Eussen (st.);
Jrd. Annie Pieters-Bisschops;
Echtgen. Bisschops-Engelen (st.);
Johan Meulenberg (o);
Sjeng Franssen (o);

Zondag 13 juni.
9.45 Gregoriaans

Jrd. oud. Snijders-Bex (st.);
Ouders Theunissen-Janssen, dochter Tiny
en zn. Math;
Hub Hutschemaekers (o);
Louise Bisschops-Wintgens (o);

Woensdag 16 juni.
19.00

Jrd. Johan Souren;
………………………………………………………

Gedoopt:
- 25 april: Zen, zoon van familie Dullens
-Heusschen, Geerweg 1B, Ubachsberg.
Proficiat en welkom in onze kerk.
………………………………………………………

Wij namen afscheid van:
- 4 mei: Rosy Groenemeijer-Snijders,
Geleen, in de leeftijd van 81 jaar.
Wil haar in uw gebeden gedenken.
………………………………………………………

Gaan trouwen:
- 5 juni om 15.00 uur: Marco Rinkens
en Bianca Hutschemaekers, uit Kunrade.
Proficiat en een mooie dag gewenst.

Parochie Sint Bernardus Ubachsberg
Nieuws
0455441892, of jo.didden@wxs.nl . Zie ook: www.sobornost.nl
Frans.bertrand@home.nl Tel: 045-8501741

Koffie drinken
Op zondag 30 mei is er na de mis van 9.45
weer gezellig koffiedrinken. Wij nodigen u
van harte uit om samen met ons gezellig na te
praten. Wees welkom.

Processie zondag
Op zondag 20 juni na de H. Mis van 9.00 uur trekt de processie
uit naar Colmont. In volgende uitgave volgt meer info.

Herdenkings-monument Juup Geraedts
Op 1 september 2010 vindt de onthulling plaats van het
herdenkingsmonument van de gesneuvelde Ubachsbergse oudIndiëganger Juup Geraedts. Het volledige programma van
onthulling zal tegen die tijd worden geplaatst.
Op verzoek volgt hierna het
reken in gn u mmer van de
Stichting
1945-1950
Ubachsberg: Rabobank
157265765 t.n.v. Stichting 19451950 Ubachsberg.

Het is een zeldzaam fenomeen in deze tijd: vele koren
vergrijzen en sommigen moeten wegens gebrek aan leden
worden opgeheven, maar Sobornost blijft groeien. Momenteel
heeft dit koor 38 leden en hoopt nog dit jaar het ideaal geachte
ledental van 40 te bereiken. Het koor blinkt ook uit door een
groot aantal solisten. Sobornost heeft in de voorbije 12,5 jaar
van zijn bestaan, een klinkende naam opgebouwd. In Nederland,
Duitsland, België en Luxemburg wist het koor telkenmale
honderden bezoekers te trekken bij een grote reeks van
concerten. Het koor is met name de laatste jaren onder
directie van de bezielende dirigent Wiel Bonten niet alleen
gegroeid in aantal maar ook in nivo en legde dit vast op een veel
verkochte nieuwe CD.
Dit jaar heeft Sobornost opnieuw een overvolle agenda.
Daaronder een concertreis naar Dresden/Praag. Bovendien
kreeg Sobornost opnieuw een zeer eervolle uitnodiging: de
Hermitage in Amsterdam heeft om een concert gevraagd op
zaterdag 17 juli; een verzoek waaraan Sobornost graag voldoet.

Voor verdere informatie zie
www.1945-1950ubachsberg.nl
Voorts is de Stichting nog op
zoek naar info betreffende de
Ubachsbergse oud-Indiëgangers Wiel Crutzen, Hub Geelen,
Paul Jaspers, Sjeng Simons, Jo Snijders en Harrie Trepels. De
overigen staan reeds vermeld op de website. Reageren kan via
de site of 045-5713965 (Wiel Niks).

Jubilerende fanfare Ubachsberg
Op zondag 6 juni is er om 10.45 uur een H. Mis in het
feestpaviljoen aan de Bergseweg.
Deze H. Mis zal worden opgeluisterd met mooie koorzang.

De kracht van dit in Kerkrade gevestigde Slavisch-Byzantijnse
koor, gevormd door zangers uit heel Limburg, van Weert tot
Parkstad, ligt in het specifieke genre van het repertoire en de
kundige wijze waarop dit wordt uitgevoerd. De liederen raken
het hart van de toehoorder. Geen wonder dat Sobornost
inmiddels vele honderden aanhangers heeft die geregeld naar de
concerten komen. Zij genieten van de melancholie van de
Russische liederen en de pakkende wijze waarop het gemengd
koor Sobornost deze werken vertolkt.
Sobornost is een Oudrussisch woord dat moeilijk te vertalen is.
Het staat voor vele positieve vormen van saamhorigheid,
vriendschap en eendracht. Eigenschappen die de vereniging
hoog in het vaandel draagt.

U bent van harte welkom om deze Eucharistieviering samen
met ons te vieren (Opgelet: de H. Mis in de kerk vervalt).

Concert Sobornost in kerk Ubachsberg
Het bekende Slavisch-Byzantijns Gemengd Koor Sobornost
geeft, onder leiding van dirigent Wiel Bonten, op zondag 13 juni
om 15.30 uur in de St. Bernarduskerk te Ubachsberg een
bijzonder concert in het teken van het aanstaande koperen
bestaansjubileum. De entree bedraagt 10 euro, bij voorreservering slechts 8,50 euro. De kerk gaat reeds open om
14.45 uur. Voor meer inlichtingen en voorverkoop: Tel.
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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 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 18 juni.

Redactie
Mieny Grooten, Hein Lemmens, Pastoor Pisters

Inleveren kopij volgende uitgave
Uiterlijk 4 juni. Liefst per e-mail:
redactie@parochie-hremigius.nl

RABO
ING

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

Simpelveld

19.00 uur

Ubachsberg; Bocholtz

9.00 uur

Bocholtz

9.45 uur

Ubachsberg (11.00 uur op
feestdagen)
Simpelveld; Bocholtz

Maandag, woensdag, vrijdag:
19.00 uur

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

11.00 uur

Opgeven misintenties volgende uitgave
Misintenties t/m 23 juli kunt u opgeven tot 7 juni.

15.18.00.863
105.59.61

Bocholtz

Dinsdag en donderdag:
9.00 uur
Woensdag:

19.00 uur

Simpelveld

19.00 uur

Ubachsberg (18.40 rozenkrans)

Eerste vrijdag: 19.00 uur
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Bocholtz

Simpelveld (18.30 aanbidding)

