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Passiespelen 2010

Bedevaart Banneux

Bezoek aan de Passiespelen kan nog t/m zondag 12
september
Zondag 16 mei 2010 jl. is de reeks van in
to t aal 23 uit voeringen v an de
Passiespelen 2010 van start gegaan. Een
spectaculair artistiek concept, een
groots decor, nieuw gecomponeerde
muziek, nieuwe kostuums en meer dan
400 medewerkers maken het tot een
gedenkwaardig theaterspektakel. Mocht
u de 19de editie van de Passiespelen nog
willen bezoeken, wees er dan snel bij,
want de kaartverkoop loopt - vooral op
de 1e en 2e rang - erg goed!
Het Passiespel verhaalt de emotionele
gebeurtenissen uit de laatste dagen van
het leven van Jezus: van de opwekking
uit de dood van Lazarus, van de
glorieuze intocht van Jezus in Jeruzalem,
het laatste Avondmaal met de twaalf
apostelen, het verraad van Judas, de
do o r de ho gepr iest er s geëist e
veroordeling van Jezus, zijn pijnlijke
kruisgang en uiteindelijk zijn dood aan
het kruis op de Calvarieberg. Het zijn
die gebeurtenissen, die de christenen
gedenken tussen Palmzondag en Pasen.
Reeds vele eeuwen voordat Jezus in het jaar 30 A.D. ten
tonele verscheen verwachtten de joden de verschijning van de
verlosser, de Messias. In de Romeinse provincie Palestina
begon Jezus op zijn dertigste publiekelijk zijn leer te
verkondigen. Hij werd omgeven door twaalf leerlingen. Een
van hen was Judas Iskariot, met wiens hulp het Sanhedrin erin
slaagde om Jezus te arresteren en ter berechting over te
dragen aan de Romeinse autoriteit. Jezus werd beschuldigd
van verraad tegen Rome. Uiteindelijk beval Pontius Pilatus de
kruisiging van Jezus.
Voor meer informatie
reserveren 0900 555 9798

Het Bisdom Roermond organiseert op zaterdag 28 augustus
2010 een bedevaart naar Banneux.
Thema van deze dag zal zijn: Maagd der Armen, zegen ons.
Wij stellen uw deelname zeer op prijs.
In voorbije jaren zag de grote groep deelnemers uit onze
parochie, steeds weer dankbaar en voldaan terug op de
Banneuxbedevaart. Eenzelfde ervaring wordt ook dit jaar alle
pelgrims van harte toegewenst.
Degene die in 2008 of 2009 zijn mee geweest ontvangen
omstreeks 2 juli een brief van het bureau van de Limburgse
Bedevaarten Maastricht, met inlichtingen en opgave strook.
Opgeven kan tot 18 juli 2010 middels een
aanmeldingsformulier en overschrijving van het te betalen
bedrag. Deelname volwassenen € 17,50; kinderen € 10,50.
Aanmeldingsformulieren zijn te verkrijgen bij: Diaken L.
Franssen, Kerkstraat 19, Ubachsberg,
tel. 045-5751417.

Parochieblad
De vakantie staat weer voor de deur, we willen daarom de
bezorgers vriendelijk vragen, indien zij op vakantie zijn in de
week dat het parochieblad bezorgd moet worden, zelf voor
vervanging te zorgen.
Dank voor uw begrip.
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Vakantierooster H. Missen
In de vakantiemaanden juli en augustus is het onmogelijk in
het weekend het gewone schema van de H. Missen aan te
houden. Veel priesters zijn dan met vakantie en vervangers
zijn moeilijk te vinden.
Dat betekent dat in juli en augustus de zondagsmis van 9.45
uur in Ubachsberg komt te vervallen. We hebben gekozen
voor de Mis die het minste bezocht wordt.

Gangbare begrippen in de kerk
Acoliet

Een oudere misdienaar.

Albe

Lang wit gewaad dat de priester draagt onder
het kazuifel en boven de toog.

Ambo

Lessenaar waar vandaan de teksten uit de
bijbel worden voorgelezen.

Altaar

Tafel of tombe, staat op het priesterkoor
waar de gaven van brood en wijn tijdens de
Eucharistieviering geconsacreerd worden.

Amict

Schouderdoek dat de priester draagt onder
de albe.

Ampullen

Kannetjes (bv van glas) waarin wijn en water
worden aangedragen door de misdienaars.

Angelus

Klokken die om 12 uur luiden om op te
roepen tot het gebed De Engel des Heren

Ook in Bocholtz is er in de zomermaanden maar één
zondagsmis (in plaats van twee) en wel om 9.45 uur.

Communicanten bedankt
Het melkfonds heeft in Simpelveld € 350,40 en in Ubachsberg
€ 101,00 mogen ontvangen.
Hiervoor onze hartelijke dank.

Opbrengst collecten
De opbrengst voor de Nederlandse Missionarissen bedroeg
in Ubachsberg € 168,43 en in Simpelveld €469,85
Namens de Nederlandse missionarissen bedankt.

Open kerken
De vakantie staat voor de deur, misschien krijgt u familie of
vrienden op bezoek. Bezoek samen met hen eens onze
mooie kerk tijdens de open kerk dagen. Het is de moeite
waard.
Onze kerkgidsen staan voor u klaar op 7 – 14 – 21 en 28 juli
4 – 11 – 18 en 25 augustus en op 1 september.
De kerk is dan open van 14 tot 16 uur. Rondleidingen zijn in
de St. Remigiuskerk, Pastoriestraat 2, en in de Kloosterkerk
van Huize Loreto, Kloosterstraat 68.

Antependium Een kleed voor de ambo gehangen. Meestal
in de liturgische kleur van de dag of de tijd.
Biechteling Degene die biecht; die zijn fouten belijdt via
de priester aan God
Biechtstoel Dit zijn over het algemeen kleine kasten aan
de zijkanten of achterkant van een
kerkgebouw waarin aan de ene kant de
priester op een stoel zit en aan de andere
kant de biechteling knielt. Hier belijdt hij
vervolgens zijn fouten (in de meeste kerken
is de biechtstoel niet meer in gebruik en
vindt de biecht plaats in een biechtgesprek
onder vier ogen).

Bisdom

Een deel van de Wereldkerk in een bepaald
gebied, toevertrouwd aan een bisschop in
samenwerking met priesters. Het bisdom
wordt meestal vernoemd naar de plaats waar
de bisschop gevestigd is (voor ons Bisdom
Roermond). In Nederland zijn zeven
bisdommen.

Bisschop

Een priester die door een andere bisschop de
bisschopswijding ontvangt en zo wordt
benoemd tot leider van een bisdom. Hij wijdt
zelf op zijn beurt ook priesters, dient
sacramenten toe, bestuurt en onderricht. De
bisschop is de bindende factor in de kerk.

Broeder

Man die lid is van een religieuze orde.

Wij verheugen ons op uw bezoek.

Ziekencommunie
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 2 juli vanaf 9.00 uur wordt in Simpelveld
de communie thuisgebracht. In Ubachsberg volgens afspraak.

Wordt vervolgd
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Parochie Sint Remigius Simpelveld
Nieuws
Koffie drinke noa de mès

Processie 2010 Puntelstraat

Koffie drinken “noa de mès is een gezellige bijeenkomst die goed bezocht wordt.
Ook u bent van harte welkom bij ons volgend koffiedrinken op zondag 27 juni in de
parochiezaal tegenover de Remigiuskerk.

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 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 2 juli bent u weer van harte welkom om mee te vieren.

Reisgebed
God, die uw dienaar Abraham
op alle wegen ongedeerd hebt bewaard,
wij vragen U:
bescherm ook ons.
Wees onze bescherming in de strijd,
vertroosting op de weg,
verkoeling in de hitte,
beschutting in regen en kou,
een voertuig bij uitputting,
een steun in tegenspoed,
een stok in gevaar,
een haven bij schipbreuk.
Geef dat wij onder uw geleide
het doel van onze reis voorspoedig bereiken
en ongedeerd naar huis terugkeren.
Amen.

Wij danken eenieder die zich heeft ingezet voor het welslagen
van de processie door Simpelveld. Dank aan de buurtverenigingen Puntelstraat en Rodeput en ouders communicanten
voor de mooie versieringen. Dank aan de zusters en personeel van de keuken voor de gastvrijheid na afloop in de kloostertuin. Dank aan allen di ematerialen en kinderspelen beschikbaar stelden. Dank aan allen die meetrokken. Er was dit jaar
een grote opkomst. Het was in één woord: Geweldig !

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 5 juli in de parochiezaal
Pastoriestraat. Van 20.00 tot 21.45 uur. Ook a.s. ouders kunnen al gerust deelnemen. Opgave bij de pastoor.
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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
5 juli. 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 19 juni
e

Weekend 12 zondag door het jaar
17.45

Jrd. ouders Kevers-Houben (st);
Marianne Brouwers (o);
Jrd. ouders Arets-Pricken (st);
Ouders Knops-Savelsbergh;
Ouders Kneepkens-Schreibers;
Jrd. Sjef Knops (st);
Ketie v.Tilburg-Bisschops en wederz.fam;
Mia Scheeren-Prumpeler;
Mia Spronck-Kooiker
(nms.bew.Cochemstr.en v.d.Leyenstr.);
Sjeng Schrijvers (o);
Jan Nijsten (o);
Jrd. Annie Meijers (st);

Dinsdag 22 juni
19.00

Echtp. Kleijnen-Donners (st);
Mientje Hollands-Raaijmakers (v.w.verj.
nms.bew.Sterflat);

Donderdag 24 juni

Geboortefeest St. Jan de Doper
19.00

Giel en Bertha Xhonneux (st);
Minie,Pierre en George Bessems;
Ouders en schoonouders Koll-Jongmans;
Ouders en schoonouders RuijtersWachelder;
Overl. fam. Rameckers;

11.00 kerk.zangkoor Harmonia
Kindernevendienst

Jrd. ouders Bisschoff-Hollands (st);
Jrd. Wiel Schrijvers (st);
Jrd. Jos en Hubertina VanhommerigHupperets (st);
1e jrd. Jetty Meijers (o);
Louisa Vliex-Pieters en Theo Vliex (o);
Jan Derks (v.w.verj.van echtg.en kinderen);
Eric Meurers (o);
Wiel Bindels (o);
Jan Bemelmans;
Johan en Tiny Merx-Bodelier (o);
Henk Ensink (o);
Jrd. Giel Lardinois en Leentje LardinoisHamers;
Jrd. Math Horbach;
Ouders Packbier-ten Lohuis;
Jrd. ouders Vliex-Storms en fam.

11.00

Jrd. echtp. Hamers-Sijben (st);
Echtp. Jaegers-Lemmens (v.w.trouwdag )
(st);
Jrd. ouders Smeets-Vinders (st);
Tiny Jongen-Knops (o);
Jrd. ouders Luja-Haan;
Jrd. ouders Possen-Vincken (st);

Dinsdag 29 juni

Hoogfeest Petrus en Paulus
19.00

Jrd. Christine Hodinius-Meessen;

Donderdag 1 juli
Zaterdag 26 juni

Zondag 20 juni

Zondag 27 juni

Weekend 13e zondag door het
jaar
17.45 volkszang door zusters

Zwd. Sjir Deckers;
Zwd. Corry Goffin-Donkervoort;
Jrd. Piet Kleijkers (st);
Joep Janssen (o);
Wiel Reinders (o);
Hub Loneus (nms.buurtver. d’r Stamp);
Annie Gorissen-Aretz (o);
Maria Loozen-Drooghaag (o);
Marcel Hardy (o);
Ouders Genders-Bonten;
Pierre Lemmens en Corrie LemmensSenden (o);
Jrd. ouders Schöller-Vleugels;
Jrd. Bernard Spelthaen;
Annie Bisschoff-Janssen en zoon Paul;
Jrd. Albert Mens;
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19.00

Voor de zieken van onze parochie

Vrijdag 2 juli

v.a. 9.00 Ziekencommunie aan huis
18.30 Aanbidding
19.00

Voor de gebedsintenties uit het boek in
de kerk;

Zaterdag 3 juli

Weekend 14e zondag door het
jaar
17.45

Jrd. ouders Bisschoff-Colleye (st);
Jrd. echtp. Scheeren-Wesche (st);
Antje Vankan-Knops (o);
1e jrd. Mia Vliegen-Pasmans (o);
Jrd. Charel Horbach;
Jrd. Rudi Aichholzer;
Wederz.ouders Spronck-Slangen;

Zondag 4 juli

11.00 kerk. zangkoor Harmonia
Kindernevendienst

1e jrd.Theo Rabeling (o);
Magda Heuts-Ramaekers (o);
Jrd. ouders Eggen-Pluymaekers;
Henk Ensink (o);
Jrd. Wiel en Käthe Houben-Lenoir en
bijz. intentie (st);
Uit dankbaarh. b.g.v. 40 jr. huwelijk
echtp. Senden-Eggen;
Uit dankbaarheid;

Dinsdag 13 juli
19.00

Voor welzijn parochie

Donderdag 15 juli
19.00

Voor alle parochianen die op vakantie
gaan en voor een behouden thuiskomst.;

Vrijdag 16 juli
16.00

Huwelijksmis Roger Voncken en Benita
Henstra;

Dinsdag 6 juli
19.00

Ouders Broekmans-Horbach (st);

………………………………………………………

Wij namen afscheid van

Gedoopt:

- 29 mei: Djento Beer,
zoon van Hub Beer en Melanie Sterk,
Karolingenstraat 16
- 6 juni: Thomas Junior,
zoon van Thomas Vossen en Etelka
Schmidt, Pastoriestr.9
- 6 juni: Nynke Knobbe,
dochter van Robert Knobbe en Iris
Knops, Oude Molsbergerweg 11

Donderdag 8 juli
19.00

Ouders Reinders-Peukens (st);
Ouders Strijthagen-Geurts (st);
Diny Schepers (o);

Zaterdag 10 juli

Weekend 15e zondag door het jaar
17.45 kerk.zangkoor Huls

Zwd. Wiel Vankan;
Cilly Leijmans-Mosseveld (o);
Josta, Jelle en Leo Kloth;
Sjeng Bisschops,ouders en fam.;
Clara Schielen-Hameleers;
Jrd. Herman Joha, wederz.ouders en
fam.;
Jrd. Harie Jorissen;

Zondag 11 juli
11.00

Echtp. Bleijlevens-Peerboom (st);
Jrd. Math Grooten (st);
Wilhelm Kohl (st);
Jrd. ouders Willem Ploumen-Luja (st);
Voor overleden gelovigen (st);
Funs Janssen (o);
Jan Weijers (o);
Hub Loneus (o);
Huub Alberts (o);
Jrd. Jo Hollands (nms.echtg. en kinderen);
Jrd. Hub Keijdener;

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

- 16 mei: Corry Goffin-Donkervoort,
75 jaar, Den Boschstraat 29,Heerlen
- 26 mei: Lieske Voncken-Horbach,
55 jaar, Stationstraat 27 E
- 28 mei: Marc Leunissen,
24 jaar, Zaunbrechersstraat 9
- 31 mei: Wiel Vankan,
95 jaar, Zorgcentrum Bocholtz (v/h
Schilterstr.)
- 31 mei: Harrie Otten,
50 jaar, Rodeput 17
- 4 juni: Cita Hamerlinck-Pisters,
97 jaar, Zorgcentrum Bocholtz
(v/h Haembuckersstr.)
- 8 juni: Tiny Wiertz-Veelings,
90 jaar, Parc Imstenrade (v/h Stationstr.)
Sterkte aan de familie.
………………………………………………………
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Gaan trouwen:

- 16 juli: Roger Voncken en Benita
Henstra , Pleistraat 18
- 17 juli: Michel Bleijlevens en Jill
Lommen, Stampstraat 111
Proficiat en een mooie dag toegewenst.
………………………………………………………

Parochie Sint Bernardus Ubachsberg
Kerkdiensten

Opgave misintenties Ubachsberg

Misintenties voor opname in het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met woensdag
7 juli. 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 19 juni.

Zondag 27 juni.
e

Weekeinde van de 12 zondag
door het jaar.
19.00

zwd. Rosy Groenemeijer-Snijders;
Jrd. Leo Winthagen;
Jjrd. Wiel Pakbier;
Ouders Meijs-Kruijen en zoon Alex (st.);
Sjeng Monsuwé, Harrie Groven en Giel
Habets;
Truus Groven-Mols (buurt);
Jo Vanderhoeven (buurt);
Lieneke Koonen-Schrijvers (o);
Sjef Souren (o);
Sjeng Senden (o);

Zondag 20 juni.

9.00
Hoogmis, aansluitend
SACRAMENTSPROCESSIE.
Opluistering: gemengd kerkelijk
zangkoor St. Bernardus

Jrd. ouders Beckers-Packbier;
Echtgen. Schneiders-Zitzen (st.);
Overl. fam. Freij;
Ouders Coort-Gerrits;
Maria Neven-Sieben (verj.);
Paul Hamers (verj.);

Woensdag 23 juni.
19.00

Jrd. ouders. Sieben-Roijen (st.);
Jrd. ouders Vrouwenraets-Souren (st.);

Zaterdag 26 juni.

Weekeinde van de 13e zondag
door het jaar.
19.00
Opluistering: koor oud-Berglijsters

Jrd. echtgen. Ubachs-Packbier (st.);
Jozef Cleuters
Bernard Voncken (o);
Herm Somers (o);

9.45

Louise Bisschops-Wintgens (kiendames);
Ouders Schijen-Habets;
Jo Vanderhoeven (o);

Woensdag 30 juni.
19.00

Voor het welzijn van alle parochianen;

Zaterdag 3 juli.

Weekeinde van de 14e zondag
door het jaar.
19.00 Opluistering: koor "The
Young Voices" Voerendaal

Jrd. ouders De Bie-Janssen, dochter Annie en zoon Wiel (st.);
Jrd. ouders Ubachs-Wintgens (st.);
Maria Rosenboom-Moederscheim;
Wiel Wiertz;
Echtgen. Schneiders-Zitzen (st.);
Hub Hutschemaekers (o);
Sjaak Debets (o);
Sjeng Franssen (buurt);
Roos Hoenen-Muijtjens (kiendames);
Rosy Groenemeijer-Snijders (o);
Uit dankbaarheid b.g.v. een 25-jarig
huwelijk;

Jrd. Frans Abels;
Jrd. Mireille Streinbusch;
Echtgen. Bisschops-Engelen (st.);
Ouders Pieters-Ritzen, Piet Crutzen, oud.
Crutzen-Bertrand en Annie PietersBisschops;
Jean Kerckhoffs (o);
Miets Vaessen-Gulikers (o);
Johan Meulenberg (o);
Louise Bisschops-Wntgens (o);

Woensdag 14 juli.
19.00

Jo Ubaghs (buurt);
Maria Zitzen (st.);
Echtgen. Schneiders-Zitzen (st.)
………………………………………………………

Gedoopt:
- 16 mei: Nina Zinzen, Kerkstraat 59.
Proficiat en welkom in onze kerk.
………………………………………………………

Woensdag 7 juli.
19.00

Ouders Offermans-Hodiamont en
broers;
Ronald Bosten (st.);
Echtgen. Rouwette-Bex (st.);

Zaterdag 10 juli.
14.30

Huwelijk Ralf Pakbier en Vivian Haesen;

Gaan trouwen

-10 juli: Ralf Pakbier en Vivian Haesen,
woonachtig in Limbricht.
Proficiat en een mooie dag gewenst.
………………………………………………………

Rozenkrans:
19.00
Weekeinde van de 15e zondag
door het jaar.
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woensdagavond om 18.40 uur vóór de
mis van 19.00 uur.

Parochie Sint Bernardus Ubachsberg
Nieuws
Koffie drinken
In juli en augustus is er geen koffiedrinken
op de pastorie in Ubachsberg (behalve op
15 augustus bij de viering van het
Bernardusfeest).

Processie Ubachsberg
Op zondag 20 juni na de mis van 9.00 uur trekt de
processie naar Colmont. Het vorig jaar waren de straten
schitterend versierd en werd er veel gevlagd, hopelijk is dit
deze keer weer zo.

Fanfare St. Cecilia Ubachsberg
Zal vanaf maandag 14 juni t/m maandag 28 juni haar jaarlijkse
instrumentenactie houden.
Bij voorbaat dank voor uw gulle gave.

De route van de processie:
Vertrek Kerkstraat - Colmonterweg - Colmont (keerpunt
bij huize Borghans) rustaltaar bij kapel. Terug
Colmonterweg - Anker - Oude Schoolstraat (rustaltaar) –
Vrenkeweg – Bostenstraat – Dirkstraat – kerk.

Na afloop van de processie is er een gezellige nazit op het pleintje voor de pastorie, met koffie / fris en een
wafel. Iedereen is van harte welkom.
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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 770 stuks
Het volgende nummer verschijnt op 16 juli.
Redactie
Mieny Grooten, Hein Lemmens, Pastoor Pisters
Inleveren kopij volgende uitgave
Uiterlijk 2 juli. Liefst per e-mail:
redactie@parochie-hremigius.nl

RABO
ING

15.18.00.863
105.59.61

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 u. op feestdagen)
11.00 uur Simpelveld; Bocholtz

In juli en augustus op zondag enkel 9.45 u. Bocholtz

Opgeven misintenties volgende uitgave
Misintenties t/m 13 augustus kunt u opgeven tot 5 juli.
Kosten: € 7 door de week; € 18 weekend.
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.

en 11.00 u. Simpelveld
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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