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Jan Geilen stagiair
Ik wil mij graag langs deze weg even aan u voorstellen. Ik ben
Jan Geilen, priesterstudent aan het seminarie Rolduc te
Kerkrade. Ik ben in 1958 in Hoensbroek geboren in een gezin
van zeven kinderen. Vanaf mijn eenentwintigste was ik

persoonlijke kennismaking met velen van u bij diverse
gelegenheden. De theorie van de praktijk is één ding, maar de
praktijk van de theorie is wat ik bij u hoop op te doen.
Dit is slechts een korte introductie. In aanloop naar een
persoonlijke ontmoeting,in de loop van het komende jaar,
wens ik eenieder Gods zegen.

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 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.
Wij verheugen ons op uw bezoek.

Vakantierooster H. Missen
werkzaam bij de gemeente Hoensbroek om vervolgens mijn
loopbaan voort te zetten in de gemeente Heerlen.
Eind 2005 werd mij helder dat God mij iets duidelijk wilde
maken. Het heeft daarna toch nog een half jaar geduurd
alvorens ik daadwerkelijk op zijn roepstem ben ingegaan.
Vanaf september 2006 ben ik eerst 2 jaar, in combinatie met
mijn werk, deeltijds gaan studeren aan het seminarie Rolduc,
de priesteropleiding van het Bisdom Roermond. Ingaande
september begint voor mij het zesde jaar van deze opleiding.
Dit zesde studiejaar staat bekend als het pastoraal jaar en in
dit jaar mag ik in uw parochies Simpelveld en Ubachsberg
stage lopen. Wat betekent dit eigenlijk? Onder de begeleiding
van pastoor Pisters kom ik in uw parochies luisteren, leren en
meedoen. Om alvast een hele kleine indruk te krijgen en om
een vliegende start te maken zal ik in de maand juli gedurende
drie weken in uw parochies te gast zijn en hoop in deze
weken met velen van u kennis te maken en zo een beetje van
de parochies te proeven. Vanaf september zal ik wekelijks op
diverse momenten, ook in de weekenden, zichtbaar, maar ook
veelal onzichtbaar in uw parochies aanwezig zijn.
Velen hebben mij uw parochies beschreven als hechte en
levendige gemeenschappen. Ik zie dan ook uit naar een nadere

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

Kinderen helpen kinderen :
Een mooie actie van onze Limburgse
communicantjes !
Dit jaar - in de maanden mei en juni - deden weer veel
kinderen in ons Limburgse land hun eerste heilige communie.
De voorbereidingen, drukte en spanning die dit feest in de
gezinnen teweeg brengt zijn inmiddels grotendeels vergeten.
Wat blijft zijn de mooie herinneringen aan die dag : de viering
in de kerk samen met alle aanwezigen, het bezoek en de vele
felicitaties thuis, de feestelijkheden en de cadeautjes. Misschien
dat de betekenis van deze dag voor het verdere leven van de
communicantjes daarbij óók een beetje is gegroeid. Het is
immers een volgende grote stap in hun leven als medemensen, als christene. Voor ons was het onlangs dan ook heel
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bijzonder te mogen ervaren dat meerdere groepen
communiekantjes door hun actie een overduidelijk bewijs
leverden voor hun kennis van een belangrijke ( christelijke)
waarde : Het zorgen voor elkaar en voor anderen, waarbij de
bereidheid om te delen en te geven een grote rol speelt in
het kader van de voorbereiding tot de eerste communie
waren wij n.l. dit jaar voor het eerst door enkele
basisscholen uitgenodigd om de leerlingen over de
doelstelling van “het melkfonds” te vertellen. De kinderen
van deze scholen (de Meridiaan te Simpelveld, Bergop te
Ubachsberg en „t Valder in Nieuwenhagen/ Landgraaf)
beseften de verschillen op onze wereld al vrij goed ! Ook
begrepen ze dat hun leven en hun toekomst er beter voor
stonden dan dat van veel andere kinderen. We vertelden de
leerlingen dat “Het melkfonds” deze kinderen wil helpen
zodat ze in ieder geval dagelijks een maaltijd en een bekertje
melk krijgen. En dan betekenen 0,50 euro voor zo‟n ander
kind een dag met een warme maaltijd en een beker melk
erbij. Toen de leerlingen vervolgens de vraag werd gesteld of
zij een mogelijkheid zagen om iets voor deze kinderen in de
derde wereld te kunnen betekenen, nu ze de eerste
communie zouden doen, kwamen er meteen spontane
reacties. Ze wilden hun communiefeest graag met die andere
kinderen delen . Samen met hun ouders zouden ze na ons
bezoek aan de school de website van “Het melkfonds”
bezoeken en met hun goedvinden een deel van hun
geldelijke geschenken afstaan voor deze kinderen in nood.

De communiedag van deze kinderen blijft een onvergetelijke
dag voor het melkfonds en ongetwijfeld zal dat nog veel meer
voor anderen gelden ! Meer info : www.melkfonds.nl

Welkom op de nieuwe
website van de
Parochie Simpelveld
www.parochiesimpelveld.nl

Doopvoorbereiding
Wij bevelen de voorbereiding van
harte bij u aan. De eerst volgende
bijeenkomst is op maandagavond
6 september in de parochiezaal
Moscou rechtsonder naast de
Lambertuskerk in Kerkrade van
20.00 tot 21.45 uur. Ook a.s.
ouders kunnen al gerust deelnemen. Opgave bij de pastoor.

Ziekencommunie
U kunt maandelijks de H.
Communie thuis ontvangen. Neem
contact op met de pastoor.
Op vrijdag 6 augustus vanaf 9.00
uur wordt in Simpelveld de
communie thuisgebracht. In
Ubachsberg volgens afspraak.

De bereidwilligheid om te helpen was verrassend groot ! Zo
schonken deze kleine christenen tijdens de dankmis samen
liefs 716,40 euro aan het melkfonds. Daardoor beleven
1.433 kinderen een dag met eten en drinken . Attente lezers
zullen terecht menen dat dit in de praktijk voor 4 kinderen
slechts gedurende één jaar voldoende voeding betekent.
Desondanks maakt dit voor deze vier al een groot verschil in
hun leven. En laten we verder DIT bedenken : hier zorgden
kleine kinderhanden samen voor dat verschil , hoe groot zou
dat verschil kunnen zijn wanneer er grote mensenhanden aan
te pas zouden komen ???

Probeer een gerust en levendig gevoel te krijgen
voor de alomtegenwoordigheid van God.
Maak je ermee vertrouwd dat God overal is en in alles,
dat er geen plaats of ding of gebeurtenis ter wereld is,
waarin God niet tegenwoordig is.
Zoals vogels, waar ze ook heen vliegen, altijd lucht aan
treffen,
zo vinden wij, waar we ook heen gaan en waar we ook
maar zijn,
Gods tegenwoordigheid.
(H. Franciscus van Sales, 1567-1622)
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Parochie Sint Remigius Simpelveld
Nieuws
Koffie drinke noa de mès

Vakantietijd:
Onderweg elkaars lasten dragen
Vrienden kunnen onderweg ook elkaars lasten dragen,
net als herten die een rivier oversteken.
'Er is nog iets dat opvalt bij herten.
Mensen hebben dat waargenomen
en als je het niet met eigen ogen gezien had,
zou je zoiets ook niet kunnen opschrijven.
Van herten zegt men dat ze zowel bij het in colonne optrekken als bij het zwemmen naar een ander stuk land
hun kop met het zware gewei op elkaars rug leggen.
Een gaat er dus voorop en achter hem komen dan de herten
die, de een na de ander, hun kop op het hert vóór hen leggen.

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 25 juli in de parochiezaal of
in de pastorietuin tegenover de Remigiuskerk.

En dat doen ook weer die daarop volgen

Vrijwilligers op stap!

het gewicht van zijn eigen kop moet dragen

De dames en heren die zorgen voor het onderhoud van de St.
Remigius en de St. Jacobuskerk hebben op 8 juni genoten van
het uitstapje naar Valkenburg.

dan moe wordt, sluit het achteraan

Na een wandeling in de mooie natuur werden ze getracteerd
op een heerlijk diner, gesponsord door de Rabobank Vrijwilligersprijs 2010.

Dan kan dit hert, net als de andere, zijn kop neerleggen

en dan weer andere die volgen,
tot aan het eind van de colonne.
Als het hert dat voorop loopt en

en lost een ander het af en neemt zijn last over.

en bijkomen van zijn vermoeidheid.
Zo nemen ze dus afwisselend de zware last op zich
en gaan ze hun weg tot aan het eind
en ze laten elkaar niet in de steek.
Er is geen beter bewijs van vriendschap dan het feit
dat men elkaars lasten draagt.'

Ze hebben het verdiend, gezien hun vrijwillige inzet om onze
kerken er altijd weer verzorgd uit te laten zien.

Liefde

Ge- liefde

Ge – liefde
ik houd van je
jij bent van mij
laat me niet alleen
luister naar me
kijk naar me
ik wil je hebben
ik moet je hebben

van jou houd ik
ik ben er voor jou
je krijgt de ruimte
ik luister naar je hart
lees je gezicht
ik ben er voor jou
“Ik zal er zijn voor jou”

liefde….??

LIEFDE….!!

Dank jullie wel.
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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
2 augustus. 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 17 juli
12.30

Huwelijksmis Michel Bleijlevens en Jill
Lommen;
Weekend 16e zondag door het jaar
17.45

Zwd. Marc Leunissen;
Zwd. Tiny Wiertz-Veelings;
Jrd. Mia Scheeren-Prumpeler(st);
Jrd. Ketie van Tilburg-Bisschops en
wederz.ouders (st);
Jrd. Servi Kleijnen en overl.familieleden;
Jrd. Harrie en Annie Bisschoff-Hendriks;
Jrd. ouders Hensgens-Lucassen en
kinderen;
Jrd. ouders Leo Snackers en Netta
Snackers-Peukens;

Zondag 18 juli

11.00 kindernevendienst

Zwd. Harrie Otten (nms.buurt Rodeput);
Jrd. Marcel en Mia Simons-Vliegen (st);
Louisa Vliex-Pieters (o);
Eric Meurers (o);
Wiel Bindels (o);
Johan en Tiny Merx-Bodelier (o);
Sjeng Schrijvers (o);
Math Mobers;
Overled.van fam.Lardinois-Bisschoff;

Dinsdag 20 juli
19.00

Overl. ouders en kinderen Xhonneux
(st);
Fam.Vandeberg-Pelzer;
Cilly Leymans-Mosseveld
(nms.bew.Sterflat);

Donderdag 22 juli
19.00

Jrd. Maria Elisabeth Vreuls (st);
Giel en Bertha Xhonneux (st);
Jrd. Hub Belleflamme;
T.i.v. een zieke;
Albert Dodemont (v.w.verj.);

Zaterdag 24 juli

14.00 kerk.zangkoor Huls

Uit dankbaarh. b.g.v. 60 jr. huwelijk
echtp. Luja-Ramaekers
Weekend 17e zondag door het
jaar
17.45 gemengd zangkoor
St. Caecilia Ransdaal

Jrd. Ben Cuppens en ouders BroersBessems (st);
Jrd. echtp. Loo-Dautzenberg (st);
Marianne Brouwers (o);
Tiny Cleuters-Claessens;
Anny Gorissen-Aretz (o);
Maria Loozen-Drooghaag (o);
Marcel Hardy (o);
Lies v.d.Weijer-Eijkenboom;
Ouders Genders-Bonten;
Jrd. Twan Voncken;
Sjir Deckers (o);
Ben Bodelier (v.w.verj.);
Henk Basten (v.w. 50jr.huwelijk);

Zondag 25 juli

Ouders Engelen-Van der Heiden,Sophie
en Sjef;
Jrd. Jo Vliex;
Phil Bergmans en Victorine Vluggen (o);
Jrd. ouders Engelen-Merx;
1e jrd. Lily Merx-Schütz;
Jrd. Clara Dautzenberg-Leerssen;

Dinsdag 27 juli
19.00

Voor de zieken van onze parochie;

Donderdag 29 juli
19.00

Ed Slangen en zus Lies;
T.i.v. een zieke;
Ouders Joep en Truus Koll-Jongmans en
dochters Nelly en Marlies;
Ouders Jo en Mietje Ruijters-Wachelder
en schoondochter Mieke;

Zaterdag 31 juli

Weekend 18e zondag door het jaar
17.45

Zwd. Wiel Smeets;
Joep Janssen (o);
Hub Loneus (nms.buurtver. d’ r Stamp);
Pierre en Corrie Lemmens-Senden (o);
Jrd. Mia Rijsterborgh-Pelzer en schoonzoon Wim Knops;
Tony Görtzen;

11.00

Zwd.Cita Hamerlinck-Pisters;
Jrd. echtp. Souren-Xhonneux (st);
Maria Vanthoor (st);
Jrd. Jan Derks;
Coba Vanwersch-Geerarts (o);
Tiny Jongen-Knops (o);
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Zondag 1 augustus
11.00

Jrd. ouders Baggen-Crutzen (st);
Jrd. Trout Habets-Beckers (st);
Jrd. Liza Vijgen (st);
1e jrd. Magda Heuts-Ramaekers (o);

Dinsdag 3 augustus
19.00

Theo Geurts;
Mathieu Scheeren en overl.fam.Scheeren
-Kemp;
Mia Thill-Luiten (v.w.verjaardag);

Donderdag 5 augustus
19.00

T.i.v. een zieke;

Dinsdag 10 augustus
H.Laurentius
19.00

Ouders Broekmans-Horbach (st);

Donderdag 12 augustus
19.00

1e jrd. Maria Schütz-Kersten (o);
Ouders Vandeberg-Pelzer;
………………………………………………………

Gebed om roeping
Eeuwige Vader,

Vrijdag 6 augustus

U bent de oorsprong van ons leven,

v.a. 9.00 Ziekencommunie aan huis
11.00

in U krijgt ons leven zijn ware glans en
leren we ontdekken wie we werkelijk
zijn.

Meisjeskamp Bisdom
18.30 Aanbidding
19.00

Voor de gebedsintenties uit het boek in
de kerk;
Jrd. Hans Jagemann;

Zaterdag 7 augustus

Weekend 19e zondag door het
jaar
17.45

Jrd. ouders Jorissen-Weerts (st);
1e jrd. Antje Vankan-Knops (o);
Wiel Vankan (o);
Hub Loneus (v.w.verj.) (o);
Jrd. Vic Schreuders;
Jrd. ouders J.Weijers-Bleijlevens;

Wij namen afscheid van

- 19 juni: Wiel Smeets, 83 jaar,
Pleistraat 15 d
- 1 juli: Mia Zinzen-Lennartz, 78 jaar,
Rolduckerweg 38
- 4 juli: Peter Ramakers, 56 jaar,
Verzetstraat 20

laat in onze gezinnen een klimaat groeien,
waar Uw roepstem gehoord kan worden.
Heer, geef dat er uit ons midden ook nu
jonge mensen verlangen U te volgen als
priester, als religieus, als diaken.
Maak ook onze generatie gevoelig
om Uw verkondigers te worden.

Sterkte aan de familie.

U opnieuw bekend te maken in onze
wereld.

………………………………………………………

We vragen het U, van wie we alle heil
verwachten.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Zondag 8 augustus
11.00

Zwd. Mia Zinzen-Lennartz;
Echtp. Bleijlevens-Peerboom (st);
Ouders Strijthagen-Geurts (st);
1e jrd. Wiel Frijns (o);
Minie Bessems-Bindels (o);
Will Coenen en jrd. Anneliese CoenenStijfs (o);
Wiel Bindels (o);
Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st);
Sjeng Schrijvers (o);
Clara Schielen-Hameleers;
Jrd. ouders Reulen-Doveren en Lie
Doveren;
Overled. van fam.Lardinois-Bisschoff;

Roep ook vandaag in onze gemeenschap
jonge mensen

Gaan trouwen:

17 juli: Michel Bleijlevens en Jill Lommen,
Stampstraat 111
60 jaar getrouwd

24 juli: echtpaar Luja-Ramaekers,
Haembuckersstraat 35
Proficiat en een mooie dag toegewenst.
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Parochie Sint Bernardus Ubachsberg
Kerkdiensten

Opgave misintenties Ubachsberg

Misintenties voor opname in het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met woensdag
4 augustus. 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 17 juli.

Weekeinde v.d. 16e zondag door
het jaar.
19.00

1e jrd. Sjeng Franssen;
Jrd. ouders Lousberg-Vaessen;
Jrd. echtgen. Schijns-Donners;
Jrd. ouders Bessems-Franssen;
Ria Thewessen-Vliex;
Sjeng Senden (buurt);

Hubert Cleuters (st.);
Ouders Prumpeler-Groven ;
Sjaak Bisschops en Gertie Bisschops-van
Wersch;
Jo Vanderhoeven (o);
Sjaak Debets (buurt);
Roos Hoenen-Muijtjens (o);
Herm Somers (o);

Woensdag 4 augustus.
Woensdag 21 juli.
19.00

Leo Bosch en overled. v. familie BoschSieben;
Ouders Pieters-Groven;
Johan Voncken-Vliegen (st.);

Zaterdag 24 juli.

Weekeinde v.d. 17e zondag door
het jaar.
19.00
Opluistering: gemengd kerkelijk
zangkoor St. Bernardus

Lieneke Koonen-Schrijvers (o);
Piet Zinzen (verj.) en Huub Conemans;
Bernard Voncken (buurt);

Woensdag 28 juli.
19.00

Voor het welzijn van alle parochianen;
Maria Zitzen (st.);

Zaterdag 31 juli.

Weekeinde v.d. 18e zondag door
het jaar.
19.00

Jrd. ouders Ubachs-Rouwette en zoon
Leo (st.);
Jrd. ouders Scheepers-Ubaghs (st.);
Aad Martens;

19.00

Jean Kerckhoffs (o);
Echtgen. Rouwette-Bex (st.);
Ronald Bosten (st.);

Zaterdag 7 augustus.

Weekeinde v.d. 19e zondag door
het jaar.
19.00

Zwd. v. Maria Bosch-Moonen;
Jrd. v. Zef Bosch;
Jrd. Giel Habets;
Jrd. Joep Zinzen (st.);
Jrd. ouders Souren-Hodiamont (st.);
Jrd. ouders Smeets-Schijns (st.);
Ouders Pieters-Groven;
Maria Rosenboom-Moederscheim;
Jozef Hamers (st.);
Sjaak Debets (o);
Johan Meulenberg (o);
Louise Bisschops-Wintgens (o);
Rosy Groenemeijer-Snijders (o);

Woensdag 11 augustus.
19.00

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

………………………………………………………

Wij namen afscheid van

- 1 juli: Maria Bosch-Moonen,
v/h Bernardusplein , Ubachsberg in de
leeftijd van 91 jaar.
- 7 juli: Fien Boumans-Braun,
v/h Kerkstraat , Ubachsberg in de leeftijd
van 97 jaar.
Wil hen in uw gebeden gedenken
……………………………………………………

Gedoopt

- 19 juni: Bente Niks, dochter van fam.
Niks-Noteborn, Mostardstraat 10,
Ubachsberg
- 26 juni: Tijn Leunissen, zoon van fam.
Leunissen-Wauben, Klaverweerd 21,
Ubachsberg.
Van harte proficiat, ouders en kinderen.
Welkom in onze eigen parochie gemeenschap en in de wereldkerk. Mogen wij allen samen groeien in geloof,
hoop en liefde.
……………………………………………………

Rozenkrans:

woensdagavond om 18.40 uur vóór de
mis van 19.00 uur.
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Parochie Sint Bernardus Ubachsberg
Nieuws
Fietsenzegening

Koffie drinken

Vrijdag 23 juli zal pastoor Pisters de fietsen zegenen van de
schoolverlaters van groep 8 van basisschool Bergop in
Ubachsberg. Nu de jongens en meisjes aan een nieuwe episode
in hun leven beginnen, vragen we Gods zegen opdat zij mogen
uitgroeien tot jongvolwassen mensen, en dat God hun daarbij
tot steun en bescherming mag zijn. We wensen de jongeren
veel succes op hun nieuwe school.

In juli en augustus is er geen koffiedrinken
op de pastorie in Ubachsberg (behalve op
15 augustus bij de viering van het
Bernardusfeest).

Herinrichting zijbeuk Bernarduskerk
Als u dit leest hebben de banken uit de zijbeuk aan het Mariaaltaar een andere opstelling gekregen (U-vorm). De vrijgekomen
ruimte kan zo dienst doen als intiemere doopkapel en is
eventueel beschikbaar voor muziekgezelschappen, opdat zij
tijdens de kerkdiensten meer ruimte ter beschikking krijgen. De
banken worden later vervangen door verplaatsbare stoelen.
Hier kunnen dan ook parochianen die slecht ter been zijn plaats
nemen en ook rolstoelers kunnen hier plaatsnemen

Poetsploegen zoeken uitbreiding
De poetsploegen Ubachsberg zijn op zoek naar dames en heren
die de groep willen komen versterken. Momenteel zijn er 4
groepen die eens in de 2 maanden aan de beurt zijn. Meestal
dinsdagmorgen van 9 tot 10.30 uur. Info en opgave bij Bepke
Franssen of Jos Hamers.

Processie Ubachsberg
Een hartelijk woord van dank voor alle
parochianen, die hebben meegewerkt de
processie mooi en sfeervol te laten
verlopen. En dank aan allen die zich
hebben ingezet voor de feestelijke
versiering van de straten waar de
processie kwam. Het was geweldig!
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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 13 augustus.
Redactie
Mieny Grooten, Hein Lemmens, Pastoor Pisters
Inleveren kopij volgende uitgave
Uiterlijk 30 juli. Liefst per e-mail:
redactie@parochie-hremigius.nl
Opgeven misintenties volgende uitgave
Misintenties t/m 10 september kunt u opgeven tot 2 augustus.
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.

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
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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