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Op nationale ziekenzondag 11 september j.l. zijn er in de kerk in 

Simpelveld opnames gemaakt voor het TV programma “Andere 

Tijden”.  

Op die dag vertrok vanuit Nederland, (Maastricht), de aller-

allerlaatste bedevaarttrein naar Lourdes. Vele jaren lang zijn 

bedevaarders per trein op weg gegaan, naar O.L. Vrouw van 

Lourdes, in de hoop een beetje kracht naar kruis te vinden, of 

misschien wel een stukje genezing voor lichaam of geest. 

In 1933 reisde ook de 11-jarige Mia Jansen uit Simpelveld, af naar 

Lourdes. Ze had een longziekte en was aan haar bed gekluisterd. 

En in Lourdes… daar geschiedde een klein wonder: Mia kwam -als 

herboren- terug. Ze kon weer lopen en leefde nog lang en 

gelukkig. 

Op ziekenzondag was ook haar broer Jo Jansen uit Bocholtz in 

de Remigiuskerk  aanwezig. In deze kerk immers kwam Mia 

destijds vaak naartoe om te bidden en te danken. In de TV 

uitzending kunt u een interview zien en horen van Jo Jansen, 

waarin hij herinneringen ophaalt aan de wonderbare genezing 

van zijn zus Mia in 1933. 

Ook zuster Maria Redemptora Sluper uit het voormalige klooster van Simpelveld en nu woonachtig in 

Woonzorgcentrum De Beyart in Maastricht, geeft een mooi getuigenis over Mia Jansen. Zij heeft Mia nog 

persoonlijk gekend. 

De uitzending van “Andere Tijden” is op zaterdag 1 oktober, 21.20 uur op NPO2.  

 

 

 

Bij de foto’s:  

De Onbevlekte Maagd Maria 
verscheen in 1858 maar liefst 18 
maal aan het kleine meisje 
Bernadette Soubirous. 

oktober 2016 3e jaargang nummer 34 
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Bezoek onze adverteerders 

 Praktijk voor Fysiotherapie 
 

 

 

 

 

 Fysiotherapie 

 Osteopathie 

 McKenzie therapie 

 Sportrevalidatie 

 Massage 

 Rugscholing 

 Fysiofitness 

 RSI preventie 

 Manuele therapie 

 Cranio-sacrale therapie 

 Huisbezoeken 
 

Doctor Ottenstraat 48 | 6369 VP Simpelveld 

Telefoon: 045 544 18 17 

info@fysio-baggen.com | www.fysio-baggen.com 

 
Raymond Spork 

Ruime sortering RVS badkamer– en 

toiletaccessoires, o.a. Blomus, Geesa, Keuco 

Grote keuze in bad– en w.c. matten,  

o.a. Aquanova, Floris, Meusch, Spirella. 

 

Altijd leuke aanbiedingen 

Installatiebedrijf RAYMOND SPORK 

Vroenhofstraat 5 

6369 AP SIMPELVELD 

Telefoon: 045 - 544 03 72 

Gas-, water-, sanitair-, en c.v.-installateur 
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Als één van de werken van barmhartigheid 

presenteerden we aan het einde van de Bronk in 

Simpelveld, afgelopen mei, “De vreemdelingen 

opnemen”. In ons dorp woonachtige vluchtelingen 

werden letterlijk met open armen ontvangen binnen 

onze parochiegemeenschap. Een eerste openlijke 

ontmoeting, waar het niet bij mocht blijven. Zeker als 

we het woord Barmhartigheid vertalen als: dingen zien, 

bewogen worden en in actie komen. 

 

 
 

Op zaterdagavond 1 oktober a.s. besteden we tijdens 

de viering van 17.45 uur in de Remigiuskerk weer 

speciale aandacht aan het thema “de vreemdelingen 

opnemen” door samen met vluchtelingen inhoud te 

geven aan de dienst van het woord, waar elke 

Eucharistieviering mee begint. Maar we willen die 

avond ook samen offergaven delen. Immers het delen 

van welvaart is een onderdeel van elk geloof: Zowel 

Jezus, Mohammed, Boeddha hebben dit voorgeleefd. 

Maar het delen van welvaart betekent ook een plek 

durven geven aan mensen die gevlucht zijn vanwege, 

voor ons veelal onbegrijpelijke, situaties van politiek 

geweld, oorlog, onderdrukking of verbod op vrijheid 

van meningsuiting.  

Voor ons kostbare verworvenheden. Maar vluchten 

betekent ook een lange weg om een nieuwe situatie 

een nieuw leven op te bouwen in een vaak compleet 

andere en onbekende omgeving. Andere mensen, 

andere gebruiken, een andere taal, onbekende beelden 

van elkaars leefwijze en culturen.  

Wij zijn van mening dat door elkaar te durven 

ontmoeten, met elkaar in contact te komen letterlijk 

inhoud gegeven kan worden aan het ingewikkelde 

woord “Barmhartigheid”. 

De dingen durven zien die de aanwezigheid van 

gevluchte medemensen met zich mee brengt; bewogen 

worden door elkaars leefsituatie en in actie komen door 

elkaar letterlijk te ontmoeten en te zoeken naar een 

bijdrage om integratie. Eigenlijk antwoord durven te 

geven op de vraag hoe we binnen onze Simpelveldse 

gemeenschap inhoud durven te geven aan de opdracht 

vanuit ons geloof: “De vreemdelingen opnemen”. 

 

 
 

Uw aanwezigheid tijdens de viering op zaterdagavond 

1 oktober kan helpen bij het ZIEN hoe we samen ons 

geloof kunnen belijden. We kunnen ons BEWOGEN 

VOELEN door een bijdrage te leveren aan de 

offergaven die tijdens de viering zullen worden 

aangeboden. Vluchtelingen zullen zelfgemaakte 

lekkernijen verzorgen uit hun eigen cultuur. U als 

deelnemer aan de viering kunt een bijdrage leveren 

door bv. een zelfgemaakt Limburgs product mee te 

brengen en vóór de Eucharistieviering achter in de kerk 

af te geven.  

Na de viering kunnen we met zijn allen IN ACTIE KOMEN 

tijdens een nazit, waarbij de offergaven uit de viering 

gezamenlijk gedeeld kunnen worden en we in contact 

met elkaar nader kunnen kennismaken. Deze nazit vindt 

plaats op het adres Schiffelderstraat 48 (binnenlopen 

bij nummer 42). 

 

Graag zien we u op 1 oktober in onze parochiekerk en 

het samenzijn na afloop. 

 

Pastoor Pisters 

Brigitte Vogt 

Joop Heuts 

Parochienieuws Simpelveld 
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Bezoek onze adverteerders 

 Onderlinge begrafenis- en crematievereniging  

HELPT ELKANDER  

Secretariaat: Irmstraat 43  

6369 VM Simpelveld  

tel: 045-5442476  

e-mail: helptelkander.simpelveld@hetnet.nl  

Wat zijn de voordelen:  
 Hoge uitkering: De uitkering bij overlijden werd ingaande 1 januari 2015 verhoogd met €400 tot €4.150. Dit 

is het hoogste bedrag van alle begrafenis- en crematieverenigingen van Limburg.  

 Lage contributie  

 Snelle en zorgvuldige dienstverlening  

 Goede bereikbaarheid  

 Uit te keren bedrag is vrij besteedbaar  

HET BEGRAFENISFONDS VOOR EEN UITVAART OP MAAT.  

Voor een persoonlijke begrafenis die aansluit bij uw wensen! Wilt u een afspraak? Bel of  

e-mail met Mw Tatjana Haagen, tel: 045-5442476. e-mail: helptelkander.simpelveld@hetnet.nl  

Jarenlange ervaring en neutrale prijsvergelijkingen leert dat de familie bij de afhandeling (en service) van een  

sterfgeval verreweg het beste af is bij de plaatselijke, geroutineerde begrafenisonderneming “Haagen".  

  

Vroenhofstraat 1 
 

6369 AP  

Simpelveld 
 

045—544 13 72 

Ook voor koffietafels 

en al uw feesten 
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Er zijn 7 bijeenkomsten. De opbouw van de 

bijeenkomsten is steeds hetzelfde. We luisteren naar 

muziek, lezen een zelf gevonden gedicht of  zelf 

gemaakte tekst, en wisselen ervaringen uit. Er is 

aandacht  voor de theorie: Hoe verloopt een 

rouwproces eigenlijk?  

U kunt zich opgeven voor deze 7 dinsdagmiddagen om 

de veertien dagen van 2 tot 4 uur. 

Wanneer: 15 en 29 november, 13 december, 10 en 24 

januari , 7 en 21 februari. 

Graag van tevoren opgeven:  

parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl  

of bij Pastoor Pisters. 

Voor meer informatie  kunt u ook terecht bij: Pastor 

Jacques Vestjens, rouwbegeleider, tel. 06-24959086. 

www.ruimtevoorverdriet.nl  

U kunt ook eens vrijblijvend komen kijken op de eerste 

bijeenkomst van 15 november. 

Op zondag 2 oktober, het Patroonsfeest van de H. 

Remigius, zal Kerkelijk Zangkoor Harmonia om 11.00 uur 

de Eucharistieviering opluisteren met de Missa 

Pontificalis van L. Perosi. 

 

Het koor, o.l.v. Jean Lardinois en met orgelbegeleiding 

van Paul Huijts, zingt verder nog  

Exultate Deo (W. Andriessen),  

Wees gegroet Maria (A. Kropivsek),  

Ave Maria (J. Arcadelt),  

Iste Confessor (A. Scarlatti) en  

Panis Angelicus (C. Franck).  

Na de zegen sluit Harmonia af met Cantate Domino 

(A.Gretchaninoff). 

 

Na afloop van de H. Mis zal er een deurcollecte worden 

gehouden om de parochianen de gelegenheid te geven 

om hun waardering voor het koor tot uitdrukking te 

brengen. Harmonia, niet alleen te beluisteren tijdens 

Hoogfeestdagen, maar ook bij elke maandelijkse 

uitvoering en diverse uitvaartdiensten. En niet te 

vergeten een vaste groep mannen, die elke 

zondagmorgen present is om de Gregoriaanse 

gezangen en gevarieerde liederen ten gehore te 

brengen. Ook omdat er al jaren geen donateuractie is 

gehouden, bevelen wij de collecte van harte aan.  

Dus, toon u een ware "Vriend van Harmonia" en geef 

royaal.  

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gulle gave! 

Parochienieuws Simpelveld 

mailto:parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl
http://www.ruimtevoorverdriet.nl
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Bezoek onze adverteerders 

 

 

 

 

 

 

Horeca 
IJs, koffie , wafels en gebak, Lunchkaart 

Feestjes en groepsarrangementen  
Winkel 

Deco en streekproducten (manden)   
 Rousseau chocolade 

Eigen geteelde aardappelen, 
Limburgse appels en seizoensfruit 

 Kaas en zuivel van zuivelboerderij uit het mergelland 

Workshops 
Seizoens workshops en Verrassingsworkshops 

Openingstijden 
(van 24 december tot 15 maart aangepaste openingstijden zie website) 

Dinsdag t/zondag 10.00 tot 18.00 uur 
Mei juni juli augustus tot 21.00 uur 

Hoeve Scholtissenhof - Heiweg 1 - 6351HP - Bocholtz 
045-5445260 info@scholtissenhof.nl 

 

Proef, Geniet en Beleef… 
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In Simpelveld wordt op zondag 2 april 2017 het Vormsel 

toegediend aan kinderen uit groep 8. Zij ontvangen via 

de school een aanmeldingsformulier. Wie niet op De 

Meridiaan zit, kan zich apart opgeven bij de pastoor. 

Op zondag 9 oktober om 11.00 uur zingt kamerkoor 

Concertato in de Remigiuskerk te Simpelveld. 

Kamerkoor Concertato o.l.v. Steven van Kempen, is een 

koor dat bestaat uit een selecte groep zangers die in 

koorverband streven naar een koorklank die meer 

diepgang en muzikaliteit zoekt en tracht te vinden in 

een mooie reeks aan repertoire van vroegbarok tot 

hedendaagse koormuziek. We proberen het publiek te 

blijven boeien tijdens onze themaconcerten en 

uitvoeringen in Limburg en ver daarbuiten.  

 

Op vrijdag 7 oktober a.s. vindt  ‘s avonds de traditionele 

lichtprocessie plaats vanuit de Sint Remigiuskerk naar 

de kapel van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee aan de 

Rodeput. 

De processie start na de H. Mis van 19:00 uur rond 19:30 

uur. Aan de processiedeelnemers zullen kaarsen 

worden uitgedeeld.  

De route loopt via de Kloosterstraat, binnendoor naar 

de Lourdesgrot nabij het Hellingbos, waarna na een 

kort gebed en Lourdeslied de tocht wordt voortgezet 

naar de kapel Sterre der Zee aan de Rodeput. 

Wij hopen u met velen te mogen begroeten. 

Bestuur Stichting Kapel Sterre der Zee. 

In Simpelveld trekt op zondag 21 mei de processie uit 

naar buurtschap Bosschenhuizen. 

Meer info volgt in het voorjaar. 

De collecte die van 19 t/m 24 oktober 2015 in de 

Gemeente Voerendaal gehouden mocht worden heeft 

ruim € 2.000,- opgebracht, veel dank daarvoor. Mede 

door uw hulp heeft onze stichting de twee missie ’s in 

Kazachstan (vroeger Siberië) weer kunnen 

ondersteunen met 2 x 9 grote dozen heel mooie kleding 

voor kinderen en bejaarden. 

Ook zijn 2 auto´s van 20 kub in de Eifel gebracht voor 

verder vervoer naar Oekraïne of voormalig Russische 

staten. De zusters, paters en de armen bidden dagelijks 

voor u en uw intenties tot de H. Maagd Maria die in 1917 

te Fatima beloofd heeft dat Rusland zich zal bekeren en 

er een tijd van vrede zal komen voor de hele wereld. 

Dit jaar zal in Ubachsberg de collecte gehouden worden 

van 17 t/m 22 oktober.  

We hopen dat u de armen die zo onder het 

communisme geleden hebben de winter door wilt 

helpen met een gift in de collectebus. Wij zeggen u bij 

voorbaat hartelijk dank. 

Wiel en Cisca Keijmis-Linthorst, Stichting Warm 

Hart voor Siberië. 

Op woensdagavond 26 oktober is er weer een 

filmavond op de pastorie in Ubachsberg. Wie het leuk 

vindt om samen met anderen een mooie film te 

bekijken is van harte welkom. We starten om 19.30 uur. 

Welke film we gaan bekijken, dat verklappen we nu nog 

niet. Na afloop is er een korte nabespreking. Wees 

welkom, de koffie staat klaar ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Samen kijken is veel leuker ! 

Parochienieuws Simpelveld 

Parochienieuws Ubachsberg 
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Zaterdag 1 oktober 

1e jrd. Hein Vliex (o); 

Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st); 

Jrd. ouders Vliex-Keijdener (st); 

Jrd. Thei Weijers; 

Corine Dautzenberg-Corten (o); 

Jrd. Leo en Netta Snackers-Peukens; 

Jrd. ouders Houben-Ploumen en zonen 

Sjef en Pierre; 

Zondag 2 oktober 

Jrd. ouders Bessems-Bindels en zoon 

George (st); 

Jrd. ouders Houppermans-Vijgen en Jos 

Houppermans (st); 

Gerard Vanhommerig (o); 

Jan Bemelmans; 

Wiel Heuts (o); 

Leo Kleijnen (o); 

Jrd. ouders Thill-Lerschen en voor Jeu en 

Mia Thill-Luiten; 

Jrd. ouders Sevarts-Didden en ouders 

Lipperts-Rohen, tevens uit dankbaarheid; 

Jrd. ouders Jan en Sofie Hounjet-Hamers; 

Jrd. Fred Prickarts; 

Uit dankbaarheid; 

Jrd. ouders Huits-Hermans; 

Dinsdag 4 oktober 

Piet Hodinius (o); 

Donderdag 6 oktober 

Vrijdag 7 oktober 

1e jrd. Annie van Leur-Dautzenberg (o); 

Harrie Otten (st); 

Bertha Meurers-Slϋper (o); 

Leny Hounjet-Merx (o); 

Gerda Joosten-van Waarsenburg en voor 

zoon Theo (o); 

Frieda Slangen-Claassen (o); 

Zaterdag 8 oktober 

Zwd. Mathieu Kikken; 

Zwd. Mart Meijs; 

Bertha Brouwers-Knops (nms. buurt 

Molsberg en oude Molsberg); 

Jan Houben (o); 

Jrd. ouders Grond-Strijthagen; 

Uit dankbaarheid b.g.v. 50 jarig huwelijk 

Hubert Bleijlevens en Maria Louisa 

Hamers; 

Zondag 9 oktober 

Zwd. Truus Schöller-Beckers; 

1e jrd. Trautje Lenzen-van Gestel (o); 

Finy Frijns-Scheepers (o); 

Ouders Vliex-Demollin en zoon Loek (st); 

Jrd. Juliana Bisschops-Otten (st); 

Jrd. Jetty Vaessen-Schneiders (st); 

Francisca Ter Voorde-van Beekveld (o); 

Gerda Schaeks-van Ermingen (o); 

Jrd. ouders Alex en Annie Herberichs-

Heuts; 

Ouders Otten-Merx en ouders Houben-

Theunissen en fam.; 

 

Dinsdag 11 oktober 

Frieda Slangen-Claassen (o); 

Lieske Toonen-Bonten; 

Donderdag 13 oktober 

Voor de zieken van onze parochie; 

Zaterdag 15 oktober 

Jrd. ouders Coerver-Leunissen (st); 

Jrd. ouders Packbier-Schrijvers en zoon 

Wiel (st); 

Jrd. Herman en Lieske de Wind-van Loo 

(st); 

Mathieu Kikken (nms.buren Bocholtzerw. 

en Schiffelderstr.); 

Ger Didden; 

Jrd. Leonie Bleijlevens-Pelzer; 

Zondag 16 oktober 

Jrd. ouders Kohl-Grosjean (st); 

Voor priesterroepingen (st); 

Maria Vanthoor (st); 

Troutje Hamers-Grond (o); 

Netty Vrusch-Faarts (o); 

Anny Haan-Simons (o); 

Jrd. ouders Souren-Kreuels (st); 

Jrd. Toon en Anna Eijkemans-Hamerlinck 

(st); 

Dinsdag 18 oktober 

Gerard Vanhommerig (nms.buurtver. 

Bosschenhuizen); 

Gerard Meesters; 

Echtp. Gotschalk-Knops (st); 

Echtp. Huveneers-van Ophoven (st); 

Dinsdag 20 oktober 

Voor alle parochianen; 

Zaterdag 22 oktober 

Jrd. Hubert, Jos Heuts (st); 

Bernadine Schreuders-Ponsen (o); 

Jrd. Piet Muijtjens; 

Zondag 23 oktober 

Jrd. ouders Hamers-Hodiamont (st); 

Simpelveld 
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Jrd. ouders Hermans-Thomas (st); 

Math en Rob Grooten (nms. Tiny en 

mam); 

Sjef Frijns; 

Jrd. Giel Houben (st); 

Dinsdag 25 oktober 

Finy Bartholomé-Simon (v.w. 

verjaardag); 

Giel en Bertha Xhonneux (st); 

Donderdag 27 oktober 

Voor de zieken van onze parochie; 

Zaterdag 29 oktober 

Zwd. Dienie Coerver-Vliegen (o); 

Bertha Brouwers-Knops (o); 

Walter Blumenstein (o); 

Jrd. Dixie Dean; 

 

Zondag 30 oktober 

Jrd. ouders Bleijlevens-Roebroek en 

Finy Bleijlevens (st); 

Ton Weerts en kleinzoon Dean, tevens 

voor Jo Berger; 

Enny Bosch-Direcks (o); 

Levende en overl. leden van 

mannenkoor David; 

Jrd. Hans Hellenbrand en ouders 

Hundscheid-Heynen; 

Hub Strouven; 

Jrd. fam. Godschalk-Prumpeler; 

Jrd. Leo Schwanen en zoon Math; 

Zaterdag 1 okt. 

Finy Habets-Monsuwé (o); 

Ernest Senden (o); 

Wiel Wiertz; 

Marcel Neven; 

Woensdag 5 okt. 

Annie Franssen-Schijns; 

Ronald Bosten; 

Zaterdag 8 okt. 

Maria Voncken-Vleugels (o); 

Echtg. Bisschops-Engelen (st.); 

Jrd. ouders Amkreutz-Daemen (st.); 

Jrd. ouders Schijen-Habets (st.); 

Woensdag 12 okt. 

Annie Franssen-Schijns; 

Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 

Zaterdag 15 okt. 

Gerda Bemelmans-Keulartz (o); 

Roos Hoenen-Muijtjens; 

 

Woensdag 19 okt. 

Annie Franssen-Schijns; 

Voor de bijdragers van de parochie; 

Zaterdag 22 okt. 

Ger Ernes (o); 

Ria Thewessen-Vliex (verj.); 

Jac. Dautzenberg en schoonouders 

Bosch-Sieben; 

Jrd. ouders Voncken-Habets en overl. 

fam.; 

Jrd. Zef Borghans; 

Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 

Woensdag 26 okt. 

Annie Franssen-Schijns; 

Voor de zieken van de parochie; 

Zaterdag 29 okt. 

Zwd. Sjeffie Steegmans-Donders;  

Corrie Goossens-Kooijman (o); 

Huub Herben (o); 

Ouders Steinbusch-Schnackers zoon 

Math. en kleindochter Mireille; 

Ouders Hartmans-Koch en echtg. 

Hartmans-Krings; 

Elly Kaelen-Huijnen (st.); 

Jrd. Leo en Anny Voncken-Keulartz; 

Jrd. ouders Packbier-Bex (st.); 

Jrd. Hein en Lidwine Voncken (st.); 

Els Klinkenberg en haar broers Sjef en 

Eugène; 

Namens brt.ver. Kerkstraat een H. Mis 

ter intentie van 

Jo Jongen, Gerda Bemelmans-Keulartz, 

Resi Vroemen-Jennekens, Maria 

Voncken-Vleugels 

en Mia de Haas-Ritzerfeld; 

 

Zondag 30 okt. 

 

Ubachsberg 
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Zaterdag 1 oktober  

Marjo Lux-Zinzen; 

Jrd. Lies Dumont-Emonts (st); 

Jrd. ouders van den Broek-Langohr; 

Ouders Dumont-Plessen (st); 

Wiel en Carla Stassen-Magermans (st); 

Maria Jansen-Kohl; 

Jrd. ouders Hursel-Hodiamont; 

Jrd. Piet Juneman en ouders Juneman-

Dumont; 

3e Jrd. Mathieu Brauwers; 

Jrd. ouders Jorissen-Hupperets; 

 

Zondag 2 oktober  

Jrd. ouders Maassen-Hursel (st); 

Hub Hodinius; 

Maandag 3 oktober  

Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw 

(st); 

 

Dinsdag 4 oktober  

Woensdag 5 oktober  

Mej. Derikx (st); 

Mia Vanweersch-Prevos; 

Jrd. Tiny Senden-Brouwers; 

Donderdag 6 oktober  

Voor alle zieken van onze parochie; 

Vrijdag 7 oktober 

Echtp. Laeven-Contzen (st); 

Voor alle vrijwilligers van onze parochie; 

Zaterdag 8 oktober  

Annelies Waltmans-Coerver (o); 

Familie Schnackers-Grooten (st); 

Jrd. Eleonore Dressen; 

Jrd. Ton Andriolo; 

Zondag 9 oktober  

Bella Jorissen-Grond; 

Leo Senden (o); 

Jrd. Pastoor Delissen (st); 

Jrd. Herman Stauvermann; 

Maandag 10 oktober 

Ter intentie van onze parochie; 

Dinsdag 11 oktober  

Voor de jeugd; 

Woensdag 12 oktober  

Ouders Knops-Jorissen, Albert, Hub en 

Ennny; 

Donderdag 13 oktober 

Voor de intenties uit het intentieboek; 

Vrijdag 14 oktober  

Jrd. ouders Gottschalk-Baumgarten (st) 

Familie Schnackers-Grooten (st); 

Jrd. Helma Coerver-Peters en Winand 

Coerver, zonen Wiel en Ger (o); 

Zaterdag 15 oktober 

Zwd Jo Lommen; 

Lenie Scheeren-Haagen (o); 

Tiny Grooten-Hamers (o); 

1e Jrd. Annie Hamers-Hamers; 

Zondag 16 oktober  

11e jrd. Alois Frings (st); 

Lena Volders-Sauren (o); 

Jrd. ouders Weijers-Rhoen; 
 

Maandag 17 oktober  

Voor alle vrijwilligers van onze parochie; 

Dinsdag 18 oktober  

Echtp.Schrijvers-Wintgens  (st); 

Woensdag 19 oktober  

Ter intentie van onze Lieve Vrouwe van 

Lourdes en de Heilige Bernadette; 

Donderdag 20 oktober  

Johan Nevelstein; 

Vrijdag 21 oktober  

Ter intentie van onze parochie; 

Zaterdag 22 oktober  

50-jarig Huwelijksfeest Mathieu en 

Gemma Frijns-Possen 

Harrie Schmeets (o); 

Jrd. Johan Hanssen (st); 
 

 

Bocholtz 

maandag 18.30 uur (+aanbidding) 

woensdag en vrijdag 18.40 uur  

Dagkapel 
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Zondag 23 oktober  

Voor alle gedoopte Christenen; 

Maandag 24 oktober  

Ouders v.d. Linden-Höppener en 

familie; 

Harie Jorissen; 

Dinsdag 25 oktober  

Uit dankbaarheid; 

Woensdag 26 oktober  

Voor de gezinnen; 

Donderdag 27 oktober  

Voor roepingen tot het kloosterleven; 

Vrijdag 28 oktober  

Voor alle overledenen van onze 

parochie 

Zaterdag 29 oktober  

Voor de levende en overleden leden 

van RKVV Sportclub’25; 

Jrd. ouders Bertram-Schepers en Jo en 

Finy Bertram-Duizings; 

Kees Houben (o); 

Jrd. Richard Pongraz (st); 

Lambert Vanhommerig; 

Jrd ouders Schepers-Bertram; 

Jos en Tiny Frijns-Hamers en Maria 

Hamers;  

Jrd. Hub en zoon Jos van Nunspeet en 

ouders; 
 

Zondag 30 oktober  

Jrd. Wiel Conjaerts (st); 

Hub Hodinius; 

 

Maandag 31 oktober 

Uit dankbaarheid; 

 

Dameskoor Morgenzang organiseert een 

jubileumconcert waarmee het de festiviteiten  in het 

kader van het 50-jarig jubileum wil afsluiten. Een 

jubileum is een mooie gelegenheid om terug te kijken 

naar het verleden, maar zeker ook een aanleiding om 

vooruit te kijken en nieuwe wegen te bewandelen. 

Daarom organiseert het koor voor het eerst in zijn 

bestaan een concert waaraan meerdere koren 

deelnemen: Mannenkoor Polyhymnia Heerlerbaan, 

Kerkelijk zangkoor St. Caecilia Houthem (beide olv 

Bernarda van Kerkvoort), Gemengd koor Lief en Leed 

Banholt(olv Hans Scheijen) en het jubilerende 

Dameskoor Morgenzang Bocholtz(olv Bart van 

Kerkvoort). Liederen rond het scheppingsverhaal zijn 

de leidraad tijdens dit concert.  

U bent allen van harte welkom bij dit concert op 

zondag 23 oktober  in de Heilige Jacobus de Meerdere 

kerk te Bocholtz. Het concert begint om 16.00 uur. De 

kerk is open vanaf 15.30 uur. Er wordt geen entree 

gevraagd, maar een vrijwillige bijdrage in de kosten 

wordt op prijs gesteld. 

 

De ziekencommunie wordt in oktober rondgebracht op 

vrijdag 7 oktober op de gewone tijd. 

 

Allerheiligen wordt gevierd op dinsdag 1 november. Er 

is een gezongen Hoogmis op dinsdagavond om 19.00 

uur, opgeluisterd door ons gemengd kerkelijk 

zangkoor. Op woensdag 2 november vieren wij de 

gedachtenis van Allerzielen. Er is een gezongen 

Requiemmis om 19.00 uur, opgeluisterd door ons 

dameskoor. Het Allerzielenlof is op zondag 30 oktober 

om 16.00 uur waarna de graven van ons kerkhof 

gezegend zullen worden.     

Parochienieuws Bocholtz 
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Bezoek onze adverteerders 

  

UW VOETEN GOED VERZORGD? 

LOPENDE RECLAME VOOR MIJ! 

  

Uw T.C.I. gediplomeerde 

Pedicure staat voor: 

  

Kwalitatief perfecte scholing! 

Professionaliteit! 

Vakmanschap! 

  

Mevr: A.M.H.Maesen 

Tel: 06-47 51 26 37 

  

Ook bij U aan huis, 

ZONDER meerprijs!!  
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27 augustus Mart Meijs Puntelstraat 1 B 83 jaar 

 

27 augustus Pierre Bartels Bulkemstraat 26 68 jaar 

 

2 september Petra Meilink Brandstraat 145 70 jaar 

 

8 september Dienie Coerver-Vliegen Kloosterplein 21 77 jaar 

 

 

 

5 september Sjeffie Steegmans-Donders Bernardusplein 12 95 jaar 

 

 

30 augustus Jo Lommen Wilhelminastraat 48b Epen    v/h Steenberg 54 Bocholtz 85 jaar 

 

 

Sterkte aan de familie ! Moge deze namen geschreven staan in de palm van Gods hand.  

Overleden 

 

 

4 september  Charlotte de Boer  dochter van Richard de Boer en Fion de Boer-Heiligers  De Slag 25 Bocholtz 

 

4 september  Amelie Schaeks  dochter van Michel Schaeks en Wendy Kreutz  Dautzenbergstraat 24 

    Bocholtz 

 

Welkom in onze Kerk. Dat onze dopelingen naar het voorbeeld van de ouders, peetouders en de hele geloofsgemeenschap  

mogen opgroeien in geloof, hoop en onderlinge liefde. 

Gedoopt 

 

 

8 oktober 17.45  50 jarig huwelijk echtpaar Hubert en Maria-Louisa Bleijlevens-Hamers 

 

Proficiat aan het gouden bruidspaar. 

Huwelijksjubilea 
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Bezoek onze adverteerders 

Lei’s  
schilderwerken 
 

Voor binnen- / buitenwerk 

 en onderhoud 
 

Tel: 045-5440548 

 06-55168447 
 

Quelle 24 

6351 AW Bocholtz 
lei-schilderwerken@planet.nl 

 

 

SWOBS COMPUTERHOME 2003 Wilhelminastraat 19 Bocholtz 

Doe eens iets voor jezelf. Ga een computercursus volgen. 

Wij hebben een zeer bekwaam team van lesbegeleiders en zeer duidelijke lesboeken voor iedere 

cursus. Met 13 jaar ervaring en meer als 4.000 mensen die bij ons les namen zijn we gewoon goed. 

Cursussen  lessen kosten 

 

Windows 10 10 € 80,00 

 

Internet en Email // bankieren  10 € 80,00 

 

Fotobewerking Adobe Photoshop 10 € 110,00 

 

Diashow met Magix Fotostory Easy 10  € 110,00 

Kosten cursusseninclusief  

 Gratis gebruik oefenuren op : 

 Maandag van 14.00-16.00 uur 

 Vrijdagavond van 19.00-21.00 uur 

Bel, tussen 10.00 uur en 20.00 uur met  

Math Bisschops: 045-5442407 of Annie Wouters 043-4502277 en meld je aan. 

Inschrijven kan ook via de website: www.computerhome.info 
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Getuigen van barmhartigheid 

In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio / 

Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de 

katholieke gelovigen in de Filippijnen. Natuurrampen, 

armoede en arbeidsmigratie zijn slechts enkele van de 

problemen in dit land.  

Land van tyfoons 

Steeds weer worden de Filippijnen getroffen door 

zware tropische stormen. In 2013 raast de supertyfoon 

Haiyan over het land en laat een spoor van vernieling 

na. Duizenden mensen vinden de dood. Degenen die 

het overleven hebben niets meer. Geen huis, geen 

bezittingen, geen bestaansgrond. Zoals de 

vissersgezinnen aan de kust van Tacloban.  

Armoede: Leven op straat of naar het buitenland 

De armoede in de Filippijnen is groot. In Manila leven 

veel mensen op straat, zoals Guillermas Vitmy. Zij leeft 

er met haar driejarige zoon Danielo en verdient met de 

fietsriksja als taxi wat geld. ’s Avonds slapen ze in de 

riksja. Veel anderen, met name vrouwen, zoeken 

noodgedwongen hun toevlucht in het buitenland. Vaak 

worden ze uitgebuit en krijgen ze te maken met 

seksueel geweld.  

Getuigen van barmhartigheid 

Missio / Pauselijke Missiewerken steunt dit jaar diverse 

projecten van religieuzen in de Filippijnen. Zusters, 

paters en broeders laten Gods barmhartigheid zien in 

hun handelen, zij zijn getuigen van Gods 

barmhartigheid. Hun voorbeeld is een inspiratie voor 

ons.  

Zo hebben de Missiebenedictinessen het initiatief 

genomen tot de bouw van een nieuw dorp voor de 

vissersfamilies in Tacloban. En in Manila is zuster Cecille 

Ido de drijvende kracht achter het gezinscentrum 

‘Tuluyan’, waar dakloze gezinnen worden opgevangen 

en weer op weg geholpen.  

Help onze medegelovigen in de Filippijnen in hun 

streven naar een menswaardig bestaan. 

Geef aan MISSIO / Pauselijke Missiewerken in de 

collecte op Missiezondag 23 oktober of stort uw 

bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO 

Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: 

www.missio.nl  

De pastores van de parochies van Simpelveld en 

Ubachsberg en de MOV-groep Simpelveld-Ubachsberg 

bevelen Missio en het goede werk van de Filippijnse 

religieuzen van harte bij u aan. Bedankt alvast voor uw 

gulle gave! 

De parochies van Ubachsberg en Simpelveld kennen 

vele werkgroepen van vrijwilligers die samen met de 

pastores invulling geven aan het parochiële leven in de 

beide gemeenschappen. En allemaal doen ze heel goed 

werk. 

Eén van die werkgroepen is de MOV-groep.  

‘De watte…?’, denkt u nu waarschijnlijk.  

MOV is een afkorting die staat voor ‘Missie, 

Ontwikkeling en Vrede’. De MOV-groep wil graag 

meehelpen dat de parochie en de parochianen af en toe 

de blik naar buiten werpen, vooral naar mensen in de 

ontwikkelingslanden. Mensen die heel vaak in zeer 

armoedige   
Lees verder op pagina 17  

Parochienieuws Simpelveld 
Ubachsberg 

http://www.missio.nl
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Bezoek onze adverteerders 

 Uw adres voor:  

aardappelen, groenten, fruit boerderijzuivel,  

ambachtelijk brood en gebak.  

Alle producten worden dagelijks dagvers geleverd. 

Tevens een ruim assortiment aan streekproducten 

en relatiegeschenken. 

Kijk voor onze wekelijkse aanbiedingen op 

facebook : Boerderijwinkel Gebr.Spee  
 

Boerderijwinkel Gebr. Spee  

Oude Schoolstraat 2a  

6367 HD Uachsberg  

Tel./Fax 045-5750108  

Mail info@boerderijwinkelgebrspee.nl 
w.boerderijwinkelubachsberg.nl  



Pagina 17 

 

 

 
 

omstandigheden leven, maar heel graag en met veel 

creativiteit willen werken aan een betere toekomst van 

henzelf en hun kinderen. 

De MOV-groep is vooral actief tijdens de Vastenactie in 

het voorjaar en de Adventsactie in het najaar. Met 

diverse activiteiten waaraan parochianen kunnen 

meedoen. Heel graag zelfs, als het aan de MOV-groep 

ligt. Denk aan een standje om aandacht te vragen voor 

een project, aan de solidariteitsmaaltijden in Simpelveld 

en Ubachsberg. Denk aan de jaarlijkse 

Pelgrimswandeling voor Vastenactie. En denk aan de 

collectes aan de kerkdeur. 

Natuurlijk moet er af en toe vergaderd worden om die 

activiteiten te kunnen organiseren. We beperken het 

tot drie keer maximaal anderhalf uur per jaar. Valt te 

doen, nietwaar. Ook is het handig dat een paar mensen 

met mijnheer pastoor meedenken wat er kan gebeuren 

en hoe dat dan moet gebeuren. 

 

Heeft u interesse om mee te werken en mee te 

denken, dan zouden wij als MOV-groep daar heel blij 

mee zijn. U kunt zich bij meneer pastoor of bij een van 

onderstaande personen aanmelden en een keer 

vrijblijvend een bijeenkomst bijwonen of activiteit mee 

organiseren. En wie weet, wellicht is het lidmaatschap 

van deze parochiële werkgroep echt iets voor u! 

 

Met vriendelijke groet, 

Guus Prevoo, Mien Possen, Ria Meijers, Brigitte 

Vogt, Bart van Kerkvoort uit Simpelveld en Maria 

Schouteten uit Ubachsberg. 

Wij verwachten van u graag een telefoontje of spreek 

ons zomaar even aan… 

De opbrengst van de Miva collecte in Simpelveld op 27 / 

28 augustus was: € 393,37. 

De opbrengst op Ubachsberg was € 74,70. Hartelijk 

dank aan iedereen die heeft bijgedragen. We helpen 

hiermee ontwikkelingswerkers in India met een nieuwe 

kleine ambulance. 

In Ubachsberg op zaterdag 1 en 29 oktober na de 

avondmis. 

In Simpelveld op zondag 23 oktober na de ochtendmis. 

In Simpelveld starten we weer met de 

kindernevendiensten. In oktober op zondag 2 en 30 

oktober om 11.00 uur in de Remigiuskerk. Alle kinderen 

zijn van harte welkom. 
 

In Ubachsberg starten we met de Kidsclub.  Op 

zaterdagmiddag 29 oktober van 13.30 tot 15.00 uur zijn 

alle kinderen welkom op de pastorie: Thema is 

Allerheiligen / Allerzielen. 

We vertellen een mooi verhaal over een bekende 

heilige. Daarna gaan we knutselen: we maken een 

mooie lichtjeshouder of een klein bloemstukje voor de 

graven op het kerkhof. Kinderen mogen ook een 

wensje opschrijven voor iemand uit hun eigen 

omgeving die is weggevallen. In de kerk kunnen ze 

hiervoor ook een kaarsje aansteken. 

Zondagmiddag 9 oktober is er een reünie van alle 

bruidsparen die dit jaar in een van onze parochiekerken 

zijn gehuwd en die bij ons de huwelijkscursus volgden. 

Ook bruidsparen uit Voerendaal die de voorbereiding 

meemaakten zijn uitgenodigd.  

We praten na over de mooie huwelijksdag, bekijken 

foto’s of film, en sluiten af met een klein etentje. 

 

Vervolg van pagina  15 
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kerk Amstenrade  

 
In het weekend van 15 /16 oktober zal Pastoor Jacobs 

uit Amstenrade voorgaan in de eucharistievieringen 

van Simpelveld en Ubachsberg. Onze diaken, Karl van 

Hees, is officieel diaken-assistent in die parochie, 

vandaar de link met Amstenrade. 

Pastoor Pisters zal in dat weekend voorgaan in 

Amstenrade, Bingelrade en Jabeek. 

  

In Ubachsberg vieren we Allerheiligen / Allerzielen op 

zaterdagavond om 19.00 uur in de Bernarduskerk. Na 

afloop gaan we een graflichtje brengen op het graf van 

onze dierbare. Het kerkhof is die avond mooi verlicht 

met fakkels. 

De Allerzielendienst is op zondag 30 oktober om 15.00 

uur in de Bernarduskerk, met aansluitend zegening van 

de graven. 

 

 

In Simpelveld vieren we 1 november om 10.00 uur met 

een plechtige H.Mis en om 15.00 uur is de 

Allerzielendienst in de Remigiuskerk.  

Het woord missie heeft in onze dagen een bijsmaak 

gekregen. “Je moet iedereen in zijn/ haar waarde 

laten”, zo wordt het vaak gezegd. Eigenlijk zegt men 

dan: je mag niemand een geloofsovertuiging 

opdringen. Daar zit best wel wat in. Maar U zult het ook 

met mij eens zijn, dat het goed is om onze rijkdom met 

anderen te delen, zeker met hen die weinig of niets 

hebben.  Welnu, missie betekent voor een christen dat 

hij of zij de rijkdom van het geloof met anderen wil 

delen.  De Kerk doet dat in de overtuiging, dat de 

rijkdom van Gods liefde aan niemand onthouden mag 

worden. Deze liefde van God kan tastbaar worden in 

ontwikkelingshulp maar ook in vredelievendheid, 

vergevingsgezindheid en verdraagzaamheid. En de 

bron waaruit een christen put is de liefde van God zelf. 

En zoals wij mensen in droge gebieden helpen om 

duurzame waterputten te bezitten; zo wenst de Kerk 

alle volkeren de duurzame put van Gods liefde toe. Is 

missie op die manier nog iets omstredens? Zondag 23 

oktober vieren wij als parochie Missiezondag samen 

met alle parochies ter wereld.  

Op 7 oktober vieren wij de gedachtenis van Onze Lieve 

Vrouw van de rozenkrans. Heel oktober is op die 

manier rozenkransmaand geworden. De Kerk nodigt 

ons allen uit om de rozenkrans te bidden. Zij daagt ons 

uit: leer de kracht van dit 

gebed te smaken. In onze 

dagkapel wordt elke maandag 

(18.25 uur), woensdag en 

vrijdag (18.40 uur) het 

rozenhoedje gebeden. U bent 

allen van harte welkom. 

Parochienieuws Bocholtz 

Parochienieuws Simpelveld 
Ubachsberg 
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Vorig jaar heeft het koor een begin gemaakt met het 

fenomeen ‘projecten’. Als eerste was daar het ‘Project 

Jacob de Haan’. Samen met de zangkoren van 

Voerendaal / Kunrade, de Harmonie van Voerendaal en 

de Jeugdharmonie van Bocholtz werd dit een groot 

succes. Begin dit jaar was het project ‘Jesus Christ 

Superstar’ een hele positieve en hoopvolle belevenis, 

maar zeer zeker ook voor de ca.35 gastzangers en -

zangeressen, die gebruik maakten van de gelegenheid 

om mee te zingen en eens te proeven aan het doen en 

laten van een koor, óns koor. En vooral het meezingen 

tijdens een concert, toen met medewerking van (weer) 

de Jeugdharmonie van Bocholtz, voor zoveel 

toehoorders. “Een hele ervaring, dat smaakt naar 

meer”, was de meest gehoorde uitspraak van deze 

enthousiaste projectzangers. 

Na ampel beraad, staat een nieuw project voor de deur: 

‘Classic meets Africa’. Op zondag 6 november 

aanstaande zal hiervan de uitvoering zijn, deze keer niet 

in de kerk, maar in de Harmoniezaal in Bocholtz. 

Koninklijk Erkende Fanfare St. Cecilia zal deze keer met 

het koor mee concerteren, waarvoor natuurlijk dank! 

De contouren van dit project worden langzaam 

zichtbaar en het belooft weer een hele happening te 

worden. 

Dit is dus een hernieuwde gelegenheid om mee te 

doen, mee te zingen en misschien wel mee te denken 

met het koor. Vanaf woensdag 5 oktober kunt u om 

19.30 uur weer terecht bij de gezamenlijke repetitie in 

verenigingslokaal De Auw Leemkoel, Dr. Nolensstraat 12 

te Bocholtz. De leden verheugen zich ook nu weer op 

uw aanwezigheid, want ZINGEN VERBINDT is nog 

steeds het motto van het koor. 

Paus Franciscus heeft een encycliek geschreven over de 

schepping. Hij liet zich daarbij inspireren door de heilige 

van wie hij de naam aannam bij zijn pauskeuze: 

Franciscus van Assisië. Deze heilige ontdekte in de 

schoonheid van de schepping Gods liefdevolle 

scheppingshand. Elk beestje en plantje behandelde hij 

dan ook met eerbied uit liefde tot de Schepper. Zijn 

feestdag op 4 oktober is tegenwoordig bij de meeste 

mensen bekend als dierendag. En deze dag is ingesteld 

om op te roepen de schepping  opnieuw met zorg en 

eerbied tegemoet te treden en men werd daarbij 

geïnspireerd door de heilige Franciscus. Mogen de 

voorspraak van Franciscus, de encycliek van paus 

Franciscus en dierendag ons opnieuw de ogen openen 

voor de schoonheid van de schepping en de liefde van 

de Schepper. 

 

Parochienieuws Bocholtz 

"Als we geen vrede hebben,  

dan komt dat omdat we vergeten zijn  

dat we elkaar toebehoren."   

Moeder Theresa 
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Herfst 
 
Spinnenwebben worden 
zichtbaar 
door  het frisse ochtenddauw. 
Als kristalheldere parels 
in de natte ochtendkou. 
 
En de zon wil door gaan breken, 
weerkaatst straaltjes op het rag. 
En je ruikt de klamme geuren 
van een fraaie herfstdag. 
 
Het is windstil en de veldslak 
laat een spoor na op het pad. 
Op de straat zie je de kleuren  
van het afgevallen blad. 
 
In de tuin staan bolchrysanten, 
elfenbankjes in het mos 
Egels gaan snel winterslapen, 
op het veld en in het bos. 
 
Boven omgeploegde akkers 
hangt een grijze nevellaag 
Hangen roestig bruine blaadjes  
aan een lange beukenhaag. 
 
Zie je trekvogels vertrekken 
want straks wordt het hier te guur. 
Veel insecten zullen sterven 
't Is de wet van de natuur 
 
Eiken en kastanjebomen 
zitten vol met rijpe vrucht 
En ik zie mijn eigen adem 
in de kille ochtendlucht. 
 
Dan zit ik me af te vragen: 
'Laat God door de mist misschien 
deze wondermooie herfstdag 
ons Zijn eigen adem zien ?’ 
  
Hans Cieremans 
 

Pastoor R. Pisters, pastoor te Simpelveld en Ubachsberg / ass. Bocholtz 

Pastoriestraat 15, 6369 AN Simpelveld  (vrij: maandag) 
T: 045-544 18 18   E:pisters@parochiesimpelveld.nl 
 

Diaken K. van Hees, sinds dec.2013 vrijwillig diaken te Simpelveld / Ubachsberg 

Moogstraat 10, 6369 HC Simpelveld  
T:  045 – 544 3175  E: kpvhees@gmail.com 
 

Pastoor P. Pierik, pastoor te Bocholtz / ass. Simpelveld en Ubachsberg  
Past. Neujeanstraat 8, 6351 GK Bocholtz  (vrij: donderdag) 

T: 045-544 12 52   E: pastoor.pierik@hetnet.nl 
 

Parochiekantoor Parochiezaal Simpelveld 
Pastoriestraat 15, 6369 AN Simpelveld  

Open: Dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur; 

Maandag en vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur voor opgave misintenties 

T: 045-544 18 18  
E: parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl 

W: www.parochiesimpelveld.nl 
B: NL15 RABO 0147 5993 50 NL74 INGB 0001 4436 00 

Voor betaling misintenties:  NL43 RABO 0147 5015 55 
 

Parochiekantoor Pastorie Bocholtz 
Past. Neujeanstraat 8, 6351 GK Bocholtz 
Open:  Dinsdagmorgen 9.30 - 12.15 uur; 
  Woensdagmorgen 9.30 - 12.00 uur 
T: 045-544 12 52  
E: jacobusbode.bocholtz@gmail.com 

W: www.parochiesimpelveld.nl 
B: NL88 RABO 0107 9917 72 
 

Parochiekantoor Pastorie Ubachsberg 
Kerkstraat 28, 6367 JE Ubachsberg 
Open:  Dinsdag van 10.00 -12.00 uur; 
  Woensdag na de avondmis 
T: 045-575 12 01 
E: sint.bernardus@xs4all.nl  
W: www.parochiesimpelveld.nl 
B: NL 82 RABO 0151 8008 63  NL 27 INGB 0001 0559 61 
Voor betaling misintenties:  NL07 RABO 0151 8096 82 
 

Contactpersonen Kostersteam: 

Simpelveld:  Dhr. P. Possen T: 045-544 04 27  

Bocholtz:  Dhr. J. Steinbusch  T: 045-544 45 77 

Ubachsberg: Dhr. J. Driessen T: 045-575 28 86 

ADRESSEN 

Volgende uitgave 25 oktober. Inleveren kopij tot 14 oktober. 

Opgeven van misintenties tot uiterlijk 18 oktober. 

E: redactie@parochiesimpelveld.nl 

E: jacobusbode.bocholtz@gmail.com 
 

Oplage 

Simpelveld 2.850 stuks/ Bocholtz 2.650 stuks / Ubachsberg 730 stuks 
 

Misintenties 

Kosten Simpelveld en Ubachsberg: € 10,- door de week; € 20,- 

weekend en feestdagen.  

Kosten Bocholtz: € 10,- door de week; € 20,- weekend en feestdagen. 

COLOFON 

http://rondomgodswoord.nl/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=83&Itemid=54
mailto:pisters.pr@parochie-hremigius.nl
mailto:kpvhees@gmail.com
mailto:Pastoor.pierik@hetnet.nl

