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Vakantie: Mens om mens te zijn
Mens, neem even de tijd, heel even maar,
om je naaste te zien,
om hem of haar te ontmoeten op je levensweg;

in zijn verhalen veel over de groei en de bloei van de bomen,
over de vogels in de lucht en de bloemen op het veld.
Hij vertelt over de rijping van de graankorrel en over het
plukken van de aren. Aan water en vissen, aan hemel en
blauwe lucht, aan mooie vergezichten, aan alles kon Jezus zijn
hart ophalen.

om in stilte Gods schepping te bewonderen;
om te genieten, om dankbaar te zijn;
om te denken dat elke nieuwe dag
een gave is uit Gods hand.
Mens, neem even de tijd, heel even maar,

Wij wensen u toe dat u in deze zomertijd de gelegenheid
gegeven wordt om volop van God en zijn schepping te
genieten.
Fijne zomerdagen toegewenst.

om te kijken waar je kunt helpen.
En neem ook de tijd om gelukkig te zijn met elkaar,
door uit jezelf te treden
en ruimte te geven aan een ander.
VAKANTIE: tijd van leven en beleven;
daarom deze vakantiegroet van uw pastoor.

Vakantietijd
In het evangelie wordt het woord “vakantie” niet genoemd.
Maar er staan wel vakantiegedachten in.
We weten dat Jezus heel hard werkte. Hij hielp vooral zieke
en arme mensen en preekte over het rijk van God. Maar af en
toe had hij als iedereen rust nodig. Even vrij zijn, even…. een
soort vakantie.
Dan zocht Hij bijvoorbeeld de stilte op in de woestijn of op
een hoge berg. Daar kon Hij uitrusten en praten met zijn
Vader in de hemel. Hij rustte ook af en toe uit door gezellig
bij iemand op visite te gaan. Zo ging Hij op visite bij een paar
goede vriendinnen, Maria en Martha. Hij vond het fijn om met
hen te praten. Toen Hij echter een keer zag dat Martha maar
bleef koken en werken, zei Hij dat ze er maar eens bij moest
komen zitten om van elkaars aanwezigheid te genieten. Praten
met elkaar, tijd nemen voor een ander, is fijn en belangrijk.
Wij denken dat Jezus ook veel van de natuur hield. Er wordt
in het evangelie niet gepraat over vakantie en mooie
wandeltochten, maar de verhalen en de voorbeelden die Jezus
vertelt, laten zien hoezeer Hij om de natuur gaf. Zo praat Hij

75 jaar MIVA-campagne
Op 28 en 29 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte plaats
in de katholieke kerken. In de MIVA-campagne staan 2
bijzondere vrouwen centraal:
Zuster Redempta Bogers werkt al 50 jaar in de
binnenlanden van Brazilië. In zes kleine dorpen heeft zij
crèches opgezet, zodat de moeders van de kinderen kunnen
werken. „Er was hier helemaal niets, ik heb letterlijk vanaf de
grond opgebouwd. Inmiddels maken dagelijks ruim 500
kinderen gebruik van de crèches. “Dagelijks rijd ik naar de
crèches om bonen, rijst, zeep en suiker te brengen MIVA gaat
ons werk steunen met een auto, zodat ze haar werk kan
voortzetten. Want zonder vervoer kan ze de kinderen niet
helpen.
Zuster Jiemjit Thamphichai zet zich al 20 jaar met de
goede Herder zusters in Thailand in voor jonge vrouwen die
het slachtoffer zijn van vrouwenhandel. Veel vrouwen hebben
kinderen en als de moeder door de politie wordt opgepakt en
het land wordt uitgezet, ontstaat er een heel schrijnende
situatie voor zo‟n kind. Die wordt zomaar achtergelaten op
straat. „Wij trekken ons het lot aan van deze kinderen‟. De
Goede Herder zusters hebben een school opgericht. MIVA
steunt ons met een auto. Hiermee halen we de kinderen van
straat en brengen ze naar school. Zonder auto kunnen we hen
niet helpen.
MIVA wil deze inspirerende en krachtige vrouwen helpen. Met
concrete middelen, zoals een auto. Zodat deze vrouwen de
kinderen een toekomst kunnen geven. Daarbij hebben wij uw
hulp nodig! Help met uw gift op giro 2950 t.n.v. MIVA, Breda
of tijdens de kerkcollecte op 28 en 29 augustus 2010.
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Ziekencommunie
Wanneer u niet meer in staat bent
om naar de kerk te gaan, is dat
v o o r uz elf en v oo r o nz e
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 3 september vanaf 9.00 uur
wordt in Simpelveld de communie thuisgebracht. In
Ubachsberg volgens afspraak

12 Nieuwe misdienaars
Voor alle misdienaars en acolieten van Simpelveld was er op
16 juli een barbecue bij gelegenheid van het einde van het
schooljaar.

Helaas gaan Roel en Relinde Roumen en Maurice Vliex ons
team in Simpelveld verlaten. Hartelijke dank voor de
bewezen diensten in de afgelopen jaren, ook dank aan de
ouders voor hun medewerking. Tom Fijen gaat in de
toekomst het team “Acolieten feestdagen” versterken.
We hebben ook goed nieuws te melden. Maar liefst 11
nieuwe misdienaars en misdienettes hebben zich in
Simpelveld aangemeld. Welkom in ons midden: Joep Crott,
Gwen Didden, Chelsea McGeoch, Imke Meijs, Levi Packbier,
Jessica Beckers, Solange Grooten, Roos Ploumen, Julian
Richter, Sino Schoonbrood, Benno Sluiter. (In Ubachsberg
werd Tom Pieters verwelkomd; de misdienaars van Ubachsberg
hebben in het najaar nog een leuk uitstapje tegoed).

Om 19.00 uur verzamelden zij zich in de tuin van de pastorie.
Eerst waren er o.l.v. Hans Loneus diverse knikkerspelletjes
voor de kinderen. Daarna trakteerde de vader van Joep
Hupperetz ons op heerlijke traktaties van de barbecue. Vanaf
21.00 uur waren ook de ouders welkom, en onder het genot
van enkele drankjes werd samen het schooljaar afgesloten. Jo
Lukassen en Desiree en Sjef Offermans zorgen als vanouds
weer voor de inwendige mens.

Pagina 2

Parochie Sint Remigius Simpelveld
Nieuws
Koffie drinke noa de mès
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 29 augustus in de parochiezaal of pastorietuin tegenover de Remigiuskerk.

D’r Kroed - wusj
In het midden een
Koningskaars. Daaromheen:
bijvoet, boerenwormkruid en
alsem. Alant, duizendblad en
wilgenroosje. Notenbladeren,
Sint Janskruid, valeriaan en
lavendel. Aren van de
verschillende graansoorten.
Verder alle beschikbare kruiden.
Op 15 augustus, Maria Tenhemelopneming, kunt u voor de
H.Mis van 11.00 uur aan de kerkdeur in Simpelveld bij de
dames van Zij-actief een kroed-wusj kopen. De opbrengst gaat
naar het Toon Hermans-huis in Heerlen.

Welkom op de nieuwe website
van de
Parochie Simpelveld

www.parochiesimpelveld.nl
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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
30 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 14 augustus

Weekend Maria Tenhemelopneming
17.45

Voor priesterroepingen (st);
1e jrd. Thilla Vleugels-Meens en jrd.
Mathieu Vleugels(o);
Jrd. ouders Bep en Joep Breemen;
Cilly Leijmans-Mosseveld (o);
Mia Scheeren-Prumpeler;
Lies v.d. Weijer-Eijkenboom;
Ouders Genders-Bonten;
Mia Spronck-Kooiker (o);
Jrd. ouders Jaegers-Weerts en BoumansLaumen;
Jrd. ouders Sluysmans-Kleynen en Heinz
Wolters;
Hub Haagen (o);
Leny Ruijters-Deswijzen;
Dries en Mariëtte Kockelkoren en zoon
Jaques;

Zondag 15 augustus

11.00
kerk.zangkoor Harmonia

Zwd. Peter Ramakers;
Jrd. voor overl. fam. Bemelmans en fam.
Vanthoor (st);
Levende en overl. weldoeners kapel
“Sterre der Zee”(st);
Jrd. Johan en Marieche Lennarzt-Eggen
(st);
Jrd. Leo Müller (st);
Ouders Schins-Gerekens en kinderen
(st);
Louisa Vliex-Pieters (o);
1e jrd. Funs Janssen (o);
Tiny Cleuters-Claessens;
Jan Bemelmans;

Johan en Tiny Merx-Bodelier (o);
Jrd. Tony en Keetje ReindersMommerskamp;
Henk Ensink (o);
Jrd. Guus Pagen;
Uit dankbaarheid b.g.v. 25 jr.huwelijk en
voor Sjir Notermans, Gertie ConemansSchroeder en zoon Maurice;
Uit dankbaarheid (L);
Joop Ensink;
Jrd. Wiel Heckmans;
Jrd. ouders Meijers-Brouwers en ouders
Waniorek;
Harrie Otten (nms Leonie);
Mia Zinzen-Lennartz (o);
Ouders Houben-Ploumen en zoon Sjef;

Marianne Brouwers (o);
Jrd. ouders Anna en Johan Vliex (st);
Maria Loozen-Drooghaag (o);
Cita Hamerlinck-Pisters (o);
Wiel Smeets (o);
Jrd. ouders Coenen-Wierts;

Zondag 22 augustus
11.00

Jrd. echtp. Rutters-Bonten (st);
Jan Derks;
Eric Meurers (o);
1e jrd. Ton van Rijn (o);
Huub Alberts (o);
Lei Jetten (v.w.verj.);
Tiny Jongen-Knops (o);
Jrd. Wim Lumey;

Dinsdag 17 augustus
19.00

T.i.v. zieke parochianen

Donderdag 19 augustus
19.00

Echtp.Huveneers-van Ophoven (st);
Ouders Vliex-Jöbses (st);
Diny Schepers (o);
Jo Gotschalk en fam.Gotschalk–Knops;

Dinsdag 24 augustus
H.Bartholomeus

19.00
Ouders Vandeberg-Pelzer;
Cilly Leijmans-Mosseveld
(nms.bew.Sterflat);
Johan Montulet (v.w. verj.);

Donderdag 26 augustus
19.00

Vrijdag 20 augustus

Giel en Bertha Xhonneux (st);

15.00

Huwelijksmis Edwin Luckers en Miriam
Spruit;

Zaterdag 28 augustus

Zaterdag 21 augustus

Weekend 22ste zondag door het
jaar
Weekend: Kerkcollecte MIVA
17.45

Jrd. Hub Muijrers (st);
Jrd. ouders Wauben-Bosten (st);

Zwd. Christel Grassére-Maubach;
Jrd. Felix en Rie Ramaeckers-Hamers
(st);
Jrd. Peter Wierts (st);

Weekend 21ste zondag door het
jaar
17.45
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Wiel Reinders (o);
Marcel Hardy (o);
Jrd. Enny Hardy-Weijers;
Sjir Deckers (o);
Marc Leunissen (o);
Ouders J. Weusten-Simons;
Ouders J. Frijns-Muijrers Jacq en Joep;
1ste jrd. Wiel Frijns;
Jrd. Jo Vorage en overl. familie leden

Zondag 29 augustus
11.00

Jrd. ouders Hubert Hamers en Agnes
Pelzer en jrd.schoonzoon Wiel Camps
(st);
Jrd. ouders Lerschen-Pelzer (st);
Jrd. ouders Ploumen-Loo (st);
Jrd. ouders Scheepers-Boumans en kinderen (st);
Jrd. ouders Kohl-Schrijvers (st);
Ouders Coonen-Kusters en wederz.fam.
(st);
Voor welzijn kinderen en kleinkinderen
fam. Meurers;
Annie Thewissen-Heuts (st);
Jrd. ouders Jacobs-Heuts en zoon Hubert
(st);

17.45

Jrd. echtp. Bertram-Leerschen (st);
Jrd. overl. fam.Meens-Andriolo (st);
1e jrd. Joep Janssen (o);
Annie Gorissen-Aretz (o);
Gusti Nijholt en ouders;
Voor bijzondere intentie;
Pierre Lemmens en Corrie LemmensSenden (o);
Johan Ploumen ,(nms.schoonbroers en
schoonzussen);
Jrd. Frans Sprooten en wederz.ouders;
Jrd. Tony Görtzen;
Jrd. Erik Baggen;
Uit dankbaarheid t.g.v. 50 jarig huwelijk;

Zondag 5 september
11.00

Jrd. echtp. Henricus Loose-Meentz (st);
1e jrd. Minie Bessems-Bindels (o);
Hub Loneus (o);
Wim Herberichs;

Gedoopt:
5 juni: Maaike de Boer, Utrecht
18 juli: Rik Kerkhoffs, Langheggerweg 1
18 juli: Jayden Bogers, Schilterstraat 49
18 juli: Haily Bär, Vingweg 3
25 juli: Dave Simons, Schilterstraat 28
8 aug: Rik Possen, Baneheiderweg 47
8 aug: Joes Leclaire, Giezerstraat 8
8 aug: Kay Goddijn, Scheelenstraat 60
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.
………………………………………………………

Dinsdag 7 september
19.00

Lies Baars-Meuwissen (o);
Ben Starmans;

Donderdag 9 september
19.00

Dinsdag 31 augustus
19.00

Ouders Gerets-Vijgen;

Donderdag 2 september
19.00

Sjir Deckers (o);
Clara Schielen-Hameleers;

Voor welzijn parochianen

Vrijdag 10 september
13.30

Huwelijksmis
Thijs Lahaije en Anke Meijers;
………………………………………………………

Wij namen afscheid van

17 juli Christel Grassère – Maubach, 80
jaar, Houbiersstraat 34

V.a. 9.00 Ziekencommunie aan
huis
18.30 Aanbidding
19.00

………………………………………………………

Voor de gebedsintenties uit het boek in
de kerk;
Moge de Heer van leven en dood haar
opnemen in Zijn hemelse Vaderhuis

Welkom op de nieuwe website
van de
Parochie Simpelveld

Zaterdag 4 september
Weekend 23
jaar

20 aug: Edwin Luckers en Miriam Spruit,
Schilterstraat 38
10 sept: Thijs Lahaije en Anke Meijers,
Reenstraat 6
18 sept: Bram van Gessel en Marinka
Knops, uit Eindhoven
We hopen en bidden dat hun band van
liefde en trouw steeds hechter mag worden!

Vrijdag 3 september

ste

Gaan trouwen:

zondag door het

www.parochiesimpelveld.nl
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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
1 september. 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 14 augustus.
15.00 Uit dankbaarheid b.g.v. 50-jarig

huwelijk echtp. Franssen-Groven;
Weekeinde v.h. Hoogfeest v.d.
H. Bernardus, patroon van de parochie.
Na elke H. Mis zegen met relikwie
H. Bernardus.
19.00

Jrd. ouders Maassen-Smeets en zoon
Johan;
Ouders Bemelmans-Bisschops (st.);
Echtgen. Bisschops-Engelen (st.);
Ouders Bisschops-Bemelmans en ouders
Bertholet-Bisschops;

Zondag 15 augustus.

MARIA ten HEMELOPNEMING
Opluistering: gemengd kerkelijk
zangkoor St. Bernardus
11.00

1e jrd. Hub Hutschemaekers;
Jrd. Leonie Rouwette-Bex (st.);
Ouders Souren-Noteborn en zonen;
Ouders Pieters-Groven;
Maria Zitzen (st.);
Echtgen. Schneiders-Zitzen (st.);
Sjef Souren (buurt);
Ben Franssen (o);
Sjeng Franssen (o);
Bernard Voncken (o);

Woensdag 18 augustus.
19.00

Leo Bosch en overleden familie;

Jrd. oud. Aelmans-Ackermans (st.);
Ouders Herberichs-Conjaerts (st.);
Overled. v. fam. Senden-Vliegen en Annie
Senden- De Bie;
Lieneke Koonen-Schrijvers (o);
Truus Groven-Mols (buurt);
Jo Vanderhoeven (buurt);
Sjeng Senden (o);

Woensdag 25 augustus.
19.00

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

Zaterdag 28 augustus.

Weekeinde v.d. 22e zondag door
het jaar.
MIVA-collecte
19.00

1e jrd. Giel Schreurs;
1e jrd. Miets vaessen-Gulikers;
Jrd. Frans Maassen;
Jrd. Ber Senden;
Sjaak Debets (o);
Roos Hoenen-Muijtjens (o);
Herm Somers (o);

Zwd. Fien Boumans-Braun;
Jrd. Marleen van Vlokhoven-Cuijpers;
Jrd. Hub Aelmans;

Zondag 5 september.
9.45

Jrd. Maria Neven-Sieben;
Jrd. Sientje Voncken-Possen;
Jrd. pater Frans Senden (st.);
Hub Ernes;
Maria Bosch-Moonen (vanwege Lieske
en Sjef Waterval);

Woensdag 8 september.
Maria Geboorte
19.00

Jrd. Hubert Schuurman-Hamers (st.);
Ouders Coort-Gerrits;
Maria Zitzen (st.);

Vrijdag 10 september.
15.00 Huwelijksmis

Freek Eurlings en Laura Blom;
……………………………………………………

Woensdag 1 september.
19.00

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

10 september Freek Eurlings en Laura
Blom, Kerkstraat 81.
Proficiat en een mooie dag toegewenst.

Zaterdag 4 september.

Woensdagavond om 18.40 uur vóór de
mis van 19.00 uur.

Zaterdag 21 augustus.

Weekeinde v.d. 21e zondag door
het jaar.
19.00

Johan Meulenberg (o);
Rosy Groenemeijer-Snijders (o);

Weekeinde v.d. 23 e zondag door
het jaar.
19.00

Maria Rosenboom-Moederscheim;
Wiel Wiertz;
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Gaan trouwen:

……………………………………………………

Rozenkrans

……………………………………………………

Parochie Sint Bernardus Ubachsberg
Nieuws
Collecte Maag-, lever- en Darm Stichting

Koffie drinken

De opbrengst in Ubachsberg bedroeg € 513,36.
Dankzij uw hulp kan de stichting haar werk doen voor mensen
in Nederland met een maag- lever- of darmaandoening.

Op 5 september is er na de H.Mis van 9.45
uur weer koffiedrinken in de pastorie. U
allen van harte welkom.

Tot een welbepaalde dienst,
hebt Gij mij, God, geschapen.
Een taak mij toevertrouwd
die Gij een ander niet kunt geven:
mijn zending.
Wellicht zal ik die zending hier op aarde
nooit heel duidelijk zien.
Maar na dit leven legt Gij alles uit.
Ik ben een schakel in de ketting, Heer,
die alle mensen met elkaar verbindt.
Gij hebt mij niet voor niets gemaakt.
Waar Gij mij zendt
zal ik het goede doen,
vrede stichten en waarheid verspreiden
-al besef ik het zelf maar halfals ik Uw gebod maar onderhoud.
Daarom, mijn God, vertrouw ik op U.
Wat ik ook word,
waar ik ook ben,
wat mij mag overkomen,
niets kan mij van U scheiden.

20 jaar Wereldwinkel Voerendaal
Dit laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan!
Op 26 augustus bestaat de Wereldwinkel Voerendaal 20 jaar.
Deze 20 jaar zouden niet tot stand gekomen zijn als we niet
hadden kunnen rekenen op de hulp van de vele vrijwilligers. Zij
hebben zich de afgelopen jaren met hart en ziel ingezet. Enkelen
doen dit zelfs al 20 jaar: “chapeau !”
Ook is dit mogelijk gemaakt door de welwillendheid van onze
trouwe klanten, want zonder hen zou het voortbestaan van de
Wereldwinkel niet mogelijk zijn geweest.
Dus reden genoeg voor een feestje! Om zoveel mogelijk
mensen van ons 20 jarig bestaansfeest te laten profiteren, zal de
hele maand augustus op al onze cadeau artikelen een korting
zijn van 20% (met uitzondering van Unicef artikelen, kaarten en
food producten).

En Gij, die Vader zijt en Vriend,
weet goed waarheen Gij met mij wilt.
Ik ben een schakel in Uw ketting, Heer,
al wat Gij doet heeft zin.
(J.H. Newman)

Bernardus treffen
Zondag 15 augustus is er i.v.m. de viering van het
Bernardusfeest na de H. Mis van 11 uur op de pastorie te
Ubachsberg en (bij goed weer) in de tuin een gezellig frühshoppen met koffie, glaasje wijn en fris. Ook is er een heerlijke
versnapering voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom.

Gouden Bruiloft

Op 26 augustus wordt er voor iedere klant een kopje koffie/
thee of sapje geschonken.

Op zaterdag 14 augustus vieren Harrie en Bep Franssen

Vertel het door aan familie en vrienden: u bent allen van harte
welkom.

Op vele fronten steekt Bep de helpende hand toe in het
onderhoud van onze kerk. Pastoor, kerkbestuur en
parochiegemeenschap zijn dan ook zeer dankbaar voor het vele
werk wat zij doet. Moge zij nog heel lang in een goede
gezondheid in ons midden zijn. Wij wensen hen beiden en de
familie een onvergetelijke dag toe. Om 15.00 uur is in de Sint
Bernardus kerk een H. Mis tot dankzegging.

Wereldwinkel Voerendaal, Hogeweg 34b, tel. 045 575 07 57.

het feit dat zij 50 jaar geleden elkaar het jawoord gaven.
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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 10 september.
Redactie
Mieny Grooten, Hein Lemmens, Pastoor Pisters
Inleveren kopij volgende uitgave
Uiterlijk 27 augustus. Liefst per e-mail:
redactie@parochie-hremigius.nl
Opgeven misintenties volgende uitgave
Misintenties t/m 8 oktober kunt u opgeven tot 30 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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