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“Wil je voor me bidden?” Die vraag krijg ik vaker wanneer ik parochianen bezoek of wanneer ik iemand in het
ziekenhuis ga opzoeken. Uit de vraag spreekt de behoefte om de nood en de zorgen op een hoger plan te brengen.
We willen onze zorgen niet alleen met elkaar delen, maar ook aan God voorleggen. We begrijpen dat wat ons
overkomt onszelf te boven gaat. Daarom vragen we om hulp.
Bidden is God om hulp en steun vragen. Bidden is niet het ter verantwoording roepen van God. Al klinkt ons gebed
soms misschien wel zo: “Waar heb ik dit aan verdiend, God? Waarom moet dit mij treffen?” Het ligt misschien wel
wat in onze menselijke aard dat wij eerder “vragen” dan “bedanken”. Ons gebed is vaak een gebed om iets te
krijgen. Daar is onze focus dan opgericht. Maar als we eerlijk kijken, is er ook veel waar we God om kunnen
bedanken. Danken om het geluk, dat ons in de schoot wordt geworpen; danken voor de liefde, die we mogen
voelen; danken voor het leven, dat we uit Zijn hand ontvangen hebben.
In ons gebed mogen we ook aandacht hebben voor de vragen en zorgen van de ander. Voor de ander bidden, laat
zien dat je meeleeft. Dan voel je met de ander mee en vraagt God om bij hen te zijn. Zelf sta ik dan niet centraal,
maar juist de ander, waar ik Gods aandacht voor vraag. We zijn er ons van bewust dat we geen eenlingen in de
wereld zijn. We staan in een geschiedenis. We staan in een lange rij. Ons zijn mensen voorgegaan en na ons komt
een nieuwe generatie.

Met name aan hen die ons voorgingen, hebben wij veel te danken. Vaak hebben zij voor ons de weg bereid en ons
geholpen onze eigen toekomst te realiseren. Daarvoor mogen we in onze gebeden onze overledenen danken en
hen gedenken. Misschien voelen we ons schuldig als we tekortgeschoten zijn ten opzichte van hen. Misschien zijn
we in gebreke gebleven en hebben te weinig liefde geschonken. Ook voor hen mogen wij bidden dat God hen thuis
wil halen. Dat zij voor altijd gelukkig mogen zijn bij Hem. Hem mogen zien van aangezicht tot aangezicht, het
grootste geluk dat een mens kan ervaren.
We mogen bidden dat God onze overledenen zal vergeven wat verkeerd was. Dat Hij zal aanvullen waarin zij tekort
schoten, zal vervolmaken wat onaf was. Daarnaast mogen we in ons gebed vragen dat zij die ons voorgingen onze
voorsprekers willen zijn bij God. Dat zij onze wensen, onze vragen, onze dankbaarheid in Zijn aandacht aanbevelen.
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Walter Blumenstein

82 jaar

Hugo Klemke

76 jaar

Frieda Slangen-Claassen

73 jaar

Na zo’n verlies is dagelijks de pijn en het gemis te
voelen. In onze kerk staan wij elk jaar stil bij degenen
die van ons zijn heengegaan. Door het hele jaar heen
klinken de namen van onze dierbare overledenen in
onze vieringen, zodat wij hen niet vergeten.

Anny Haan-Simons

80 jaar

Jo Ploumen-Höppener

80 jaar

Jo Vaessen

86 jaar

Gerda Schaeks-van Ermingen

81 jaar

Finy Vlieks-Bisschoff

86 jaar

Met Allerzielen willen wij in het bijzonder al die mensen
gedenken, die sinds november 2015 zijn overleden en
die we vanuit onze parochiegemeenschap uitgeleide
hebben gedaan. U wordt allen uitgenodigd voor de
viering van Allerzielen. Wij gedenken dankbaar hen die
ons zijn ontvallen. Dat zij rusten in vrede.

Mathieu Kikken

88 jaar

Truus Schöller-Beckers

80 jaar

Mart Meijs

83 jaar

Pierre Bartels

68 jaar

Petra Meilink

70 jaar

Dienie Coerver-Vliegen

77 jaar

Fien Slangen-Geurts

81 jaar

Johan Vermeeren

88 jaar

Robert Kreimer

77 jaar

Het verlies van een dierbare door de dood laat diepe
sporen achter in een mensenleven.

Wiesje van Pelt-van Dongen

92 jaar

Änni Bergmans-Küppers

88 jaar

Troutje Hamers-Grond

96 jaar

Lia Slangen-Duchhart

69 jaar

Finy Frijns-Scheepers

93 jaar

Ik heb je niet verloren,

Josef Ortmanns

82 jaar

daarvoor gaf je me teveel.

Gerard Vanhommerig

62 jaar

Wat jij me zei dat blijf ik horen.

Ger Hollands

87 jaar

Van wat ik ben, ben jij een deel.

Bertha Meurers-Slüper

95 jaar

Ik kan je overal nog horen

Wiel Heuts

74 jaar

in wat ik doe, in wat ik laat.

Henk Nicolaije

54 jaar

Mia Vermeeren-Dautzenberg

82 jaar

Leny Hounjet-Merx

84 jaar

Enny Bosch-Direcks

92 jaar

Piet Hodinius

84 jaar

Bernadine Schreuders-Ponsen

76 jaar

Gerda Joosten-van de Waarsenburg

87 jaar

Bertha Brouwers-Knops

94 jaar

Corine Dautzenberg-Corten

53 jaar

John Stultjes

70 jaar

Zus ter Voorde-van Beekveld

90 jaar

Marlie Lardinois

64 jaar

Corrie Rutters-Didden

88 jaar

Zuster Damiana

84 jaar

Leo Kleijnen

82 jaar

Albert Janssen

85 jaar

Jan Houben

65 jaar
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Maria Magdalena Volders-Sauren

94 jaar

Anna Elisabeth Odilia Waltmans-Coerver

70 jaar

Peter Joseph Stommen

87 jaar

Jozefa Maria Mertens-Janssen

94 jaar

Nicolaas Ambrosius Weijers

56 jaar

Jan Joseph Weijers

56 jaar

Hubert Joseph Lommen

85 jaar

Joseph Johannes Janssen

86 jaar

We gaan naar het graf
met bloemen.

Herdenken samen
Ernest Senden

84 jaar

Corrie Goossens-Kooijman

64 jaar

Jo Jongen

87 jaar

Finy Habets-Monsuwé

89 jaar

Gerda Bemelmans-Keulartz

77 jaar

Ger Ernes

79 jaar

Huub Herben

82 jaar

Maria Voncken-Vleugels

85 jaar

Mia de Haas-Ritzerfeld

84 jaar

Sjeffie Steegmans-Donders

95 jaar

Lilian Stijns-Huydts

56 jaar

Hub Theunissen

68 jaar

door namen te noemen.
Oma, een vriend, je vader,
je kind, man of vrouw,
mensen die alles
betekenen voor jou.
Lang of kort geleden
zijn ze gegaan,
blijven een deel
van ons bestaan.
Steeds langer wordt de rij.

Mensen die ons ontvielen,
vandaag heel dichtbij:
aller-allerzielen.

Maria Elisabeth Boumans-Stommen

90 jaar

Hendrik Gerardus Schmeets

85 jaar

Anna Maria Hubertina Grooten-Hamers

91 jaar

Cornelis Houben

89 jaar

Jozef Caspar Gerardus Lendfers

81 jaar

Hubert Joseph Andreas Brouwers

83 jaar

Anna Maria Monica Hendriks-Baumsteiger 78 jaar
Frans Joseph Weijers

95 jaar

Hans Koert Mees

89 jaar

Johannes Peter Egidius Rhoen

64 jaar

Gertrud Hassert-Winands

92 jaar

Theodoor Peter Jacquemont

85 jaar

Frederik Joseph Frijns

91 jaar

Maria Elisabeth Lemmens-Toorens

86 jaar
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Bezoek onze adverteerders

Praktijk voor Fysiotherapie

Raymond Spork
Ruime
sortering
RVS
badkamer–
en
toiletaccessoires, o.a. Blomus, Geesa, Keuco



Fysiotherapie

Grote keuze in bad– en w.c. matten,



Osteopathie

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



McKenzie therapie



Sportrevalidatie



Massage



Rugscholing



Fysiofitness



RSI preventie



Manuele therapie

6369 AP SIMPELVELD



Cranio-sacrale therapie

Telefoon: 045 - 544 03 72



Huisbezoeken

Altijd leuke aanbiedingen

Installatiebedrijf RAYMOND SPORK
Vroenhofstraat 5

Gas-, water-, sanitair-, en c.v.-installateur

Doctor Ottenstraat 48 | 6369 VP Simpelveld
Telefoon: 045 544 18 17
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info@fysio-baggen.com | www.fysio-baggen.com

Ook in 2016 kan de voedselbank in december vanuit Simpelveld en Ubachsberg weer op
een extra steuntje in de rug rekenen.
Het blijkt nog steeds een NOODzaak.
De parochiefederatie Simpelveld / Ubachsberg zet ook in 2016 de traditie voort om in de decembermaand extra
levensmiddelen in te zamelen ten behoeve van de Voedselbank Limburg Zuid.
Deze decemberactie, zal dit jaar:
in Simpelveld op vrijdag 09 en zaterdag 10 december in Plusmarkt Schouteten te Simpelveld worden gehouden.
In Ubachsberg worden er vanaf 26 november tot en met 10 december op drie zaterdag- en dinsdagochtenden in de
pastorie levensmiddelen ingezameld.
In de volgende uitgave van het parochieblad kunt u meer over deze actie lezen.
De werkgroep die deze activiteit aanstuurt heeft uiteraard weer een groep vrijwilligers nodig om de actie letterlijk te
ondersteunen.

Het zou fijn zijn als de bestaande groep vrijwilligers nog uitgebreid kan worden. We nodigen hiervoor zowel mensen
uit Simpelveld als Ubachsberg van harte uit.
Als u reeds op onze vrijwilligerslijst staat, hoeft u natuurlijk niet meer te reageren, we nemen dan automatisch contact
met u op.
Voor Simpelveld:
Heeft u op vrijdag 09 of zaterdag 10 december één à twee uurtjes tijd ?
Voor Ubachsberg:
Heeft u in de periode van 26 november tot 10 december een dinsdag- of zaterdagochtend tijd?
Laat dit dan svp even weten door contact op te nemen met een van de leden van de werkgroep:
Marlies en Jo Baggen

045 544 2213

Maria Schouteten

045 575 2501

Joop Heuts

045 544 2827

Of stuur een e-mailberichtje naar : joopheuts@gmail.com
De werkgroep ‘ondersteuning voedselbank’ is overtuigd van de meerwaarde die uw inzet hierbij zal hebben. Een
uitspraak die we baseren op de vele positieve reacties van vrijwilligers, gulle gevers, maar vooral ook de mensen die
NOODgedwongen gebruik moeten maken van de voedselbank.
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Bezoek onze adverteerders

Proef, Geniet en Beleef…
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
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uur de H. Mis op in Simpelvelds St. Remigiuskerk. Het
koor dankt daarmee pastoor Pisters en de parochie
voor het jaarlijks beschikbaar stellen van de kerk voor
het traditionele Nieuwjaarsconcert van Sobornost op
de tweede zondag van januari. Meer over het
succesvolle koor vindt u op www.sobornost.nl .
Vrijblijvend kennis maken met Sobornost is mogelijk
tijdens de repetities op woensdag van 20 tot 22 uur in
Dé Wieëtsjaf aan de Markt 49 in Kerkrade

Parochienieuws Simpelveld
Ubachsberg

Parochienieuws Ubachsberg

Zin in een lekker kopje koffie na de Mis ? Kom dan naar
de parochiezaal in Simpelveld op 20 november. In
Ubachsberg staat er weer een lekker kopje koffie voor u
klaar op 3 december.

Donderdag 3 november in Simpelveld om 19.00 uur en
zaterdag 5 november in Ubachsberg om 19.00 uur
(Hubertusmis met Schutterij) wordt het Hubertusbrood
gezegend in de eucharistieviering.

U mag ook uw eigen brood meenemen (ingepakt met
uw naam erop) en voor de mis bij het altaar op een
tafeltje neerleggen ter zegening.

De onlangs gehouden collecte voor de Nierstichting in
Ubachsberg heeft het mooie bedrag van € 629,39
opgeleverd
Hartelijk dank hiervoor aan de gevers alsmede aan de
collectanten voor hun inzet.

Zaterdagavond 8 oktober na de avondmis is geld
gevonden in de Bernarduskerk.
Als iemand kan vertellen in welke bank het verloren is
en hoeveel geld het was, dan kan de persoon in kwestie
het terug ontvangen. U kunt bellen: 06 20 38 49 39.

Zegening van brood is zowel een lofprijzing van de
Heer, alsook een bede om Gods gaven voor het leven,
en ook een aansporing om aandacht te schenken aan
de noden van onze van onze medemensen.

Parochienieuws Simpelveld
Het bekende Slavisch Byzantijns Gemengd Koor
Sobornost luistert op zaterdag 26 november om 17.45
Pagina 7

Simpelveld
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;
Anny Haan-Simons;

Dinsdag 1 november
Jan Bemelmans;
Francisca Ter Voorde-van Beekveld (o);
Leo Kleijnen (o);
Anny Haan-Simons (o);
Clara Schielen-Hameleers;
Ouders Piet en Mimi Offermans-Frijns;

Vrijdag 4 november

Voor alle parochianen;
Gerda Joosten-van de Waarsenburg (o);

Zaterdag 5 november
Jrd. Ben Bodelier (st);
Truus en Men Schöller-Beckers (o);
Uit dankbaarheid;

Zaterdag 12 november
Zwd. Fien Slangen-Geurts;
Jrd. ouders Claessens-Heuts (st);
Ouders Hermans-Thomas (st);
Wiel Heuts (o);
Jan Houben (o);
Corine Dautzenberg-Corten (o);
Mathieu Kikken (nms. buurt
Bocholtzerweg en Schiffelderstr.);
Jrd. ouders Bleijlevens-Souren en Lena
Souren;
Jrd. ouders Schmeets-Drouven;
Mart Meijs (o);
Ouders Didden-Habets, zoon Ger en
schoonzonen Jo en Wiel;

Zondag 6 november

Zondag 13 november

1e jrd. Troutje Hamers-Grond (o);
Jrd. ouders Hamers-Peeters en zoon Jos
(st);
Jrd. ouders Sjir en Gerdie Hamers-Froon
(st);
Maria Kohl-Schrijvers (st);
Jrd. ouders Vrusch-Vaessen, zoon Piet en
Netty;
Uit dankbaarheid en voor overl. familie;
Jrd. Germaine Sluysmans-Vanderhoeven;
Overl. van fam. HutschemaekersSchnackers;
Jrd. Frans en Josephina NotebornBergmann;
Jrd. Annie Engelen-Hollands;

1e jrd. Finy Frijns-Scheepers (o);
Jrd. ouders Rikers-Bouwens (st);
Voor overl. gelovigen (st);
Bernadine Schreuders-Ponsen (o);
Frieda Slangen-Claassen (nms. bew.
Beaurepart en Pleistr.);
Gerda Schaeks-van Ermingen (o);
Jo Ploumen-Höppener (o);

Dinsdag 15 november
Voor de zieken van onze parochie;

Donderdag 17 november
Echtp. Gotschalk-Knops (st);

Dinsdag 8 november

Donderdag 3 november
Voor de overl. van familie BisschoffColleije ( st);
Jrd. Diny Schepers (st);
Ouders Meisters-Schepers;
Bertha Meurers-Slϋper (o);
Jrd. Peter Wolkenar;

Zaterdag 19 november

Overl. ouders en kinderen Xhonneux (st);
Piet Hodinius (o);
Ron Blezer en overl. familie;
Thea Souren;

Donderdag 10 november
Leny Hounjet-Merx (o);
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Jrd. ouders Belleflamme-Peerboom (st);
Ouders Leijmans-Collin (st);

Bertha Brouwers-Knops (nms.
fam.Hagelstein);
Jrd. ouders Mathieu Lardinois en
Johanna Lardinois-Bischoff;
Tot bijzondere intentie van Leo Müller,
tevens voor ouders Müller, ouders
Lommen-Smeets en ouders BaggenSpaubeck;

Donderdag 24 november
Giel en Bertha Xhonneux (st);

Zaterdag 26 november
Uit dankbaarheid b.g.v. 50 jarig huwelijk
Piet en Ria van Kerkvoort-Kleijkers;

Zondag 20 november

Jrd. ouders Didden-Claessens (st);
Math en Rob Grooten (nms. Tiny en
mam);
Enny Bosch-Direcks (o);
Jrd. Leo Kohl;
Uit dankbaarheid b.g.v. 50 jarig huwelijk
Hein en Mientje Lardinois-Mullenders,
tevens voor overl. familie;

Zondag 27 november

1e jrd. Ger Hollands (o);
1e jrd. Bertha Meurers-Slϋper, tevens
Jrd. voor Joseph Slϋper (o);
Jrd. Jan Willem van den Hove (st);
Walter Blumenstein (o);
Dienie Coerver-Vliegen (o);
Jrd. Sjef Voragen en zoon Jo;
Jrd. ouders Baggen-Bisschops en
kleinzoon Erik, jrd. ouders ScheepersFranken en zoon Allie;

Jrd. ouders Vogt-Snackers (st);
Ouders Otto en Tieneke Lemke-Eggen
(st);
Gerard Vanhommerig (o);
Hub Strouven;
Uit dankbaarheid b.g.v. 60 jarig huwelijk
Piet en Jok van Tilburg-Janssen;
Ouders van Wersch-Vijgen;
Anny Haan-Simons;
Leden en overl. leden harmonie
St. Caecilia en kerkelijk zangkoor
Harmonia;

Dinsdag 29 november
Voor de zieken van onze parochie;

Dinsdag 22 november
Voor alle parochianen;

Parochienieuws Ubachsberg

Op zaterdagmiddag 29 oktober van 13.30 uur tot 15.00
uur mogen jullie weer allemaal komen knutselen in de
pastorie van Ubachsberg. Dat wordt superleuk!
Het thema is Allerheiligen / Allerzielen.
Zaterdagavond 29 oktober vanaf 19.00 uur is het kerkhof van Ubachsberg mooi verlicht.

Je mag een kaarshouder maken en een eigen wens
schrijven of tekenen voor iemand die overleden is en
waarvan je erg veel gehouden hebt. Dat wensje of die
mooie tekening mag je dan zelf aan de wensboom in
de kerk hangen.

U ontvangt na de H. Mis in de kerk een graflichtje om
op het graf van uw dierbare te plaatsen.
Aansluitend koffiedrinken op de pastorie.

Gevraagd !

En heb je je altijd al afgevraagd waarom iemand heilig
verklaard wordt? Kom dan zeker, meneer pastoor gaat
dat allemaal aan jullie uitleggen!

Een vluchteling uit onze parochie
heeft dringend een rolstoel nodig.
Mocht iemand een rolstoel niet meer
nodig hebben en wil men deze afstaan, dan kan men contact opnemen
met Brigitte Vogt: tel. 045– 5441685.

Tot snel !!!
Groetjes van de werkgroep gezinsvieringen:
Christien, Helga, Linda en Sylvie.
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Bocholtz
maandag 18.30 uur (+aanbidding)
woensdag en vrijdag 18.40 uur
Dagkapel

Dinsdag 1 november

Ouders Deswijzen-Dremmen, ouders
Beckers-Salden
Margriet, Chris en Bertin;
Jrd. Annie Janssen (st);
Sjef Janssen (o);
5e jrd. Marijke Franssen-Lenz;
Mia Kaubo-Kaelen;

Woensdag 2 november

Mej. Derikx (st);
Jrd. ouders Naglé-Franssen (st);
Ouders Merx-Hupperets en zoon Zef (st);
Sjef Janssen (o);

Damescomité, Commissie en Sponsoren;
Zwd Sjef Janssen;
Marjo Lux-Zinzen;
Maria Jansen-Kohl;
Jrd. ouders Schmetz-Schrijvers (st);
Jrd. Trees Zegers (st);
Jrd. Pierre Vincken (st);
Jo Lommen (o);

Zondag 6 november

Jrd. Lenie Bolton-Hamers;
Leo Senden (o);
Ouders Jongen-Consten en zoon Leo;
Jrd. Lea Steinbusch-Willems (st);
Jrd. ouders Willems-Weeren (st);
Jrd. Leo Rokka (st);

Zaterdag 12 november

Frits Frijns (o);
Jrd. Berta Schroeders (st);
Jrd. Trautje Kleuters-Deuguelle en Leo
Kleuters;
Jrd. Lydia Einmahl (st);

Zondag 13 november

Echtlieden Boumans-Pommé (st);
Lena Volders-Sauren (o);

Maandag 7 november

Maandag 14 november

Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw
(st);
Leo Huppertz;
Ouders Vanhommerig-Schoonbrood;

Dinsdag 8 november

Vrijdag 4 november

Ter intentie van onze parochie

Zaterdag 5 november

Ter intentie van onze Lieve Vrouwe van
Lourdes en de Heilige Bernadette;

Giel Simons en zus Maria;
3e Jrd. Jo Gottschalk;

Donderdag 3 november

Jrd. ouders Simons-Wijzen, zoon Hubert
en dochter Maria (st);
Echtp. Laeven-Contzen (st);

Vrijdag 11 november

Woensdag 9 november
Uit dankbaarheid;

Jrd. ouders Langen-Sturts en ouders
Senden-Janssen;

Dinsdag 15 november

Voor alle overledenen van onze parochie;

Woensdag 16 november
Maria Jansen-Kohl;
Voor mijn lieve zusjes;

Donderdag 10 november
Donderdag 17 november
Voor de intenties uit het intentieboek;
Voor alle vrijwilligers van onze parochie;

Voor de levende en overleden leden van
de Kon. Philharmonie en
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Vrijdag 18 november

Woensdag 23 november

Maandag 28 november

Ter intentie van onze parochie;

Voor alle gedoopte Christenen;

Voor een vruchtbare advent;

Zaterdag 19 november

Donderdag 24 november

Dinsdag 29 november

Jrd. Finy Vogelers (st);

Voor roepingen tot het kloosterleven;

Vrijdag 25 november

Woensdag 30 november

Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw (st);

Uit dankbaarheid;

Tiny Grooten-Hamers (o)
Jrd. ouders Senden-Jagmont (st);
Nick Weijers (o);
Jrd. Tineke Blezer-Spelthaen;

Zondag 20 november

Zaterdag 26 november

Jrd ouders Canisius-van Can;
Jrd. Kleuters-Deguelle;

Jrd. ouders Schroeders-Baltus (st);
Jrd. ouders Godschalk-Horbach (st);
Jrd.Chris Brauers (st);
Jrd. Hub Vaessen;
Marijke Franssen-Lenz;

Maandag 21 november

Zondag 27 november

Uit dankbaarheid;

Dinsdag 22 november
Voor de jeugd;

Jrd. ouders Joep Sauren en Mien
Sauren-van Hautem (st)
Jrd. ouders Spelthaen-van Loo;

Parochienieuws Bocholtz
Op vrijdag 7 oktober hadden wij in de parochie Bocholtz
de vrijwilligersavond. Onder het genot van een drankje
en een hapje hebben wij een avond gezellig
doorgebracht. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor een
gemeenschap en dat geldt dus ook voor de
gemeenschap van de Kerk. Wij kunnen hierbij denken
aan degenen die het kerkgebouw en de dagkapel
poetsen. Verschillende dames doen dit werk al meer
dan 40 jaren.
Bovendien mag hier vermeld worden, dat de heer
Loomans al veertig jaren de administratie van de
kerkbijdrage voor zijn rekening neemt.

Wegens gebrek aan vrijwilligers om te collecteren,
heeft het kerkbestuur van Bocholtz besloten om vanaf
januari in de missen nog maar één collecte te houden.

Wij zijn al onze vrijwilligers veel dank verschuldigd en
wij hopen, dat wij nog jaren op hun steun kunnen
rekenen.
Het kerkbestuur

Pastoor Pierik en kerkbestuur
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Overleden
24 september

Fien Slangen-Geurts

Kloosterstraat 35 F

81 jaar

12 oktober

Johan Vermeeren

Zorgcentrum Firenschat, v/h Oranjeplein

88 jaar

14 oktober

Robert Kreimer

Scheelenstraat 67

77 jaar

30 augustus

Lilian Stijns-Huydts

Maasbracht (v/h Ubachsberg)

56 jaar

29 september

Hub Theunissen

Minnegardsweg 60

68 jaar

21 september

Sjef Janssen

Rozenstraat 3

86 jaar

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

Gedoopt
8 oktober

Nora Zinken

dochter van Rick Zinken en Annemarie Zinken-Bijl,

Baakstraat 18

8 oktober

Saar Kleijnen

dochter van Bjorn Kleijnen en Olga van Wijk

Wijnstraat 11, Simpelveld

16 oktober

Cheyen Delsing

dochter van Huub Delsing en Cecile Kallen

Huls 80, Simpelveld

2 oktober

Sara Wiertz

dochter van René Wiertz en Jolanda Wiertz-Blom

Julianastraat 35 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.

Huwelijksjubilea
20 november

11.00

50 jarig huwelijk

Hein en Mientje Lardinois-Mullenders

Huls 113

26 november

14.00

50 jarig huwelijk

Piet en Ria van Kerkvoort-Kleijkers

Schiffelderstraat 1

27 november

11.00

60 jarig huwelijk

Piet en Jok Janssen-van Tilburg

Clara Feijstraat 11

Proficiat aan de jubilerende bruidsparen.
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Ubachsberg
Zaterdag 29 oktober

Zwd. Sjeffie Steegmans-Donders;
Corrie Goossens-Kooijman (o);
Mia de Haas-Ritzerfeld (o);
Huub Herben (o);
Ouders Steinbusch-Schnackers; zoon
Math. en kleindochter Mireille;
Ouders Hartmans-Koch en echtg.
Hartmans-Krings;
Elly Kaelen-Huijnen (st.);
Ouders Sijben-Roijen:
Harrie Franssen;
Hein en Margriet Claessens-Gielkens;
Ouders Pieters-Groven;
Jrd. Leo en Anny Voncken-Keulartz;
Jrd. ouders Pakbier-Bex (st.);
Jrd. Piet Willems en Netta WillemsVromen;
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 oktober

Woensdag 2 november
Annie Franssen-Schijns;
Ronald Bosten;

Zaterdag 5 november

Finy Habets-Monsuwé (o);
Maria Voncken-Vleugels en Jrd. voor
Bernard Voncken (o);
Mia de Haas-Ritzerfeld (nms brt.ver.
Oude Schoolstraat/Vrenkeweg);
Roos Hoenen-Muijtjens;
Tony, Elvire en Sjef;
Jrd. Theo Vonken;
Voor de levende en overleden leden en
ereleden van Schutterij St. Hubertus;
Ouders Ortmans-Habets en zoon Jan;

Woensdag 9 november
Annie Franssen-Schijns;
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);

Zaterdag 12 november

Maria Voncken-Vleugels (o);
Ouders Huijnen-Dormans en Hub van
Wissen (verj.);
Ouders Geraerdts-Bartholomé;
Jrd. Paul Hamers;
Jrd. Wim van Rosmalen;
Jrd. Ben Souren (st.);
Jrd. ouders Souren-Frederix (st.);
Jrd. Paula en Leo Heuts-Klinckenberg
(st.);
Jrd. ouders Pieters-Groven (st.);
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);
Voor de levende en overleden leden
van Gemengd Kerkelijk Zangkoor
St.Bernardus;

Woensdag 23 november
Zwd. Hub Theunissen;
Ernest Senden (o);
Mia de Haas-Ritzerfeld (o);
Jrd. Jan de Haas;
Sjef Jongen (verj.);
Hens Kasperski en dochter MarieLouise;
Ouders Senden-Hutschemaekers;
Hub en Anneke Aelmans-Voncken;
Jrd. ouders Franssen-Heuts;
Jrd. ouders Eussen-Souren;
Ouders Crombach-Hundscheidt (st.);
Jrd. Pastoor Frans Simons;
Echtg. Bisschops-Engelen (st.);

Woensdag 16 november
Annie Franssen-Schijns;
Voor de overledenen v.d. parochie;

Zaterdag 19 november
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Annie Franssen-Schijns;
Voor de zieken van de parochie;

Zaterdag 26 november

1ste Jrd. Mia Crutzen-Pieters en t.i.v.
Piet Crutzen;
Ger Ernes (o);

Woensdag 30 november
Annie Franssen-Schijns;
Voor het heil van alle vrijwilligers van de
parochie;

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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Parochienieuws Ubachsberg

Parochienieuws Bocholtz

Vierden we vorig jaar rond deze tijd ons 125 jarig
jubileum, dit jaar vieren we het jubileum van drie leden.
Hulde aan onze jubilarissen!
Ria Habets viert dit jaar haar 50 jarig lidmaatschap. Zij
zingt bij de alten. Door het vertrek van enkele alten
vorig jaar was deze partij tamelijk kwetsbaar, maar
dankzij nieuwe aanwas en extra aandacht van onze
nieuwe dirigent groeit deze groep uit tot een sterke
eenheid. Ria bekleedde jarenlang een bestuursfunctie,
maar de laatste jaren is zij teruggetreden in de
gelederen van het “gewone volk”. Ria is een trouw lid
waar we nooit tevergeefs een beroep op doen.
Maria Ubaghs is net als Ria ook alt. Zij is 50 jaar lid en
momenteel ook nog bestuurslid. Vanuit Ransdaal komt
ze de gelederen versterken en dat doet ze met veel
enthousiasme.
Leny Kleijkers viert haar 40 jarig jubileum. Zij zingt bij
de sopranen en was jarenlang penningmeester.
Ondanks dat zij eigenlijk een winkbuul is geworden (zij
verhuisde naar Heerlen) komt ze toch elke week trouw
naar Ubachsberg om te repeteren en daarna gezellig
nog wat na te kletsen.
Op zaterdag 19 november zullen deze drie dames
tijdens de mis van 19.00 uur gehuldigd worden. Na de
mis zal het koor de leden in de pastorie intern
huldigen.

Onze parochiekerk is toegewijd aan de heilige Jacobus,
de broer van de apostel Johannes. Hij ligt in Santiago de
Compostella in Spanje begraven. Al eeuwen lang ligt
onze parochie dan ook op de ‘bedevaartroute’ naar dat
groot bedevaartsoort. Wij bezitten van deze heilige ook
een kleine reliek. Een reliek is een tastbare herinnering
aan de heilige.
Bedevaartgangers trekken naar Compostella omdat
Jacobus (Santiago)daar begraven ligt. Door het
gebeente van de heilige ervaart men zijn nabijheid en
door hem de nabijheid van Jezus zelf.

Daarnaast bezitten wij ook een reliek van het heilig
kruis met een document van authenticiteit uit 1713. En
nog enkele andere relieken, onder andere van de
heilige Theresia van Lisieux.
Relieken verwijzen ons naar Jezus en nodigen ons uit
Hem in ons hart te dragen en uit te dragen naar
anderen.

Van links naar rechts: Leny Kleijkers, Maria Ubaghs en Ria Habets
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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
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Parochienieuws Bocholtz
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren wij
Christus Koning. Jezus is echter op een geheel eigen
manier koning. Zijn eigenlijke troon is het kruishout en
de doornkroon zijn waarlijk diadeem. Het is de
goddelijke liefde die daar schuil gaat en ons uitnodigt:
doe jij evenzo.

Herinnering
We naderen weer het einde van jaar. Hebt u de
kerkbijdrage over 2016 al overgemaakt ?
De parochies moeten zelf voorzien in hun onderhoud
en krijgen geen subsidies van gemeente, rijk of
bisdom.
Zonder uw bijdrage kunnen wij niet voortbestaan !
Wij danken u voor uw bijdrage.

Kerkbesturen Parochiecluster Simpelveld-BocholtzUbachsberg

Nieuwe tarieven per 1-1-2017
Geldend voor het hele dekenaat Kerkrade en dus ook
voor Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg.
Omschrijving
Eenvoudige dienst door de week
(leesmis)
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag
Jubileumdiensten die niet tijdens
de reguliere zaterdag- of zondagsmissen worden gehouden
Uitvaartmis, inclusief vooravondmis of avondwake
Huwelijksmis, inclusief voorbereiding
Bijdrage voor begeleiding naar
begraafplaats na een
voorafgaande kerkdienst
Bijdrage voor begeleiding naar
crematorium na een
voorafgaande kerkdienst
Bijdrage voor begeleiding van
een parochiepriester / diaken in
een crematorium zonder voorafgaande eredienst
Bijdrage voor een uitgebreide
avondwake zonder navolgende
uitvaartdienst in de parochiekerk
(extra dienst, te vergelijken met
een uitvaartdienst)

Op zondag 27 november begint opnieuw de advent. Wij
verwachten de komst van Jezus. Wij gedenken zij
geboorte, zijn wederkomst als Koning en vooral ook
zijn komen nu in Woord en Sacrament. Wij openen de
Advent met een gezinsviering op zaterdagavond om
19.00 uur in de Jacobuskerk. Tijdens die viering zullen
ook de adventskransen gezegend worden.

Minimum kerkbijdrage per jaar
voor vrijstelling / korting
voor uitvaart / huwelijk

De ziekencommunie wordt in november rondgebracht
op de eerste vrijdag 6 november op de gewone tijd.

Bedrag
nieuw
€ 10,-

Bedrag oud

€ 20,-

€ 20,-

€ 250,-

€ 250,-

€ 400,-

€ 360,-

€ 400,-

€ 360,-

€ 50,-

€ 50,-

€ 150,-

€ 50,-

€ 400,-

€ 360,-

€ 400,-

€ 360,-

€ 90,€ 7,50
per
maand

€ 84,€ 7,00 per
maand

€ 10,-

Uitgebreide tarieflijst met uitleg en andere informatie
kunt u vinden op onze gezamenlijke website:
www.parochiesimpelveld.nl
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Bezoek onze adverteerders

Ook voor koffietafels

en al uw feesten
Vroenhofstraat 1
6369 AP

Simpelveld
045—544 13 72
Onderlinge begrafenis- en crematievereniging

HELPT ELKANDER
Secretariaat: Irmstraat 43
6369 VM Simpelveld
tel: 045-5442476
e-mail: helptelkander.simpelveld@hetnet.nl

HET BEGRAFENISFONDS VOOR EEN UITVAART OP MAAT.
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

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".
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oktober 2016 wegens gezondheidsredenen zijn functies
neer te leggen. In de vieringen van het laatste weekend
van oktober zal deken Clerx dan ook voor het laatst
voorgaan in onze parochies.
Beide parochies betreuren het zeer dat de gezondheid
van onze deken hem het verder functioneren in onze

parochies en het dekenaat steeds moeilijker heeft
gemaakt. Persoonlijk is het eveneens een groot verdriet
voor hem.

Deken Constant Clerx (74) zal eind oktober om
gezondheidsredenen zijn functies als voorzitter van het

Zowel in Wijlre als in Gulpen zal een afscheidsviering
plaatsvinden.
Zondag 4 december in de parochiezaal Gulpen, na de
mis van 11 uur;
Zondag 11 december in Wijlre in het Wielderhoes, na
de mis van 9.30 uur.

dekenaat Gulpen en pastoor-deken van de parochies
Wijlre en Gulpen neerleggen.

De parochies van Gulpen en Wijlre evenals het dekenaat

Deze maand is het precies 10 jaar geleden dat pastoor-

Gulpen zijn veel dank verschuldigd aan pastoor-deken

deken Clerx zijn benoeming aanvaardde als pastoor-

Clerx. Tijdens zijn voorzitterschap is de rust in de

deken van de St. Petrusparochie in Gulpen, de St.

parochies van Gulpen en Wijlre wedergekeerd en is het

Gertrudisparochie in Wijlre en het dekenaat Gulpen.

vertrouwen in en de betrokkenheid van de mensen bij

Na zijn priesterwijding in 1967 was deken Clerx kapelaan

de kerk voor een groot deel hersteld. Wij wensen hem

in Pottenberg-Maastricht en in Heerlen-Heksenberg.

alle goeds voor de komende jaren!

Na een gezegend pastoraat in Heerlerheide en
Simpelveld / Ubachsberg aanvaardde deken Clerx in
2006 een nieuwe taak, waarvoor de bisschop hem had

gevraagd. Het vertrek van zijn voorganger in Gulpen en
Wijlre had veel teweeg gebracht en het was nu aan
deken Clerx de opdracht om het andere gezicht van de
kerk te laten zien. Intensief en succesvol werkte deken
Clerx daarom de afgelopen jaren met overgave en
plezier aan de opbouw van de parochies in Gulpen en

Wijlre.
Door

veranderingen

in

de

gezondheidstoestand

afgelopen tijd werd het voor de deken steeds moeilijker
om volledig te kunnen functioneren. Met assistentie en
hulp van diaken Bessems, vrienden en familie lukte het
de deken een hele tijd om de hem opgedragen taken te

vervullen.

Uiteindelijk

echter

maakten

deze

veranderingen van zijn gezondheid het niet meer
mogelijk om de functie te blijven uitoefenen. Na overleg
met het bisdom en de kerkbesturen van Gulpen en
Wijlre heeft pastoor-deken Clerx besloten per 31
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ADRESSEN

Bezoek onze adverteerders

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

Lei’s
schilderwerken
Voor binnen- / buitenwerk
en onderhoud

Tel: 045-5440548
06-55168447
Quelle 24
6351 AW Bocholtz
lei-schilderwerken@planet.nl

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
Bocholtz:
Dhr. J. Steinbusch
Ubachsberg: Dhr. J. Driessen

T: 045-544 04 27
T: 045-544 45 77
T: 045-575 28 86

COLOFON
Volgende uitgave 29 november. Inleveren kopij tot 18 nov.
Opgeven van misintenties tot uiterlijk 22 november.
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.
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