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3e Jaargang ♦ 9 oktober - 29 oktober  2010 ♦ nummer 37 

Gezamenlijk project school en 
parochie :  

“Met de heiligen het jaar rond” 
Basisschool Bergop te Ubachsberg is een katholieke school en 

we willen onze kinderen spelenderwijs en laagdrempelig 

kennis laten maken met de rijkdom van ons katholieke geloof 

uit heden en verleden. Naast het verzorgen van 

godsdienstlessen in de klassen, willen we dit doen aan de hand 

van vijf kernmomenten doorheen het kerkelijk jaar. 

Traditionele en eigentijdse heiligen leiden ons door dit jaar 

heen en vertellen ons wat er door de geschiedenis van ons 

katholiek erfgoed is overgeleverd. Dit maken we 

aanschouwelijk in een canon( = tijdpad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 28 september heeft pastoor Pisters in elke groep een 

korte uitleg van 30 minuten gegeven over de “heiligen” in het 

algemeen. Hij heeft aandacht besteed aan de H. Bernardus, 

patroon van onze parochie en aan de H. Cornelius, die in het 

kapelletje van Colmont wordt vereerd.  

 

Van hieruit wordt de link gelegd naar de naamheilige van 

het kind. Elk kind heeft een naam. De betekenis van hun 

eigen naam en een foto van hun naamheilige wordt opgezocht 

op internet. Daarnaast kiezen ze hun eigen “held”, iemand van 

deze tijd die hun tot steun en voorbeeld is. Deze twee 

“heiligen”worden door elk kind in een tweeluik verwerkt. 

Rond Allerheiligen / Allerzielen (1 en 2 november) brengen de 

kinderen op 29 oktober een bezoekje van circa 45 minuten 

( groep ½: 30 minuten) aan de kerk van onze parochie. Ze 

nemen hun tweeluik mee dat een prominent plekje krijgt op 

een themawand in de kerk. Dit bezoekje wordt opgeluisterd 

door een klein stukje traditionele kerkmuziek: het 

“Gregoriaans” (zo zal de litanie van alle heiligen door enkele 

koorleden ten gehore worden gebracht). Aansluitend brengt 

de bovenbouw ook nog een bezoekje aan het kerkhof om hun 

overleden familieleden en dorpsgenoten te groeten en te eren 

met een bloemetje of een kaarsje. 

 

In de adventstijd zal St. Jan de Doper centraal staan. Sint Jan 

is een adventsfiguur bij uitstek. Hij was de grootste van alle 

profeten en wordt genoemd: de voorloper van Jezus. “Hij die 

na mij komt, is groter dan ik”, zo sprak hij over Jezus die 

komen zou. Sint Jan leidde een rondzwervend bestaan in de 

woestijn en riep de mensen op tot bekering.  De H. Bernardus  

                                   Mijn naamheilige is:  

               Heilige Johannes de Doper                         Mijn “held” is: Heilige pater Damiaan 

                        De held van Molokai  



 Pagina 2 

 

 

Op 7 december in de middag zal pastoor Pisters in elke 

groep gedurende 30 minuten het levensverhaal van St. Jan de 

Doper vertellen zodat de kinderen horen welk verhaal hij te 

vertellen had, hoe hij geleefd heeft, wat hij at en hoe hij 

gekleed ging in die tijd! In de aula zal door groep 7-8 een 

thematafel met een etalagepop aangekleed worden tot St. Jan 

de Doper. 

 

Op 19 maart zal St. Jozef centraal staan. Hij is de 

beschermheilige van de kerk van Ubachsberg: een groot 

beeld van hem siert de buitengevel boven de hoofdingang. Op 

17 maart in de middag zal pastoor Pisters in elke groep 

gedurende 30 minuten vertellen hoe de vader van Jezus als 

timmerman geleefd heeft en dat de naam van Jozef nog veelal 

terug te vinden is in de namen van opa`s, papa`s en 

overgrootouders. Deze namen die hiervan afstammen 

worden in de namenboom verzameld in de aula. 

Groep ½ zal de etalagepop aankleden als Jozef en 

timmerman. 

 

In de meimaand, de Mariamaand, zal het leven van Maria, 

de moeder van Jezus centraal staan. In de klas mogen de 

kinderen een groot Mariabeeld plaatsen en gedurende de 

hele meimaand met (veld-)bloemen uit de eigen tuin 

v e r s i e r e n .  O o k  k o m e n  d e  z o g e n a a m d e 

“IJsheiligen” (Pancratius, Servatius en Bonifatius) aan bod. Op 

10 mei zal pastoor Pisters in elke groep gedurende 30 

minuten hierover vertellen.  

 

In Houthem, in de kerk van St.Gerlachus, is het levensverhaal 

van deze Limburgse heilige op fresco`s (muurschilderingen) 

te bewonderen. Op 17 mei zullen de kinderen per groep 

een excursie maken naar St. Gerlachus in Houthem.  

 

Als afsluiting zullen eind juni de H. Petrus en H. Paulus 

centraal staan: de steunpilaren van de Kerk. Petrus was de 

eerste paus en Paulus de eerste missionaris onder de 

volkeren. Petrus wordt afgebeeld met de sleutels van de 

Kerk en Paulus wordt afgebeeld met een zwaard en boek. 

Pastoor Pisters zal op 28 juni ook weer in elke groep 

gedurende 30 minuten het verhaal van beide heiligen 

vertellen. Het waren reizigers die het geloof verkondigden en 

de link zal gelegd worden naar de reizigers en hun 

patroonheilige in de vakantietijd: De H. Christoffel. Hem 

vragen we om bescherming op al onze reizen en alle 

kinderen ontvangen een Christoffelmedaille voor in de 

gezinsauto. Groep 5/6 zal op 29 juni deze keer de poppen 

aankleden in de aula van de school zodat we een beeld 

krijgen wie Petrus en Paulus waren. 

 

 

In samenwerking met pastoor Pisters en school hopen we op 

deze wijze de kinderen een beeld te geven van een canon van 

het kerkelijk jaar aan de hand van jaarheiligen.  

De omgeving van ons dorp Ubachsberg en onze kerk St. 

Bernardus laten ons veel van hun cultureel en kerkelijk 

erfgoed zien en maken onze leerlingen er deelgenoot van, 

zodat ze zich bewust worden van het bestaan en zo ook 

weer een bijdrage kunnen leveren voor de volgende 

generatie. 

Hartelijk groet, Pastoor René Pisters en Irene Hermens, directeur 

basisschool Bergop. 

 

Opbrengst Miva  
De opbrengst van de kerkcollecte “Missie Verkeersmiddelen 

Actie” bedroeg:  

in Ubachsberg € 129,19 en voor Simpelveld € 364,80.  

 

Doopvoorbereiding 
Ouders die hun pasgeboren kindje willen laten dopen 

worden uitgenodigd mee te doen met de doopvoorbereiding. 

De eerstvolgende bijeenkomst is maandagavond 8 november 

of 6 december, van 20.00 tot 21.30 uur. Ook  a.s. ouders 

kunnen al gerust deelnemen. Opgave bij de pastoor.  
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Opbrengst kroetwusj  
Bestuur van Zij-Actief was uitgenodigd  door Angèle Radema-

cher, directeur Toon Hermanshuis, om dinsdag 14 septem-

ber de cheque  van € 250,-persoonlijk te overhandigen. 

Zij bedankten Zij-Actief voor het maken van de kroetwusj en 

de kerkgangers van Simpelveld voor hun bijdrage. 

  
Op de foto links directeur Angèle Rademacher met twee vrijwilligers die de 

cheque in ontvangst namen. 

 

Koffie op de markt 
In het kader van de wereldmissiemaand biedt de MOV-groep 

(Missie, Ontwikkeling en Vrede) vrijdag 22 oktober 2010 tij-

dens de weekmarkt in Simpelveld weer een kopje koffie aan. 

Tijdens het drinken van de koffie willen we de bezoekers dan 

graag iets vertellen over het land Ethiopië en de actie die Mis-

sio voert voor dit arme land. De MOV-groep wil via Missio 

een bijdrage geven aan trainingsprogramma’s voor boeren, aan 

veilig drinkwater en goede riolering en aan gez-

ondheidsprogramma’s. 

Diverse vrijwilligers van de MOV-groep en de pastores van de 

parochie zijn aanwezig om met u samen een kopje koffie te 

drinken en over Ethiopië te praten. Ook kunt u in het standje 

spullen van de Wereldwinkel kopen. 

Sint-Jozef-Arbeider Huls zingt weer 
voor de héle Wereld 

Op zaterdag 16 oktober a.s. staat in de Remigiuskerk de We-

reld centraal in de dienst van 17.45 uur. Traditiegetrouw be-

steedt het Gemengd Kerkelijk Zangkoor “Sint-Jozef-Arbeider” 

van de Huls op een bijzondere wijze aandacht aan het feno-

meen “Oktober - Wereldmissiemaand”. 

Hiermee wil het koor, onder leiding van dirigent Fred Piepers 

muzikaal invulling geven aan het motto dat paus Benedictus 

indertijd aan de wereldmissiemaand van 2007 gaf: “De héle 

Kerkgemeenschap voor de héle Wereld”. 

Tijdens de viering zal het koor diverse werken uit de Afrikaan-

se cultuur ten gehore brengen.  De vaste gezangen komen uit 

de “Pelgrimsmis” van J. Vermulst. De Afrikaanse liederen wor-

den begeleid met percussie-instrumenten, hetgeen verzorgd 

wordt door dhr. Bob Snackers, hierbij ondersteund door en-

kele koorleden en een tweetal jonge aspirant percussionisten. 

U allen bent van harte welkom in deze viering. 

Lichtprocessie naar de Rodeput 

Op vrijdag 15 oktober vindt er 's avonds een lichtprocessie 

plaats vanuit de St. Remigiuskerk naar de kapel van Onze Lieve 

Vrouw Sterre der Zee op de Rodeput.  

De processie start (na de extra Mis van 19.00 uur) rond 19.30 

uur.  Aan de processiedeelnemers zullen kaarsen worden uit-

gedeeld. De route loopt via de Kloosterstraat, binnendoor 

naar de Lourdesgrot, waarna na een kort gebed en Lourdes-

lied de tocht wordt voortgezet naar de kapel. Wij hopen U 

met velen te mogen begroeten. 

Bestuur Stichting Kapel Sterre der Zee Rodeput  

Kledingophaalactie Simpelveld 

Zaterdag 9 oktober a.s. zet de Stichting Sang Timur zich weer 

in voor een project in de "Derde Wereld". 

In juli j.l. bracht zr. Astrid Ntumba Malunbungi een bezoek aan 

Simpelveld. Haar doel was het bedanken van de leerlingen en 

leerkrachten van Basisschool De Meridiaan.  Zowel het pro-

ject in Congo als in Colombia mochten elk 1450 euro in ont-

vangst nemen. Geweldig hoe de kinderen dit tot stand ge-

bracht hebben. 

Zuster Astrid vertelde dat veel kinderen in Congo niet naar 

school kunnen, omdat hun ouders niet de middelen hebben 

om een uniform, schoenen, schriften e.d. te betalen.  

Door middel van de halfjaarlijkse kledingophaalacties helpt de 

Stichting Sang Timur hen verder. We verzenden kleding, me-

disch en didactisch materiaal. Zaterdag a.s. komen wij vanaf 

10.00u. met leerlingen van basisschool De Meridiaan bij u in 

Simpelveld langs. We werken samen met de Salvatoriaanse 

Hulpactie. Dus zet a.u.b. de spullen: lakens, dekens, kleding, 

schoenen etc. 's ochtends voor uw huis.  MERCI BEAUCOUP 

POUR VOTRE AIDE- St.Sang Timur / Brigitte Vogt  

Parochie Sint Remigius Simpelveld 
Nieuws 
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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  

18 oktober. 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 9 oktober 
Weekend 28ste zondag door het 

jaar 

17.45 

Zwd. Dora Wierts-van Schaijk; 

Jrd. ouders Franssen-Schmelzer (st); 

Jrd. Giel Houben (st); 

1e jrd. Marianne Brouwers (o); 

Hub Loneus (o); 

Cilly Leijmans-Mosseveld (o); 

Annie Gorissen-Aretz (o); 

Pierre Lemmens en Corrie Lemmens-

Senden (o); 

Wiel Vankan (o); 

Wiel Smeets (o); 

Ouders Muijrers-Lumey; 

Jrd. ouders Vliex-Keijdener(st); 

Jrd. ouders Grond-Strijthagen; 

Jrd. ouders Vliegen-Eussen, kinderen en 

kleinkinderen; 

Corry Koenings-Karremans (o); 

 

Zondag 10 oktober  
11.00 

Echtp. Bleijlevens-Peerboom (st); 

Ouders Strijthagen-Geurts (st); 

Ouders Vliex-Demollin en zoon Loek (st); 

1e jrd. Eric Meurers (o); 

Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st); 

Jrd. Jetty Vaessen-Schneiders (st); 

Jrd. Hanny Frijns-Lennartz;  

 

Dinsdag 12 oktober  
19.00 

Jrd. Riet Coenjers-van Bekkum (st); 

Christel Grassére-Maubach 

(nms.handwerkgr.dinsdagn.m.); 

Jrd. Jup Souren; 

 

Donderdag 14 oktober 
19.00 

Diny Schepers (o); 

Jo Gotschalk en fam.Gotschalk-Knops; 

T.i.v. een zieke; 

Ouders Leerssen-Pleijers, Clara en 

Casper; 

 

Vrijdag 15 oktober 
19.00 

 H.Mis waarna lichtprocessie naar 

kapel Rodeput 

Harrie Otten (o); 

Riet Franzen-Houben (o); 

 

Zaterdag 16 oktober 
Weekend 29ste zondag door het 

jaar; Collecte Wereldmissiedag. 

17.45 kerk.zangkoor Huls 

Zwd. George Boltong; 

Jrd. Herman de Wind (st); 

Annie Grond-Scheeren en dochter Bella; 

Hub Haagen (o); 

Mia Zinzen-Lennartz (o); 

Mia Scheeren-Prumpeler; 

Jrd. ouders Packbier-Schrijvers; 

Jrd. Fred Prickarts; 

Jrd. ouders Vanthoor-Xhonneux; 

Jrd. Toon Eijkemans; 

Jrd. Johan Lauvenberg en fam.; 

Corry Koenigs-Karremans (o); 

 

Zondag 17 oktober 
11.00 gem. kerk. zangkoor  

St.Bavo Nuth 

Jrd. ouders Kohl-Grosjean (st); 

Jrd. ouders Peter Lennartz-Eggen (st); 

Voor priesterroepingen (st); 

Maria Vanthoor (st); 

Louisa Vliex-Pieters (o); 

Jan Weijers (o); 

Alex Herberichs; 

Wiel Bindels (o); 

Johan en Tiny Merx-Bodelier (o); 

Huub Alberts (o); 

Ouders Coonen-Kusters, wederz.fam. en 

Guus Pagen; 

Jrd. ouders Bertholet-Sijben; 

1e jrd. Mia v.d. Walle-Cuijpers; 

George Boltong (nms.bew. Sterflat); 

 

Dinsdag 19 oktober 
19.00 

Hub Belleflamme; 

Cilly Leijmans-Mosseveld 

(nms.bew.Sterflat); 

 

Donderdag 21 oktober 
19.00 

Echtp. Huveneers-van Ophoven (st); 

Fam. Vandeberg-Pelzer; 

Wiel Smeets( nms.bew.Beaurepart); 

Dora Wierts-van Schaijk (nms.buren); 

T.i.v. een zieke; 

 

Zaterdag 23 oktober 
Weekend 30ste zondag door het 

jaar 

17.45 

Zwd. Joep Meijers;  

Jrd. Hubert Jos Heuts (st); 

Maria Loozen-Drooghaag (o); 

Marcel Hardy (o); 

Josta, Jelle en Leo Kloth; 

Harie Jorissen (v.w.verj.); 

Mia Spronck-Kooiker en jrd. Victor 

Spronck (o); 

Marc Leunissen (o); 
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Alie Seroo-Pothuizen (nms. bew.Cochem 

en v.d.Leyenstr.); 

Jrd. ouders Heuten-Oosting; 

Jrd. Leonie-Bleijlevens-Pelzer; 

Leny Ruyters-Deswijzen (st); 

 

Zondag 24 oktober 
11.00 kindermis m.m.v. de Wijn-

rank 

Jrd. Pierre Bessems en zoon George (st); 

Jrd. ouders Hamers-Hodiamont (st); 

Jrd. ouders Hermans-Thomas (st); 

Tiny Jongen-Knops (o); 

 

Dinsdag 26 oktober  
19.00 

Cita Hamerlinck-Pisters (o); 

 

Donderdag 28 oktober 
H.H.Simon en Judas, apostelen 

19.00 

Giel en Bertha Xhonneux (st); 

T.i.v. een zieke; 
……………………………………………………… 

 

 

Wij namen afscheid van: 

 3 sept. George Boltong, 88 jaar,  

Scheelenstraat 120 

 8 sept. Joep Meijers, 94 jaar,  

Schiffelderstraat 42 

16 sept. Sjeng Dautzenberg, 86 jaar, 

Zorgcentrum Bocholtz 

21 sept. Miets Straat-Villain, 89 jaar, 

Schilterstraat 74 

 

Moge de Heer van leven en dood hen 

opnemen in Zijn hemelse Vaderhuis! 
……………………………………………………… 

 

Mannenkoor “L’ Esprit” sluit viering 25-
jarig jubileum  af met concert 

 

Ooit lag de thuishaven van Mannenkoor “L’Esprit” te Huls-

Simpelveld. Zelfs de oprichtingsvergadering vond binnen onze 

parochiegrenzen plaats. Niet vreemd als je weet dat het koor 

indertijd gevormd is door leden van de gemengde kerkelijke 

zangkoren uit Heerlerbaan, Heksenberg én: Sint-Jozef-

Arbeider van de Huls. Het koor liet zich zowel in de kerk op 

de Huls als in Simpelveld vele keren horen. Inmiddels bestaat 

dit koor 25 jaren (2009).  

 

Als afsluiting van de jubileumactiviteiten zal het koor op 

ZONDAG 17 OKTOBER a.s. een concert verzorgen. Aan 

dit concert werken, naast Mannenkoor “L’ Esprit”, een aantal 

solisten mee: Daphne Ramakers, sopraan – Pascal Pittie, tenor 

– Paul Huijts, piano. Het geheel staat, uiteraard, onder leiding 

van de dirigent van “L’Esprit”: Fred Piepers. Het programma 

vermeldt werken van o.a. Schubert, Verdi, Pucinni, Liszt, 

Strauss en Rossini, waarbij koor en solisten zowel gezamenlijk 

als apart voor het voetlicht zullen treden. Een gevarieerd 

programma, dat veelbelovend klinkt.  

 

Dit concert begint om 15.00 uur en vindt plaats in de 

parochiekerk van Heksenberg. Kaarten zijn à €10,- 

verkrijgbaar bij de leden van Mannenkoor “L’Esprit. U kunt 

ook telefonisch kaarten bestellen via 045 544 28 27. 

Mannenkoor “L’ Esprit” hoopt velen op zondag 17 oktober te 

mogen begroeten. 

Wereldmissiemaand  

Ethiopië: land van droogte en hongersnood; land met 

vruchtbare hoogvlaktes; land met een eeuwenoude christelijke 

traditie; land met een kleine katholieke minderheid; land met 

een rijke cultuur.  
 

Missio staat voor solidariteit met parochies wereldwijd. 

Speciaal in Wereldmissiemaand (oktober) worden uw gebed 

en actie gevraagd voor de minder draagkrachtige parochies in 

de derde wereld. Ethiopië is een van de armste landen van 

Afrika.  
 

Hoewel klein in aantal, is de katholieke kerk zeer dienstbaar in 

de samenleving, zoals op het gebied van voedselzekerheid. 

Naast het verlenen van noodhulp heeft de kerk een speciaal 

programma voor de langere termijn. Er zijn trainingen voor 

boeren en men werkt aan het versterken van de plaatselijke 

gemeenschappen, zodat de mensen niet afhankelijk blijven van 

noodhulp. 
 

Veel parochies zijn betrokken bij WATSAN-projecten (Water 

en Sanitation): veilig drinkwater en een goede riolering zijn van 

levensbelang. Juist omdat deze projecten door de plaatselijke 

parochies opgepakt worden, komen ze ten goede aan veel 

mensen, vooral de meest kwetsbare zoals vrouwen en 

kinderen. 
 

Helpt u mee de plannen van de parochies in Ethiopië te 

realiseren? Steun in deze oktobermaand de collecte in de kerk 

of stort uw bijdrage op giro 1566 Missio Wereldmissiemaand 

Den Haag. Kijk voor meer informatie op www.missio.nl 

Maandag 1 november 

Simpelveld: 

10.00 uur H. Mis  

15.00 uur Allerzielendienst 

http://www.missio.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 

20 oktober. De pastorie van Ubachsberg is hiervoor bereikbaar bij voorkeur op woensdag-

morgen tussen 10.00 en 12.00 uur; ofwel woensdag na de avondmis tot 19.45 uur.  

Zaterdag 9 oktober.  
Weekeinde v.d. 28e zondag door 

het jaar. 

19.00  

1e jrd. Jo Vanderhoeven; 

Jrd. ouders Franssen-Heuts (st.); 

Echtgen. Bisschops-Engelen (st.); 

Mireille Steinbusch en wdz. grootouders; 

Ouders Zinzen-Groenemeijer, dochter 

Finy, zoon Sjir en schoonzoon Jan; 

Truus Groven-Mols (o); 

Sjaak Debets (buurt); 

 

Zondag 10 oktober. 
 9.45 

Jrd. ouders Bemelmans-Klinkenberg en 

dochter Ria (st.); 

Jrd. ouders  Amkreutz-Daemen (st.); 

Jrd. ouders Schijen-Habets (st.); 

V. overledenen v. familie Freij; 

Ouders Souren-Noteborn en zonen; 

Louise Bisschops-Wintgens (o); 

 

Woensdag 13 oktober. 
19.00  

Ouders Bosch-Sieben en overl. familie; 

Ouders Janssen-Scheelen, zonen en 

Harold; 

Sjeng Franssen (verj.); 

 

Vrijdag 15 oktober. 
15.00  

Pl. huwelijk: Edwin van Oppen en Wendy 

Boumans; 

 

Zaterdag 16 oktober.  
Weekeinde v.d. 29e zondag door 

het jaar. 

Viering en Kerkcollecte Wereld-

missiedag.  

19.00  

 

Opluistering: gemengd kerkelijk 

zangkoor St. Bernardus 

(Afrikaanse muziek met percussie) 

Jrd. ouders Voncken-Habets en overl. 

familie; 

Jrd. ouders Hamers-Vleugels; 

Ria Thewessen-Vliex (verj.); 

Echtgen. Schneiders-Zitzen (st.); 

Sjeng, Bernard en Finy Franssen; 

Sjef Souren (buurt); 

Johan Meulenberg (o); 

 

Zondag 17 oktober. 
 9.45  

Zwd. Hens Kasperski; 

1e jrd. Jean Kerckhoffs; 

Jrd. Leo Bosch; 

Willem Hamers-Bex (st.); 

 

Woensdag 20 oktober. 
19.00  

Voor het welzijn van alle parochianen; 

 

Zaterdag 23 oktober.  
Weekeinde v.d. 30e zondag door 

het jaar. 

19.00  

Ouders Groven-Janssen en  

Sjaak Monsuwé; 

Overledenen v. fam. Senden-Vliegen en 

Annie Senden-De Bie; 

Bernard Voncken (buurt); 

Giel Schreurs (buurt); 

Roos Hoenen-Muijtjens (buurt); 

Fien Boumans-Braun (o);1 

 

Zondag 24 oktober. 
 9.45  

Gregoriaans 

Sjeng Senden (buurt); 

 

 

Woensdag 27 oktober. 
19.00  

Maria Zitzen (st.); 

…………………………………………………… 

Wij namen afscheid van: 

23 september: Eugène Klinkenberg, 

Kerkstraat 25, leeftijd 68 jaar 

24 september: Finy van Birgelen-

Hermans, Landsruwe 22,  

leeftijd 89 jaar. 

 

Wil hen in uw gebeden gedenken. . 
……………………………………………………… 

Gaan trouwen:  

15 oktober om 15.00 uur  

Edwin van Oppen en Wendy Boumans 

 

Proficiat en een mooie dag toegewenst. 

 
…………………………………………………… 

Rozenkrans 

Woensdagavond om 18.40 uur vóór de 

mis van 19.00 uur. 
…………………………………………………… 

Allerzielendienst:  

zondag 31 oktober 15.00 uur. 
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Parochie Sint Bernardus Ubachsberg 

Nieuws 

Fanfare St. Cecilia 
De oud papieractie vindt elke 3e zaterdag van de maand plaats 

op het Bernardusplein, van 8.30 uur tot 12.30 uur.  

 

Herfstwandeling 
Het Bernarduskoor uit Ubachsberg nodigt u uit om op zondag 

10 oktober deel te nemen aan de prachtige herfstwandeling van 

6, 10 en/of 16 km. Ditmaal voert deze door het schitterende 

landschap rond Ubachsberg en Ransdaal. Bij het rustpunt is er 

gezorgd voor koffie, thee, “homemadevlaai” en fris etc. voor 

een zeer vriendelijke prijs. Inschrijving in café "Oad Genberg" 

van 9.00 tot 14.00 uur,  Kerkstraat 57 Ubachsberg. 

Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro. Na afloop van de 

wandeling is er soep met brood, voor iedere ingeschreven 

wandelaar, gratis verkrijgbaar in café "Oad Genberg". Wij stellen 

uw deelname op prijs. Bestuur Bernarduskoor Ubachsberg 

Nieuwe koning Schutterij St. Hubertus  

Het Koningsvogelschieten 2010 begon al vroeg in de middag. 

Er werd een officiële groepsfoto gemaakt. Het duurde wel 

eventjes voordat alle "gaten" waren opgevuld, iedereen op de 

juiste plaats, in de juiste houding én met een brede glimlach 

klaar stond.  

Vervolgens vond de officiële overdracht plaats van de 

nieuwe shirts welke gesponsord zijn door H.J. Crombach B.V. 

Isolaties. De heer Math Crombach overhandigde symbolisch een 

van de blauwe shirts welke door de leden van St. Hubertus 

onder het uniform en bij activiteiten gedragen worden.  

Na de openingstoespraken van voorzitter Leo Lardinois 

en burgemeester Sprokkel en een gebed van pastoor Pisters 

konden de wedstrijden beginnen. Er werd als eerste op de vogel 

van het Eregilde geschoten. Het regende ondertussen steeds 

harder maar dat temperde het enthousiasme van de Eregilde 

leden niet. Het was Paul Gulikers die de koningsvogel met een 

welgemikt schot naar beneden haalde. Paul is al jaren lid van het 

Eregilde en eerder ook al koning geweest. Op de koningsvogel 

van de schutterij werd door een aantal leden, waaronder enkele 

jongeren, geschoten. Het werd een spannende strijd met een 

haast adembenemend einde toen na een schot van Cas Ortmans 

de koningsvogelplaat 80graden draaide. LARS CONJAERTS was 

de laatste schutter in deze ronde. Hij haastte zich onder de 

buks, maar nam zich toch de tijd voor het beslissende schot. 

Onder luid gejuich kwam de koningsvogel naar beneden en 

werd Lars de nieuwe koning van St. Hubertus. Omdat hij aan 

het begin van de middag aan Linda Maas had gevraagd "als jij 

meegaat als koningin, ga ik op de vogel schieten" had Lars 

meteen al een ervaren koningin aan zijn zijde. LARS en LINDA 

van harte gefeliciteerd! We wensen jullie een schitterend en 

succesvol koningsjaar toe.  

Bij het burgerschieten werd Hub Vankan koning 2011.  

Als een rode draad door de dag heen was er voor iedereen 

gelegenheid om aan diverse schietonderdelen deel te nemen. 

Het schieten met de handboog bleek de moeilijkste factor. Bij 

de dames werd de 1e plaats behaald door Claar van Erp en de 

2e door Mariet van Rosmalen. Bij de heren werd Mathies Soons 

1e en Udo Tummers 2e.  
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Pastoor R. Pisters  
Pastoriestraat 15 

6369 AN Simpelveld 

Tel. 045-544 18 18  

Email: pisters.pr@parochie-hremigius.nl 
 

Pastoor P. Pierik, parochieassistent 
Past. Neujeanstraat 8 

6351 GK Bocholtz, Tel. 045-544 12 52  

Pastor F. de Haas, parttime priesterassistent 
Stationsstraat 57 B 

6369 VH Simpelveld 

Tel. 06 48 83 19 53 

Email: haasgang@gmail.com 

 

Bij geen gehoor in nood:  
Priesterwachtdienst Atrium Heerlen 

Tel. 045-576 66 66  Dag en nacht bereikbaar 

C O L O F O N  

S I M P E L V E L D  
 

Parochiekantoor Parochiezaal Simpelveld 
Pastoriestraat 15 (rechts van de pastorie) 

6369 AN Simpelveld 

Tel. 045-544 18 18  

Email: parochiekantoor@parochie-hremigius.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 

 

Secr. Kerkbestuur St. Remigius Simpelveld 
Mevr. A. Houbiers-Kurvers 

Molsberg 7 

6369 GL Simpelveld 

Email: parochiekantoor@parochie-hremigius.nl 
 

Contactpersoon Kostersteam: 
Dhr. W. Moison 

Tel. 045-544 24 04  

 

Kerkbijdrage t.n.v. Kerkbestuur St. Remigius 
ABN/AMRO  45.24.55.359 RABO  14.75.99.350 

REGIOBANK 67.85.07.848 ING 14.43.600 

Voor betaling misintenties:  RABO  14.75.01.555 

U B A C H S B E R G  
 

Parochiekantoor Pastorie Ubachsberg 
Kerkstraat 28 

6367 JE Ubachsberg 

Tel. 045-575 12 01 

Email: sint.bernardus@xs4all.nl  

 

Openingstijden: 
woensdag  van 10.00 -12.00 uur; 

woensdag van 19.30-19.45 uur 
 

Secr. Kerkbestuur St. Bernardus Ubachsberg 
Mevr. R. Lemke-Franssen 

Kerkstraat 23 A 

6367 JA Ubachsberg 

Email: sint.bernardus@xs4all.nl 
 

Contactpersoon Kostersteam: 
Dhr. J. Driessen 

Tel. 045-575 28 86  

 

Kerkbijdrage t.n.v. Kerkbestuur St. Bernardus 
RABO  15.18.00.863 

ING 105.59.61 
 

Oplage 

Simpelveld 1990 stuks / Ubachsberg 770 stuks 

Het volgende nummer verschijnt op 29 oktober. 
 

Redactie 

Mieny Grooten, Hein Lemmens, Pastoor Pisters 
 

Inleveren kopij volgende uitgave  

Uiterlijk 15 oktober. Liefst per e-mail: 

redactie@parochie-hremigius.nl 
 

Opgeven misintenties volgende uitgave 

Misintenties t/m 26 november kunt u opgeven tot 18 okt. 

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. 

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 
 

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) 

mailto:pisters.pr@parochie-hremigius.nl

