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3e Jaargang ♦ 30 oktober - 26 november  2010 ♦ nummer 38 

Allerheiligen - Allerzielen  
Mensen die ons dit jaar ontvielen, gedenken wij op twee 

november, Allerzielen. Zo is er opnieuw bij velen stil verdriet, 

omdat een veelbetekende naaste hen verliet. Zo komt de mens 

soms te staan moedeloos alleen, wanneer zijn naaste naar de 

eeuwigheid, zo plots ging heen. Dan merken wij pas wat het is 

en voelen het gemis, wanneer voorgoed onze dierbare er niet 

meer is. Zo een afscheid doet ons zeer, er waren nog plannen 

en nog zoveel meer. Dit jaar opnieuw voor velen een lege 

stoel, een lege plek; hun naaste is niet meer op die vertrouwde 

stek. Al is het binnenshuis nog zo warm, men moet missen die 

vertrouwde arm. Ieder mens heeft daarbij zijn of haar eigen 

gevoel, met onbeantwoorde vragen, wat heeft eenzaamheid voor 

doel? Ongevraagd, tegen eigen wil, zijn die donkere lange 

avonden, nu heel anders ………stil.  

    Geplaatst door Frans Maseland  

 

Overledenen Simpelveld 2009-2010  
Diny Schepers  86 jaar  

Jan Weijers   69 jaar  

Coba Vanwersch-Geerarts  83 jaar  

Will Coenen  86 jaar  

Johan Stommen  77 jaar  

Wiel Bindels  74 jaar  

Hub Loneus  82 jaar  

Hub Saive  72 jaar  

Wiel Reinders  78 jaar  

Anny Gorissen-Aretz  82 jaar  

Sjeng Schrijvers  85 jaar  

Mientje Hollands-Raaijmakers 67 jaar  

Johan Merx  82 jaar  

Cilly Leijmans-Mosseveld  77 jaar  

Huub Alberts  92 jaar  

Marcel Hardy  83 jaar  

Tiny Merx-Bodelier  83 jaar  

Maike Loozen-Drooghaag  87 jaar  

Jo Wachelder  76 jaar  

Hub Haagen  66 jaar  

Henk Ensink  93 jaar  

Pierre Lemmens  89 jaar  

Phil Bergmans  57 jaar  

Corrie Lemmens-Senden  83 jaar  

Tiny Jongen-Knops  67 jaar  

Lies Baars-Meuwissen  88 jaar  

Corry Koenigs-Karremans  85 jaar  

Mia Spronck-Kooiker  71 jaar  

Jan Nijsten  65 jaar  

Riet Franzen-Houben  64 jaar  

Johan Ploumen  79 jaar  

Gerard Deckers  83 jaar  

Corry Goffin-Donkervoort  75 jaar  

Lieske Voncken-Horbach  55 jaar  

Marc Leunissen  24 jaar  

Wiel Vankan  95 jaar  

Harrie Otten  50 jaar  

Cita Hamerlinck-Pisters  97 jaar  

Tiny Wiertz-Veelings  90 jaar  

Wiel Smeets  83 jaar  

Mia Zinzen-Lennartz  78 jaar  

Peter Ramakers  56 jaar  

Christel Grassère-Maubach  80 jaar  

Nettie Vliegen-Jacobs  71 jaar  

Will Bisschoff  84 jaar  

Mia Beckers-Gorissen  79 jaar  

Dora Wierts-van Schaijk  91 jaar  

George Boltong  88 jaar  

Joep Meijers  94 jaar  

Sjeng Dautzenberg  86 jaar  

Miets Straat-Villain  89 jaar  

Cien Hustin-Jacobs  83 jaar  

Pierre Schielen  83 jaar  

Ger Didden  69 jaar  
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Overledenen Ubachsberg 2009-2010  
Johan Linckens  77 jaar  

Bernard Voncken  80 jaar  

Sjaak Debets  67 jaar  

Roos Hoenen-Muijtjens  82 jaar  

Herm Somers  69 jaar  

Johan Meulenberg  96 jaar  

Hub Drossaert  82 jaar  

Louise Bisschops-Wintgens  86 jaar  

Sjeng Senden  76 jaar  

Rosy Groenemeijer-Snijders  81 jaar  

Maria Bosch-Moonen  91 jaar  

Fien Boumans-Braun  97 jaar  

Hens Kasperski  78 jaar  

Finy van Birgelen-Hermans  89 jaar  

Eugène Klinkenberg  68 jaar  
 

Allerzielen: gebed voor onze overledenen  

God, bron van alle leven,  

wij gedenken vandaag onze overledenen.  

Zij leven verder in ons hart en maken deel uit van onze dagen.  

Wij spreken onze hoop uit dat zij ook in uw hart leven,  

dat Gij hen niet vergeet.  

In verbondenheid met hen bidden wij U:  

Inspireer ons om het leven van onze overledenen  

te herinneren in het geloof, dat liefde sterker is dan de dood.  

Verzacht ons verdriet en geef ons de kracht  

om met hen en met U verder op weg te gaan,  

vandaag en alle dagen. Amen.  

Doopvoorbereiding  
Ouders die hun pasgeboren kindje willen laten dopen 

worden uitgenodigd mee te doen met de doopvoorbereiding. 

De eerstvolgende bijeenkomst is: op maandagavond 8 

november van 20.00 tot 21.30 uur in de parochiezaal 

“Moscou”, rechts onder de Lambertuskerk te Kerkrade. Op 

6 december is de voorbereiding weer in Simpelveld.  Ook a.s. 

ouders kunnen al gerust deelnemen. Opgave bij de pastoor.  

Ziekenbezoek pastoraal team  
Pastoor Pisters en Pastor de Haas gaan wekelijks op 

ziekenbezoek in het ziekenhuis en ook regelmatig in de 

kliniek, het zorgcentrum of bij u thuis. Stelt u een bezoek op 

prijs, laat het dan even weten op de pastorie of het 

parochiekantoor. De zorginstellingen mogen zelf namelijk 

geen gegevens doorgeven aan de parochie.  

Communie aan huis  
Wanneer u niet meer in staat bent om naar de kerk te gaan, 

is dat voor uzelf en voor onze 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 5 november vanaf 9.00 

uur wordt in Simpelveld de communie 

thuisgebracht. In Ubachsberg volgens 

afspraak  

Hubertusbrood  
Op het feest van de H. Hubertus, bisschop van Maastricht, is 

het gebruikelijk om brood te zegenen. Eten van brood is niet 

alleen een middel om ons te voeden, maar het is ook een 

teken van alles wat wij voor een gezond leven nodig hebben. 

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 

medemensen. Hubertus wordt aangeroepen om bescherming 

tegen het gevaar van hondsdolheid.  

Donderdag 4 november in Simpelveld en zaterdag 6 

november in Ubachsberg wordt het Hubertusbrood 

gezegend in de eucharistieviering om 19.00 uur. U mag uw 

eigen brood meenemen (ingepakt met uw naam erop) en 

voor de mis voor het altaar op een tafeltje neerleggen ter 

zegening.  

Ouderavond vormsel  
Woensdag 17 november om 20.00 uur is er een ouderavond 

voor de vormelingen van Simpelveld in de Wijnrankzaal van 

het klooster. De ouders ontvangen hiervoor een aparte 

uitnodiging. Het vormsel vindt plaats zaterdagavond 26 

februari 2011 in de Remigiuskerk.  

Kerstkaartenaktie  
Kerk in Nood / Oostpriesterhulp is een actie gestart om met 

de verkoop van kerstkaarten 

P a l e s t i j n s e  C h r i s t e n e n  t e 

ondersteunen. De Kerstkaarten zijn 

ontworpen, gedrukt en verpakt in 

Bethlehem, dat ligt in Palestijns gebied 

op de Westelijke Jordaanoever. De 

verkoop in Nederland betekent een 

directe steun aan arme, Palestijnse 

Christenen. U kunt deze actie steunen 

door deze kerstkaarten te kopen. Achter in de kerk vindt u 

een informatiefolder of kijk op www.kerkinnood.nl 

 

 

Kijk ook eens regelmatig  

op onze website: 

www.parochiesimpelveld.nl 
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Koffie drinke noa de mès  

Koffie drinken “noa de mès is een gezel-

lige bijeenkomst die goed bezocht 

wordt. Ook u bent van harte welkom 

bij ons volgend koffiedrinken op zondag 

31 oktober in de parochiezaal tegen-

over de Remigiuskerk te Simpelveld.  

Viering Sint Maarten  
Vrijdag 5 november vieren we met de schoolkinderen het 

feest van Sint Maarten. Om 17.45 uur start het toneelstukje in 

de Remigiuskerk te Simpelveld. Aansluitend vertrekt de lampi-

onnenoptocht richting Sint Maartensvuur.  

Jubilarissen Kerkelijk Zangkoor  
Op zondag 21 november zet het Kerkelijk Zangkoor Harmo-

nia de zilveren jubilaris Cathy Hurenkamp (sopraan) en de 

gouden jubilaris Hein Lennartz (bas) in het zonnetje. De feest-

dag in het kader van de St. Caeciliaviering begint die dag met 

een hoogmis om 11.00 uur, die het koor samen met harmonie 

St. Caecilia zal opluisteren. Harmonia brengt onder leiding van 

dirigent Jean Lardinois de Missa Brevis in C-dur van W.A. Mo-

zart ten gehore en zingt daarnaast enkele meerstemmige wer-

ken. Margreet Wesseling begeleidt het koor aan het orgel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cathy en Hein zijn zeer gewaardeerde koorleden, die het 

koor hoog in hun vaandel hebben staan. Cathy heeft 25 jaar 

lang haar steentje bijgedragen aan het welslagen van uitvoerin-

gen en is altijd trouw aanwezig, ook op de repetities. Zij is een 

gewaardeerde sopraan, erg gemotiveerd en op haar wordt 

nooit tevergeefs een beroep gedaan om te komen zingen of 

om uit te helpen bij een ander koor. Zij is een onmisbaar lid 

van het kleinkoor dat naast huwelijksmissen de wekelijkse 

begrafenismissen opluistert. Muziek en zingen is haar lust en 

haar leven en zo is zij ook nog lid van dameskoor Choir of 

Voices.  

Hein versterkt al 50 jaar lang de basgelederen en is een voor-

beeldig koorlid. Hij is altijd trouw aanwezig op repetities en 

uitvoeringen. Als radertje in het grote geheel is hij onmisbaar, 

omdat het  koor op hem en zijn goede basstem kan vertrou-

wen. Jarenlang was hij op zondagmorgen van de partij om de 

hoogmis mee op te luisteren en nog altijd is hij een trouw en 

niet weg te denken lid van het kleinkoor, dat met veel toewij-

ding met name de wekelijkse begrafenissen muzikaal verzorgt.  

Harmonia is Cathy en Hein zeer erkentelijk voor hun geweldi-

ge inzet en bijdrage en wenst hen een onvergetelijk jubileum-

feest toe!  

Acte van verdienste  
De vrijwilligersavond op 2 oktober j.l. in Simpelveld was 

gezellig en druk bezocht. Na een goedbezochte Byzantijnse 

liturgieviering in de kerk werd de avond voortgezet in zaal 

Remi. In een verkleedact bedankten pastoor en kerkbestuur 

alle vrijwilligers op rij in een gezongen serenade. Daarna werd 

er speciaal aandacht besteed aan 2 echtparen die de acte van 

verdienste in ontvangst mochten nemen uit handen van 

pastoor Pisters. Het betreft de echtparen Jo en Tinie 

Henskens (interieurverzorging, klein onderhoud aan tuin en 

gebouwen) en Frits en Lieske Ortmans (bloem- en 

kerkversiering). Deze mensen kregen deze acte terecht voor 

hun jarenlange pro deo inzet voor onze kerk. De avond werd 

verder opgeluisterd door een buutereedner en zanger “Tut-

on-tour”. Ook het optreden van enkele van onze eigen vrijwil-

ligers was zeer amusant. Het was al bij al een heel gezellige 

avond tot in de late uurtjes. Vrijwilligers: nogmaals bedankt 

voor al jullie inzet.  

Concert solistenensemble Bella Voce  
Bella Voce zingt op zondag 28 november 2010, om 15.00 uur 

in de Hulpkerk op de Huls in Simpelveld, een gevarieerd pro-

gramma met als titel: Toujours l’amour ! Kaarten à € 10,- te 

verkrijgen bij Lea Vliex (045-5443631) en Jan Heuts (045-

5441915) en bij de ingang. Het Solistenensemble Bella Voce 

bestaat uit vijftien geschoolde zangers en zangeressen. Zij zin-

gen van opera, operette tot musical, van solo tot sextet. Bella 

Voce zingt op hoog niveau. Het ensemble staat onder leiding 

van dirigent Paul Voncken (bekend van de Maastreechter 

Staar) en wordt aan de piano begeleid door Wil Meurders-

Tukkers.  

Parochie Sint Remigius Simpelveld 
Nieuws 

Zie ook: 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  

15 november. 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 30 oktober 
Weekend 31ste zondag door het 

jaar 

17.45 

Hub Saive (o); 

Annie Gorissen-Aretz; 

Jrd. ouders Bodelier-Dautzenberg en 

kinderen; 

Jrd. André Jorissen;  

Zondag 31 oktober 
11.00 

Jrd. Martin Wiertz (st); 

1e jrd. Louisa Vliex-Pieters; 

1e jrd. Jan Weijers en tevens jrd. voor 

echtg. Mia Weijers-Vleugels (o); 

Jrd. Leo Schwanen en zoon Math en 

overl.fam.leden; 

Peter Ramakers (o); 

Ouders Smits-Coppens (v.w.verj.); 

Maandag 1 november 
Allerheiligen 

10.00 kerk.zangkoor Harmonia 

Echtp. Loo-Dautzenberg (st); 

Jrd. ouders Strijthagen-Geurts (st); 

Jan Derks; 

Jan Bemelmans; 

Ouders Storms-Dautzenberg en fam.; 

Sjir Deckers (o); 

Mia Zinzen-Lennartz (o); 

Riet Franzen-Houben (o); 

Clara Schielen-Hameleers; 

Piet Offermans; 

Harrie Otten (nms.ouders); 

Allerzielendienst 

15.00 kerk.zangkoor Harmonia 

Dinsdag 2 november 
Allerzielen 

17.45 kerk.zangkoor Huls 

Overl. fam. Bisschoff-Colleye (st); 

Phil Bergmans (o); 

Lies Baars-Meuwissen (o); 

Christel Grassère-Maubach 

(nms.handwerkgr.dinsd.n.m.); 

Johan Stommen (o); 

Donderdag 4 november 
Zegening Hubertusbrood 

19.00 

1e jrd. Diny Schepers (o); 

t.i.v. een zieke; 

Hub Haagen (o); 

Vrijdag 5 november  
V.a. 9.00 Ziekencommunie aan 

huis. 17.45 St.Maartensviering. 

18.30 Aanbidding 

19.00 

Voor de gebedsintenties uit het boek in 

de kerk; 

Tiny Wiertz-Veelings (o); 

Zaterdag 6 november 
Weekend Hoogfeest H.Willibrord 

17.45 

Zwd. Miets Straat-Villain 

Jrd. Ben Bodelier (st); 

Jrd. Troutje Meisters-Voncken (st); 

Ouders Storms-Sijben en dochter Annie 

(st); 

Jrd. Heinz Wolters en ouders Wolters-

Offermans (st); 

Cilly Leymans-Mosseveld (o); 

Wiel Vankan (o); 

Wiel Smeets (o); 

George Boltong (o); 

Corry Koenings-Karremans (o); 

Jrd. ouders Bisschops-Vliegen; 

Zondag 7 november 
11.00 kindernevendienst 

Jrd. ouders Hamers-Peeters (st); 

Jrd. echtp. Jacobs-Schmelzer (st); 

Maria Kohl-Schrijvers (st); 

Jrd. ouders Slüper en kinderen (st); 

Sjeng Schrijvers (o); 

Ouders Pagen-Frings en zonen; 

Jrd. Frans en Jozefine Noteborn-

Bergmann; 

Jrd. Annie Engelen-Hollands; 

Math Mobers; 

Dinsdag 9 november 
19.00 

Ouders Broekmans-Horbach (st); 

Harrie Otten (nms.neef en nichten  

Lukassen); 

Overl. ouders en kinderen Xhonneux 

(st); 

Fam. Vandeberg-Pelzer; 

Ouders Lukassen-Horbach; 

Joep Meijers (o); 

Donderdag 11 november 
H.Martinus 

19.00 

Jo Gotschalk en fam.Gotschalk-Knops; 

T.i.v. een zieke; 

Zaterdag 13 november 
Weekend 33ste zondag door het 

jaar 

17.45 

Jrd. ouders Claessens-Heuts (st); 

Ouders Hermans-Thomas (st); 

Jrd. ouders Leymans-Collin (st); 

Jrd. ouders Meuwissen-Verreijen (st); 

Pierre Lemmens en Corrie Lemmens-

Senden (o); 

Cita Hamerlinck-Pisters (o); 

Will Bisschoff (o); 

Corry Koenigs-Karremans 

(nms.bew.Remigiushöfke); 

Ouders Kerckhoffs-Noteboren; 

Zondag 14 november 
11.00 

Echtp.Bleijlevens-Peerboom (st); 
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Jrd. fam. Leerssen-Houben  (st); 

Jrd. ouders Rikers-Bouwens (st); 

Voor overl. gelovigen (st); 

Wiel Bindels (o); 

Huub Alberts (o); 

Phil Bergmans (o); 

George Boltong (nms.bew.Sterflat); 

Harrie Otten (nms.fam.Houben); 

Dinsdag 16 november 
19.00 

Cilly Leymans-Mosseveld 

(nms.bew.Sterflat); 

Mia Lousberg-Winkens; 

Donderdag 18 november 
19.00 

Overl. ouders en kinderen Xhonneux 

(st); 

Ben Starmans (nms.echtg.); 

Zaterdag 20 november 
Weekend: Hoogfeest Christus Ko-

ning 

Weekend: kerkcollecte “Katholiek 

Jongerenwerk Nederland” 

17.45 mannenkoor David 

Zwd. Cien Hustin-Jacobs; 

Hub Loneus (o); 

Wiel Reinders (o); 

Mia Spronck-Kooiker (o); 

Marc Leunissen (o); 

Mia Scheeren-Prumpeler; 

Leden en overl. leden mannenkoor  

David; 

Sjeng Dautzenberg (o); 

Zondag 21 november 
9.30 Jubileummis 5 x 11 jaar CV de 

Bergböck, m.m.v. kerk.zangkoor 

Huls 

11.00  Caeciliaviering kerk. zang-

koor Harmonia en harmonie 

St.Caecilia 

Jrd. ouders Didden-Claessens (st); 

Johan en Tiny Merx-Bodelier (o); 

Henk Ensink (o); 

Tiny Jongen-Knops (o); 

Harrie Otten (o); 

Wiel Smeets (nms.bew.Beaurepart); 

Jrd. Leo Kohl; 

Jrd. ouders Bleijlevens-Souren en Lena 

Souren; 

Jrd. Mathieu Smeets; 

Jrd. Jan Rouhl; 

Jrd. ouders Vrusch-Vaessen en zoon Piet; 

Dinsdag  23 november 
19.00 

geen H.Mis; wel woord en commu-

niedienst 

Vrijdag 25 november 
19.00 

Giel en Bertha Xhonneux (st); 

Mia Beckers Gorissen (o); 

Wij namen afscheid van: 

  8 okt. Cien Hustin–Jacobs, 83 jaar, 

Lückerheidekliniek, Kerkrade 

18 okt. Pierre Schielen, 83 jaar,  

Haembuckersstraat 31 

19 okt. Ger Didden, 69 jaar,  

Grachtstraat 7. 

 Sterkte aan de familie.  
……………………………………………………… 

 

 

 

 

Gedoopt:  

3 okt: Flore Mordang, dochter van Roger  

Mordang en Claudia Viguurs, Bunde. 

10 okt: Julia Voncken, dochter van  

Thomas Voncken en Cindy Crijns,  

Kerkeveld 35, Bocholtz. 

10 okt: Julie Raijmakers, dochter van 

Ralph Raijmakers en Celine Heine, 

St.Remigiusstraat 15. 

 Welkom in onze Kerk. 

Avondwake Simpelveld 
Er zijn weinig zaken zo ingrijpend in ons leven dan het definitief afscheid 

moeten nemen van iemand die heel dicht bij je staat en je zeer dierbaar 

is. Toch worden we hier allemaal mee geconfronteerd. Hoe belangrijk is 

het dan om te merken dat er velen om je heen zijn die je in zo’n periode 

willen steunen door een warm woord, een gebaar of hun aanwezigheid. 

Allemaal zaken die een kleine bijdrage kunnen leveren om het proces 

van afscheid nemen een plek te gunnen. Hoe moeilijk dat vaak ook is.  

In veel niet-westerse culturen zie je dat mensen een afscheid samen 

willen verwerken, het verdriet proberen te delen, door heel dicht naar 

elkaar toe te trekken. Tot in de eerste helft van de vorige eeuw kenden 

we dit in onze streek ook heel sterk. Een overledene werd thuis 

opgebaard en er werd tot aan de begrafenis gewaakt en gebeden door 

familie, vrienden en buren. Deze traditie leidde tot ontmoeting van allen 

die één zaak gemeen hadden: het verlies van iemand die heel dicht bij 

hen stond. Maar die ontmoeting leidde ook tot gesprekken, gesprekken 

die veelal leidden tot het ophalen van herinneringen, gedachten aan en 

over degene van wie afscheid genomen moest worden. Naast het 

verdriet ook ruimte geven aan mooie herinneringen. En onbewust was 

men gestart met het proces van afscheid nemen.  

Tijden veranderden en lange tijd gaven we elkaar vaak letterlijk geen 

ruimte om verdriet en herinneringen te delen. In de afgelopen jaren is er 

vanuit de kerk weer plek gemaakt om tot een gezamenlijke beleving van 

het afscheid nemen te komen: de Avondwake. Sinds een aantal 

maanden wordt een dergelijke viering, verzorgd door leken, ook in onze 

parochie verzorgd.  

 

Het is een viering waarin het gedachtegoed van de overledene centraal 

staat. Vooraf aan deze viering wordt tijdens een gesprek met degene die 

de viering zal leiden samen met de familie een keuze gemaakt welke 

eigenschappen, kenmerken het meest bij de overledene behoren en bij 

de familie de meeste indruk achter laten. Ook wordt afgesproken op 

welke wijze de naaste familie een rol tijdens de viering kan hebben.  

Tijdens de bijeenkomst worden de gekozen thema’s op een symbolische 

wijze centraal gesteld. Korte herinneringen die dan ook gerelateerd 

worden aan teksten uit de bijbel en tevens worden andere passende 

overwegingen/overdenkingen gebruikt. Samen ook met alle aanwezigen 

herinneringen uitspreken, samen nadenken over mooie dingen die zeker 

ook een plek naast het verdriet mogen hebben.  

De mogelijkheid om een avondwake in onze parochie te houden is op 

maandag, woensdag en vrijdag om 19.30 uur. De plaats waar de 

avondwake gehouden wordt is de Hulpkerk op de Huls. Voor deze plek 

is met name gekozen om de viering zo intiem mogelijk te kunnen laten 

plaatsvinden.  

Daarnaast blijft uiteraard de mogelijkheid om een overledene in de 

Eucharistieviering op dinsdag- , donderdag- of zaterdagavond en op 

zondagmorgen in de parochiekerk, voorafgaande aan de plechtige 

uitvaartdienst, te gedenken. De keuze is aan de nabestaanden.  

Voor vragen of verdere informatie kunt u terecht bij Joop Heuts 

(werkgroep avondwake) 045 544 2827 of bij Mw. Haagen.

(uitvaartonderneming) of de parochiepastores.  
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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 

17 november. 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 30 oktober.  
Weekeinde v.d. 31e zondag door 

het jaar. 

19.00 Opluistering: koor Oud-

Berglijsters 

jrd. echtgen. Moulen-Possen; 

jrd. oud. Hartmans-Koch en echtgen. 

Hartmans-Krings; 

Herm Somers (o); 

oud. Steinbusch-Schnackers, zoon Math 

en kleindochter Mireille; 

oud. Hamers-Schijns en oud. Willems-

Nicolaes; 

Zondag 31 oktober. 
 9.45 

oud. Sijben-Roijen; 

Tony en Elvira Bemelmans en Sjef Loop; 

overledenen v. familie Offermans-Roex; 
15.00 ALLERZIELENDIENST, 

waarna zegening van de graven. 

Collecte; voor het onderhoud van 

ons kerkhof. 

Maandag 1 november.  
ALLERHEILIGEN 

19.00 

oud. Pieters-Groven; 

Dinsdag 2 november.  
ALLERZIELEN. 

19.00 Gregoriaans 

Jean Kerckhoffs (buurt); 

Maria Zitzen (st.); 

echtgen. Schneiders-Zitzen (st.); 

Woensdag 3 november. 
19.00 

echtgen. Rouwette-Bex (st.); 

Ronald Bosten (st.); 

Zaterdag 6 november.  
Weekeinde v.d. 32e zondag door 

het jaar. 

19.00 Zegening Hubertusbrood 

b.g.v. patroonsfeest Schutterij 

zwd. Eugène Klinkenberg; 

jrd. Piet Crutzen; 

Maria Rosenboom-Moederscheim; 

Wiel Wiertz; 

oud. Maassen-Smeets, zonen en dochter; 

Roos Hoenen-Muijtjens (o); 

Rosy Groenemeijer-Snijders (o); 

Maria Bosch-Moonen (o); 

Hens Kasperski (o); 

v. overl. leden en ereleden van schutterij 

St. Hubertus; 

Zondag 7 november. 
 9.45 

jrd. Ben Souren (st.); 

Louise Bisschops-Wintgens (o); 

Woensdag 10 november. 
19.00  

Hub Crombach en overl. familie; 

Zaterdag 13 november.  
Weekeinde v.d. 33e zondag door 

het jaar. 

19.00 Opluistering: gemengd ker-

kelijk zangkoor (Caeciliaviering) 

jrd. oud. Manders-Hamers; 

jrd. Paul Hamers; 

jrd. Theo Voncken; 

jrd. Piet Eussen; 

jrd. oud. van Wissen-Schaapkens en 

zoon Huub; 

echtgen. Bisschops-Engelen (st.); 

echtgen. Schneiders-Zitzen (st.); 

Jef Jongen (verj.); 

Sjeng Senden (o); 

Zondag 14 november. 
 9.45 

jrd. Frans Boumans; 

jrd. pastoor Frans Simons (st.); 

oud. Crombach-Hundscheidt (st.); 

Woensdag 17 november. 
19.00  

voor het welzijn van alle parochianen; 

Zaterdag 20 november.  
Weekeinde van Christus, Koning 

van het heelal. 

19.00 collecte jongerenwerk 

1e jrd. Bernard Voncken; 

oud. Huijnen-Dormans en Huub van 

Wissen; 

Giel Schreurs (buurt); 

Sjaak Debets (o); 

Johan Meulenberg (o); 

Sjef Souren (buurt); 

Zondag 21 november. 
 9.45  collecte jongerenwerk 

jrd. oud. Pieters-Groven (st.); 

Woensdag 24 november. 
19.00  

Maria Zitzen (st.); 

 

 
……………………………………………………… 

Gedoopt  

- 3 oktober: Lente, dochter van familie 

Waterval-Swinckels, Klaverweerd 12,  

- 3 oktober: Lara, dochter van familie 

Wouters-Wilders,Kerkstraat 5,  

- 10 oktober: Ties, zoon van familie 

Leunissen-Pasmans, Vrenkeweg 10, . 

Van harte proficiat en welkom in onze 

kerk. 

 
…………………………………………………… 

Rozenkrans 

Woensdagavond om 18.40 uur vóór de 

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

 

Opbrengst collecte  

b.g.v. wereldmissiedag: € 246,46.  
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Parochie Sint Bernardus Ubachsberg 

Nieuws 

Koffie drinken  
Op 7 november is er na de H.Mis van 9.45 uur weer 

koffiedrinken in de pastorie van Ubachsberg. U allen van harte 

welkom.  

Geluidsinstallatie Bernarduskerk  
Komende week staat er in de Bernarduskerk een 

proefopstelling van een nieuwe geluidsinstallatie. De huidige 

versterker en luidsprekers zijn erg verouderd en functioneren 

niet naar behoren. Regelmatig klagen kerkgangers over de 

slechte verstaanbaarheid in de kerk. Wij willen hier graag 

verbetering in brengen. We houden u op de hoogte en indien 

we overgaan tot een nieuwe installatie, dan zullen we er samen 

voor moeten sparen en zetten we een aktie op touw om het 

geld bij elkaar te vergaren.  

Herinrichting kerkplein Bernarduskerk  
Na Allerheiligen zal een begin gemaakt worden met de 

herinrichting en verruiming van het plein voor de hoofdingang 

van de Bernarduskerk in Ubachsberg. De trappartij zal verbreed 

worden en beter toegankelijk worden voor mindervaliden en 

rolstoelers (hellingbaan). Door het nodige werk in eigen beheer 

te doen, (zoals de bestrating van het vernieuwde plein) 

besparen wij weer de nodige kosten. We houden u de komende 

weken op de hoogte van de vorderingen van de 

werkzaamheden.  

Opbrengst collecte Nierstichting  
De onlangs gehouden collecte van de Nierstichting heeft in Ubachsberg 

het mooie bedrag van € 506,27 opgeleverd. Namens de Nierstichting 

een hartelijk bedankje naar de inwoners voor hun bijdrage en naar de 

collectanten voor hun goede inzet.  

Graflichtje kerkhof Ubachsberg  
Op dinsdag 2 november om 19.00 uur, Allerzielendag, nodigen 

wij u uit voor een plechtige eucharistieviering in de 

Bernarduskerk waarin de overledenen herdacht worden. Na 

afloop van deze viering gaan we met alle kerkgangers naar het 

kerkhof om een graflichtje te ontsteken bij de graven van onze 

dierbaren. Het graflichtje wordt na de dienst aan ieder gezin 

uitgedeeld en daarna aangemaakt en geplaatst bij het graf van 

hun familie (er is een kerkcollecte voor een vrije gave). Het 

kerkhof zal die avond sfeervol verlicht zijn met brandende 

fakkels. Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie te 

drinken op de pastorie.  

Jubilarissen Schutterij St. Hubertus  
Op zaterdag 6 november aanstaande staan zes jubilarissen in het 

zonnetje te weten:  Jan Theunissen, 50 jaar lid - geweerdrager, 

Jan Driessen, 40 jaar lid - 2e Luitenant, Ger Eussen, 40 jaar lid – 

1e Luitenant en secretaris, René Dautzenberg, 25 jaar lid – 

geweerdrager, Jos Vonken, 25 jaar lid – geweerdrager, Michel 

Raven, 25 jaar lid – bieleman. Na een interne huldiging zal de 

schutterij de jubilarissen begeleiden naar de kerk alwaar men ter  

 

ere van St. Hubertus 

de H.Mis bijwoont en 

het Hubertusbrood 

laat zegenen. In het 

schutterslokaal Maas-

Caselli is de receptie 

van de jubilarissen 

gepland van 20.30 uur 

tot 21.30 uur. 

 
 foto Kaldenbach  

RKSVB Nieuws 
Op 8 oktober j.l. heeft de eerste RKSVB -kienavond plaatsgevonden in 

de Montagnard in Ubachsberg. Dit was een hele gezellige en 

drukbezochte avond. Bij deze willen wij dan ook iedereen die is mee 

komen kienen hartelijk danken. In het nieuwe jaar zullen wij wederom 

een kienavond organiseren, dit keer in het voorjaar, de precieze datum 

zullen we nog bekend maken. 

Op zaterdag 20 november is er een feestavond met receptie 

voor onze jubilarissen. Dit jaar zijn er een aantal jubilarissen: 

Andre Bemelmans- 60 jaar lid; Jo van de Berg- 50 jaar lid;  

Peter Schouteten – 40 jaar lid; Wiel Zinzen- 40 jaar lid;  

Frits van den Kerkhof- 25 jaar lid; David Zinzen- 25 jaar lid;  

Tim Beckers- 25 jaar lid; Maurice Niks- 25 jaar lid;  

Jaqueline Janssen- 12,5 jaar lid; Godelieve Hamers- 12,5 jaar lid. 

Tussen 19.30 uur en 20.30 uur zal er een receptie plaatsvinden 

in de Montagnard. Wilt u een van de jubilarissen komen 

feliciteren, dan bent u van harte uitgenodigd. 

Ook dit jaar zal de voetbalvereniging weer met eigengemaakte 

kerststukjes langs de deuren gaan. Dit jaar zal dit zaterdag 18 

december zijn!  

Lezing natuurkenner Olaf Op den Kamp 
De bekende Kerkraadse fotograaf en natuurkenner Olaf Op den 

Kamp verzorgt voor de Ouderenvereniging Ubachsberg een 

lezing en dia presentatie over het Gaiapark in Kerkrade. 

Thema: Dieren in de dierentuin (bijna alle dieren die in het 

Gaiapark zijn komen aan bod). Ook niet leden van de 

Ouderenvereniging Ubachsberg zijn van harte welkom: kosten € 

2,- ( incl. kop koffie). Woensdag 10 november 2010, aanvang 

19.30 uur,: Soosgebouw ( Oude Schoolstraat 33a, Ubachsberg). 

Vasteloavend op Genberg 

Traditioneel start V.V. De Durchströpere het nieuwe seizoen 

op donderdag 11-11. Bie het sjtandbeeld ”d’r Haas” zal Prins 

Math 2e, Jeugdprins Nigel 1e, Jeugdprinses Lara 2e en de raad van 

Elf het seizoen openen. Aansluitend bezoek cafe’s. Het verdere 

programma ziet er als volgt uit: Zaterdag 13 November : 

Donateuraktie JCV De Jong Ströpere; Lempkesoptocht + 

Sjlagerkonkoer. 
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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 26 november. 
 

Redactie 

Mieny Grooten, Hein Lemmens, Pastoor Pisters 
 

Inleveren kopij volgende uitgave  

Uiterlijk 12 november. Liefst per e-mail: 

redactie@parochie-hremigius.nl 
 

Opgeven misintenties volgende uitgave 

Misintenties t/m 17 december kunt u opgeven tot 15 nov. 

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

