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Uitvaarten vanuit onze parochiekerk
Pastoor Pisters en het kerkbestuur van Simpelveld / Ubachsberg vinden het belangrijk dat wij er als kerk en parochie
zijn voor alle mensen in onze dorpsgemeenschap. Om vele redenen wordt bij uitvaarten de kerk vaak overgeslagen
en gaat men rechtstreeks naar het crematorium, met gevolg dat het voor de eigen dorpsgenoten moeilijk wordt om
op een passende wijze afscheid te nemen van de overledene, en de naasten tot steun te zijn.
Wij denken dat wij als kerk en geloofsgemeenschap een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de uitvaartdienst, ook
als men zelf min of meer afstand wil bewaren van kerk en geloven. Wij willen u dan ook graag de mogelijkheden
aanreiken met betrekking tot een uitvaart vanuit onze parochiekerk:
1.

De traditionele uitvaart in een eucharistieviering, zoals die al sinds jaar en dag bekend is. Met muzikale
opluistering door ons kerkelijk zangkoor (of ander koor / vocalist / instrumentalist).

2.

Een avondwake in onze kerk, op de avond voorafgaand aan de uitvaart als hierboven genoemd (deze kan heel
persoonlijk worden ingevuld met eigen tekst en muziek).

3.

Een avondwake in onze kerk, op de avond voorafgaand aan de dienst in het crematorium (deze kan heel
persoonlijk worden ingevuld met eigen tekst en muziek).

4.

Een woord- en gebedsdienst zonder eucharistieviering (deze kan heel persoonlijk worden ingevuld met eigen
tekst en muziek) waarbij een priester/diaken/gebedsleider voorgaa(n/t). Er zullen wel bepaalde regels in acht
genomen moeten worden. Maar we kunnen hier samen over nadenken.

Onze voorkeur gaat uiteraard uit naar de traditionele uitvaart, maar we willen er ook zijn voor diegenen in ons dorp
die hier anders over denken.

Kijk op onze website
Op

onze

gezamenlijke

website

www.parochiesimpelveld.nl
kunt u steeds de actuele uitvaarten
inzien. Ook als u geen krant of

weekblad leest, vermelden wij de
uitvaarten vanuit onze kerken als
extra service.
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Bezoek onze adverteerders

exclusieve
communiekleding

Hunsstraat 56 - 6367jm - Ubachsberg
0455752762 / 0625435581
GEOPEND DI T/M VR 13-18 UUR
ZAT EN ZOND 10-16 UUR
IN DE AVOND UITSLUITEND OP AFSPRAAK
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Vormelingen naar Voedselbank

Parochienieuws Simpelveld

Op woensdagmorgen 8 februari gaan de vormelingen
van Simpelveld in het kader van hun voorbereiding op
het vormsel een werk van barmhartigheid verrichten. Zij
brengen een zelfgemaakt voedselpakket naar de
Voedselbank in Landgraaf en krijgen een rondleiding.
Zo kunnen zij de ervaring opdoen dat het niet voor
iedereen vanzelfsprekend is om iedere dag een
boterham of warme maaltijd voorgeschoteld te krijgen.

Taalcafé gestart in parochiezaal

‘Wat zeg je met Nieuwjaar tegen elkaar?’ een vraag die
je hoort tijdens de zevende bijeenkomst van het
taalcafé. Het is een nieuw initiatief dat vluchtelingen de
kans wil geven om Nederlandse taal te oefenen. Elke
woensdagochtend om 10 uur komt de parochiezaal
tegenover de kerk in Simpelveld kleurrijk tot leven. Eén
voor één druppelen vluchtelingen en hun Nederlandse
taalmaatjes binnen. Een aangenaam wekelijks weerzien
voor mensen die over en weer vertrouwd raken met
elkaar. In kleine groepjes wordt gepraat over koetjes
en kalfjes. In de ene hoek een echtpaar uit Myanmar en
tegenover hen enkele jonge moeders uit Eritrea. In een
andere hoek een familie uit Syrië die probeert te
vertellen wat in hun moederland gebeurt.
Kinderstemmen klinken op uit een ingerichte
speelhoek. Een Turkse familie wil de taal verbeteren en
uit een eenvoudig taalboekje worden uitdrukkingen
geleerd. Op een speelse en ongedwongen manier
wordt er gewerkt. Tegen twaalf uur is iedereen moe
van alle inspanningen. Met een voldaan gevoel neemt
men afscheid van elkaar met een vriendelijk: ‘tot
volgende week’. De parochie van Simpelveld verleent
sinds begin november wekelijks onderdak voor dit
nieuwe initiatief in Simpelveld en Bocholtz. De meeste
bezoekers volgen al officieel taalles, maar willen in de
praktijk oefenen. Anderen hebben de verplichte
inburgeringcursus al gedaan en willen naast praktisch
oefenen ook graag contact opbouwen met mensen uit
Bocholtz en Simpelveld. De initiatiefnemers zijn
dankbaar dat het kerkbestuur hen deze gastvrijheid
verleent. Inmiddels is men ook afgelopen maand in de
Rode Beuk op dinsdagavond gestart met dit taalcafé
om zo tegemoet te komen aan wensen van mensen die
overdag bezet zijn.

Gastkoren in Remigiuskerk
Zaterdagavond 11 februari zingt het Mechels Vocaal
Ensemble om 17.45 uur in de kerk.
Zondag 19 februari om 11.00 is Kamerkoor Concertato te
gast.
Komt allen luisteren naar deze bijzondere koren uit
onze regio.
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Kindernevendienst 19 februari 11.00 uur
Remigiuskerk Simpelveld

KOMEN JULLIE OOK?

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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Het mooie van de felicitatiekaart is dat de parochie
mensen wil laten voelen dat ze erbij horen. Door deze
kaart zijn er al heel wat bezoekjes thuis of in een
verzorgingshuis geweest waar mensen naar uitkijken en
van genieten.

Parochienieuws Simpelveld
Ubachsberg
“Eng kaat van der pastoer”

Zoals de eerste kennismaking alle kanten op kan gaan,
gaan de bezoekjes ook alle kanten op : een gesprek met
een lach en een traan, met verhalen over vroeger, over
de (klein-)kinderen , praten over de ontwikkelingen in
de kerk en in de wereld, spreken over ziek zijn, de dood
en zo meer.
Luisteren….luisteren……ruimte geven om “het hart te
luchten”……er vooral voor de ander zijn .
En bij het afscheid altijd even vragen of ik nog een keer
terug zal komen. Daar wordt merendeels volmondig ja
gezegd.
Daar sta je dan met een kaart van meneer pastoor in de
hand en bel je aan bij iemand die een ronde verjaardag
viert : 85 jaar, 90 jaar of zelfs 95 jaar.

Bezoekwerk:

De deur gaat open : iemand kijkt je vragend aan.

blijven betrekken),

Ik stel me voor en vertel dat ik namens de pastoor en de
parochie een felicitatiekaart kom brengen .

maar ook verrijkend: Fijn om te doen.

En dan ??????
Dan kan het alle kanten opgaan !

Voelt u zich geroepen om ook mensen te
bezoeken ?

“ O, dank je wel, maar ik heb helemaal niks meer met de
kerk “ . Deur dicht . Einde gesprek.

Dan bent u van harte welkom !

“ O, wat sjun van d’r pastoer; deug em de grus en
bedankt”. Deur dicht. Einde gesprek ?

niet alleen ver reikend (mensen bij de kerk

Hoe meer vrijwilligers, hoe meer mensen we
kunnen bezoeken !

“ O, dat zal de jarige leuk vinden “. Einde gesprek ?
Uhm …..uhm ……..
Voordat de deur dicht gaat, geef ik aan dat ik mogelijk
ongelegen kom. Maar dat ik graag een keertje terug wil
komen als de jarige dat fijn vindt. Ik vertel dat ik deel uit
maak van het parochiegroepje dat mensen (jarigen,
zieken of andere mensen die daar behoefte aan
hebben) af en toe bezoekt.

U kunt voor informatie bellen met het centraal
parochiekantoor: 045 5441818 of mailen:
parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl

Het kan ook anders gaan.
“ O, wat leuk ; kom even binnen, want de jarige is in de
woonkamer”.
Of de jarige doet zelf open en is aangenaam verrast en
nodigt je uit om binnen te komen.
Soms gaat de deur dus letterlijk dicht , soms staat die
op een kier en vaak blijft de deur open.
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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

Vroenhofstraat 5



Manuele therapie

6369 AP SIMPELVELD



Cranio-sacrale therapie

Telefoon: 045 - 544 03 72



Huisbezoeken

Altijd leuke aanbiedingen

Installatiebedrijf RAYMOND SPORK

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

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 2017 verhoogd met €350 tot €4.500.
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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Koffie drinken

Parochienieuws Simpelveld
Ubachsberg

Op zondag 19 februari is
het weer tijd om samen
gezellig koffie te drinken in
de parochiezaal t.o. de
kerk in Simpelveld. In
Ubachsberg is dat op
zaterdagavond 11 februari
op de pastorie.
Koffiedrinken met parochianen is erg belangrijk: het
versterkt de onderlinge band. Wij zien u graag en heten
u van harte welkom. Pastoor en kerkbestuur.

Parochienieuws Ubachsberg

Aswoensdag
In Simpelveld om 17.45 uur en in Ubachsberg om 19.00
uur: Oplegging askruisje. Vasten- en onthoudingsdag.
Op Aswoensdag is weer Kidsclub in de pastorie van
Ubachsberg (13.30-14.00 uur). Kinderen en hun ouders
krijgen dan uitleg van meneer pastoor over het maken
van de as voor het askruisje en over de betekenis van
de 40-dagentijd. Na de verbranding van de oude
palmtakjes ontvangen we allemaal een askruisje op ons
voorhoofd. Het wordt vast en zeker weer een leuke en
leerzame middag. Kom jij ook?

Huwelijksvoorbereiding
De bruidsparen van Simpelveld en Ubachsberg bieden
we drie schitterende gespreksavonden aan om op een
eigentijdse, moderne manier met elkaar van gedachten
te wisselen over het sacrament van het huwelijk.
Pastoor Pisters doet de voorbereiding samen met
pastoor Brouwers van Voerendaal en echtpaar Meijs uit
Geleen.
De avonden vinden plaats in het Laurentiushome
Voerendaal van 19.30 tot 22.00 uur op 13 en 27 maart en
op 10 april.

Met dankbaarheid kijk ik terug op mijn zilveren diaken
jubileum.
Hoogtepunten rondom dit jubileum waren de Rome
reis, met de eucharistievieringen aldaar en de H. Mis op
4 december in Welten.
Het is voor mij onmogelijk om iedereen persoonlijk te
bedanken.
Daarom zeg ik op deze wijze van harte dank aan
iedereen die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen
aan de onvergetelijke momenten en hoogtepunten van
dit jubileum.
Leo Franssen uit Ubachsberg (diaken te Welten).

175 jarig bestaan parochie van de H.
Bernardus
Enige tijd geleden ben ik in de archieven van de
parochie
op
zoek
gegaan
naar
de
ontstaansgeschiedenis van onze parochie. Bij mijn
zoektocht kwam ik tot de ontdekking dat op 15
november a.s. het 175 jaar geleden is dat in onze kerk
voor het eerst een H. Mis werd opgedragen.
Reeds in 1835 werden er in het gehucht Ubachsberg
gesprekken gevoerd om te komen tot een eigen kerk.
In 1839 werd een comité gevormd dat zich tot de
bisschop van Luik Mgr. Bommel wendde, destijds het
bevoegd gezag voor kerkelijke zaken in onze omgeving,
met het verzoek toestemming te verlenen voor het
stichten van een zelfstandige parochie en de bouw van
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een kerk. De reden van dit verzoek was gelegen in het
feit dat de gelovigen uit de gehuchten Ubachsberg,
Colmont, Mingersborg, en de pachthoeven Ten Dael,
Keverberg en Imstenrade meer dan een uur gaans,
verwijderd waren van de parochie van de H. Laurentius
te Voerendaal waartoe men behoorde. Ouderen,
zieken, gebrekkige mensen en kinderen waren in de
winter vaak, door onbegaanbare wegen, verstoken van
de uitoefening van hun godsdienst. De Bergseweg was
in tijd niet meer dan een modderige holleweg,
uitgesleten door karrensporen en ‘s winters volledig
dicht sneeuwde.
Na onderzoek gaf de bisschop Mgr. Bommel op 31
oktober 1839 verlof tot het oprichten van een eigen
parochie met kerk. Op 10 november 1839 wendde het
comité zich tot koning Willem I, onder wiens burgerlijk
gezag men sinds 1839 was komen te vallen. De koning
werd er aan herinnerd dat de bisschop van Luik op 31
oktober zijn verlof had verleend. Verder brachten zij ter
kennis van de koning dat zij reeds een bedrag van fl.
4000,00 hadden ingezameld voor de realisatie, en
boden zij alle vrachten en een geschikte plek aan voor
de
bouw
van
kerk
en
pastorie.
Op 16 maart 1840 ondertekenden 17 personen, het
comité, een verklaring waarin zij aan de commissaris
van het district Maastricht de heer G. Berends,
mededeelden dat zij kennis hadden genomen van de
circulaire van 16 februari 1819 waarin de voorwaarden
waren gesteld voor de bouw van een kerk en pastorie.
Het comité gaf aan architect J. Dumoulin uit Maastricht
opdracht een ontwerp en bestek te maken. Deze gaf
een prijs af van fl. 13.837,48.
Dumoulin had al verschillende kerken ontworpen in
neoclassicistische stijl. Hij was destijds ook betrokken
bij de herstelwerkzaamheden aan de kerk in
Voerendaal. Uit alle stukken blijkt dat het
gemeentebestuur van Voerendaal en het bestuur van
de parochie van de H. Laurentius vanaf het begin de
bouw van een kerk in Ubachsberg hebben geprobeerd
tegen te werken. Ondanks alle pogingen hun van
gedachten te doen veranderen bleef het comité echter
volharden.
De weigering en tegenwerking kwam niet alleen voort
uit de financiële positie van de gemeente, maar ook
werd gevreesd voor de verliezen die de parochie van de
H. Laurentius en winkeliers zouden lijden.
Naar aanleiding van het rekest van Joannes Litgens,
ingezetene van het gehucht Ubachsberg, gaf Koning
Willem II, die inmiddels Koning Willem I was opgevolgd,
op 19 februari 1841 de vergunning voor de bouw van de
kerk. Verder gaf hij aan het comité een subsidie van fl.
3.500,00, o.a. onder voorwaarde dat het geld beheerd
diende te worden door een aan te stellen kerkfabriek

(=parochiebestuur). Kerken die tussen 1824 en 1875
gebouwd werden met financiële steun van de
rijksoverheid waren onderhevig aan de goedkeuring en
toezicht van het ministerie van Waterstaat. Om die
reden is de kerk van onze parochie een zo genaamde
Waterstaatskerk. De kerk werd op 6 januari 1969 opgenomen in het register van beschermde monumenten
ex. artikel 10 Monumentenwet, met publiekrechtelijke
beperkingen op basis van het besluit van
Monumentenwet 1988. Op 4 mei 1841 vond ten
overstaan van notaris J.W. Willems de aanbesteding
plaats ten huize van Cornelis Senden, herbergier, thans
Hunsstraat 24. Het werk werd gegund aan Jan
Dominicus Ritzen, architect en aannemer uit Heerlen
voor een bedrag van fl.13.837,48. Twee maanden later
heeft Ritzen zijn verplichtingen overgedragen aan Jan
Michiels, een aannemer uit Epen die de kerk afbouwde.
(Let wel, het gaat om het bakstenen gedeelte. In 1924
werd de kerk uitgebreid met een transept en koor
opgetrokken met Kunradersteen). Na het gereed
komen van de kerk werd door het bisdom toestemming
verleend om de gehuchten Ubachsberg, Colmont en
Mingersborg af te scheiden van het kerkelijk gebied van
de Laurentius kerk Voerendaal.
Voortaan zal Ubachsberg voortbestaan als een
zelfstandige parochie in de rang van succursale
(nevenvestiging) van de 2e klasse van Heerlen, met alle
rechten en verplichtingen van een kerk van dezelfde
rang.
Op 25 oktober 1842 werd Karel Direcks aangesteld door
de Bisschop van Roermond, Mgr. Paredis, als
“desservant” (bedienaar) pastoor voor een jaarsalaris
van fl. 375,00. Op 15 november 1842 werd de eerste
kerkdienst gehouden. Volgens het bewaard gebleven
kasboek bedroeg de opbrengst van de eerste offergang
fl. 96,93. Afschriften van de brieven aan en van koning
Willem I en koning Willem II zijn bewaard gebleven
evenals de verslagen van vergaderingen van het
bestuur van de kerkfabriek van de parochie van de H.
Bernardus tot 1920 in het boek “liberatien”.
Jan Spee
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Bezoek onze adverteerders

Lei’s
schilderwerken
Voor binnen- / buitenwerk
en onderhoud

Tel: 045-5440548
06-55168447
Quelle 24
6351 AW Bocholtz
www.lei-schilderwerken.nl
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Kerkdiensten parochie Sint Remigius

Simpelveld

Donderdag 2 februari

Zaterdag 11 februari

Gerda Joosten-v.d.Waarsenburg (o);
Sjef Bodelier;

Zwd. Jef Ploumen;
Zwd. Tiny Henssen-Loneus (o);
Jrd. Celestina Wintgens (st);
Henk Nicolaije (o);
Gertie Conemans-Schroeder en zoon
Maurice;
Beb Breemen-Mevissen (v.w.verjaardag);

Vrijdag 3 februari

Voor alle parochianen;
Trees Senden-Schoonbrood (o)

Zaterdag 4 februari
Zwd. Christel Rabeling-Ruyters;
Truus en Men Schöller-Beckers (o);
Elvira Vliex-Meens en Hein Vliex (nms.
buurtver. Kloesterwei);
Jrd. Annie Voncken-Bröcheler;
Jrd. Mientje Hollands-Raaymakers;

Zondag 5 februari
1e jrd. Wiel Heuts (o);
Frieda Slangen-Claassen (nms. bew.
Beaurepart en Pleistr.);
Jo Kohl (o);
Henk Nicolaije (o);
Jrd. Wiel en Johanna Meijers-Houben;
Frans Pelzer (o);

Dinsdag 7 februari
Piet Hodinius (o);
Mathieu Kikken (nms. buurt
Bocholtzerweg en Schiffelderstraat);

Donderdag 9 februari

Zondag 19 februari

Enny Bosch-Direcks (o);
Francisca ter Voorde-van Beekveld (o);
Leo Kleijnen (o);
Anny Haan-Simons (o);
Jrd. Jan Merx;
Math en Rob Grooten (nms. Tiny en
mam);

Zondag 12 februari
Dinsdag 21 februari
Fien Slangen-Geurts (o);
Bernadine Schreuders-Ponsen (o);
Petra Meilink (o);
Jo Ploumen-Höppener (o);
Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st);
Jrd. echtp. Jaegers-Lemmens (st);
Jrd. ouders Piet en Mimi Offermans-Frijns;

Donderdag 23 februari
Giel en Bertha Xhonneux (st);

Zaterdag 25 februari
Dinsdag 14 februari
Voor alle parochianen;

Bertha Brouwers-Knops (o);
Mart Meijs (o);
Jrd. Gerhard en Maria Neffke-Liesens (st);

Donderdag 16 februari
Echtp. Gotschalk-Knops (st);

Zondag 26 februari
Hub Strouven;

Zaterdag 18 februari

Dinsdag 28 februari
1e jrd. Henk Nicolaije (o)
Corine Dautzenberg-Corten (o);
Jrd. Bertha Mertens-Vliexs (st);
Jrd. Sjef Schaapkens (st);
Willem Hurenkamp (o);
Jo Leunissen (o);
Jrd. Math Vandeberg;
Jrd. Leo Leclaire;

Voor de zieken van onze parochie;
Jrd. ouders Meisters-Schepers;
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Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere
Bocholtz
maandag 18.30 uur (+aanbidding)
woensdag en vrijdag 18.40 uur
Dagkapel

Woensdag 1 februari
Hubert Vanweersch;
Jrd. André Kleinen;

Dinsdag 7 februari

Woensdag 15 februari

Voor de intenties uit het intentieboek;

Voor alle vluchtelingen;

Woensdag 8 februari

Donderdag 16 februari
Voor vrede in de wereld;

Mej. Derikx (st);

Vrijdag 17 februari

Donderdag 2 februari

Donderdag 9 februari

Voor alle overledenen van onze parochie;

Voor de jeugd;
Echtelieden Boumans-Pommé (st);

Vrijdag 3 februari
Echtp. Laeven-Contzen (st);
Ouders Schnackers-Grooten (st);

Zaterdag 4 februari
Jrd. Caspar Crombach en wederzijdse
ouders;
Maria Jansen-Kohl;
Marjo Lux-Zinzen;
Jrd. ouders Lambert Vanhommerig en
Tinieke Dumont en zoon Wiel (st);
Jrd. Jasper Hutschemaekers en de
overledenen van de familie
Hutschemaekers Splitthoff (st);
Winand Dumont (o);

Zaterdag 18 februari
Vrijdag 10 februari
Jrd. ouders Linckens-Hesdahl (st);

Zaterdag 11 februari

Jo Lommen (o);
Jrd. Billa Lommen-Vahommerig;

2e Jrd. Toos Crombach-Cauven;
Anna Maria Winkens-Schrijvers (o);
Jrd. Tientje Hensgens-Hamers en Leny
Hensgens-Scheeren (st);
Jrd. echtp. Willie en Maria LaevenContzen (st);
Jrd. Winand Coerver, Helma CoerverPeters en zonen Wiel en Ger;

Zondag 19 februari
Zwd Lei Vleugels;
Zwd Wiel Weijers;
9e jrd. Ralf Coerver (st);

Lena Volders-Sauren (o)
Sjef Janssen en Désirée WendersJanssen;

Zondag 12 februari
Maandag 20 februari
Ouders Jongen-Consten en zoon Leo;
Uit dankbaarheid;

Zondag 5 februari
Maandag 13 februari
Jrd. Sjir Waelen (st);

Uit dankbaarheid en dat alles goed komt;

Maandag 6 februari

Dinsdag 14 februari

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

Dinsdag 21 februari
Voor de zieken van onze parochie;

Woensdag 22 februari
Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw (st);

Voor alle vrijwilligers van onze parochie;
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Voor alle gedoopte Christenen;

Donderdag 23 februari

Zondag 26 februari

Voor roepingen tot het kloosterleven;

Vrijdag 24 februari
Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw
(st);

Zaterdag 25 februari

Ouders Knops-Jorissen, Albert, Hub en
Enny;

Maandag 27 februari
Geen H. Mis;

Dinsdag 28 februari
Jrd. Ernest Voncken (st);
Fam. Schnackers-Grooten (st);

Geen H. Mis;

Dankwoordje kerst
Het kerstfeest ligt al weer ver achter ons. Wij mogen
dankbaar zijn voor allen die meegewerkt hebben aan
de voorbereiding van dit feest: de kribbebouwers,
versierders en poetsers van onze kerk, de koren,
Philharmonie en fanfare, de kinderen van de school,
het levend kerstkind, de misdienaars en acolieten, de
kosters, lectoren en collectanten en alle anderen die
hun steentje bijgedragen hebben. Dankzij de
‘kribbetocht’ en de honderden kribbes binnen onze
gemeente is er in stilte een echt uitdragen van de
kerstvreugde tot stand gekomen. Dank aan allen.
Namens Pastoor Pierik, bedankt aan iedereen die meegeholpen heeft
aan het kerstspel en de kindermis.
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Overleden
24 december

Jef Ploumen

Zorgcentrum Molenpark, Heerlen, v/h Huls

87 jaar

3 januari

Tiny Henssen-Loneus

Kloosterstraat 93

93 jaar

3 januari

Ria Maurmair-Vandeberg

St. Georgestraat 4

71 jaar

5 januari

Frans Pelzer

Sweijer 35

58 jaar

6 januari

Brigitte Bartels-Hollanders

Norbertijnenstraat 41

47 jaar

7 januari

Riet Dautzenberg-Reulen

Zaunbrecherstraat 5

70 jaar

19 januari

Annie/Anneke van Loo-Schrijvers

Schoolstraat 30, Bocholtz

88 jaar

25 december

Maria Geraedts-Kleijnen

Aldegondestraat 1

78 jaar

12 december

Hub Grooten

Kloosterhof 1 Bocholtz

91 jaar

20 december
1 januari

Lei Vleugels
Wiel Weijers

Kanthuisstraat 33 Simpelveld
Op de Weijer 61

55 jaar
90 jaar

14 januari

Fred Beckers

Min. Ruijsstraat 72

54 jaar

17 januari
23 januari

Riny Dumont-Jongen
Mia Brauers-Pelzer

Op de Weijer 11
Paumstraat 53

73 jaar
88 jaar

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

Gedoopt
30 december
14 januari

Felix Voncken
Koen Alers

zoon van Roger Voncken en Olina Voncken-Hakalová
zoon van Stan Alers en Ilona Alers-Jeurissen

Jaagveld 16, Klimmen
Rolduckerweg 2b,

15 januari

Evi Slangen

dochter van Michel Slangen en Melanie Eijkenboom

Baneheiderweg 42,
Bocholtz

15 januari

Gino Sterken

zoon van Pedro Selles en Manuela Sterken

Brandstraat 159,

22 januari
22 januari

Etienne Vrusch
Tygo Kloprogge

zoon van Bert Vrusch en Myrthe Vrusch-Roemersma
Stationstraat 3e,
zoon van Wouter Kloprogge en Romy Kloprogge-Vijgen Dr. Poelsplein 29

Jamie Kleeven

zoon van Tom Kleeven en Francis Kleeven-Frissen

Lo Vaessen
Vienna Beuken

dochter van Bert Vaessen en Renée Mommertz
dochter van Björn Beuken en Shanna Honings

4 december
18 januari
8 januari

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.
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Kerkdiensten parochie Sint Bernardus

Ubachsberg
Woensdag 1 februari

Annie Franssen-Schijns;
Ronald Bosten;

Zaterdag 11 februari

Zwd. Maria Geraedts-Kleijnen;
Gerda Bemelmans-Keulartz (o);
Huub Herben (o);
Hub Theunissen (o);
Ouders Herberichs-Conjaerts (st.);
Jrd. Ria Thewessen-Vliex;
Jrd. ouders Kleijnen-Degens (st.);
Jrd. Albert Kleijnen (st.);
Echtg. Bisschops-Engelen (st.);

Zaterdag 25 februari
Maria Geraedts-Kleijnen (brt.
Aldegondastr.);
Jrd. ouders Souren-Noteborn;
Jrd. Leo Franssen;
Ouders Ortmans-Habets en zoon Jan
(st.);

Woensdag 1 maart
Woensdag 15 februari

Zaterdag 4 februari

Annie Franssen-Schijns;
Voor alle overledenen van de parochie;

Zaterdag 18 februari
Mireille Steinbusch en wederzijdse
grootouders;
Voor de zieken van de parochie;
Voor het welzijn van alle parochianen;

Woensdag 8 februari
Annie Franssen-Schijns;
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);
Jrd. Echtg. Hartmans-van der Heijden
(st.);

1ste Jrd. Ger Ernes;
Hub Theunissen (brt.);
Sjeffie Steegmans-Donders (o);
Maria Voncken-Vleugels (o);
Mia de Haas-Ritzerfeld (o);
Ouders Schijen-Habets;
Frits-Hamers (verj.);
Jrd. Elly Beckers-Reijnders;
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);

Woensdag 22 februari
Annie Franssen-Schijns;
Jean Kerckhoffs;
Overl. v.d. fam. Janssen-Ramakers;
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Annie Franssen-Schijns;
Ronald Bosten;

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 Ubachsberg
Tel./Fax 045-5750108
Mail info@boerderijwinkelgebrspee.nl
w.boerderijwinkelubachsberg.nl
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Aswoensdag

Parochienieuws Bocholtz
2 februari: Opdracht van de Heer / Maria
Lichtmis
Hebt U de kerststal nog opstaan? In onze dagkapel
staat de krib nog en dat niet voor niets. Lang was het
de gewoonte in onze streken dat de kerststal ook thuis
bleef staan tot en met Maria Lichtmis. Waarom?
Simeon en Hanna geven in het evangelie van deze
feestdag het antwoord. Zij verbleven dag en nacht in de
tempel. In onze tijd zou je kunnen zeggen: men bleef
zich afvragen: wie is dat Kind dat in de kribbe ligt?
Welnu, wie de poetswoede overwint en de kribbe durft
laten staan, wordt uitgedaagd om zich ook telkens
opnieuw af te vragen: waarom staat die krib daar nog?
Of beter geformuleerd: wie is dat Kind in de kribbe?
Het antwoord van Simeon en Hanna is duidelijk: Het
Kind in de kribbe is het Licht dat voor alle volkeren
straalt. Op de dag van ons Doopsel hebben wij zijn
Licht ontvangen. Geef ik de vreugde van Jezus kans in
mijn leven? Die uitdagende vraag mag ons vergezellen
wanneer wij op 2 februari opnieuw, met een brandende
kaars in onze hand door de kerk trekken. Dus tot 2
februari om 19.00 uur.

Op 1 maart begint de Veertigdagentijd. Aswoensdag
nodigt ons uit om ons te bezinnen. Het askruisje is
bedoeld als een zichtbaar teken van inkeer. Deze dag is
bovendien een verplichte vasten en onthoudingsdag.
Moge de Veertigdagentijd ons helpen om ons christen
zijn als het ware op te poetsen.

Blasiuszegen
Op 3 februari viert de kerk de gedachtenis van de
heilige bisschop en martelaar Blasius. Hij wordt tot in
onze dagen vereerd als beschermer tegen keelpijn en
andere kwalen. Veel belangrijker echter is hij als
voorbeeld om telkens opnieuw Jezus in het vizier te
houden. De Blasiuszegen wordt uitgedeeld na de
heilige Mis van 2 en 3 februari.

Ziekencommunie
De ziekencommunie wordt uitgedeeld op vrijdag 3
februari (eerste vrijdag van de maand) op de gewone
tijd.

Algemeen
Lourdesnoveen
Van zaterdag 4 tot en met zondag 12 februari zal in
Chevremont-Kerkrade wederom de Lourdesnoveen
worden gehouden. Thema is dit jaar: ‘De Heer heeft
grote dingen aan mij gedaan!’.
Gastpredikanten
(waaronder
bisschop
en
hulpbisschop), gastkoren en eregasten (waaronder drie
schutterijen) zullen de liturgie luister bijzetten.

Carnavalsmis
Op zaterdag 25 februari
zal opnieuw de zo
geheten
carnavalsmis
worden
opgedragen.
Concreet wil dit zeggen,
dat ons kerkelijk zangkoor een mis zal zingen in het
dialect. Bovendien zullen de hoogheden van dit
seizoen: Prins Marco I, jeugdprins Wouter I en
jeugdprinses Iris I enkele teksten uitspreken en tot slot
wordt de sleutel overgedragen. Bovendien steken de
jeugdhoogheden een kaars aan als zichtbaar teken, dat
wij het hele feest onder Gods bescherming willen
plaatsen.

De eucharistievieringen zijn iedere dag (dus ook in het
weekend!) om 19.00 uur. Om 18.00 uur wordt de
rozenkrans gebeden en aansluitend de vespers. Er is
biechtgelegenheid tussen 18.00 en 18.45 uur.
Alle vieringen worden gehouden in de parochiekerk van
St.Petrus en Maria ten Hemelopneming, Nassaustraat
37, te Chevremont-Kerkrade.

Weet u van harte welkom!
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Algemeen
PeerkePad: van de heilige Gerardus naar
de zalige Petrus Donders
Eind mei en medio september resp. met de fiets of te
voet van Wittem naar Tilburg

PeerkePad is een pelgrimsroute tussen de
heiligdommen van twee bekende redemptoristen: van
de H. Gerardus Majella in Wittem naar de Zalige Petrus
Donders (beter bekend als Peerke) in Tilburg.
De route voert door het prachtige Geul- en Maasdal en
vervolgens door de Belgische en Brabantse Kempen. De
werken van barmhartigheid zijn de bezinningsthema’s
onderweg, waarbij letterlijk en figuurlijk ook wordt
stilgestaan bij religieus en cultureel erfgoed dat aan de
route ligt.

Opgave (van maximaal 13 deelnemers) vóór 15 april bij
de receptie van Klooster Wittem ( 043-4501741) of via
nan.paffen@kloosterwittem.nl.
Een zevendaagse wandeltocht (17 - 23 september) met
dagetappes tussen 16 en 29 km die niet moeilijk zijn
voor redelijk geoefende wandelaars. Overnachtingen in
middenklasse-hotels en een pelgrimshuis. De tocht met
maximaal 14 deelnemers wordt begeleid door pater
Henk Erinkveld. De kosten bedragen € 495,00 (vol
pension, incl. bagagevervoer).
Opgave bij de begeleider, tel 043-6018812 of via
h.erinkveld@redemptoristen.nl; en wel zo spoedig
mogelijk, want vol is vol!

Klooster Wittem organiseert in 2017 twee pelgrimages:
Een vierdaagse fietspelgrimage van 29 mei tot 1 juni. De
dagtochten van 40 tot 60 km gaan over een
gemakkelijk parcours. Overnacht wordt er in een
klooster, een hotel en een pelgrimshuis. De begeleiding
is in handen van bedevaartpastor Nan Paffen. De kosten
bedragen € 295,00 (vol pension; incl. bagagevervoer).

Nobelstraat 46
Heerlen

tel. 045-5713951
Kloosterplein 26a

Simpelveld
tel. 045-5443435
WWW.HARRYDEWARMEBAKKER.NL
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Parochienieuws Ubachsberg

Kerstavond met de kinderen op Ubachsberg

Terugblik voetbedevaart Banneux

De engeltjes brengen het goede nieuws

Jaarlijks organiseert de Stichting Pelgrimswegen en
Voetpaden (SPV) op de laatste zondag voor kerstmis
vanuit Margraten een pelgrimstocht naar Banneux, zo
ook op zondag 18 december in 2016. Een vriendengroep
uit Ubachsberg nam traditiegetrouw, met aanhang, ter
voorbereiding op de kerst deel aan de pelgrimstocht.
Een korte terugblik:

Maria en Jozef met de kleine Jezus (Daantje Hamers)

Rond 7 uur ’s morgens werd voor de 42 kilometer lange
tocht vertrokken vanuit Margraten richting Noorbeek
rond 10 uur kwam men aan in Val Dieu. Daar hebben
hun vrouwen en drie dappere jongeren zich bij de groep
gevoegd. Daarna werd voor de laatste 25 kilometer
vertrokken, berg op en berg af, over landwegen door
akkers en weilanden, richting Banneux. Zelfs voor een
geoefende wandelaar geen sinecure.
In het pelgrimskerkje in Noblehaje werd men
opgewacht door pater Henk Erinkveld uit Wittem en
vond er een bezinningsmoment plaats, waarbij werd
gebeden en gezongen. Daarna werd voor de laatste 5
kilometer vertrokken naar de kerk in Banneux alwaar
om 17.30 uur pater Henk Erinkveld voorging in de H.
Mis. Die door zo’n 1000 pelgrims werd bijgewoond.

The little drummerboy in de gezinsviering op kerstavond

Na de mis werd samen gegeten in een van de
eetgelegenheden die Banneux rijk is. Na afloop werd
men met de bus teruggebracht naar Val Dieu en
Margraten. Rond 10 uur was iedereen moe maar
voldaan terug in Ubachsberg.

De Kidsclub in Ubachsberg brengt het licht van Christus in donkere dagen
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ADRESSEN

Algemeen

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

Uitnodiging
voor de open dag van Kairos
(Catechistenopleiding)

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

Op zaterdag 8 april 2017 te
Roermond (Kantoren Bisdom, Swalmerstraat 100.)
Vanaf september 2013 is de Kairos opleiding geheel
vernieuwd. Mogelijkheden zijn: 1) toerusting in korte
maar krachtige modules; 2) op ontdekking gaan in het
geloof. U volgt dan één of twee cursusjaren die
samenvallen met de reguliere opleiding; en 3) opleiding
tot catechist met een kerkelijke zending. U volgt het
volledige vierjarige traject met stage. Desgewenst is het
ook mogelijk om losse cursussen te volgen. Kijkt U ook
eens op onze nieuwe site: www.catechistenopleiding.nl
Deze open dag is bedoeld voor mensen die meer
informatie willen over de bovengenoemde drie opties
binnen de Kairos en graag een proefles willen
meevolgen. Deelnemers kunnen op deze dag dus
kennis maken met de opleiding. Ook is tijd ingeruimd
voor bezinning.
Het programma ziet er als volgt uit:
09.00 uur

Ontvangst met koffie

09.20 - 10.00 uur

Muziek

10.00 - 10.20 uur:

Bezinning en opening (kapel)

10.20 - 11.25 uur:

College “Geloven in deze tijd”

11.25 - 11.40 uur:

Koffie

11.40 - 12.50 uur:

College “Geloven in deze tijd”

12.50 - 13.00 uur:

Bezinning (kapel)

13.00 - 13.45 uur:

Lunch (voor broodjes en soep wordt
gezorgd)

Pastoor P. Pierik, pastoor te Bocholtz / ass. Simpelveld en Ubachsberg
Past. Neujeanstraat 8, 6351 GK Bocholtz
(vrij: donderdag)
T: 045-544 12 52
E: pastoor.pierik@hetnet.nl
Parochiekantoor Parochiezaal Simpelveld
Pastoriestraat 15, 6369 AN Simpelveld
Open: Dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur;
Maandag en vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur voor opgave misintenties
T: 045-544 18 18
E: parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl
W: www.parochiesimpelveld.nl
B: NL15 RABO 0147 5993 50
NL74 INGB 0001 4436 00
Voor betaling misintenties:
NL43 RABO 0147 5015 55
Parochiekantoor Pastorie Bocholtz
Past. Neujeanstraat 8, 6351 GK Bocholtz
Open: Dinsdagmorgen 9.30 - 12.15 uur;
Woensdagmorgen 9.30 - 12.00 uur
T: 045-544 12 52
E: jacobusbode.bocholtz@gmail.com
W: www.parochiesimpelveld.nl
B: NL88 RABO 0107 9917 72
Parochiekantoor Pastorie Ubachsberg
Kerkstraat 28, 6367 JE Ubachsberg
Open: Dinsdag van 10.00 -12.00 uur;
Woensdag na de avondmis
T: 045-575 12 01 of T: 06 20 38 49 39 voor opgave misintenties
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

Tijdens de koffiepauze en de lunch is er volop
gelegenheid om met de cursisten en de aanwezige
docenten te spreken. Ook een persoonlijk gesprek met
Prof.Dr. J. van der Vloet, directeur van Kairos, behoort
tot de mogelijkheden.
Aanmelden voor deze open dag kunt U zich door te
mailen of te bellen met mevr. G. Lux-Zinzen, de
secretaresse van Kairos (g.lux@bisdom-roermond.nl of
045-5466930). Het secretariaat is gewoonlijk bezet op
maandag, dinsdagochtend en donderdag.

Wie wil de pastoor in de parochie helpen?

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 Aswoensdag 1 maart.
Inleveren kopij tot 17 februari.
Opgeven van misintenties tot uiterlijk 21 februari.
E: redactie@parochiesimpelveld.nl
E: jacobusbode.bocholtz@gmail.com
Oplage
Simpelveld 2.850 stuks/ Bocholtz 2.650 stuks / Ubachsberg 730 stuks
Misintenties
Kosten Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg:
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