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In samenwerking met de PLUSmarkt Simpelveld:

Parochie steunt voedselbank
Wat doet de voedselbank?
“Dankzij de voedselbank
kan ik groente en fruit
eten, dat is anders niet te
betalen”, vertelt een
gescheiden vrouw met
kinderen uit Limburg. Voor
haar en honderden andere
mensen in Limburg zijn de
gratis voedselpakketten van de voedselbank broodnodig. De
pakketten, die elke week worden uitgedeeld, zijn
samengesteld met voedsel die leveranciers gratis ter
beschikking stellen. Zo wil de voedselbank verspilling van
voedsel tegen gaan en zorgen dat mensen die het financieel
niet breed hebben toch elke week fatsoenlijk kunnen eten.
Onder duidelijke voorwaarden kan iedereen, ongeacht kleur,
geloof, geslacht of leeftijd, van de diensten van de
voedselbank gebruik maken.
In Zuid-Limburg ontvangen 500 gezinnen elke week gratis
een voedselpakket. In Midden-Limburg zijn dat er ruim 200
en in Noord-Limburg ruim 400 gezinnen. Zij komen bij de
voedselbank terecht via o.a. maatschappelijk werk, Riagg,
jeugdzorg, thuiszorg organisaties en de diaconieën van
kerken.

Zaterdag 11 december kunt u niet uw levensmiddelen
inleveren in de parochiezaal, maar zullen parochievrijwilligers
de actie aanbevelen bij alle bezoekers van de Plusmarkt aan
de Markt in Simpelveld. Bij de ingang ontvangt men een lijstje
met producten die men na afrekening bij de kassa kan
inleveren bij de stand van de voedselbank.

In Ubachsberg:
Inleveren levensmiddelen op woensdag en zaterdag van 10.00
tot 12.00 uur op de pastorie, Kerkstraat 28.
Welke producten kan de voedselbank komende
weken heel goed gebruiken?
aardappelpuree
kookpudding
rijst
thee
suiker
Achter in de kerk staat er de hele adventsperiode
een offerblok voor wie de voedselbank financieel wil
ondersteunen. Het kerkbestuur zal alle contante
giften overmaken naar de voedselbank Limburg.

DOE MEE !
UW STEUN IS BROODNODIG !

Het distributiecentrum voor Limburg is gevestigd in
Landgraaf.

Diensten met Kerstmis

Gezien het toenemende aantal klanten is de voedselbank nog
steeds op zoek naar voedselleveranciers en donateurs.

Biechtgesprek thuis of in de kerk: bel gerust met de pastores.

Zie ook: www.voedselbanklimburg.nl

Kerstavond 24 december:

Decemberactie van 1tot 15 december

16.30 uur Gezinsmis voor kinderen en ouders te Ubachsberg;

De parochies van Simpelveld en Ubachsberg willen graag hun
sociale gezicht laten zien en komen op voor de
minderbedeelden in eigen omgeving.

18.00 uur Gezinsmis voor kinderen en ouders te Simpelveld;

Daarom de oproep om onze
ondersteunen. Wat kunt u doen?

decemberactie

Weekend 18 / 19 december: in alle H. Missen: Boeteviering.

20.00 uur Kerstavondviering, zowel te Ubachsberg als in
Simpelveld.

te
Eerste Kerstdag:

Van 1 t/m 15 december kunt u houdbare levensmiddelen
afgeven op de volgende tijden en adressen:

9.30 en 11.00 uur te Simpelveld; 11.00 uur te Ubachsberg;

In Simpelveld: Van maandag t/m zaterdag van 10.00 tot
12.00 uur in de parochiezaal, Pastoriestraat 15.

Tweede Kerstdag:
11.00 uur, zowel te Ubachsberg als in Simpelveld.
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Doopvoorbereiding
Ouders die hun pasgeboren kindje
willen laten dopen worden
uitgenodigd mee te doen met de
doopvoorbereiding. De eerstvolgende
bijeenkomst is: op maandagavond 6
december van 20.00 tot 21.30 uur in de parochiezaal
Simpelveld t.o. de Sint Remigiuskerk. In het nieuwe jaar zijn
de eerstvolgende data: 10 januari en 7 februari. Ook a.s.
ouders kunnen al gerust deelnemen. Opgave bij de pastoor.

Kerkbijdrage voor de Sint-Remigius en
Sint-Bernardus parochie
Het jaar loopt zo langzamerhand naar zijn einde. Zoals elk
jaar willen we u daarom weer attenderen op de kerkbijdrage.
Er zijn er nog een aantal onder u die hun bijdrage over het
jaar 2010 nog niet hebben overgemaakt. Sommigen doen dat
aan het einde van het jaar (dat is bekend). Anderen zijn het,
tot nog toe, vergeten. Daarom willen wij hen er langs deze
weg aan herinneren. Noteert u bij de betaling s.v.p. er
duidelijk als omschrijving bij: “Kerkbijdrage 2010”.
Als het jaar voorbij is en uw bijdrage is nog niet binnen,
sturen we een persoonlijke herinnering per brief. In het
verleden is gebleken dat er mensen zijn die dit niet prettig
vinden. Vandaar deze algemene herinnering.
De kerk kan ook uw bijdrage niet missen! Voor de kerken
stijgen de uitgaven ook. Het is niet onze gewoonte om u
telkens weer lastig te vallen voor onderhoudsposten van kerk
en pastorie. Wij willen die noodzakelijke uitgaven graag doen
vanuit de gewone inkomsten die onze parochie heeft.
Vandaar dat we ook uw bijdrage niet kunnen missen. We
hopen dan ook dat ook u, uw steentje wilt bijdragen.
Het Kerkbestuur.
Als u nog niet meedoet aan de kerkbijdrage en de kerk uw
zorg wilt laten zijn, kunt u onderstaande bon invullen en
deponeren in de brievenbus van de pastorie.

Bon voor kerkbijdrage
Naam:………………………………………………
Adres:………………………………………………
Tel:…………………………………………………
□ meldt zich aan als lid van de St. Remigiusparochie
□ meldt zich aan als lid van de St. Bernardusparochie
□ wil informatie over vrijwilligerswerk
□ meldt zich aan als deelnemer aan de kerkbijdrage
□ andere wensen:………………………………….

Lectorenvergadering
Vrijdagmiddag 3 december komen de lectoren samen in
Simpelveld. Woensdagavond 15 december wordt het rooster
in Ubachsberg samengesteld voor de komende feestdagen.

Ziekenbezoek
Pastoor Pisters gaat 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 3 december vanaf 9.00 uur wordt in Simpelveld de
communie thuisgebracht. In Ubachsberg volgens afspraak.

Advent, wat is dat?
Zondag 28 november begint in de kerk de adventstijd. Voor
christenen is dat de voorbereidingsperiode op het kerstfeest.
De Advent begint altijd op de vierde zondag vóór kerstmis.
Het is tevens het begin van een nieuw kerkelijk jaar.
Het liturgische kerkelijk jaar is een reeks van liturgische
feesten en vieringen die over de kringloop van een jaar
verspreid zijn en elk jaar terugkomen. Het kerkelijk jaar
begint in de Katholieke Kerk op de eerste zondag van de
advent en eindigt op het feest van Christus Koning - de
zondag voor het begin van de Advent. Na Pasen, de
verrijzenis van Christus, is kerstmis het belangrijkste feest in
dit kerkelijk jaar. Hierna volgen Pinksteren en
Hemelvaartsdag. Het woord ‟advent‟ komt van het Latijnse
woord ‟adventus‟ dat ‟komst‟ betekent. Het verwijst naar de
menswording van God op aarde, de geboorte van Jezus die
de christenen met het kerstfeest gedenken. De adventstijd is
dan ook als voorbereiding op het kerstfeest een tijd van
boete en inkeer. Daarom is de kleur van de liturgische
gewaden paars, de kleur van boetvaardigheid, en wordt de
liturgie in de katholieke kerken uiterst sober gevierd.
Een bekend symbool in de adventstijd is de adventskrans,
die christenen zowel in de kerken alsook thuis plaatsen. Het
is een krans van altijd groen blijvende dennentakken,
daarmee verwijzend naar het eeuwige leven, met vier kaarsen
die achtereenvolgens op de zondagen van de advent worden
ontstoken als symbool van hoop en als teken van het
naderende kerstfeest: er komt steeds meer Licht in de
duisternis, we leven toe naar het feest
van de geboorte van de Heer.

Na ontvangst van de bon nemen wij contact met u op
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Parochie Sint Remigius Simpelveld
Nieuws
Kijk ook eens regelmatig op onze website:
www.parochiesimpelveld.nl
opgeluisterd worden door de zangvereniging de “Melodies”
uit Bocholtz met het gezamenlijk zingen van het
mijnwerkerslied “Glück Auf”.

Koffie drinke noa de mès
Koffie drinken “noa de mès is een
gezellige bijeenkomst die goed bezocht
wordt. Ook u bent van harte welkom bij
ons volgend koffiedrinken op zondag 28
november in de parochiezaal tegenover
de Remigiuskerk te Simpelveld.

Na deze dienst zal de mijnwerkersvereniging „de Limburgse
Koempels‟ als groep voorop lopen in de stille tocht naar de
Gedachteniskapel. Busonderneming Slangen zal voor
vervoer zorg dragen voor de minder valide bezoekers.
In de kapel zal aandacht besteed worden aan de
verongelukte mijnwerkers, in en op de mijnen. De
plechtigheid eindigt met het leggen van een bloemstuk bij
de gedenkmuur bij de kapel. Daarna is er gelegenheid elkaar
ter plaatse te ontmoeten in de kantine van Relim (voorheen
der Sjtiel) waar onder het genot van een kop koffie oude
herinneringen uit het mijnverleden weer eens op te halen.

Concert solistenensemble Bella Voce

‘t Kapeltje óp d’r Roëputs
Tekst: Jan Lenzen; Muziek: Hans Scheijen.
Wordt voor het eerst uitgevoerd in Remigiuskerk
op zondag 5 december 11.00 uur.
Refrein: ‟t Kapeltje óp d‟r Roëputs woa vier beëne gunt,
Bella Voce zingt op zondag 28 november 2010, om 15.00 uur in
de Hulpkerk op de Huls in Simpelveld, een gevarieerd
programma met als titel: Toujours l‟amour ! Kaarten à € 10,- te
verkrijgen bij Lea Vliex (045-5443631) en Jan Heuts (0455441915) en bij de ingang. Het Solistenensemble Bella Voce
bestaat uit vijftien geschoolde zangers en zangeressen. Zij
zingen 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.

Doa sjteet de Modder Goades en waat bis enge
kunt.
Couplet: Ze sjteet doa i weer en wink en gieët ós ummer
mód,
Went vier stjunt tse beëne, da veule vier ós gót!
Refrein: ‟t Kapeltje óp d‟r Roëputs in d‟r Mei giddere daag,
Kome vier Diech grusse en zient dan Dienge laach.
Couplet: Doe stjees doa zoeë gans alling en gieës ós ummer
mód,
Vier veule dan Dieng leefde,dat deed ós toch zoeë
gót .

Barbaraviering
Vanaf het jaar 2003 is de Barbaraviering in Terwinselen in
ere hersteld. Om die reden zal op zaterdag 4 december
aanstaande weer een dienst plaats vinden waarbij de
overleden mijnwerkers herdacht zullen worden.
Traditioneel begint de dag om 10.00 uur met een H. Mis in
de parochiekerk van Terwinselen. Deze dienst zal muzikaal

Refrein: ‟t Kapeltje óp d‟r Roëputs gieët ós enge bank ,
Hoffe doa tse beëne ,ós ganse leëve lank ,
‟t Kapeltje óp d‟r Roëputs gieët ós enge bank,
Hoffe doa tse beëne , ós ganse leëve lank!
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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
6 december. 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 27 november
e

Weekend 1 zondag van de Advent
17.45

Anny Gorissen-Aretz (o);
Maria Loozen-Drooghaag (o);
Marcel Hardy (o);
Dora Wierts-van Schaijk (o);
Corry Koenigs-Karremans
(nms.bew.Remigiushöfke);
Jrd. Sjef Bruls;
Jrd. Sjef Voragen;
Ouders Meijs-Erven en zonen;
Overl. van fam.Rameckers;
Jrd. Jan van Boom;
Wiel Packbier (nms.bew.Sterflat);

Zondag 28 november

11.00 kindermis en kindernevendienst
m.m.v. de Wijnrank

Jrd. Ed Bisschoff (st);
Jrd. Leo Boormans, Jozef Boormans en
Tonia Boormans-Pergens (st);
Jrd. Willem van de Hove (st);
Ton van Rijn (o);
Coba Vanwersch-Geerarts (o);
Jrd. ouders Vogt-Snackers (st);
Peter Ramakers (o);
Jrd. ouders Thill-Lerschen;
Mia Zinzen-Lennartz (nms.zussen);
15.00
Hulpkerk Huls
concert “Bella Voce “

Dinsdag 30 november
19.00

Harrie Otten (o);
Jrd. Piet Wings en overl.familie;
Gerda Dautzenberg (nms.achterneefjes);

Donderdag 2 december
19.00

T.i.v. een zieke;
Jrd. Bernard Leunissen;

Vrijdag 3 december

V.a. 9.00 uur Ziekencommunie aan
huis
18.30 Aanbidding
19.00

Voor de gebedsintenties uit het boek in
de kerk;
Tiny Wiertz-Veelings (o);

Zondag 5 december

11.00 kindernevendienst
Zang:Hans Scheijen en leerlingen

Ter ere van O.L.Vrouw (st);
Jrd. Leonie Didden (st);
Jrd. Maria Heuts-Luja (st);
1e jrd. Will Coenen en Anneliese CoenenStijfs (o);
Jrd. Jan Bemelmans;
Wim Herberichs;
Jrd. Ad Dikmans;

Dinsdag 7 december
19.00

Zaterdag 4 december

Weekend 2e zondag van de advent
17.45 gastkoor: Sound of Peace
and Freedom

Zwd. Pierre Schielen;
Zwd. Ger Didden;
Ouders Kaelen-Eussen (st);
1e jrd. Coba Vanwersch-Geerarts (o);
Jrd. Theo Mertens (st);
Cilly Leijmans-Mosseveld (o);
Hub Haagen (o);
Jrd. ouders Andriolo-Wierts (st);
George Boltong (o);
Jrd. Lyl Borgans-Baggen (st);
Jrd. ouders Hub en Bertien Andriolo-Cox;
Corry Koenings-Karremans (o);
Jrd. ouders Bardoul-Schiffelers;
Jrd. ouders Scheepers-Franken en zoon
Allie;
Jrd. ouders Baggen-Bisschops en kleinzoon Erik;
Jrd. Lucie Keijdener-Knoppen;
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Ouders Broekmans-Horbach (st);
Harrie Otten (nms.neef en nichten
Lukassen);
Lies Baars-Meuwissen (o);
Christel Grassère-Maubach
(nms.handwerkgr.dinsdagnm.);
Ouders Haagen-Knops, Jeu, Mien,
Winand, Gertie en Christiane;

Donderdag 9 december
19.00

Corry Koenigs-Karremans
(nms.bew.Remigiushöfke);
T.i.v. een zieke;

Zaterdag 11 december

Weekend 3e zondag van de advent
17.45

Zwd. Wiel Packbier;
Jrd. Zef Hamers (st);
Jrd. echtp. Lousberg-Brassé (st);
Voor priesterroepingen (st);

Jrd. Herman Schütz en Maria SchützKersten (st);
Sjir Deckers (o);
Wiel Vankan (o);
Cien Hustin-Jacobs (nms.bew.Cochemstr.
en v.d.Leyenstr.);
Riet Franzen-Houben (o);
Levend en overl. leden KBO Simpelveld
en Bocholtz;
Frans Wassenberg;

Ouders Hollands-Conrads, schoonz.
Johan en Piet Foppelle;

Donderdag 16 december
19.00

Echtp. Huveneers-van Ophoven (st);
Dora Wierts-van Schaijk (nms.buren);
Ger Didden (nms.skatclub ‘i gen bende);
T.i.v. een zieke;
Ouders Genders-Bonten;

Zondag 12 december
11.00 kindernevendienst

Echtp. Bleijlevens-Peerboom (st);
Jrd. ouders Spronck-Hacking (st);
Johan en Tiny Merx-Bodelier (o);
Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st);
Huub Alberts (o);
Jrd. echtp. Havenith-Rocks (st);
Cita Hamerlinck-Pisters (o);
George Boltong (nms.bew.Sterflat);
Jrd. Math Mobers (st);
Harrie Otten (nms.fam.Houben);
Jrd. Hubert Reinders en fam.ReindersWelte;
Jrd. Wiel Frijns;

Dinsdag 14 december
19.00

Cilly Leijmans-Mosseveld
(nms.bew.Sterflat);
Jrd. Jan Bosch;

Overleden:
24 okt. Wiel Packbier, 65 jaar, Scheelenstraat 130
4 nov. Alphons Simon, 78 jaar,
Scheelenstraat 141
11 nov. Frans Claessens, 81 jaar
Dr.Ackenshuis Gulpen (v/h Waalbroek)

Gedoopt:
24 okt. Navarro Huits, zoon van
Raymond Huits en Cheryl Franciscus,
Heerlen
24 okt. Sanchez Huits, zoon van
Raymond Huits en Cheryl Franciscus,
Heerlen
Eeuwig blijft jouw naam bewaard,
God sloot jou in Zijn verbond.
Nooit iets te vrezen, nooit alleen,
want God gaf jou geboortegrond

Welkom in onze Kerk.

Op dagen gelijk deze,
kan niemand je troosten.
De pijn kan niemand verzachten,
noch je verdriet.
Bid daarom tot God,
want Hij vergeet je niet.
Veel sterkte aan de familie

Zo gezellig is het koffiedrinken bij de pastoor.
U bent van harte welkom.
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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
8 december. De pastorie van Ubachsberg is hiervoor bereikbaar bij voorkeur op woensdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur; ofwel woensdag na de avondmis tot 19.45 uur.

Zaterdag 27 november.
e

Weekeinde v.d. 1 zondag van de
Advent.
19.00 GEZINSVIERING:
thema "geluk"
Opluistering: koor oud-Berglijsters

Herm Somers (o);

Woensdag 8 december.

Onbevlekte Ontvangenis v.d. H.
Maagd Maria.
19.00

oud. Janssen-Scheelen, zonen en Harold;
oud. Pieters-Groven;
echtgen. Schneiders-Zitzen (st.);
Maria Zitzen (st.);

Zondag 28 november.
9.45

jrd. Wiel Steegmans en zoon;
Jo Vanderhoeven (o);
Hens Kasperski (buurt);

Woensdag 1 december.
19.00

oud. Offermans-Hodiamont en broers;
echtgen. Rouwette-Bex (st.);
Ronald Bosten (st.);

Zaterdag 4 december.

Weekeinde v.d. 2e zondag van de
Advent.
19.00

jrd. oud. Habets-Theunissen (st.);
jrd. Maria Rosenboom-Moederscheim;
jrd. oud. Franssen-Vliegen en zoon Sjeng;
jrd. oud. Jacobs-Pieters (st.);
jrd. oud. Kleijnen-Starmans (st.);
jrd. Maria Meulenberg (st.);
Maria Souren-Keulartz;
Wiel Wiertz;
Math Steinbusch;
Ber Senden (verj.);
Roos Hoenen-Muijtjens (o);
Rosy Groenemeijer-Snijders (o);

Zondag 5 december.

9.45 Opluistering:
fanfare St. Cecilia (i.v.m. Ceciliaviering).

voor levende en overleden leden van
fanfare St. Cecilia;
voor het welzijn van alle parochianen;

Gedoopt

Zaterdag 11 december.
e

Weekeinde v.d. 3 zondag van de
Advent.
19.00

jrd. oud. Prumpeler-Groven;
jrd. Leo Voncken-Vliegen (st.)
jrd. Jozef Cleuters (st.);
jrd. Loek Borghans;
echtgen. Bisschops-Engelen (st.);
Piet Crutzen en Annie Piters-Bisschops;
Mireille Steinbusch en wdz. grootouders;
Huub Hamers (verj.);
Fien Boumans-Braun (o);

- 16 november:
Kieke, dochter van familie KeijdenerMaassen, Grispenstraat 17, Ubachsberg.
Van harte proficiat en welkom in onze
kerk.
……………………………………………………

Rozenkrans
Woensdagavond om
18.40 uur vóór de mis
van 19.00 uur.

Zondag 12 december.
9.45

jrd. oud. Keulartz-Moonen en dochters;
oud. Kleijnen-Weerts (st.);
Louise Bisschops-Wintgens (o);
Sjeng Senden (o);

Dinsdag 14 december.
19.00

v. levende en overleden leden van " Zij
Actief";

Woensdag 15 december.
19.00

jrd. Willem Habets-Ritzen (st.);
Jan Vehoeven (verj.);
Truus Groven-Mols (o);
Maria Zitzen (st.);
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Advent is

net als 'blij verwachten'
dolgelukkig juichen
dat je 'nieuw leven' wordt beloofd.
Geloven, zeker weten,
tekens zien en je geroepen voelen
samen dankbaar zorg te dragen
voor dit beloofde Godsgeschenk

Parochie Sint Bernardus Ubachsberg
Nieuws
Koffiedrinken Ubachsberg

Dit huis vol mensen

Zondag 5 december na de Mis van 9.45
uur schenken we weer koffie in de
pastorie van Ubachsberg. Misschien is Sint
Nicolaas ook wel langs geweest met wat
lekkers en wat zoet…

Parochie is ……….. mensen
Vele mensen
In vele verschillende graden
Verbonden met het geheel

Kerstactie Voetbalvereniging RKSVB
Op zaterdag 18 december zal de voetbalclub van Ubachsberg,
RKSVB, vanaf 10.00 weer door Ubachsberg trekken met de
jaarlijkse kerstactie. U wordt in de gelegenheid gesteld om weer
eigen gemaakte kerststukjes te kopen. Ieder jaar werken weer
veel vrijwilligers mee om al deze mooie stukjes te maken, wat
toch vrij uitzonderlijk is. RKSVB heeft geen donateuractie. Door
een kersttukje te kopen steunt u de club.
Bij deze willen we ook alvast van de gelegenheid gebruik maken
en iedereen hele fijne feestdagen wensen en een Gelukkig
Nieuwjaar!!
Bestuur RKSVB.

Op vele verschillende wijzen
Aansluiting zoekend bij Jezus
Een zeer brede waaier van mensen
Zeer verscheiden
Maar allemaal evenwaardig
Op zoek naar een verbondenheid
Tussen oud en jong, tussen zieken en gezonden
Geleerd en niet geleerd
Geboren dorpelingen en inwijkelingen
Mannen en vrouwen, gehuwden en ongehuwden.

Koffiedrinken bij de pastoor is best gezellig.

Graag zou de parochie die plek zijn

Komt u ook de volgende keer?

Waar mensen tot hun recht komen
Omdat zij een band ervaren met elkaar
En daarin God ontmoeten

Bernardusfeest Ubachsberg
Augustus 2010
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COLOFON
Pastoor R. Pisters

Bij geen gehoor in nood:

Pastoriestraat 15
6369 AN Simpelveld
Tel. 045-544 18 18
Email: pisters.pr@parochie-hremigius.nl

Priesterwachtdienst Atrium Heerlen
Tel. 045-576 66 66 Dag en nacht bereikbaar

Pastoor P. Pierik, parochieassistent
Past. Neujeanstraat 8
6351 GK Bocholtz, Tel. 045-544 12 52

S I M P E LV E L D

U BA C H S B E R G

Parochiekantoor Parochiezaal Simpelveld

Parochiekantoor Pastorie Ubachsberg

Pastoriestraat 15 (rechts van de pastorie)
6369 AN Simpelveld
Tel. 045-544 18 18
Email: parochiekantoor@parochie-hremigius.nl

Kerkstraat 28
6367 JE Ubachsberg
Tel. 045-575 12 01
Email: sint.bernardus@xs4all.nl

Openingstijden:
dinsdag, woensdag, donderdag van 10.00 tot 12.00 uur

Maandag en vrijdag van 10.00 uur -11.00 uur voor opgave misintenties

Openingstijden:
woensdag van 10.00 -12.00 uur;
woensdag van 19.30-19.45 uur

Secr. Kerkbestuur St. Remigius Simpelveld

Secr. Kerkbestuur St. Bernardus Ubachsberg

Mevr. A. Houbiers-Kurvers
Molsberg 7
6369 GL Simpelveld
Email: parochiekantoor@parochie-hremigius.nl

Mevr. R. Lemke-Franssen
Kerkstraat 23 A
6367 JA Ubachsberg
Email: sint.bernardus@xs4all.nl

Contactpersoon Kostersteam:

Contactpersoon Kostersteam:

Dhr. W. Moison
Tel. 045-544 24 04

Dhr. J. Driessen
Tel. 045-575 28 86

Kerkbijdrage t.n.v. Kerkbestuur St. Remigius

Kerkbijdrage t.n.v. Kerkbestuur St. Bernardus

ABN/AMRO 45.24.55.359
REGIOBANK 67.85.07.848
Voor betaling misintenties:

RABO 14.75.99.350
ING
14.43.600
RABO 14.75.01.555

Oplage
Simpelveld 1990 stuks / Ubachsberg 770 stuks
Het volgende nummer verschijnt op 17 december.
Redactie
Mieny Grooten, Hein Lemmens, Pastoor Pisters
Inleveren kopij volgende uitgave
Uiterlijk 3 december. Liefst per e-mail:
redactie@parochie-hremigius.nl
Opgeven misintenties volgende uitgave
Misintenties t/m 14 januari 2011 kunt u opgeven tot 12 dec.
Kosten: € 7 door de week; € 18 weekend.
Opgave in Simpelveld: maandag en vrijdag
van 10.00 uur -11.00 uur op het parochiekantoor.
Opgave in Ubachsberg: woensdagmorgen van 10.00 uur tot
12.00 uur op de pastorie.

RABO
ING

15.18.00.863
105.59.61

De parochies van Simpelveld, Ubachsberg en
Bocholtz vormen een samenwerkingsverband
Mistijden:
Zaterdag: 17.45 uur Simpelveld
19.00 uur Ubachsberg; Bocholtz
Zondag:

9.00 uur Bocholtz
9.45 uur Ubachsberg (11.00 u. op feestdagen)
11.00 uur Simpelveld; Bocholtz

Maandag, woensdag, vrijdag:
19.00 uur Bocholtz
Dinsdag en donderdag:
9.00 uur Bocholtz
19.00 uur Simpelveld
Woensdag:19.00 uur Ubachsberg (18.40 rozenkrans)
Eerste vrijdag: 19.00 uur Simpelveld (18.30 aanbidding)
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