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4e Jaargang ♦ 15 januari  2011 - 11 februari  2011 ♦ nummer 41 

Het was prachtig in de kerk ! 
We hebben heel veel positieve reacties mogen ontvangen 

over de kerstversiering van de St. Remigiuskerk  

en de St. Bernarduskerk. 

Vooral de nieuwe opstelling van de kerststal in de Sint 

Remigiuskerk (links op priesterkoor onder oude preekstoel) 

kreeg veel lof toegezwaaid. Zelfs mensen van buiten onze 

parochie hadden zelden zo‟n mooie kerststal gezien. Vooral 

de rotsversiering waarin de oude preekstoel helemaal was 

verpakt. Het was levensecht en zeer mooi.  

 

Ook de Bernarduskerk had als vanouds weer een zeer mooie 

kerstversiering op het priesterkoor en in heel de kerk. Wij 

willen daarom iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan 

de kerstversieringen. Chapeau !  
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Nieuwjaarswensen 
Er zijn heel wat mensen geweest die mij een kerstwens 

gestuurd hebben. Het is mij onmogelijk om die allemaal 

persoonlijk te beantwoorden. Via dit parochieblad wil ik dan 

ook iedereen bedanken voor de goede wensen en alle mooie 

kaarten die ik mocht ontvangen. Graag wens ik u allen, mede 

namens het kerkbestuur,  een zalig Nieuwjaar. Moge het Kind 

van de kribbe onze reisgezel zijn in 2011.  Pastoor Pisters. 

CHRISTUS + MANSIONEM + BENEDICTAT 

20   C  +  M  +  B  11 

CHRISTUS  +  ZEGENE  +  DIT HUIS 

Het is een mooi gebruik om Gods zegen te vragen aan het 

begin van dit nieuwe jaar middels een huiszegening door een 

priester. De pastores zijn graag bereid om bij u thuis het huis 

en de huisgenoten te zegenen.  

Blasiuszegen 
In het weekend van 29 en 30 januari en donderdag 3 februari 

wordt in Simpelveld na de Mis de Blasiuszegen gegeven tegen 

keelziekten en andere kwalen. In de viering worden de Maria-

Lichtmiskaarsen gezegend die men mee naar huis mag nemen 

om thuis bij bijzondere gelegenheden te laten branden.  

In Ubachsberg doen we dit  in het weekend van 5 en 6 

februari (opgelet: zaterdag is er i.v.m. de viering van Maria 

Lichtmis voor de kinderen enkel een kinderzegen; zondag is er 

wel weer de persoonlijke Blasiuszegen). 

Kinderzegen 
Zaterdag 5 februari om 19.00 

uur in Ubachsberg (muzikale 

opluistering kinder-jeugdkoor 

Tuta Musica) en zondag 6 

februari  om 11.00 uur in 

S i m p e l v e l d  ( m u z i k a l e 

opluistering kinderkoor van de 

Wijnrank).  

Op die dagen worden de 

dopelingen van het afgelopen 

jaar samen met hun ouders in 

de kerk verwacht voor een 

Maria Lichtmis kinderviering. Na afloop mogen de ouders het 

naamplaatje, dat b.g.v. het doopsel is gemaakt, mee naar huis 

nemen. Ook is er voor alle kinderen een speciale kinderzegen 

op voorspraak van Maria, de Moeder van God.  Ook andere 

kinderen met hun ouders zijn van harte welkom.  

Ziekenbezoek  
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 4 februari vanaf 9.00 uur wordt in 

Simpelveld de communie thuisgebracht. In Ubachsberg volgens 

afspraak. 

Doopvoorbereiding 
Elke maand is er een gezamenlijke doopvoorbereiding voor de 

ouders van onze dopelingen. Wanneer ouders graag hun 

pasgeborenen willen laten dopen, is het goed ruim van te 

voren een afspraak te maken met de pastoor om dag en tijd 

vast te leggen van het H. Doopsel en de voorbereiding 

daarvan. Op de avond van de gezamenlijke doopvoorbereiding 

wordt gepraat over de betekenis van het doopsel en wordt 

uitleg gegeven over de doopviering in de kerk. 

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn: op de maandagavonden 

7 februari of 14 maart. Telkens van 20.00 tot 21.30 uur. Ook 

a.s. ouders kunnen al gerust deelnemen. Opgave bij de 

pastoor.  

Opbrengst 
collecte 
voedselbank 
Het totaalbedrag dat 

i n  d e  m a a n d 

december door onze 

beide parochies is 

opgebracht bedraagt 

maar liefst  

€ 1158,61. 

Hiervan was ruim € 400, -- afkomstig van de collecte in de 

Plus supermarkt Simpelveld op 11 december j.l. toen het 

kerkbestuur actie voerde voor het verzamelen van 

voedselpakketten. De dames van KVG Simpelveld brachten op 

hun kerstviering ruim € 75,-- bij elkaar. Het offerblok achter 

in de kerk van Ubachsberg bedroeg € 130,-- en in het 

offerblok van de kerk van Simpelveld zat maar liefst € 550,--. 

De totaal opbrengst zal t.z.t. worden overhandigd aan de 

Voedselbank Limburg in Landgraaf.  

Uitwisseling binnen ons parochiecluster 
In het weekend van 15/16 januari zal pastoor Pisters de 

Eucharistievieringen in Bocholtz verzorgen, terwijl pastoor 

Pierik  de vieringen in Simpelveld en Ubachsberg voor zijn 

rekening neemt. De bisschop heeft beide  pastoors namelijk 

tot assistent van de wederzijdse parochies benoemd (per 1 juli 

2009). Het is de bedoeling, dat de parochies onderling meer 

gaan samenwerken met het oog op de toekomst.  

De uitwisseling van de pastoors in het weekend van 15/16 

januari is bedoeld als een soort kennismaking met de andere 
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Parochie Sint Remigius Simpelveld 

Nieuws 

www.parochiesimpelveld.nl 

parochies van ons cluster. Op die manier leren de 

parochieherders de parochies binnen hun cluster kennen en 

krijgen de parochianen de kans om de wederzijdse assistenten 

te zien en te horen.     

Koffie na de mis  
Op zondag 30 januari  is er na H. Mis van 11.00 uur 

koffiedrinken in de parochiezaal tegen over de Remigiuskerk. U 

bent van harte welkom.  

Waarom een hellingbaan? 
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die op 1 

januari 2007 van kracht is geworden heeft het “meedoen in de 

maatschappij” van iedereen als doelstelling. 

In de praktijk betekent dit dat de WMO een wet is die zich 

richt op het scheppen van randvoorwaarden en op het 

stimuleren en ondersteunen van diegene waarvoor het leiden 

van een normaal leven niet vanzelfsprekend is. Dit sluit nauw 

aan bij de doelstelling van onze parochie, die ook zorg draagt 

voor kwetsbare mensen en de gemeenschapszin bevorderd. 

Vanuit deze gedachten is het, dat het bestuur van onze 

parochie de mogelijkheden onderzocht heeft om onze 

parochiekerk voor onze ouderen en mindervaliden op de 

meest makkelijke manier toegankelijk te maken. 

Onze parochiekerk Sint Remigius is gelegen op een 

zogenaamde terp en heeft als voordeel een prominente en 

markante plek binnen de gemeente en als nadeel altijd trappen 

lopen om in de kerk te komen. 

Om de toegankelijkheid te verbeteren is in het verleden een 

zogenaamde plateaulift gerealiseerd. Deze lift heeft echter zijn 

„beste jaren‟ gehad en is niet altijd even praktisch in het 

gebruik, de lift heeft beperkingen. 

Bediening door de koster – die het toch al druk heeft zo vlak 

voor de H. Mis – is ook niet altijd optimaal. 

Scootmobielen kunnen vaak niet via de plateaulift getild 

worden. 

Kortom, ouderdom, bediening, beperkingen en wet 

maatschappelijke ondersteuning (WMO) hebben het bestuur 

ertoe gebracht om serieus na te denken over alternatieven.  

Wij hebben na overleg met gemeente en bisdom een architect 

benaderd om de mogelijkheden te onderzoeken, waarbij 

nadrukkelijk gekeken is naar behoud van de karakteristieke 

uitstraling van de kerk en de praktische toegankelijkheid van de 

kerk voor de komende decennia. 

Na uitvoerig en zorgvuldig onderzoek is de keuze gevallen op 

een hellingbaan. Een hellingbaan die voor ieder mindervalide 

mens begaanbaar is en voldoet aan de door WMO gestelde 

eisen. 

De hellingbaan wordt gerealiseerd naast de kerkingang in de 

Vroenhofstraat, daarnaast wordt ook een hellingbaan 

gecreëerd om via de hoofdingang toegang tot de kerk te 

krijgen. 

De plannen hebben inmiddels de noodzakelijke procedures 

doorlopen en het is de bedoeling om in het voorjaar de 

werkzaamheden uit te voeren. 

Met deze verbeterde toegankelijkheid zijn wij als kerkbestuur 

ervan overtuigd de beperkingen waarmee wij geconfronteerd 

worden overwonnen te hebben en de kerk voor alle mensen 

toegankelijk te hebben gemaakt. 

Ook in Simpelveld slaat de vergrijzing toe en we zien steeds 

meer dat ouderen hulpmiddelen nodig hebben om zich te 

verplaatsen. Ook wij als kerkbestuur menen daarin onze 

verantwoordelijkheid te moeten nemen en de parochianen de 

mogelijkheid te moeten bieden de kerk te blijven bezoeken en 

actief deel te nemen aan het parochiële leven. 

Met het realiseren van een hellingbaan kunnen onze ouderen 

en mindervaliden met rollators, rolstoelen en scootmobielen 

op een gemakkelijke en onafhankelijke manier onze kerk 

bezoeken. 

Zondag 30 januari is tijdens het „koffiedrinken na de Mis‟ de 

mogelijkheid om de plannen te bekijken en kan door 

bestuursleden nadere uitleg verstrekt worden. Achter in de 

kerk hangt alvast een tekening van de bouwplannen, ter inzage.  

 

‘Als de Kerk pijn doet’ 
Hoe ga je om met de schandalen in de kerk die het afgelopen 

jaar aan het licht kwamen? Deze vraag leggen we voor aan de 

redemptorist Gé Janssens en ziekenhuispastor Marianne 

Debets. Gé Janssens was studentenpastor aan de UTP te 

Heerlen en afgelopen jaar te zien in een interview op L1. 

Wereldwijd worstelt de kerk met de manier waarop zij 

vroeger is omgegaan met seksueel misbruik. De  onthullingen 

zijn beschamend. Hoe gaan de gelovigen daarmee om? Moeder 

de heilige kerk was zo heilig niet! Kom meedenken of praten! 

Dat kan op dinsdagavond 25 januari om 20.00 uur in het 

Laurentiushome in Voerendaal (naast de Rabobank). 
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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  

31 januari. 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 15 januari 
17.45  

kerk. zangkoor Huls 

Weekend 2de zondag door het jaar 

Zwd. Maria Sommer-Crompvoets 

(nms.buurt Rode put); 

1e jrd. Wiel Reinders; 

1e jrd. Cilly Leijmans-Mosseveld; 

Will Bisschoff (o); 

Maria Loozen-Drooghaag (o); 

Corry Koenigs-Karremans (o); 

Mia Spronck-Kooiker (o); 

Wiel Vankan (o); 

Marc Leunissen (o); 

Ouders Kockelkoren-van der Heyden; 

Jrd. Finy Belleflamme-Peerboom (st); 

Jrd. Hubert Gubbels (st); 

Jrd. Maria Houben (st); 

Voor overleden gelovigen (st); 

Wiel Packbier (nms.bew.Sterflat); 

Jrd. Mia Ploumen-Vaessen; 

Jrd. Wiel en Tiny Schmetz-Wiermans; 

Ouders Kevers-Houben, zoon André, 

schoonzoon Joep en kinderen; 

Jrd. ouders Ploumen-Grooten; 

 

Zondag 16 januari 
11.00 

Jrd. Jan Merx; 

Jrd. Piet Meessen; 

Harrie Otten (nms.fam.Houben); 

Jrd. ouders Arts-Jeuken en zoon (st); 

Jrd. ouders Vlieks-Muijrers (st); 

Jrd. Pierre Schols; 

 

Dinsdag 18 januari 
19.00 

Jrd. ouders Broekmans-Horbach (st); 

 

Donderdag 20 januari 
19.00 

Mia Beckers-Gorissen (o); 

 

Zaterdag 22 januari 
17.45 

Weekend 3de zondag door het jaar 

1e jrd. Hub Saive; 

1e jrd. Anny Gorissen-Aretz (o); 

Dora Wierts-van Schaijk (o); 

Marcel Hardy (o); 

Pierre Lemmens en Corrie Lemmens-

Senden (o); 

Maria Vanthoor (st); 

Jrd. Hubert Henssen; 

Jrd. ouders Pistorius-Scheeren; 

Jrd. ouders Heuts-Kicken; 

 

Zondag 23 januari 
11.00  

Mannenkoor David 

Kindernevendienst 

Jrd. Dave Lennertz; 

Tiny Jongen-Knops (o); 

Sjaak Vandeweijer en Mieke Lutjens; 

Jrd. ouders van Tilburg-Jacobs (st); 

Felix en Rie Rameckers; 

Jrd. Wim Knops; 

Henk Ensink (o); 

 

Dinsdag 25 januari  
Bekering van de H.Paulus 

19.00 

Voor de zieken van onze parochie; 

 

Donderdag 27 januari 
19.00 

Giel en Bertha Xhonneux (st); 

 

 

Zaterdag 29 januari 
Weekend 4de zondag door het jaar 

17.45  

na de mis Blasiuszegen 

Sjeng Dautzenberg (o); 

Jrd. Mia Thill-Luiten; 

Jrd. ouders Görtzen-Spitz en zoon Tony 

(st); 

Jrd. Theo Maurmair (st); 

Jrd. Jacob Staats (st); 

Cien Hustin-Jacobs (o); 

Maria Sommer-Crompvoets (nms bew. 

v.d.Leyenstr./Cochumstr.); 

Zondag 30 januari 
11.00  

na de mis Blasiuszegen 

Zwd. Else Muijrers-Creusen; 

Jrd. Joseph Muijrers (st); 

1e jrd. Mientje Hollands-Raaijmakers; 

1e jrd. Sjeng Schrijvers en jrd. J.Kicken en 

MJH Kickers-Schrijvers (st); 

Peter Ramakers (o); 

Harrie Otten (nms. fam.Houben); 

Jrd. overl. fam.Vanthoor (st); 

Harrie en Truia Souren-Hupperichs; 

Jrd. Sjaak Souren en fam.; 

Jrd. Wiel en Johanna Meijers-Houben; 

Dinsdag 1 februari 
19.00 

Cilly Leijmans-Mosseveld 

(nms.bew.Sterflat); 

Lies Baars-Meuwissen (o); 

Overl. ouders Jean en Christel Grassère-

Maubach; 

Ouders W.Knops-Bosch; 

Donderdag 3 februari 
19.00  

na de mis Blasiuszegen 

George Boltong (o); 

Rietje Reinders-Simons (o); 
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Vrijdag 4 februari 
V.a. 9.00 Ziekencommunie aan 

huis 

18.30 Aanbidding 

19.00  

Voor de gebedsintenties uit het boek in 

de kerk; 

 

Zaterdag 5 februari 
Weekend 5de zondag door het jaar 

17.45  

kerk.zangkoor Harmonia 

Zwd. Zef Sevarts; 

Hub Haagen (o); 

Tiny Wiertz-Veelings (o); 

Wiel Packbier (o); 

Ouders Genders-Bonten; 

Frans Claessens (o); 

Jrd. Cor Reinders en Lies Reinders-

Bodelier (st); 

Jrd. Mia Hellenbrand-Roeks; 

 

   Zondag 6 februari 
11.00 

Kindermis en kindernevendienst 

(met doopouders en kinderkoor 

De Wijnrank) 

Jrd. Alex Herberichs; 

Jrd. Betz Ortmanns-Loozen; 

 

Dinsdag 8 februari 
19.00 

Joep Meijers (o); 

Ouders Broekmans-Horbach (st); 

Phil Bergmans (o); 

 

 

Donderdag 10 februari 
19.00 

Jrd. ouders Beckers-Sterk en kinderen 

(st); 

 

Overleden: 

15 dec: Else Muijrers-Creusen, 93 jaar, 

Zorgcentrum de Egthe, Echt 

21 dec: Mia Hofman-van Reij, 75 jaar, 

Zorgcentrum Vroenhof v/h Bulkemstraat 

22 dec: John Borgans, 80 jaar, Haem-

buckersstraat 8 

29 dec: Max Hillen, 68 jaar, Puntelstraat 

42, 

31 dec: Zef Sevarts, 75 jaar, Stamp-

straat 75 

 

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. 

 

Gedoopt:  

 

18 dec: Ben Faas, zoon van Jan Faas en 

Bianca Duyts, Schiffelderstraat 34. 

18 dec: Djess Sijstermans, zoon van Pa-

trick Wind en Nancy Sijstermans, Dorp-

straat 19. 

29 dec: Kjell Dautzenberg, zoon van 

Jelle Dautzenberg en Diana Dautzen-

berg, Romeinenstraat 36. 

 

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. 

  

In januari doen de kerken 

in Nederland weer een 

gezamenlijke inspanning 

om de inkomsten op peil 

te houden. Uw plaatselijke parochie moet het hebben van uw 

vrijwillige bijdrage en ontvangt geen enkele subsidie van 

derden. “De Kerk is van blijvende waarde”, zo luidt de slogan 

van de Actie Kerkbalans. Vindt u ook dat uw katholieke 

parochiegemeenschap sterk en gezond moet blijven in de 

toekomst, doe dan mee. Iedere bijdrage, groot of klein, is 

welkom! Een richtbedrag is €84,- per jaar per gezin (dit is € 7 

per maand). In de colofon vindt U de nodige banknummers.  

Overzicht 2010 
 

   Simpelveld Ubachsberg 

   2009  2010 2009  2010 
 

Doopsels    35 28    8 13 
 

Communicanten   35 43  16   7 
 

Vormelingen    42 46  -- 24 
 

Huwelijken    13   8   2   4 
 

Overledenen    55 58 16 14 
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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 

2 februari. De pastorie van Ubachsberg is hiervoor bereikbaar bij voorkeur op woensdagmor-

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

Zaterdag 15 januari.  
Weekeinde v.d. 2e zondag door het 

jaar. 

19.00  

1e jrd. Roos Hoenen-Muijtjens; 

1e jrd. Sjaak Debets; 

jrd. Lou Heiligers; 

jrd. Mien van de Laar-Claassen; 

Maria Herben-Senden (verj.); 

Wiel Wiertz; 

Fien Boumans-Braun (o); 

Eugène Klinkenberg (o); 
 

Zondag 16 januari. 
 9.45  

jrd. oud. Hamers-Schijns (st.); 

Tony en Elvira Bemelmans en Sjef Loop; 

tot bijzondere intentie (N.N.); 
 

Woensdag 19 januari 
19.00  

Hens Kaperski (buurt); 

 

Zaterdag 22 januari.  
Weekeinde v.d. 3e zondag door het 

jaar. 

19.00 Gregoriaans 

Sjef Souren (o); 
 

Zondag 23 januari. 
 9.45  

voor het welzijn van alle parochianen; 

 

Woensdag 26 januari. 
19.00  

Maria Zitzen (st.); 

oud. Vaessen-Leunissen en overl. familie; 

 

Zaterdag 29 januari.  
Weekeinde v.d. 4e zondag door het 

jaar. 

19.00 Oud-Berglijsters  

zwd. Els Janssen-Even; 

Sjeng Senden (buurt); 

Zondag 30 januari. 
 9.45  

jrd. oud. Bartholomé-Penders (st.); 

Leo Winthagen (verj.); 

 

Woensdag 2 februari.  
Opdracht van de Heer. 

Na de H. Mis: Blasiuszegen. 

19.00  

echtgen. Rouwette-Bex (st.); 

Ronald Bosten (st.); 

 

Zaterdag 5 februari.  
Weekeinde v.d. 5e zondag d/h jaar. 

19.00 

Gezinsviering Maria Lichtmis 

m.m.v. Tuta Musica.  

jrd. Margriet Claessens-Gielkens; 

Maria Rosenboom-Moederscheim; 

Maria Bosch-Moonen (o); 

Roos Hoenen-Muijtjens (buurt); 

Rosy Groenemeijer-Snijders (o); 

Louise Bisschops-Wintgens en Math  

Bisschops; 

 

Zondag 6 februari. 
 9.45  

Na de H. Mis: Blasiuszegen.  

jrd. Sjir en Finy Zinzen (st.); 

 

Woensdag 9 februari. 
19.00 

jrd. echtgen. Hartmans-van der Heijden 

(st); 

Maria Zitzen (st.) 

echtgen. Schneiders-Zitzen (st.); 

 

 

 

 

 

 

 

Gedoopt 

- 19 dec.: Solange, dochter van familie 

Paulussen-Willms,  

Landsruwe 13, Ubachsberg. 

 

   Van harte proficiat en welkom in onze 

kerk. 
……………………………………………………… 

Overleden 

 

 - 13 dec.: Els Janssen-Even,  

Dalstraat 26, Ubachsberg in de leeftijd 

van 73 jaar. 

 - 23 dec.: Mia Schyns-Snijders,  

Vloedsgraaf 6, Ubachsberg in de leeftijd 

van 95 jaar. 

 

Wil hen in uw gebeden gedenken. 

 

……………………………………………………… 

 

Verloren 

kerstavond 24 december een zwarte 

suède vingerhandschoen van  

Mostardstraat naar kerk. 

Terug te bezorgen: mevr. Debets, 

Mostardstraat 5, Ubachsberg. 
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Parochie Sint Bernardus Ubachsberg 

Nieuws 

Koffie Ubachsberg 
Zondag 6 februari na de Mis van 9.45 uur schenken wij weer 

koffie in de pastorie. Leuk als we u ook een keer mogen 

ontmoeten. U bent van harte welkom.  

Kijk op www.parochiesimpelveld.nl voor foto-reportage 

Nieuwjaarstreffen 2011. 

 

Vrijwilligersprijs 2010 

De vrijwilligers die de kerken van de gemeente Voerendaal 

versieren hebben onlangs de vrijwilligersprijs van de Rabobank 

gewonnen. Iedere versiergroep (ook die van onze 

Bernarduskerk in Ubachsberg) kreeg een bedrag van 300 euro 

waarmee zij iets kunnen ondernemen. Van harte gefeliciteerd, 

en dank voor uw inzet. 

 

Uitslag kwajong concours 
Op woensdag 29 december 2010 werd traditiegetrouw voor de 

25e keer! in successie het "Vereniging kwajong concours" 

gehouden in de fanfarezaal "De Auw Sjoeël" te Ubachsberg. In 

een aangename sfeer streden 26 koppels van 7 verenigingen om 

de hoogste kaart-eer.  De uitslag was als volgt:  

1e prijs koppel: Fons Ernes - Jo Janssen (Spaarclub café Oad 

Genberg); 2e prijs koppel: Rene Dautzenberg - Jung Bemelmans 

(Voetbalclub RKSVB); 3e prijs koppel: Wiel Pakbier - Ralph 

Pakbier (voetbalclub RKSVB)  

1e prijs vereniging: Voetbalclub RKSVB (beker geschonken door 

transportbedrijf Kicken Voerendaal); 2e prijs vereniging: 

Spaarclub café Oad Genberg; 3e prijs vereniging: Fanfare St. 

Cecilia.  

Tot slot wensen wij u een voorspoedig 2011.  

Fanfare St. Cecilia Ubachsberg. 

 

Vasteloavend op Genberg 
Het programma ziet er als volgt uit: 

Za 22 Januari ‟11 - Jeugdprinseproclamatie. 

Vr 28 Januari ‟11 - Receptie J.C.V. de Jong Ströpere 

Za 29 Januari ‟11 - Donateursaktie V.V. De Durchströpere +  

Prinseproclamatie 

Vr 25 Februari ‟11 - 55+ Zitting 

Za 26 Februari ‟11     - Oad Prinsebal 

Zo 27 Februari ‟11 - DialektMis, Receptie V.V. De 

Durchströpere 

Banken vernieuwde doopkapel 
De Bernarduskerk is een aantal mooie kerkbanken rijker in de 

nieuwe doopkapel bij het Maria altaar in de kerk. Enkele 

vrijwilligers hebben de bestaande banken ingekort en het 

resultaat mag er zijn. Een mooi aantal kleine banken is er 

gekomen die, opgesteld in een U-vorm, zorgen voor een meer 

intiemere sfeer tijdens de doopplechtigheid. Dank aan d‟r 

schrienemaeker va Colmont! 
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Pastoor R. Pisters  
Pastoriestraat 15 

6369 AN Simpelveld 

Tel. 045-544 18 18  

Email: pisters@parochiesimpelveld.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@parochiesimpelveld.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@parochiesimpelveld.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 11 februari. 
 

Redactie 

Mieny Grooten, Hein Lemmens, Pastoor Pisters 
 

Inleveren kopij volgende uitgave  

Uiterlijk 28 januari. Liefst per e-mail: 

redactie@parochie-hremigius.nl 
 

Opgeven misintenties volgende uitgave 

Misintenties t/m 18 maart kunt u opgeven t/m 31 januari. 

Kosten: € 7 door de week; € 18 weekend en feestdagen. 
 

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

