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Wijziging mistijden per 1 augustus
In verband met de voorgenomen samenwerking
binnen ons cluster worden per 1 augustus enkele
mistijden aangepast. Aangezien de pastoor en zijn
assistenten nu de zorg hebben voor 3 kerken en meer
reistijd in het weekend nodig hebben om van de ene
naar de andere kerk te reizen worden de volgende
mistijden gewijzigd:

The Passion … Coming soon !

zaterdagavond 17.30 uur Simpelveld NIEUW
zaterdagavond 19.00 uur Ubachsberg en Bocholtz
zondagmorgen 9.30 uur Bocholtz NIEUW
zondagmorgen 11.00 uur Simpelveld

feestdagen Ubachsberg 9.30 uur NIEUW

Pinkstergebed:
Adem in mij, heilige Geest

Op mijn oproep om volgend jaar “The Passion in het klein”
op te voeren -voor en door inwoners van onze parochiesheeft vele enthousiaste reacties opgeleverd !!! Zowel
persoonlijk of via facebook zijn hele leuke likes ontvangen.
Er zijn al diverse mensen, jong en oud, die een rol willen
spelen in het lijdensverhaal van Jezus.
We zijn van start gegaan met een projectgroep die nu het
een en ander gaat voorbereiden.
We houden u op de hoogte !
Ook zin om mee te doen? Met zang, toneelspel,
voordracht, dansen, organisatie enzovoort?
Laat het even weten: pisters@parochiesimpelveld.nl
Groet René Pisters, pastoor

The Passion … Coming soon !
Adem in mij, heilige Geest,
opdat ik denk wat heilig is.
Stuw mij, heilige Geest,
opdat ik doe wat heilig is.
Verlok mij, heilige Geest,
opdat ik bemin wat heilig is.

Vrijwilligers gevraagd

Sterk mij, heilige Geest,
opdat ik bescherm wat heilig is.

Voor onze parochiekerk in Simpelveld

Bescherm mij, heilige Geest,
opdat ik het heilige nooit verlies.

Is dit iets voor u? Wij horen het graag.

zijn wij op zoek naar collectanten.
Voor meer info kunt u terecht bij Gerard Frijns
tel. 06 53870805

Toegeschreven aan de heilige Augustinus
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eucharistie. Eens per jaar – op Sacramentsdag – krijgen
de deelnemers van de bisschop of hulpbisschop een
officiële aanstelling om de communie te mogen
uitreiken. Iemand met zo’n aanstelling heet:
buitengewoon bedienaar van de eucharistie. Dit jaar
vindt de aanstelling plaats op donderdag 15 juni in de
Sint-Christoffelkathedraal in Roermond om 19.00 uur.

Nieuws Hulpkerk Huls

Open Kloosterdag
In het weekeinde van 10 en 11 juni wordt er weer een
landelijke Open Kloosterdag gehouden. Centraal staat
deze keer de spiritualiteit van de betreffende orde of
congregatie. Om die reden heeft de Open Kloosterdag
als motto: 'Inzicht in onze spiritualiteit' meegekregen.
Verspreid door het land stellen dit weekeinde bijna
veertig kloosters hun deuren open. In Limburg gaat het
om de Hubertuskerk van de paters Montfortanen in
Genhout, de benedictijnerabdij in Mamelis (Vaals), het
Arnold Janssenklooster in Wahlwiller, Klooster Wittem
en het klooster van de Liefdezusters van het Kostbaar
Bloed op de Windraak (Sittard). Mogelijk komen er nog
kloosters bij. De laatste informatie is te vinden op



Met ingang van 01 januari 2012 is de hulpkerk “St.
Jozef Arbeider” op de Huls aan de eredienst
onttrokken.



Sedert de sluiting van de kerk, is er veel energie
gestoken om via herbestemming een nieuwe
toekomst te vinden voor het kerkgebouw. Alle
mogelijkheden zijn hierbij onderzocht.



Een verantwoorde en gepaste herbestemming voor
het kerkgebouw is niet gevonden.



Om de leegstand en het verdere verval van de kerk
te voorkomen, heeft het kerkbestuur op advies van
het bisdom, een weloverwogen keuze gemaakt en
uiteindelijk besloten om tot sloop van het
kerkgebouw over te gaan.



Het Bisdom Roermond gaat in principe akkoord met
de voorgenomen sloop van de hulpkerk.



Zodra het kerkbestuur de definitieve bisschoppelijke
goedkeuring heeft ontvangen, zal vervolgens een
sloopvergunning bij de gemeente Simpelveld
worden aangevraagd.



De wijze waarop het perceel na de sloop van het
kerkgebouw wordt ingericht (groenvoorziening), is
momenteel nog niet geheel duidelijk. Te zijner tijd
zullen wij u hierover informeren.



Het Kerkbestuur.

www.knr.nl

Je moet het maar weten: buitengewoon
bedienaar van de eucharistie
In de Kerk kennen we allerlei functies en ambten. Die
van pastoor, kapelaan of koster kennen de meeste
mensen wel. Maar er zijn ook een paar functies die wat
minder bekend zijn. Eén daarvan is die van
‘buitengewoon bedienaar van de eucharistie’. Dat is een
hele mond vol voor een vrijwilliger die een officiële
aanstelling krijgt om te helpen bij het uitreiken van de
communie.
Op veel plaatsen is het gebruik dat vrijwilligers tijdens
vieringen helpen met het uitreiken van de communie.
Vaak zal de aanwezige priester hen vooraf een korte
zegen geven. We noemen dat een tijdelijke aanstelling
tot bedienaar van de eucharistie. Sinds een aantal jaren
kent het bisdom Roermond een cursus voor mensen die
regelmatig actief zijn als communie-uitdeler. Tijdens die
cursus van vier bijeenkomsten krijgen ze meer
achtergrondinformatie over de betekenis van de
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Parochienieuws Ubachsberg

Parochienieuws Simpelveld
H. Hartmaand kapel Bosschenhuizen

175 jarig bestaan Bernarduskerk

De viering van het Hoogfeest van het H. Hart van Jezus
is op vrijdag 23 juni met een H. Mis om 19.00 uur bij de
kapel en zal worden opgeluisterd door het Kerkelijk
Zangkoor Sint Jozef Arbeider van de Huls. Daarna kunt
u genieten van een heerlijk kopje koffie met iets lekkers
erbij.
Vrijdag 2, 9, 16 en 30 juni wordt er bij de kapel de
rozenkrans gebeden om 20.00 uur.
Wij hopen u hier met velen te mogen begroeten.

Kindernevendienst
Op Pinksterzondag 4 juni is er in de Sint Remigiuskerk
tijdens de H. Mis van 11.00 uur een kindernevendienst.
Wij hopen dat veel kinderen hieraan zullen deelnemen.

De geschiedenis van de kerkklokken
De eerste kerkklok met een gewicht van 125 kilo werd op
19 oktober 1842 geleverd door F.A. Gaulard uit Tongeren
voor een bedrag van fl. 236,25. De klok is 65 centimeter
hoog en heeft beneden een doorsnee van 60 centimeter.
Het opschrift op de klok luidt: “Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis” (Fondue à Tongres 1838).
Op 23 mei 1864 werd een tweede klok geleverd door de
klokkengieter en fabrikant van brandweerspuiten uit
Aken, Jos Beduwe. De klok werd geschonken door
Joannes P. Horsmans, destijds kapelaan te Klimmen.
Deze klok woog 600 kg, was 125 centimeter hoog en had
een doorsnee van 115 centimeter. (Vraag: Hoe heeft
men een klok van 600 kilo in de toren gekregen zonder
kraan ?)
Beide klokken werden op 25 juni 1943 tijdens de tweede
wereldoorlog door de Duitsers geroofd, vermoedelijk
voor het maken van oorlogstuig. De kleine klok werd op
27 september 1943 terugbezorgd. Door wie en waarom
is nog steeds een raadsel.
Direct na de bevrijding op 16 september 1944 werd
achter in de kerk een offerblok geplaatst voor een
bijdrage van de parochianen voor de aanschaf van
nieuwe klokken. Eind 1944 kon een opbrengst genoteerd
worden van fl. 1.800,00.
Er werden twee nieuwe klokken gekocht tezamen met
het torenuurwerk, bestaande uit drie wijzerplaten en
automatisch luiden en ophangen in de klokkenstoel,
voor een som van fl. 11.898,35. Hiervan werd een
bedrag van fl. 578,00 geschonken door de heer
Dautzenberg, destijds burgemeester van Voerendaal, bij
gelegenheid van zijn ambtsjubileum. Van de gemeente
Voerendaal werd fl. 500,00 aan subsidie ontvangen. De
rest van het bedrag was een feestgave van de parochie
aan pastoor Crombag ter gelegenheid van zijn 25 jarig
priesterfeest.
De klokken werden gegoten door de klokkengieterij
Eysbouts Lips uit Asten en op 26 februari 1949 geplaatst.
De grote klok weegt 580 kilo en heeft een diameter van
97 centimeter, de tweede klok heeft een gewicht van
470 kilo. Bij de wijding van de klokken, door deken
Bemelmans uit Heerlen, fungeerden Cornelis Kerckhoffs
en Jos Dahmen als peter. Op de klokken staan o.a. de
namen van de kerkpatronen H. Bernardus en de H. Jozef,
de naam van pastoor Crombag en de namen van de
leden van het kerkbestuur met het jaar 1949. De klokken
dragen als opschrift: “Bernardus vivos voco, Joseph
mortuos ploro”, hetgeen betekent: “Bernardus roept de
levenden en Joseph beweent de doden”.
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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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Parochienieuws Ubachsberg

Filmavond Ubachsberg
Op woensdag 28 juni kunt u weer samen met andere
parochianen naar een mooie film kijken. Pastoor Pisters
zoekt een film uit met een thema om over na te
denken.
Na afloop is er een korte nabespreking.
We starten om 19.30 uur op de pastorie van
Ubachsberg en eindigen rond 22.00 uur. Voor koffie
wordt gezorgd. Vrije entree. Iedereen is van harte
welkom.

Opstelling processie:
1.

Schutterij

2.

Processiekruis met misdienaars

3.

Communicantjes en ouders communicantjes

4.

Gemengd kerkelijk zangkoor St. Bernardus

5.

Misdienaars en acolieten

6.

Allerheiligste

7.

Kerkbestuur

8.

Oud kerkbestuur

9.

College B&W

10.

Overige vrouwen

11.

Fanfare

12.

Overige mannen

Parochienieuws Simpelveld Ubachsberg
Barbecue vrijwilligers

Processie Ubachsberg

Vrijwilligers opgelet ! Noteer alvast in jullie agenda: Op
zondagmiddag 25 juni in Simpelveld en op
zaterdagavond 8 juli in Ubachsberg komen wij weer
gezellig bij elkaar voor de vrijwilligers-bedank-dag. U
ontvangt nog een aanmeldingsformulier. Wij rekenen
op uw komst.
De vrijwilligersdag wordt u aangeboden door de
pastoor en het kerkbestuur als dank voor uw inzet.
Zondag 2 juli na de mis van 9.00 uur trekt de processie
door de straten van Ubachsberg.
Route:
Vanaf de kerk – Dirksstraat – Landsruwe (rustaltaar) –
Klaverweerd – Mostardstraat – Widdershovenstraat –
van Mulkenplein – Mostardstraat – Vrenkeweg
(rustaltaar) – Bostenstraat –
GrispenstraatBostenstraat - Dirksstraat – terug naar de kerk, alwaar
de afsluiting plaatsvindt.

Opbrengst kerkcollecte
Roepingenzondag:
Simpelveld: € 452,38. Ubachsberg: € 131,05. De gelden
zijn bestemd voor de priesteropleiding Rolduc. Daar
studeren studenten uit India om in onze parochies te
komen werken. Dank voor uw gaven.
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Kerkdiensten parochie Sint Remigius

Simpelveld
Donderdag 1 juni
19.00

Riet Dautzenberg-Reulen (o);
Jrd. ouders Mohr-Hamers;
Ouders Meisters-Schepers;

Vrijdag 2 juni
V.a. 9.30
Ziekencommunie aan huis
18.30
Aanbidding
19.00
Voor alle parochianen;
Jrd. ouders Bisschoff-Colleye (st);

Zaterdag 3 juni

Weekend van Pinksteren
17.45 Mandolinevereniging
Sorriënto
1e

jrd. Jan Houben (o);
1e jrd. Albert Janssen (o);
Dienie Coerver-Vliegen (o);
Truus en Men Schöller-Beckers (o);
Jrd. Vic Gehlen (st);
Jrd. ouders Kerckhoffs-Hensgens (st);
Jrd. ouders Muijrers-Scheeren en
dochters Mia en Gerda (st);
Jrd. Lambert Wings (st);
Jrd. ouders Genders-Bonten;

Sjef Frijns;
Jrd. ouders Lennertz-Andriolo, zonen Jup
en Wiel en kleinzoon Dave;
Frits Ortmans (o);
Leo Kleijnen (nms. bew. buurt);
Hub Bogman en Annie Bonten-Muijrers;
Tot dankzegging b.g.v. 50 jarig huwelijk
Maria en Jan Starmans-Bergmann;
Jrd. Winand Kohl;
Jrd. ouders Hubert en Johanna
Hutschemaekers-Schnackers, zoon Jo,
kleinzoon Jasper en schoondochter
Gerda;
Jrd. Louise Ploumen-Schins (st);
Ouders Johan Lennartz-Eggen en
schoondochter Jessy en Hub Vermeeren
en ouders;
Jrd. Harrie Otten;

11.00 Kerk. zangkoor Harmonia
Kindernevendienst
Petra Meilink (o);
Jrd. ouders Bleijlevens-Bröcheler (st);
Ouders Otto en Tieneke Lemke-Eggen
(st);
Jrd. Gerda Slangen-Carré (st);
Jrd. ouders Thomas-Dirrix (st);
Jrd. echtp. Huveneers-van Ophoven (st);
Jrd. Theo Rabeling en Mariëlle ThomasRabeling (st);
Christel Rabeling-Ruyters (o);
Jrd. echtp. Schrijvers-Bröcheler (st);
Willem Hurenkamp (o);

11.00 Kamerkoor Concertato
Zwd. Hein Bisschoff;
Jrd. George Cremers (st);
Jrd. echtp. Pieter Storms-Haartmans (st);
Sjef Vaessen (v.w.verjaardag);

Dinsdag 13 juni
19.00

Thea Sauren;
Jrd. Carl Schings;

Donderdag 15 juni
19.00

Echtp. Gotschalk-Knops (st);

Zaterdag 17 juni
14.00

Maandag 5 juni

Tot dankzegging b.g.v. 60 jarig huwelijk
Anny en Jacques Dautzenberg-Hünen;

Voor alle parochianen;

Weekend Sacramentsdag
17.45

Pinkstermaandag
10.00

Dinsdag 6 juni
19.00

Jannie Vleugels (nms. bekenden);

Donderdag 8 juni
19.00

Zondag 4 juni

Zondag 11 juni

Trees Senden-Schoonbrood (o);

Zaterdag 10 juni

Weekend Heilige Drie-eenheid
17.45
Frieda Slangen-Claassen (o);
Jrd. Cor Crijnen (st);
Jrd. ouders Wiertz-Veelings (st);
Ria Maurmair-Vandeberg (o);
Ouders Palmen-Jaspers;
Will Vervuurt en Frans Flekken (nms. St.
Jozef kapel en oud. sociëteit St. Jozef);
Jrd. Hein en Fientje Baggen-Spaubek;
Leo Müller en ouders Lommen-Smeets;
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Jrd. ouders Wiel en Antje Vankan-Knops
(st);
Jo Leunissen (o);
Frans Pelzer (o);
Kety Schrijvers-Lennartz (o);
Ouders Knops-Savelsberg;
Jrd. Sjef Knops (st);
Ouders Kneepkens-Schreibers;
Jrd. Arets-Pricken (st);

Zondag 18 juni

11.00 Vocaal ensemble Octava
Schandelen
Koffiedrinken na de mis
Zwd. Will Vervuurt;
Walter Blumenstein (o);
Mart Meijs (o);
Jrd. Annie Meijers (st);
Ouders Ploumen-Luja (st);
Jrd. Jos en Hubertina VanhommerigHupperets (st);

Math en Rob Grooten (nms. Tiny en
mam);
Jo Ploumen-Höppener (o);

Marianne Wouters-Joosten en Gerard
Joosten (o);
Frits Ortmans (o);

Dinsdag 20 juni

Zaterdag 24 juni

19.00

Voor de zieken van onze parochie;

Donderdag 22 juni
19.00

Frieda Slangen-Claassen (nms. bew
Beaurepart en Pleistrraat);
Tiny Henssen-Loneus (o);

Vrijdag 23 juni
13.00

Huwelijk René Heckmans en Daphne
Packbier

Hoogfeest H. Hart van Jezus
19.00 Kapel Bosschenhuizen
Kerk. zangkoor Huls

Geboorte van H. Johannes de
Doper
Weekend 12 e zondag door het
jaar
17.45
Zwd. Frans Flekken;
Elvira Vliex-Meens en Hein Vliex
(nms.buurtver. Kloesterwei);
Mia Muijtjens-Luja (o);
Jrd. Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st);
Tot bijzondere intentie;
Ouders Genders-Bonten;
Jrd. Karel Berk;
Fien Slangen Geurts (o);
Jrd. Piet Stoffelen;
Jrd. ouders Kerckhoffs-Noteboren, zoon
Wiel en Wilma Kerckhoffs-Grosjean;

Jo Kohl (o);
Leden en overl. leden buurtvereniging
Bosschenhuizen;
Jozefine Boer (nms. buurt);

11.00

Gerda Schaeks-van Ermingen (o);
Ouders Aretz-Haambeukers, ouders
Kicken-Schrijvers en Sjeng Kicken (st);
Jrd. echtp. Hamers-Sijben (st);
Echtp. Jaegers-Lemmens (v.w.
trouwdag) (st);
Jrd. Jetty Meijers (st);
Jrd. ouders Possen-Vincken en zoon
Wen (st);
Hub Strouven;
Jrd. Giel en Leentje Lardinois-Hamers
en dochter Marlie;
Jrd. ouders Sijben-Rutten;

Dinsdag 27 juni
19.00

Thea Sauren;

Donderdag 29 juni
19.00
Giel en Bertha Xhonneux (st);

Parochienieuws Simpelveld
Ubachsberg

Parochienieuws Simpelveld

Zin in een lekker kopje koffie?
Kom dan op zondag 18 juni gezellig na de H. Mis van
11.00 uur naar de parochiezaal in Simpelveld en op
Pinksterzaterdag 3 juni naar de pastorie in Ubachsberg.
Iedereen is van harte welkom.

Zondag 25 juni

Gastkoren in Remigiuskerk


Zondag 28 mei 11.00 uur Capella Droezjba.



Zondag 11 juni 11.00 uur Kamerkoor Concertato.



Zondag 18 juni 11.00 uur Vocaal Ensemble Octava.

Komt allen luisteren naar deze bijzondere koren uit
onze regio.
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Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere
Bocholtz
Rozenkrans
woensdag 18.40 uur
dagkapel

Zaterdag 3 juni

Kerk:19.00
m.m.v. dameskoor Morgenzang
Maria Jansen-Kohl;
Marjo Lux-Zinzen;
Jrd. ouders Henssen-Schmetz;
Jrd. ouders Vaessen-Packbier, dochter
Mariet en zoon Frans (st);
Jrd. ouders Brauwers-Gouders (st);
Jrd. P.J. Steinbusch-Hendriks en Theo
Robben (o);
Math Rhoen en zijn ouders Rhoen-Plum
en zijn broers Joke en Frits;

Zaterdag 10 juni

Kerk:19.00 m.m.v. Dameskoor
Morgenzang
Zwd. Piet Clignet;
Margot Clignet-Dremmen (o);
Mia Brauers-Pelzer (o);
Kees Houben (o);
Trouwtje Weijers-Schlijpen (st);
5e Jrd. Simon Loo;
Herman Bertram;

Zondag 11 juni

Heilige Drie-eenheid
Kerk:9.45 Volkszang o.b.v. Tiny
Vanhommerig - Knops
Zwd Tiny Simonis-Lenz;
Lena Volders-Sauren (o);

Zondag 4 juni

Woensdag 14 juni

Opa Jan en oma Hilde van Lonne;
Ouders Senden-de la Rosette (st);
Opa en oma Vaessen, opa en oma
Blezer, Hein Blezer en oma Maaike
Habets;
Opa Sjir en opa Jürgen (Anne Waelen);

Zaterdag 17 juni

1e Pinksterdag
1e Heilige Communie
Kerk:9.30 m.m.v. Philharmonie

Maandag 5 juni

2e Pinksterdag
Kerk: 9.45 m.m.v. jeugdfanfare
Nick Weijers (o);
Jrd. Leo Senden (st);
Echtp. Rokka-Höppener (st);
Mia Kaubo-Kaelen;

Woensdag 7 juni
Dagkapel: 19.00

Mej. Derikx (st);
Liselotte Hoeppener-Lennertz (o);
Echtp. Laeven-Contzen (st);
Voor meer Godsvertrouwen;

GEEN H. MIS
Misintenties zijn verplaatst naar 17 juni

Kerk:19.00
Dankviering communicanten;
m.m.v. Dameskoor Morgenzang
Jo en Billa Lommen-Vanhommerig (o);
Toke Deguelle-Berkers (o);
Willem Merx (o);
5de jrd. Siem Langohr;
Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw
(st);
Hein en Tiny Dumont-Muijrers (st);
Voor de nieuw gewijde priesters;

Zondag 18 juni

Processiezondag
Kerk:9.00 m.m.v. Zangkoor,
Fanfare en Philharmonie
Hein Vanhommerig;
Sjef Janssen en Désirée WendersJanssen (o);
Jrd. ouders Grooten-Hupperetz (st);
Ouders Sije en Finy Horstman-Pelzer (st);
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Voor de levende en overleden leden van
“Buurtvereniging um der Paum “;
Jrd. ouders Horstman-Pelzer ?

Woensdag 21 juni

GEEN H. MIS
Misintenties zijn verplaatst naar 24 juni

Zaterdag 24 juni
Geboorte van Johannes de Doper
Kerk: 19.00
m.m.v. Dameskoor Morgenzang
Anna Maria Winkens-Schrijvers (o);
Corry Schobbers-Gidding (o);
Jrd. echtelieden Frijns-Hamers (st);
Familie Schnackers-Grooten (st);
Jrd. Wiel Knops;
Karel Crutzen;
Jrd. ouders Hamers-Brouns en kinderen;
Ouders Vaessen-Grooten en zoon Lucas;

Zondag 25 juni

12e zondag door het jaar
Kerk:9.45 Volkszang o.b.v. Stella
Bonten
Jrd. ouders Horstman-Pelzer;
Frans Mennens;
Voor de levende en overleden leden van
Badminton- vereniging BBC’ 77 Bocholtz
t.g.v. 40-jarig Jubileum;
Jrd. Frans Vaessen;
Jrd. ouders Schoonbrood-Dumont (st);
Jrd. ouders Horstman-Pelzer?

Woensdag 28 juni
Dagkapel: 19.00
Echtpaar Schrijvers-Wintgens (st);
Voor alle gezinnen van onze parochie;
OPGELET:
Woensdagavond 14 en 21 juni vervalt
de avondmis, omdat er geen priester
beschikbaar is

Kerkdiensten parochie Sint Bernardus

Ubachsberg
Zaterdag 3 juni.

Na de mis koffie in de Pastorie.
Weekend van Pinksteren
19:00 GKZ St. Bernardus
Zwd. Bertien Zinzen-Maassen;
Maria Voncken-Vleugels (o);
Wiel Wiertz;
Jrd. Annie Pieters-Bisschops;
Jrd. Jo Ernes-Vliegen;
Jrd. Jan Schetters en tevens jrd. voor
John Schetters en verjaardag;
Jrd. ouders Ortmans-Habets en zoon
Jan(st.);
Jrd. Antoon Cox en Lucie Cox-Horbach
(st.);
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);

Zondag 4 juni.
Pinksterzondag
9:30 Volkszang

Hub Theunissen (o);
Ouders Pieters-Groven;

Woensdag 14 juni.

Zaterdag 1 juli.

Annie Franssen-Schijns;
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);

Maria Voncken-Vleugels (o);
Bertien Zinzen-Maassen (Brt.
Jozefstraat);
Jrd. Maria Bosch-Moonen en tevens
voor Zef Bosch;

18:40 Rozenkransgebed
19:00

Zaterdag 17 juni.

Weekend van Sacramentsdag
19:00 GKZ St.Bernardus
Frans Voncken (o);
Mia de Haas-Ritzerfeld (o);
Sjef en Leo Souren;
Jan Schaeks;
Paul Hamers (verj.);
Maria Neven-Sieben (verj.);
Jrd. ouders Beckers-Packbier
schoondochters en schoonzonen (st.);
Jrd. ouders Meijs-Kruijen en zoon Alex
(st.);
Jrd. Els Klinkenberg en voor haar
broers Sjef en Eugène;

Weekend 13 de zondag d/h/ jaar.
19:00 Volkszang

Zondag 2 juli.

Processiezondag
9:00 GKZ St. Bernardus
Na de mis Processie
Voor het welzijn van alle parochianen;

Na de processie fruhshoppen.

Algemeen
Pater Karel 10 jaar heilig

Woensdag 21 juni.
Maandag 5 juni.
Pinkstermaandag
Geen H. Mis

18:40 Rozenkransgebed
19:00
Annie Franssen-Schijns;
Voor de zieken van de parochie;

Woensdag 7 juni.

18:40 Rozenkransgebed
19:00
Annie Franssen-Schijns;
Ronald Bosten;

Zaterdag 10 juni.

Weekend van de H. Drie-eenheid
19:00 Volkszang
Maria Geraedts-Kleijnen (o);
Sjeffie Steegmans-Donders (o);
Wiel Voncken (o);
Leo Winthagen (verj.);
Jrd. ouders Meulenberg-Eussen (st.);
Jrd. Maria Meulenberg (st.);
Echtg. Bisschops-Engelen (st.);

Zaterdag 24 juni.

Weekend 12 de zondag d/h jaar
19:00 Oud Berglijsters
Jrd. Ben Franssen;
Elly Kaelen-Huynen (st.);
Jrd. ouders Hutschemaekers-Voncken
(st.);

Woensdag 28 juni.

18:40 Rozenkransgebed
19:00
Annie Franssen-Schijns;
Voor alle overleden parochianen;

Dit jaar is het precies tien jaar geleden
dat pater Karel Houben heilig werd
verklaard.
Dit
wordt
in
het
Pinksterweekeinde op verschillende
manieren
herdacht
in
zijn
geboorteplaats Munstergeleen. Pater
Karel Houben werd in 1821 in
Munstergeleen geboren. In 1845 trad hij
als Karel van Sint Andries in bij de
paters Passionisten in België. In 1850
werd hij priester gewijd en uitgezonden
naar Engeland en Ierland. Daar werd hij
bekend als ‘de pater met de zegenende
handen’. Na zijn dood in 1893 bleven
gelovigen naar zijn graf komen. Ook zijn
geboortehuis in Munstergeleen werd
een pelgrimsoord. Sinds 1935 is er een
kapel in gevestigd. Paus Johannes
Paulus II verklaarde pater Karel in 1988
zalig. Op 3 juni 2007 volgde

heiligverklaring
Benedictus XVI.
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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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KRONIEK

Overleden
SIMPELVELD
25 april

Will Vervuurt

Kloosterplein 36,

83 jaar

28 april

Els Habets-Peukens

zorgcentrum Keerderberg, Cadier en keer, v/h Dr.Poelsplein, 89 jaar

3 mei

Frans Flekken

Oranjeplein 15

86 jaar

Bertien Zinzen-Maassen

zorgcentrum ‘t Brook, Voerendaal, v/h Jozefstraat

82 jaar

21 april

Piet Clignet

De Baan 33

81 jaar

25 april

Tiny Simonis-Lenz

Maastrichterlaan 6 Heerlen

84 jaar

UBACHSBERG
20 april

BOCHOLTZ

Dat onze overleden dierbaren mogen verrijzen tot nieuw en eeuwig leven ! Sterkte aan de familie !

Gedoopt

SIMPELVELD
30 april

Mick Hamers, zoon van Raimond Hamers en Sandra Hamers-Mullenders,

Plateweg 12, Bocholtz

UBACHSBERG
6 mei

Daantje Hamers, dochter van Michel Hamers en Stanneke Heijen

Kerkstraat 62

29 april

Gio Sintzen, zoon van Henk Sintzen en Joyce Housen

Dr. Nolensstraat 6

7 mei

Niya Budie, dochter van Jos Budie en Kelly Verheijden

Heiweg 60

21 mei

Colin Schouteten, zoon van Ramon Schouteten en Tanja Dohmen

Paumstraat 16

BOCHOLTZ

Welkom in onze Kerk.

Gaan trouwen
SIMPELVELD
23 juni

13.00 René Heckmans en Daphne Packbier

de Baan 14, Bocholtz

Proficiat en een mooie dag toegewenst.

Huwelijksjubilea
SIMPELVELD
4 juni

11.00 50 jarig huwelijk Maria en Jan Starmans-Bergmann

Brandstraat 91

17 juni

14.00 60 jarig huwelijk Anny en Jacques Dautzenberg-Hünen

Huls 55

Proficiat en een mooie dag toegewenst.
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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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Parochienieuws Bocholtz
Pastoor Pierik nam afscheid
Op zondag 30 april nam pastoor Pierik afscheid van
Bocholtz. Er was een mooie mis die opgeluisterd werd
door zowel het gemengd kerkelijk zangkoor alsook
door dameskoor Morgenzang. Pastoor Pierik was zelf
hoofcelebrant; verder waren er maar liefst drie
concelebranten: deken Steph Nevelstein, broer André
Pierik en pastoor René Pisters.
Aansluitend was er receptie bij café/zaal Harrie
Bloemen. Veel mensen kwamen om pastoor Pierik de
hand te drukken en hem alle goeds te wensen voor de
toekomst. Er werd een kopje koffie gedronken en cake
gegeten. Het was een mooi en waardig afscheid.
Pastoor Pierik blijft voorlopig bij zijn broer in de Foyer
in Thorn wonen en biedt zijn diensten in de regio aan.
We wensen pastoor Pierik nogmaals alle goeds en
wellicht tot ziens!
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Bezoek onze adverteerders

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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De buurtvereniging Um d’r Paum heeft een thema aan
de processie meegegeven:

Parochienieuws Bocholtz

Het thema is iets actueler dan voorgaande jaren, nl.
christenen en vluchtelingen. Wie zijn wij christenen, als
wij de deuren sluiten voor de hulpzoekenden die naar
ons toe komen? De vraag is: hebben wij de afgelopen
2000 jaar iets geleerd?

Processie Bocholtz

Om hierbij stil te staan worden bij het rustaltaar, nabij
hoeve Overhuizen, 30 witte houten kruisen neergezet
die symbool staan voor de 3000 vluchtelingen die
onderweg naar Europa het leven lieten.

Op zondag 18 juni trekt de processie weer door de
straten van Bocholtz, ditmaal naar Overhuizen.
De processie trekt uit aansluitend aan de H. Mis van
9.00 uur. De Heer trekt met ons mee in de gedaante
van brood. Hopelijk sluiten veel parochianen zich bij de
verenigingen aan.

Als de processie door de straten is getrokken kunnen
de bezoekers bij het rustaltaar ook nog even
nagenieten tijdens een klein samenzijn bij een kopje
koffie met iets lekkers, aangeboden door de buurt. In
de hoop dat er vele (nieuwe) mensen zich betrokken
weten bij de buurt.
Welkom namens Buurtvereniging Um der Paum

De volgorde van de processie is:
1.

Processiekruis

2.

Kon. Erkende Fanfare St. Cecilia

3.

One 2 dance Olympia

4.

Zij-actief

5.

Gym. Ver. Wilhelmina

6.

Kon. Philharmonie

7.

Communicantjes

8.

Zangkoor St. Joseph

9.

Schutterij St. Henricus

10.

Misdienaars en Acolieten

11.

Allerheiligste met hemeldragers

12.

Kerkbestuur

13.

Gemeentebestuur

14.

Overige parochianen

Route processie:
Past. Neujeanstraat – dr. Nolensstraat –
Min.
Ruysstraat – Overhuizenstraat – Paumstraat –
Emmastraat – Julianastraat – Past. Neujeanstraat –
Afsluiting pastorietuin.
Wij sluiten de processie af met een gezellig samenzijn in
de mooie pastorietuin. Wees welkom.
Het kerkbestuur.
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Algemeen

Parochienieuws Simpelveld
Een waar gebeurd verhaal

Lourdesreizen tweede helft 2017

De moeite waard om te lezen...

In 2017 biedt het Huis voor de
Pelgrim diverse volledig verzorgde
reizen naar Lourdes aan.
Dit zijn de reizen van de Limburgse
Bedevaarten. Wij reizen per
vliegtuig en bus.
Bij de busreizen bestaat de keuze uit drie varianten:
nachtbus, dagbus of zorgbus.
U kunt zich eveneens op onderstaand adres opgeven
wanneer u via CZ mee wil gaan.
Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden: Er
moet sprake zijn van een medische indicatie en
telt niet voor mensen die in de laatste 5 jaar via CZ naar
Lourdes zijn geweest.
Opgave is mogelijk bij: Wiel Cuypers Julianastraat 6,
6351GCBocholtz, 045-5441223
Data

Vervoermiddel

31 aug - 8 sept.

Dagbus

Organisatie

Wandelaars door Simpelveld. Je ziet ze regelmatig
gaan. Bezoekers worden gewezen op bijzonderheden
van dit fraaie dorp. ‘En wat is dat torentje daar ginds’.
De vinger van mijn gast wees naar Huize Damiaan
boven op de heuvel. Na de uitleg, volgde het verzoek
het vroegere klooster van dichtbij te mogen bekijken.
Staande bij het hoge gebouw ontsnapte hem de zin:
‘Dus hier heeft hij
gestudeerd’.

Limburgse Bedevaarten

1 - 8 september Nachtbus

Limburgse Bedevaarten

1 - 8 september Zorgbus

Limburgse Bedevaarten

2 - 7 september Vliegtuig

Limburgse Bedevaarten

5 - 13 september Dagbus

Limburgse Bedevaarten

6 - 13 september Nachtbus

Limburgse Bedevaarten

6 - 13 september Zorgbus

Limburgse Bedevaarten

7 - 12 september Vliegtuig

Limburgse Bedevaarten

Alle reizen worden begeleid door reisleiders van de
Limburgse Bedevaarten
“I.v.m. reservering van plaats in vliegtuig of bus, graag
z.s.m. opgeven”.
Hiervoor reeds heel hartelijk dank

Verwonderd keek ik
hem aan.
Waar heeft hij het
over? ‘Het is een lang
maar
bijzonder
verhaal’, vervolgde mijn gast. ‘Heb jij de Duitse zuster
Alfonsa Richardz nog gekend?’ Ik schudde mijn hoofd
en toonde mijn belangstelling het te horen. Hij ging
verder: ‘Deze zeer bekwame zuster, lid van de
congregatie van de Dochters van Liefde die vroeger in
Bocholtz werkten, had een broer die voor priester
studeerde en zijn opleiding in Simpelveld volgde.
Na zijn wijding brak de oorlog uit en hij moest dienst
nemen in het Duitse leger als priester-verpleger. Hij
kwam terecht in Stalingrad en maakte de dramatische
opmars van het Russische leger mee. Vlak voordat de
Russen de stad veroverden kon deze priester-verpleger
nog net een stoel bemachtigen in het allerlaatste
vliegtuig dat zou opstijgen. Staande bij het vliegtuig
hoorde hij een man roepen: ‘Neem mijn vrouw mee, zij
is zwanger’.
De priester-verpleger hoorde de
indringende noodkreet en stond zijn stoel af aan deze
zwangere vrouw. Hij bleef samen met haar man in
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Stalingrad achter. Het Rode leger stuurde de duizenden
Duitse krijgsgevangenen naar Moskou waar ze door de
straten moesten lopen, beschimpt en bespot door de
inwoners langs de kant van de weg. Na deze zware
vernedering werden ze overgebracht naar Siberië waar
van de 100.000 soldaten er slechts 10.000 overleefden.
Begin vijftiger jaren konden zij terugkeren naar
Duitsland. Ondertussen hadden de ouders en familie
van zuster Alfonsa jarenlang gehoopt op een bericht

van of over hun priesterzoon. Het bleef ijzig stil en
niemand kon ook maar iets over hem vertellen. Alle
informatie ontbrak. Een pijnigende onzekerheid was
hun levenslot. Tot die dag dat een uit Siberië
teruggekeerde soldaat bij hen aanklopte en vertelde
dat hun zoon de laatste vliegtuigstoel aan zijn
zwangere vrouw had afgestaan. De ouders en familie
waren diep geroerd door deze daad van
barmhartigheid van hun zoon. Eindelijk was de stilte
doorbroken, al wist hun bezoeker verder niets over hun
zoon te vertellen.

Algemeen
Het Getijdengebed van de Kerk
Vanouds bestaat in de kerk het bidden van de Getijden.
Het is een gebed van Christus en
van de kerk, het is een
gemeenschappelijk gebed en het
wordt zo veel mogelijk verbonden
met bepaalde uren/tijden van de
dag: b.v. morgen - middag en
avond. De inhoud van dat getijdengebed wordt bepaald
door psalmen, korte lezingen, lofzangen, voorbeden,
hymnen. Dat getijdengebed heeft zowel een Joodse als
ook een christelijke oorsprong en als je bidt, dan plaats
je jezelf in het midden van de tijd. Het gaat daarbij om
mee te bidden met Jezus Christus, gisteren, vandaag en
morgen. Sinds het Tweede Vaticaans concilie in de jaren
zestig is ook het Getijdengebed vertaald, herzien en
aangepast aan deze tijd en het is bedoeld als het gebed
van iedere christen. Er is nu een Getijdenboek met
Gebeden voor elke dag (1990). Daarvan is nu een aparte
uitgave voor geestelijke ambtsdragers (grijs), een Klein
Getijdenboek voor de gewone gelovigen (blauw), en
zelfs een Getijdenboekje voor kinderen ) in een gezin
(rood).
Van harte aanbevolen,
Karl van Hees, permanent diaken

Jaren later was zuster Alfonsa in Zuid-Duitsland op een
conferentie met zusters van andere congregaties. Op
een avond raakte ze in gesprek met de haar onbekende
zuster Martha. Beide zusters bleken lid te zijn van
‘Zusters van Barmhartigheid’. Ze vertelde elkaar over
de oorlog. Zuster Martha wist te vertellen hoe haar
ouders in Stalingrad waren geweest en hoe haar
moeder, zwanger van haar, in het allerlaatste vliegtuig
wist te ontsnappen dankzij een priester-verpleger die
zijn stoel afstond aan haar moeder. Het bleef die avond
heel lang stil tussen die beide vrouwen. Dikke tranen
van diepe ontroering liepen over hun wangen’.
Mijn gast zweeg en ook in Simpelveld viel een diepe
stilte tussen hem en mij. Toen herhaalde hij de zin: ’Dus
hier heeft hij gestudeerd, in Simpelveld’.
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ADRESSEN

Algemeen
83e Blindendag Sweikhuizen

Pastoor R. Pisters, pastoor te Simpelveld en Ubachsberg / wnd. Bocholtz
Pastoriestraat 15, 6369 AN Simpelveld
(vrij: maandag)
T: 045-544 18 18
E:pisters@parochiesimpelveld.nl
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

Pater Lucianus, Conventueel, was een paar jaar
na zijn priesterwijding (1906) - tengevolge van een
medische misgreep - blind geworden. In mei 1929 kwam
hij naar rector Raeven met het verzoek om jaarlijks de
blinden van Limburg naar Sweikhuizen te laten komen.
Aan dat verzoek werd voldaan.
Bijgevolg zijn blinden en slechtzienden
sedertdien - met uitzondering van enkele jaren - elk jaar
rond het feest van de H. Odilia van Keulen naar
Sweikhuizen gekomen. Na het overlijden van pater
Lucianus nam pastoor Thissen en tegenwoordig het
Odiliacomité, de voorbereidingen geheel op zich.
Tegenwoordig arriveren de blinde en
slechtziende pelgrims op het Odiliaplein, om dan
gezamenlijk in processie naar de kerk te trekken.
Sedert jaren wordt er traditioneel een H. Mis
opgedragen, die door de plaatselijke koren wordt
opgeluisterd.
Aansluitend begeven de pelgrims zich naar het
Rector Raevenhuis, waar aan allen door de gemeenschap
van Sweikhuizen gratis een koffietafel wordt
aangeboden. Vaak wordt die gezellige bijeenkomst door
muziek opgeluisterd. 's Middags is er nog een Lof met
oogzegening en verering van de relikwie van de H. Odilia.
De blindendag wordt besloten met een tweede gratis
onthaal in het gemeenschapshuis.
Dit jaar is de Blindendag op zaterdag 17 juni.
Programma Blindendag:
11.00 uur ontvangst pelgrims op het Odiliaplein,
aansluitend processie naar de kerk waar een H. Mis
wordt opgedragen
12.30 uur koffietafel
14.15 uur concert in de kerk
15.00 uur Plechtig lof met ogenzegening, aansluitend
koffie/thee met Limburgse vlaai.
informatie blindendag:
blindendagsweikhuizen@gmail.com
of tel.nr. 046-443.22.42
aanmelding blindendag:
blindendagsweikhuizen@gmail.com

Vacant
Past. Neujeanstraat 8, 6351 GK Bocholtz
T: 045-544 12 52
E:
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: Dinsdag, woensdag en donderdag van 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 01of 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
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 27 juni. Inleveren kopij tot 16 juni.
Opgeven van misintenties tot uiterlijk 20 juni.
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:
€ 10,- door de week en € 20,- weekend en feestdagen.
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