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hieronder een aantal tips vindt die voor u en uw kinderen
misschien niet zo vanzelfsprekend zijn :
-op bezoek gaan bij mensen die het nodig hebben
-een extra bezoekje aan
dementerende medemens

een

eenzame,

zieke

of

-een bezoek aan een Mariakapelletje en een kaarsje
aansteken voor een intentie
-iets minder Bourgondische levensstijl
-naar een viering door de week en aandacht voor de
mislezingen van de dag
-een financiële donatie voor minderbedeelden
-een daad van vergeving stellen
-in gebed stil staan bij iemand die lijdt
Voor onze kinderen is het goed om hen iets over de
vastentijd te vertellen; hierbij enkele tips:
-minder snoepen; een vastentrommel voor snoep;
-klusjes voor ouders doen zonder te mopperen
-minder computerspelletjes

Modern vasten

-een keertje extra naar de kerk

Vroeger vastten er veel meer mensen dan tegenwoordig. Het
vasten is ook minder streng dan vroeger. Er zijn vanuit de
kerk regels hoe het vasten moet verlopen. Geen vlees, één
maaltijd per dag, extra naar de kerk. Die vastenwet is er nog
wel, maar veel mensen vasten op hun eigen manier. Ze
bepalen zelf hoe ze vasten. Ook mensen die niet gelovig zijn,
kunnen vasten. Op die manier willen ze laten zien dat ze met
minder ook tevreden zijn. Ze kijken bijvoorbeeld veertig
dagen weinig of geen televisie, beloven niet meer de hele
avond te internetten. Of ze snoepen of roken veertig dagen
niet. Het gaat erom dat ze iets doen dat niet echt hoeft, waar
ze ook zonder kunnen. Ze doen het uit solidariteit met
mensen die minder hebben dan zij. Ondertussen sparen ze
het geld waar ze anders snoep of sigaretten voor kopen op
en geven dat aan een goed doel. Moslims vasten ook. Eén
maand per jaar is het ramadan. Gelovigen mogen in die
periode overdag niet eten, drinken en vrijen.

-boodschappen doen voor ouderen die niet meer mobiel zijn.
Voor meer tips kijk op de website van www.rkkerk.nl

Diensten Goede week en Pasen
Simpelveld
Donderdag 21 april Witte Donderdag 19.00 uur +
aanbidding tot 21u.
Vrijdag 22 april

14.00 uur Kruisweg

(bij slecht weer in de kerk)
Zaterdag 23 april

Paaszaterdag

20.00 uur Paaswake

Zondag 24 april

Paaszondag

9.30 en 11.00 uur

Maandag 25 april

Paasmaandag

11.00 uur

Ubachsberg
Donderdag 21 april Witte Donderdag 19.00 uur +

Tips
Na de „Vastenavonddagen‟ van feesten en uitbundigheid is de
40-daagse vastentijd weer aangebroken. In deze veranderde
maatschappij heeft iedereen het druk, druk, druk. Toch zou
het goed zijn om eens stil te staan bij de vastentijd waarbij u

Goede Vrijdag
Hellingbos

aanbidding tot 21u.
Vrijdag 22 april

Goede Vrijdag

15.00 uur Kruisweg

Zaterdag 23 april

Paaszaterdag

20.00 uur Paaswake

Zondag 24 april

Paaszondag

11.00 uur

Maandag 25 april

Paasmaandag

11.00 uur
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Vastenactie 2011 – Geef om “onze” Oegandesen
Wij
. willen ons dit jaar in de vastentijd in Simpelveld en Ubachsberg inzetten voor de
Oegandese gezinnen via de stichting www.uccf.nl in het kader van de vastenactie 2011,
en wel met het project “Homefarming” (thuis boeren).
Er staan dit jaar enkele activiteiten op het programma om de vastenactie nog wat meer
te beleven en te laten leven.
Zo is er op 18 maart een koffiestop gepland op de vrijdagmarkt van Simpelveld. Hier
kunt u onder het genot van een gratis kopje koffie uit de wereldwinkel, kennismaken met
het project voor Oeganda. Hierbij wordt u uitgenodigd om tegen een geringe prijs
cakejes te kopen om het project van de vastenactie te steunen.
Onderdeel van de vastenactie is ook een vastenmaaltijd. Door de leerlingen van de
horecaschool wordt een sobere Oegandese maaltijd bereidt bestaande uit 3-gangen. Wij
willen iedereen uitnodigen om hieraan deel te nemen. Dit kan door u persoonlijk aan te
melden op het parochiekantoor of via de mail van de parochies (zie achterzijde van dit
blad). De kosten bedragen slechts €10,- per persoon. Dit bedrag komt geheel ten goede
aan het project. De vastenmaaltijd is niet alléén bedoeld om het project te steunen,
maar ook om eens niet alleen te hoeven eten, maar samen met anderen de maaltijd te
nuttigen en om eens kennis te maken met de Oegandese keuken. Het mogelijk aantal
deelnemers is beperkt, dus meldt je snel aan.
Een nieuw onderdeel is de vastenspeurtocht. Hierbij wordt iedereen, ouders, kinderen,
opa’s, oma’s maar ook alle anderen, uitgenodigd om tegen een kleine vergoeding deel te
nemen aan een korte speurtocht in de straten rondom de kerk. Het wordt heel spannend.
U kunt starten tussen 13.30 uur en 14.30 uur. De speurtocht duurt ongeveer een klein
uurtje. Voorinschrijven is niet nodig, kom gewoon langs en doe mee.
In het weekend van 2 en 3 april wordt het project nader toegelicht in de kerk door
Tessa Jabaaij Van de UCCF. Na afloop van de H.Mis worden er speciaal voor deze
vastenactie gebakken lamcakejes verkocht, voor de prijs van €2,U kunt uiteraard ook gewoon een gift deponeren in een envelop (graag vermelden:
vastenactie) of in het vastenactiezakje en stoppen in de daarvoor bestemde
offerblok in de Kerk. Alle opbrengsten komen geheel ten goede aan het project van de
vastenactie.
Alvast heel veel dank namens de Oegandese gezinnen!
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Vasten wint aan populariteit
10% Nederlanders houdt zich bezig met vasten in
komende vastentijd
Vasten wordt populairder. Dat blijkt uit onderzoek van
Vastenactie, uitgevoerd door Maurice de Hond. 10% van de
Nederlandse bevolking geeft aan in de komende vastentijd te
gaan vasten of bewuster te leven. Nog in 2007 bleek uit
(ander) onderzoek dat 5% van de Nederlandse bevolking door het jaar heen - vastte.
Woensdag 9 maart is de vastentijd of veertigdagentijd
begonnen. Van oudsher wordt in de periode tussen Carnaval
en Pasen gevast: een periode van bezinning. Tegenwoordig is
er de vrijheid om op eigen wijze invulling aan vasten te geven.
Naast minder of soberder eten komt uit het onderzoek naar
voren dat mensen op allerlei manieren met vasten bezig zijn:
stilstaan bij mensen die het minder hebben, bezinning op het
dagelijkse leven, verzet tegen overdadig consumeren,
soberder leven, geen alcohol, meer naar de kerk.
Opvallend is dat vasten onder jongeren populair is. Jongeren
scoren het hoogste van alle leeftijdscategorieën op de vraag of
zij wel eens gevast hebben in de afgelopen 2 jaar en of zij dat
in komende jaren van plan zijn. Jongeren (67%) hebben ook
meer bewondering voor mensen die vasten dan ouderen.
Geen of minder alcohol drinken, sober eten, minder snoepen,
en opvallend genoeg meer tijd voor bezinning zijn de meest
genoemde manieren voor jongeren om te vasten. Qua
motivatie om te vasten scoren jongeren hoog op bezinning op
het dagelijkse leven en het zich solidair tonen met mensen die
het minder hebben. Vasten vanuit religieuze overweging
vinden zij niet achterhaald terwijl meer dan de helft van de
ouderen dat opvallend genoeg wel aangeeft.
Ouderen (+55) houden de associatie met de katholieke/
christelijke kerk en geven als belangrijke motivatie voor vasten
het bewust toeleven naar Pasen en eigen gezondheid. Er
wordt vooral gevast door soberder te eten, niet of minder
snoepen en geen of minder vlees, gevolgd door bezinning. De
leeftijdscategorie 25-34 jaar verzet zich het sterkst tegen
overdadige consumptie.
Vasten is in opkomst. Niet omdat het moet, zoals vroeger,
maar omdat het maatschappelijk relevant is (uit solidariteit
met anderen) en omdat mensen bewust stil willen staan bij het
dagelijkse leven (bezinning).

Communie thuis
Wanneer u niet meer in staat bent om naar de kerk te
gaan, dan kunt u op elke eerste vrijdag van de maand de
communie thuis ontvangen. Neem hiervoor gerust contact
op met de pastoor. Vrijdag 1 april zal Pastoor Pisters de
Communie rondbrengen. Daarna op Paaszaterdag.

Kruisweg in de 40-dagentijd
Op woensdag 6 april (Bernarduskerk) en donderdag 7 april
(Remigiuskerk) om
18.30 uur bidden we
samen de kruisweg
in de kerk en gaan
we langs de 14
staties. We staan stil
bij het lijden van
Jezus, maar ook bij
het
lijden
van
mensen in onze
dagen en in onze wereld. U bent welkom.

Boeteviering en biecht
In het weekend van 9 en 10 april is er aan het begin van elke
weekenddienst een korte boeteviering ter voorbereiding op
het komende paasfeest. Voor een biechtgesprek kunt u gerust
contact opnemen met de pastoor.

Doopvoorbereiding
Elke maand is er een gezamenlijke
doopvoorbereiding voor de ouders
van onze dopelingen. Wanneer ouders
graag hun pasgeborene 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 bijeenkomst is op maandagavond 14 maart
van 20.00 tot 21.30 uur en wel in Kerkrade in de parochiezaal,
rechts onder de Lambertuskerk, ofwel 4 april in Parochiezaal
Simpelveld. Ook a.s. ouders kunnen al gerust deelnemen.
Opgave bij pastoor.

Bij ziekte
Bezoek
Bij een ziekenhuisopname wordt doorgaans gevraagd of u het
op prijs stelt indien er een bericht over uw ziekenhuisverblijf
naar de parochie wordt gezonden. In dat geval wordt u vanuit
de parochie bezocht door een van de pastores. Let erop dat
dit verzoek bij een spoedopname wel eens achterwege blijft
en dat pleeg- en zorghuizen niets aan de parochie doorgeven.
U, of een familielid of kennis, moet het dan zelf doorgeven.
Dat geldt ook voor zieken die thuis liggen. Wij komen u graag
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bezoeken, echter pas nadat u hebt laten weten dat zo'n bezoek
wordt gewaardeerd. Een mailtje of telefoontje aan de pastoor
of de assistent is voldoende! Langdurig zieken of mensen die
aan huis gebonden zijn komen we ook graag eens in de maand
de H. Communie thuis brengen.

Zalving
Er is een speciaal sacrament: de ziekenzalving. Het stelt een
teken van Gods nabijheid juist aan mensen die een kruis
dragen. Het is ook een bede om sterkte, genezing of overgave.
Men kan de ziekenzalving gerust meermalen ontvangen in het
leven.
De ziekenzalving is
hetzelfde sacrament als
wat vroeger 'bedienen'
heette. Maar omdat men
vroeger maar een keer in
zijn leven bediend mocht
worden werd het
sacrament uitgesteld tot
het laatste moment en was het in de praktijk eerder een
sacrament van stervenden dan van zieken. Inmiddels is het
ziekensacrament in ere hersteld. Het is een gebed om kracht
voor een zieke. De meeste mensen die het sacrament
ontvingen, hebben het als een steun ervaren en als iets moois.
Wacht dus vooral niet tot het laatste moment!
Het sacrament van de ziekenzalving is een sacrament voor de
levenden. Indien iemand reeds is overleden, dan wordt een
plechtig zegengebed uitgesproken en wordt de overledene
aanbevolen bij de levende Heer.

Boekenmarkt op Rolduc
De bibliotheek van het Grootseminarie Rolduc houdt op
vrijdag 15 en zaterdag 16 april 2011 een boekenmarkt. In het
seminariegebouw worden op vrijdag van 14.00 – 18.00 uur, en
op zaterdag van 10.00 – 16.00 uur tweedehands boeken voor
een gering bedrag te koop aangeboden. Daarbij gaat het om
doubletten uit het filosofische en theologische bestand, als ook
om boeken uit verschillende andere vakgebieden, o.a.
(kerkelijke) kunst en architectuur, natuurwetenschappen,
bellettrie (romans, novelles, gedichten enz.), reisgidsen,
Limburgensia en een verzameling van klassieke CD‟s. Het zijn
merendeels Nederlandse, Duitse en Engelstalige boeken.
De filosofisch-theologische bibliotheek van het Grootseminarie
behoort tot één van de best toegeruste vakbibliotheken van
Limburg en heeft inmiddels door schenkingen en erfenissen
(b.v. van overleden priesters) een vrij groot aantal dubbele
boeken verzameld. Door de verkoop worden deze nu aan
eenieder aangeboden. Op de boekenmarkt zal men dus zowel

specifiek wetenschappelijke alsook breed toegankelijke
literatuur kunnen vinden, die tot geestelijke verrijking,
verdieping en ontspanning uitnodigt.
De opbrengst van de boekenmarkt zal voor de helft ten goede
komen aan de vastenactie van het Grootseminarie (zie ook:
www.uccf.nl) en voor de andere helft aan de bibliotheek van
het Grootseminarie.
Tevens worden op beide dagen twee (gratis) rondleidingen van
ca. 20-30 minuten in de bibliotheek verzorgd, te weten op
vrijdag om 14.30 en 16.30 uur, en op zaterdag om 12.00 en
14.00 uur.
Wij nodigen iedereen van harte uit om deze boekenmarkt te
bezoeken, en de kans op een bijzondere boekenvondst te
grijpen. De oude Romeinse redenaar Cicero zei immers, dat
een kamer zonder boeken is als een lichaam zonder ziel.
Zie voor de boekenmarkt ook: www.rolduc.nl.

„Waken in de Paasnacht „ in Klooster
Wittem
Het is een oude traditie om de Paasnacht wakend door te
brengen, tot het licht van de Paasmorgen, de ochtend van de
verrijzenis van Christus. Tijdens die nacht haalden de eerste
christenen herinneringen op aan de geschiedenis van God met
zijn volk, een geschiedenis van angst en verraad, dood en
onderdrukking, maar ook van bevrijding en geluk. Eigenlijk de
geschiedenis van de hele mensheid. Die geschiedenis werd
verhaald in 12 lezingen uit het Oude Testament.
Het is al een traditie dat In de Kloosterbibliotheek van Wittem
deze nacht ook echt wordt gewaakt. In de Paasnacht van
zaterdag 23 op zondag 24 april wordt er gewaakt, gezongen en
gebeden, met als afsluiting het Paasevangelie bij het
ochtendgloren. Daarna volgt een gezellig paasontbijt.
In de Paasnacht (de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 april)
ziet het programma er als volgt uit:
Om middernacht (0.00 uur) is er een korte openingsviering.
Daarna wordt ieder half uur een van twaalf bijbellezingen
gelezen, gevolgd door een gebed en een lied.
Tussendoor is er stilte, tijd om te mediteren, soms bij zachte
muziek of een Taizé-lied.
Het is ook mogelijk om dan even naar de naastliggende zaal te
gaan om een kop koffie of thee te drinken of wat te lezen.
Rond zeven uur wordt buiten het Paasevangelie gelezen bij het
licht van de opkomende zon. Als afsluiting is er een eenvoudig
en gezellig Paasontbijt.
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Wie die nacht nog wat wil slapen, kan ook de halve nacht
meedoen, bijvoorbeeld door tot 2:00 uur te blijven en dan
naar huis te gaan, of ‟s morgens tegen 5:00 uur te komen.
Opgave voor de nachtwake is niet nodig.

Daarom kom ik U wat geven,
neem dat van uw kindje aan,
telkens als ik goed mijn best deed,
heb ik dat voor U gedaan.

Alleen voor het paasontbijt moet men zich uiterlijk woensdag
31 maart opgeven bij de receptie van Klooster Wittem (tel.
043 450 1741). Voor het ontbijt wordt een vrije bijdrage
gevraagd.

Maar ik deed ook domme dingen
en was soms een beetje klein.
Ik heb er spijt van, lieve Jezus,
morgen zal ik groter zijn.

Moeder van het kindje Jezus,
Deze heeft na de dialectmis op de Huls € 63,95 en in Simpelveld lieve engel aan mijn zij,
ik bedank u voor uw zorgen,
op Carnavalszaterdag € 191,45
zorg vannacht ook goed voor mij.
opgebracht.

Deurcollecte Zonnebloem

Hiervoor onze hartelijke dank.

Amen

Vergrijzing

‟n Kruutske langs d‟r weeg

Van alle ingeschreven parochianen
geven ieder jaar heel wat gezinnen
vrijwillig iets om de eigen parochie in stand te houden.

Zoeën kruutske dat langs d‟r weeg
sjteet,

Van hun gift kunnen wij bestaan, personeel en de gebouwen
noe de omgeëving toe mit ‟n oog waakt.
onderhouden. Echter….! Achter de cijfers schuilt een dreigend
Dat zuut van al vuurbiekomme, vruijd en
gevaar.
leed,
In de parochie Simpelveld doen 973 mensen mee aan de
luuij weëre dan ooch déks doeër zoeën
kerkbijdrage. Van hen zijn 654 ouder dan 60 jaar en 319 jonger
kruuts in ‟t hart geraakt!
dan 60 jaar.
‟t Sjeet doa langs de kantj, rustig en sjtil,
In de parochie Ubachsberg doen 305 mensen mee waarvan 241
mér ‟t sjteet d‟r zieëker neet afstandelijk en kil!
ouder dan 60 jaar en 64 jonger.
‟t Waoar vreuger en ‟t ish ooch noch huuj,
Dit zou moeten veranderen. Het is jammer dat niet veel meer
jonge gezinnen meedoen, ofschoon uit de cijfers van doopsels, 1 e
communie, vormsels en huwelijken blijkt, dat ook bij jongeren de
belangstelling voor de kerk groot is. Dit is de reden waarom we
alle parochianen nog eens op het hart willen drukken onze kerk
te steunen en mee te doen aan de kerkbijdrage. Voor
banknummers: zie colofon achterzijde

Dialectmis

‟n bake van rust vuur passerende luuij!
‟n Bake van rust en een plaatsj van vertrouwe,
woeë me op ozze Hieër kos en kint boewe!
Woeë-ste déks midde in de natuur,
kins beeje en kins drieje aan ‟t geleuf zieën sjtuur!
‟n Kruutske dat einzaam en allein,
waakt uëver os allemoal mit ‟n hart van good!
Gank d‟r ins get heer, bis neet van sjteen,

‟t deet dich good en ‟t gieëf dich mood!
We kijken terug op sfeervolle en mooi bezochte vieringen van de
Zoeën kruuts dat os besjermt teëge gevoar,
dialectmis op de Huls, in Simpelveld en Ubachsberg. We willen
dat aan os dinkt en altied sjteet vuur os kloar!
allen die eraan hebben meegedaan van harte bedanken voor hun
Dat os neet liet hange went ‟t ins minder mit os geet,
inzet voor de gemeenschap.
mér dat vuural geneet went ‟t gedoan is mit os leed!
Ook op Aswoensdag was het in Ubachsberg en Simpelveld erg
Langs veldjweëg en in dörper zuus-te ze noch sjtoan,
druk bezet voor het halen van het askruisje. Chapeau!
die kruutskes die os altied weer get zigke.

Avondgebed voor (Gods) kinderen
Goede Vader in de hemel,
bijna is de dag voorbij.
Ik kom U hartelijk bedanken,
want U was zo goed voor mij.

Die oane veuël aan os oet te ligke,
altied weer vuur os doeër ‟t vuur goan!
Houte vieër ze in ieëre en help ze te beware,
zoeë dat ooch alle volgende generaties,
Zich d‟r aan kinne werme en ‟n goei koers kinne vare,
en kinne profitere van hun krach en de positieve sensaties!
Brigitte Feijts (2009)

Pagina 6

Parochie Sint Remigius Simpelveld
Nieuws
www.parochiesimpelveld.nl
Koffie drinken noa de mes

Huiszegen Rode Beuk

Zondagmorgen 27 februari ben ik zelf eens koffie gaan drinken
noa de mes in Simpelveld; het was gezellig; je ontmoet mensen
en kunt daar gezellig mee praten; de tijd vloog om; wat eerst
een kwartiertje zou zijn werd een uur. Dus mensen, probeer
het ook eens en wel op zondag 27 maart noa de mes va elf oer.

Dan is het een goed gebruik om uw huis te laten inzegenen. De
pastoor komt graag naar u toe.

Bent u pas verhuisd of gaat u nog verhuizen naar het
appartementencomplex “Rode Beuk”aan de Kloosterstraat ?

Oproep vrijwilligers

We streven ernaar om uit te groeien tot een warme en
betrokken geloofsgemeenschap.

Allereerst iedereen bedankt die zich spontaan gemeld heeft om
er mede voor te zorgen dat onze parochianen elke maand het
parochieblad ontvangen.
Maar in een parochie gebeurt veel meer dan menigeen denkt.
Een parochie is een geloofsgemeenschap die alleen maar kan
bestaan en functioneren met uw hulp.
Wij doen dan ook een oproep aan medeparochianen zich te
melden om in een fijne collegiale en gezellige sfeer een keer
per zes weken mee te helpen onze kerk een poetsbeurt te
geven.
Heeft dit uw interesse gewekt neem dan contact op met:
Tiny Henskens tel. 045 544 30 03 of

Zo kunt u bij een kop koffie en versnapering nog wat nakletsen
en elkaar beter leren kennen. Wij nodigen u bij deze dan ook
van harte uit om na de kerkdienst eens te proeven van de
gezellige sfeer in de parochiezaal. Mieny Grooten

Carla Frijns

tel. 045 544 19 36

Processieroute 2011

Vragenlijst voor (toekomstige) vrijwilliger
Als u er voor voelt om parochievrijwilliger te worden, kunt u
de onderstaande lijst invullen en in de brievenbus van de
pastoor deponeren.

Start vanaf: Remigiuskerk – Panneslagerstraat – Dr.Poelsplein
(rustaltaar ?) - Pleistraat – Oude Molsbergerweg –
Pannisserweide - Molsberg (rustaltaar) - Bouwerweg – Kerk
Huls (H.Mis ter afsluiting) – Einde met Bronkfes.

Naam: ………………………………………………….
Adres en postcode: ……………………………………
Telefoon.: ………….………………….
Email: …………………………………
Wil nadere informatie over mogelijkheden om deel te nemen
aan het parochieleven, in het bijzonder op het gebied van:


werkgroep kerkschoonmaak,


werkgroep kerststalbouwers en bloem versiering


werkgroep kindernevendienst / gezinsvieringen /
collectant of lector


werkgroep vastenactie


werkgroep parochieblad drukkers
De pastoor neemt spoedig contact met u op voor een nadere
kennismaking. U kunt ook eens binnenlopen op het
parochiekantoor naast de pastorie voor een nadere
kennismaking. Het is iedere morgen geopend van dinsdag t/m
vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Adresgegevens zie colofon.
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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
11 april. 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 19 maart

H.Jozef
Weekend 2de zondag van de veertigdagentijd
17.45 kerk.zangkoor Huls

1e jrd. Hub Haagen, jrd.ouders HeinenSchoutrop en kleinzoon Richy Debets
(o);
Corrie Koenigs-Karremans (o);
Sjir Deckers (o);
Jrd. ouders Colleye-Pieters en fam. (st);
Jrd. ouders Kleven-van den Eijnden (st);
Jrd. Peter Smeets en Barbara SmeetsBerg (st);
Voor overl. gelovigen (st);
Wiel Packbier (nms.bew. Sterflat);
Joep Breemen (v.w.verj.);
Mia Scheeren-Prumpeler;
Jrd. ouders Jeu en Clara v.d.WeijerRutters;
Ouders Nicolaije-Peeters;
Zef Sevarts (o);
Jrd. ouders Engels-Baggen en zoon Piet
Engels;
Ouders Coerver-Leunissen;
Mia Hofman-van Reij (o);
Johan Ploumen (nms.kinderen en
kleink.);
Jrd. Jos en Hans Dautzenberg;
Tieneke Lemke-Eggen (o);
Clara Dautzenberg-Leerssen;

Zondag 20 maart

11.00 kindernevendienst

1e jrd. Phil Bergmans (o);
1e jrd. Henk Ensink (o);
Johan en Tiny Merx-Bodelier
(nms.bew.Beaurepart);
Harrie Otten (nms. fam.Houben);
Alex Herberichs (v.w.verj.);
Alphons Simon (nms. bew. Sterflat);

Jrd. Pastoor Vreuls (st);
Sjef Engelen;
Jrd. Wiel Hollanders en ouders Dautzenberg-Mennens;
Jrd. Jup Horbach, kleinzoon Dave en
fam.;
Wiel Simons (v.w.verj.);

Dinsdag 22 maart
19.00

Sjaak Vandeweijer en Mieke Lutjens;
Jrd. Jimmy Kühtreiber;

Donderdag 24 maart
19.00

Mia Beckers-Gorissen (o);
Dankzegging H.Anthonius;
T.i.v. een zieke;

Zaterdag 26 maart

Weekend 3e zondag veertigdagentijd
17.45

Dora Wierts-van Schaijk (o);
Sjeng Dautzenberg (o);
Marc Leunissen (o);
Mia Zinzen-Lennartz (o);
Ger Didden (o);
Jrd. Gerda Bindels-Spork;
Jrd. Wiel Lenders en zoon André;
Mia Hofman-van Reij
(nms.handwerkcl.woensd.morgen);
Jozef Nicolaije en Tonnie;
Jrd. Harrie Rasing;
Zef Sevarts (nms.kaartcl. Zum Pony);
Jrd. Johan Vanwersch;

Zondag 27 maart

11.00 kindernevendienst

1e jrd. Tiny Jongen-Knops (o);
Peter Ramakers (o);
Jrd. echtel. Huijnen-Bosch (st);
Jrd. Jan en Lies v.d. Linden-Hamers (st);
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Else Muijrers-Creusen (o);
Jrd. Hub Collombon (st);
Jan Bemelmans;
Ouders Jongen-Boormans en Regina
Boormans (st);

Dinsdag 29 maart
19.00

T.i.v. een zieke;

Donderdag 31 maart
19.00

Giel en Bertha Xhonneux (st);

Vrijdag 1 april

V.a. 9.00 Ziekencommunie aan
huis
18.30 Aanbidding
19.00

Voor de gebedsintenties uit het boek in
de kerk;

Zaterdag 2 april

Weekend 4de zondag veertigdagentijd
17.45 ouderenkoor Eijs “Zingend
door het leven”

1e jrd. Corry Koenigs-Karremans (o);
1e jrd. Pierre Lemmens en Corrie Lemmens-Senden (o);
Wiel Vankan (o);
Tiny Wiertz-Veelings (o);
Wiel Packbier (o);
Frans Claessens (o);
Jrd. Tresie Hensgens (st);
Jrd. Anna Houben (st);
Jrd. ouders Houben-Jongen en zoon Harry (st);
Ouders Storms-Sijben en dochter Annie
(st);
Jrd. Mathilde Van de Wall (st);

Zondag 3 april

11.00 kindernevendienst

Harrie Otten (nms. fam.Houben);

Jrd. echtp. Pierre Schnackers-Moulen
(st);
Jrd. echtp. Habets-Rademakers (st);
Jrd. echtp. Höppener-Scheeren en zoon
Toine (st);
Jrd. ouders Vijgen-Huntjens (st);
Jrd. ouders Vliex-Demollin (st);
Jrd. ouders Eggen-Pluijmakers;

Dinsdag 5 april
19.00

Joep Meijers (o);
Cilly Leijmans-Mosseveld (nms.bew. Sterflat);
Lies Baars-Meuwissen (o);
Jrd. ouders Strijthagen-Scheeren (st);
Jrd. Sjeng Knops

Donderdag 7 april

18.30 Kruisweg in de kerk
19.00

T.i.v. een zieke;

Zaterdag 9 april

Weekend 5e zondag veertigdagentijd; Boeteviering voor aanvang
weekenddiensten
17.45

Zwd. Michel Huijnen;
1e jrd. Jan Nijsten;
Wiel Smeets (o);
Jrd. ouders Eussen-Sijben en zoon Giel
(st);
Cita Hamerlinck-Pisters (o);
Jrd. echtp. Jacobs-Schmitz en ouders
Boymans-Franssen (st);
Jetty Vaessen-Schneiders (st);
Cien Hustin-Jacobs (o);
Maria Sommer-Crompvoets (o);
Jrd. ouders Wings-Thill;
Ouders Coerver-Leunissen;
Jrd. Joop Ensink (st);
Jrd. ouders Faymonville-Weijers en kleinzoon Ralf;

Zondag 10 april

11.00 kindernevendienst

1e jrd. Mia Spronck-Kooiker;
Jrd. ouders Didden-Otermans (st);
Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st);
Jrd. echtp. Keydener-Scheeren (st);
Maria Vanthoor (st);
Alphons Simon nms. bew. Sterflat);

Mia Hofman-van Reij (o);
Jrd. Jo Bleijlevens;

Dinsdag 12 april

Dinsdag 19 april
19.00

Voor de zieken van onze parochie;

19.00

Ouders Broekmans-Horbach (st);

Donderdag 14 april
19.00

Jo Godschalk en fam.Godschalk-Knops;

Zaterdag 16 april

Weekend Palmpasen
17.45 kerk.zangkoor Huls
Patroonsfeest schutterij St. George

1e jrd. Riet Franzen-Houben (o);
Will Bisschoff (o);
Dora Wierts-van Schaijk (o);
Sjeng Dautzenberg (o);
George Boltong (o);
Sjir Deckers (o);
Ger Didden (o);
Jrd. ouders Vandeberg-Pelzer (st);
Jrd. Leo Bergman (st);
Jrd. Ron Conraads (st);
Jrd. echtp. Kaelen-Eussen (st);
Wiel Packbier (nms. bew. Sterflat);
Mia Scheeren-Prumpeler;
Levende en overl. leden schutterij St.
George;
Leny Ruyters-Deswijzen;
Jrd. ouders Leo en Berthe van WerschDelhaye;
Jrd. Wim Herberichs (st);

Zondag 17 april

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

Zwd. Keetje Packbier-Reijnders;
Johan en Tiny Merx-Bodelier (nms. bew.
Beaurepart);
Jrd. Gerda Dautzenberg (st);
Jrd. echtp. Kleijnen-Donners (st);
Jrd. ouders Muijrers-Lumey (st);
Voor priesterroepingen (st);
Alphons Simon (o);
Else Muijrers-Creusen (o);
Jrd. Albert Dodemont;
Jrd. Henk Thissen en ouders;
Jrd. Johan Schreuders;
Jrd. Henk Basten, zus Riek en overl.fam.;
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-Overleden:
14 febr: Michel (Chel) Huijnen,
79 jaar, Hamboskliniek Kerkrade,
v/h Haembuckersstr.10
3 mrt: Keetje Packbier-Reijnders,
68 jaar, Huls 81
11 mrt: Gabriël Nijholt, 72 jaar,
Irmstraat 16
Telkens als men denkt
het gaat niet meer,
schijnt er een lichtstraal
keer op keer,
die de kracht en de moed geven,
om verder te leven.

Sterkte aan de familie.

Tip voor de
40-dagentijd:
Meld je aan
bij de poetsploeg
van de kerk !

Parochie Sint Bernardus Ubachsberg
Kerkdiensten
Opgave misintenties Ubachsberg

Misintenties voor opname in het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met woensdag
13 april. 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 19 maart.

H. Jozef.
19.00
Kerkdeurcollecte: gemengd kerkelijk zangkoor St. Bernardus

1e jrd. Johan Meulenberg;
Lisa Meulenberg-Eussen;
jrd. oud. Keulartz-Conjaerts;
jrd. oud. Wiertz-Kreischer (st.);
jrd. oud. Baumgartner-Zühl (st.);
jrd. pastoor Jozef Crombag (st.);
oud. Pieters-Groven;
Sjeng Monsuwé, Harrie Groven en Giel
Habets;
Eugène Klinkenberg (o);

Zondag 20 maart.

Weekeinde v.d. 2e zondag van de Vasten.

11.00 50-jarig priesterfeest van
Pater Hub Kleijkers.
Opluistering en kerkdeurcollecte:
gemengd kerkelijk zangkoor.

jrd. oud. Willems-Nicolaes (st.);
tot bijzondere intentie (N.N.);
echtgen. Schneiders-Zitzen (st.);
Sjeng Senden (buurt);
Mia Jaskowiak-Monsuwè (o);

Woensdag 23 maart.
19.00

Jo Vanderhoeven (o);
Maria Zitzen (st.);
Henri Groven-Senden (st.);

Zaterdag 26 maart.

Weekeinde v.d. 3e zondag van de Vasten.

19.00 Presentatie 1e communicantjes
Opluistering; koor Oud-Berglijsters

jrd. echtgen. Keulartz-Donners (st.);
jrd. oud. Habets-Delahaye (st.);
oud. Cleuters-Erckens en zoon Pierre
(st.)
oud. Herberichs-Conjaerts (st.);
Fien Boumans-Braun (o);
Jan Schaeks (o);

Zondag 27 maart.
9.45

1e jrd. Louise Bisschops-Wintgens;
oud. Pieters-Groven;
Sjeng Senden (o);

Woensdag 30 maart.
19.00

voor het welzijn van alle parochianen;

Zaterdag 2 april.

Weekeinde v.d. 4e zondag van de Vasten.

19.00 Opluistering: gemengd kerkelijk zangkoor St. Bernardus

jrd. oud. Neven-van de Berg (st.);
jrd. Jan Hamers en Louis Schoonbrood;
Wiel Wiertz;
Maria Rosenboom-Moederscheim;
Fien Jacobs-Wintgens;

Zondag 3 april.
9.45

1e jrd. Sjeng Senden;
jrd. pastoor Wim Grubben (st.);
jrd. oud. Ubaghs-Steinbusch en zoon
Harry (st.);
jrd. oud. Geraedts-Bartholomé (st.);
Willem Habets-Ritzen (st.);

Woensdag 6 april.

18.30 Kruisweg in de kerk
19.00

echtgen. Rouwette-Bex (st.);
Ronald Bosten (st.);
Maria Zitzen (st.);
echtgen. Schneiders-Zitzen (st.);

Zaterdag 9 april.

Weekeinde v.d. 5e zondag van de Vasten.

Boeteviering voor aanvang van de
weekenddiensten.
19.00

zwd. Anneke Aelmans-Voncken;
jrd. oud. Habets-Sijben (st.);
echtgen. Bisschops-Engelen (st.);
Maria Bosch-Moonen (o);
Zef Bosch (verj.);
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Zondag 10 april.
9.45

jrd. oud. Goossens-Bex (st.);

Woensdag 13 april.
19.00

oud. Janssen-Scheelen, zonen en Harold;

Zaterdag 16 april.

Weekeinde van Palmpasen. Wijding palmtakken.
19.00 Gezinsviering;
solozang Keano Cuppers

jrd. oud. Debets-Delamboy (st.);
jrd. Jo Ubaghs;
oud. Prumpeler-Groven en zoon John;
Hens Kasperski (o);
Roos Hoenen-Muijtjens (buurt);
Eugène Klinkenberg (o);

Zondag 17 april.

11.00
Opluistering: gemengd kerkelijk
zangkoor St. Bernardus

jrd. oud. Sijben-Roijen (st.);
jrd. oud. Ernes-Meessen (st.);
jrd. oud. Vaessen-Leunissen en overl.
familie;
echtgen. Schneiders-Zitzen (st.);
tot bijzondere intentie (N.N.);

Woensdag 20 april.
19.00

jrd. Ronald Bosten (st.);
Maria Zitzen (st.);

………………………………………………………

Overleden
- op 25 februari: Anneke AelmansVoncken, v/h Colmont 21, Ubachsberg
in de leeftijd van 84 jaar.
Wil haar in uw gebeden gedenken.
………………………………………………………

Parochie Sint Bernardus Ubachsberg
Nieuws
Pater Kleijkers 50 jaar priester
Op zondag 20
maart viert Pater
Kleijkers samen met
de gemeenschap van
Ubachsberg zijn 50jarig priesterschap.
De plechtige H. Mis
uit dankzegging
begint om 11.00
uur in de
Bernarduskerk. Aansluitend is er gelegenheid om de pater te
feliciteren in de pastorie. Alle parochianen van Ubachsberg zijn
langs deze weg van harte uitgenodigd.

Koffiedrinken Ubachsberg
Zondag 3 april na de Mis van 9.45 uur is er in de pastorie van
Ubachsberg weer een gezellige nazit. Afgelopen keer op
Carnavalszondag was het erg druk en velen hadden zich zelfs
verkleed! Kom ook eens op de koffie en geniet van elkaars
belevenissen.

Verlies verwerken
De Bernardusparochie Ubachsberg organiseert samen met de
parochies van Voerendaal en Kunrade een serie van drie
gespreksmiddagen over verliesverwerken en wel op donderdag
5, 12 en 19 mei 2011.
Parochianen van de Bernardusparochie die het afgelopen jaar
een dierbare verloren hebben krijgen een schriftelijke
uitnodiging. Parochianen van de Remigiusparochie kunnen zich
hier ook voor aanmelden. Deze aankondiging is ook bedoeld
voor mensen die wat langer geleden een dierbare verloren
hebben en hierover met lotgenoten in gesprek willen gaan. De
pijn van het verlies wordt soms na jaren nog heftiger gevoeld.
Het kan tot hulp en steun zijn de ervaringen met elkaar te
delen. Er zijn drie bijeenkomsten waarin steeds een ander
thema van het verwerken aan bod komt. U krijgt ruimte voor
uw eigen verhaal. Vervolgens krijgt aandacht wat u heeft
doorgemaakt bij het afscheid nemen. Hoe kun je dit aanvaarden
en de herinnering een plek geven. En tenslotte staan we erbij stil
hoe u de draad weer oppakt. Waar put je kracht uit? Vind je
ook steun in het geloof?
Stephanie van Wermeskerken, vrijwilligster
Laurentiusparochie begeleidt deze gesprekken.

van

de

Locatie is het Laurentiushome, gelegen naast de RABObank in
Voerendaal. De tijd: van 14 tot 16 uur. Vanaf 13.30 uur staat de
koffie klaar. Als u wilt deelnemen aan de bijeenkomsten, neem
dan contact op met pastoor Pisters (tel. 5441818).

Huwelijksvoorbereiding
Als u dit leest zijn we voor onze bruidsparen van dit jaar (samen
met die van de parochies Kunrade en Voerendaal) bezig met
een drietal voorbereidingsbijeenkomsten om met elkaar te
spreken over de betekenis van een kerkelijk huwelijk.
Bruidsparen zitten met elkaar, in een ongedwongen sfeer aan
tafel, samen met het echtpaar Jos en Lea Meijs uit Geleen,
pastoor Brouwers en Pisters.

Opbrengst reumacollecte
De Reumacollecte bracht dit jaar € 642,50 op in Ubachsberg.
Collectanten en gulle gevers -namens het Reumafonds- hartelijk
bedankt. Margriet Reinierkens.

Pastoor gaat weer naar school
Op 19 maart zal St. Jozef centraal staan. Hij is de
beschermheilige van de kerk van Ubachsberg: een groot beeld
van hem siert de
buitengevel boven de
hoofdingang.
Op donderdag 17 maart
in de middag zal pastoor
Pisters in elke groep van
b a s i s s c h oo l B e r g op
Ubachsberg gedurende
30 minuten vertellen hoe
de vader van Jezus als timmerman geleefd heeft en dat de naam
van Jozef nog veelal terug te vinden is in de namen van opa`s,
papa`s en overgrootouders. Deze namen die hiervan afstammen
worden in de namenboom verzameld in de aula.
Groep ½ zal een Sint Jozeftafel aankleden met voorwerpen die
met Sint Jozef te maken hebben.

Lentefestival
De fanfare Sint Cecilia Ubachsberg organiseert op zaterdag 16
april voor de 17de keer in successie het Lentefestival met de
bekende feest en beestband “Network”. Aanvang 20.00 uur in
de Auw Sjoeël te Ubachsberg. Entree aan de kassa 8 euro in de
voorverkoop 6,50 euro. Voorverkoop bij Drukkerij Fober
Jeustraat Voerendaal en Café Oud gen Berg Kerkstraat
Ubachsberg.
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COLOFON
Pastoor R. Pisters

Pastor F. de Haas, parttime priesterassistent

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

Stationsstraat 57 B
6369 VH Simpelveld
Tel. 06 48 83 19 53
Email: haasgang@gmail.com

Pastoor P. Pierik, parochieassistent

Bij geen gehoor in nood:

Past. Neujeanstraat 8
6351 GK Bocholtz, Tel. 045-544 12 52

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

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@parochiesimpelveld.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@parochiesimpelveld.nl

Mevr. M. Schouteten
Colmont 3
6367 HE Ubachsberg
Email: sint.bernardus@xs4all.nl

Contactpersoon Kostersteam:

Contactpersoon Kostersteam:

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

Kerkbijdrage t.n.v. Kerkbestuur St. Remigius
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 22 april.

Redactie

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

Kerkbijdrage t.n.v. Kerkbestuur St. Bernardus
RABO
ING

De parochies van Simpelveld, Ubachsberg en
Bocholtz vormen een samenwerkingsverband
Mistijden:
Zaterdag:

Mieny Grooten, Hein Lemmens, Pastoor Pisters

Inleveren kopij volgende uitgave

Zondag:

Uiterlijk 8 april. Liefst per e-mail:
redactie@parochie-hremigius.nl

Opgeven misintenties volgende uitgave
Misintenties t/m 20 mei kunt u opgeven tot 11 april.
Kosten: € 7 door de week; € 18 weekend en feestdagen.

15.18.00.863
105.59.61

17.45 uur

Simpelveld

19.00 uur

Ubachsberg; Bocholtz

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

van 10.00 uur -11.00 uur op het parochiekantoor.

Dinsdag en donderdag:
9.00 uur Bocholtz
19.00 uur Simpelveld

Opgave in Ubachsberg: woensdagmorgen van 10.00 uur tot
12.00 uur op de pastorie.

Woensdag:
19.00 uur Ubachsberg (18.40 rozenkrans)
Eerste vrijdag: 19.00 uur Simpelveld (18.30 aanbidding)

Opgave in Simpelveld: maandag en vrijdag
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