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4e Jaargang ♦ 23 april - 20 mei 2011 ♦ nummer 44 

"Christus is opgestaan uit de doden”  

"Jezus verrijst uit de doden", 

zo luidt het eerste 

glorievolle geheim van het 

Rozenkransgebed. Dit 

verwijst rechtstreeks naar 

het grootste wonder dat 

Jezus verricht heeft. Velen 

twijfelen aan de verrijzenis 

van Jezus. Dit grote heilsfeit, 

dat de Kerk met Pasen viert, 

wordt vaak als 'symbolisch' 

geïnterpreteerd. Er zijn ook mensen die het 

opstandingverhaal als een literair hoogstandje beschouwen. Is 

het Paasfeest het haasje geworden?  

Onze geloofsbelijdenis begint echter met het woordje: 

"Credo ... " ("Ik geloof ... "). Geloven in Jezus' verrijzenis in 

deze tijd vergt een grote conditie van ons geloof. Het is 

telkens weer een tegen de stroom in moeten blijven 

zwemmen. Onze geloofsbeleving in het leven van alledag 

dreigt te worden verstikt door: beargumenteren, 

bekritiseren, onderbouwen, theoretiseren, filosoferen en 

interpreteren. Hieronder volgen enkele aandachtspuntjes 

voor ons geloofsleven van alledag:  

Met Pasen, maar ook daarna: durven geloven in het feit, dat 

Jezus de dood voorgoed krachteloos heeft gemaakt door Zijn 

verrijzenis. Met Pasen, maar ook daarna: tot de conclusie 

moeten komen dat, als we niet geloven in Jezus' verrijzenis, 

ons geloof zonder inhoud is (vgl. 1 Kor. 15, 14). Met Pasen, 

maar ook daarna: durven te geloven dat alles, en dus ook de 

dood, aan Gods macht is en blijft onderworpen. Met Pasen, 

maar ook daarna: je durven te 'bekleden met de nieuwe 

mens' (vgl. Efeziers 4,24), gericht op Jezus. Met Pasen, maar 

ook daarna: radicaal breken met mensen en zaken, die het 

vrij en gelukkig menszijn, vervuld van Gods genade en liefde, 

belemmeren. Met Pasen, maar ook daarna: durven 'nee' te 

zeggen tegen abortus en euthanasie, omdat God zelf de 

Gever van het leven is (vgl. Job 1, 21). Met Pasen, maar ook 

daarna: de juiste betekenis toekennen aan de ons zo dierbare 

Rooms-katholieke feest- en gedenkdagen en ons deze niet 

laten afpakken. Dit geldt ook voor de zondag. Met Pasen, 

maar ook daarna: eerbied hebben in de kerk, het Huis van 

God. Met Pasen, maar ook daarna: controleren of de 

'meterstand' van onze geestelijke activiteiten (kerkgang, 

gebed, geestelijke lezing) nog op peil is (Ieidraad): 

Handelingen 2, 42-47). Met Pasen, maar ook daarna: eerbied 

voor Gods goede en mooie schepping. De bereidheid zijn 

liefde en almacht hierin te willen beschouwen (lees: Psalm 8 

en Genesis 1 en 2). Paasfeest vieren: een heilzaam voorrecht 

en tegelijk een hoogheilige plicht! Laten we uit eerbied voor 

Jezus en het grote wonder van zijn verrijzenis ons hoofd 

buigen en knielen. Belijden we vervolgens van harte, "tot eer 

van God de Vader: Jezus Christus is de Heer." (vgl. 

Fillipenzen 2, 10+11). Zalig Pasen ! 

 

Pastor de Haas met emeritaat 

Na drie jaar part-time werkzaam te zijn geweest in het 

pastoraat van onze parochies gaat Pastor de Haas het nu wat 

rustiger aan doen. Twee jaar geleden ging hij reeds met 

pensioen als rector van het Atriumziekenhuis, maar heeft 

sindsdien met veel vreugde zich toch nog enige jaren willen 

inzetten voor onze geloofsgemeenschap en ook elders in 

onze regio. Wij danken pastor de Haas voor de prettige 

samenwerking en wensen hem een rustig emeritaat toe.  

 

Diensten Goede week en Pasen 

Simpelveld 

Donderdag 21 april Witte Donderdag 19.00 uur + 

 aanbidding tot 21uur 

Vrijdag 22 april Goede Vrijdag 14.00 uur Kruisweg 

 Hellingbos 

 (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 +  

 aanbidding tot 21uur 

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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Stille aanbidding 
Na de plechtigheid van Witte Donderdag is er aansluitend aan 

de avondmis gelegenheid tot stille aanbidding van het 

Allerheiligste. Het is een aloud liturgisch gebruik om na de 

herdenking van het Laatste Avondmaal de Heer Jezus ook 

enige momenten – in gebed en medeleven - te vergezellen in 

de Hof van Olijven, waar Hij enige tijd in doodstrijd 

doorbrengt alvorens Hij verraden en gevangen genomen 

wordt ter kruisiging. In een zijkapel van de kerk kunt u tot 

21.00 uur bij de Heer zijn, om te waken en te bidden uit liefde 

voor de Heer. “Eén uur van stille aanbidding is meer waard en 

veel vruchtbaarder dan welke activiteit dan ook, al is deze nog 

zo apostolisch” (z.g. Paus Johannes Paulus II). “Ging het dan 

uw krachten te boven één uur met Mij te waken en te 

bidden?” (Jezus tot zijn apostelen in de Hof van Olijven). 

Paascollecte misdienaars 
Op Paaszaterdag en Paaszondag staan de misdienaars met hun 

collectemandje bij de kerkdeur na afloop van de kerkdienst. 

Van de opbrengst gaan ze een leuk uitstapje maken en dat 

hebben ze dik verdiend! 

Misdienaars en acolieten wensen u allen Zalig Paasfeest. 

Ziekencommunie  
Paaszaterdag tussen 9.00 uur en 11.00 uur wordt in 

Simpelveld de Communie aan huis gebracht. Jongens en 

meisjes van de scouting zullen in Simpelveld een paasattentie 

aan de mensen van de ziekencommunie overhandigen; 

natuurlijk rekenen zij dan op een kleine bijdrage voor hun 

verenigingskas. Wie met Pasen ook de Communie thuis wenst 

te ontvangen, kan zich melden bij de pastoor.  

In Ubachsberg wordt de Communie in de Goede Week thuis 

gebracht volgens afspraak.  

OPGELET: Vrijdag 6 mei is er geen ziekencommunie. 

Uitvaarten in de goede week 

Volgens de aloude traditie worden vanaf Witte Donderdag tot 

en met Paaszaterdag geen andere eucharistievieringen 

gehouden dan die welke eigen zijn aan deze dagen: deze 

bijzondere Goede Weekvieringen staan geheel in het teken 

van de grote, laatste geheimen van Christus‟ leven, sterven en 

verrijzenis. Dit betekent, dat er in deze dagen geen 

begrafenismissen gevierd kunnen worden. Wel zal er indien er 

een uitvaart plaatsvindt een gebedsdienst gehouden kunnen 

worden zonder communie. Met Pasen wordt er dan meestal 

een plechtige eucharistie gevierd mede tot intentie van de 

zielenrust van de overledene. 

1 Mei: Sint Jozef Arbeider 

De heilige Jozef, volgens de evangeliën Matheus en Marcus 

timmerman in Nazareth, wordt op 19 maart en op 1 mei 

vereerd. De kerk gedenkt het werkzame leven van de 

echtgenoot van Maria op 1 mei. In 1955 stelde Paus Pius XII 

(1939-1958) 1 mei als feestdag in, ook wel bekend als Sint 

Jozef Arbeider. In veel landen is 1 mei de 

Dag van de Arbeid. De R.-K. Kerk brengt 

op deze dag in herinnering wat volgens het 

christelijk geloof de waarde van de 

menselijke arbeid is. Werk en het inzetten 

van je talenten is een eerbetoon aan de 

gaven van God. Dinsdag 3 mei vieren we 

het feest van Sint Jozef Arbeider om 19.00 

uur in de hulpkerk op de Huls. 

Op de koffie in Simpelveld 

Op zondag 1 mei drinken we weer koffie na 

de mis van 11.00 uur. U bent ook van harte 

welkom in ons parochiezaaltje tegenover de 

Remigiuskerk. Hopelijk tot dan. 

 

Communicanten Simpelveld 

Zondag 15 mei zullen de 34 jongens en meisjes uit groep 4 

van De Meridiaan zich presenteren in onze kerk. Op 22 

mei om 10.00 uur doen ze dan hun 1e H.Communie. in de 

volgende uitgave zullen we hun namen op een rijtje zetten. 

 

Doopvoorbereiding 

Ouders die een kindje willen laten dopen kunnen zich opgeven 

voor de doopvoorbereiding. De eerstvolgende bijeenkomst is 

op maandagavond 2 mei parochiezaal Moscou rechtsonder 

naast de Lambertuskerk te Kerkrade. Maandag 6 juni is de 

voorbereiding weer in Simpelveld. Opgave bij de pastoor. 

 

Johannes Paulus II op 1 mei zalig 
verklaard 

„Iedereen die hem heeft gekend en geliefd, verheugt zich‟. Paus 

Benedictus XVI tekende het decreet waardoor zijn 

voorganger Johannes Paulus II zalig kan worden verklaard. De 

zaligverklaring zal op 1 mei gaan gebeuren in Rome (live te 

volgen op televisie via RKK omroep). In het decreet bevestigt 

paus Benedictus XVI dat op voorspraak van zijn voorganger 

een wonder is geschied. Kort na de dood van Johannes Paulus 

II in april 2005 deden Franse kloosterzusters een noveen tot 

Johannes Paulus II om de 

genezing van medezuster 

Marie Simon-Pierre te 

vragen. Op 2 juni stelde 

de zuster vast dat ze 

genezen was van de 

ziekte van Parkinson, 

hetgeen bevestigd werd 

door het medisch korps. 

Johannes Paulus leed zelf 

ook aan die ziekte.  
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Parochie Sint Remigius Simpelveld 

Nieuws 

www.parochiesimpelveld.nl 

 

 Viering meimaand kapel Rodeput 
In de maand mei wordt van 

maandag tot en met vrijdag, 

elke dag om 19.30 uur de 

rozenkrans gebeden bij de 

Kapel Sterre der Zee aan de 

Rodeput. De opening van de 

meimaandvier ing is  op 

maandag 2 mei. De sluiting is 

op dinsdag 31 mei. Wij 

hebben pastoor Pisters bereid 

gevonden om tijdens de 

opening en sluiting van de 

meimaandviering een H. Mis 

op te dragen, aanvang 19.00 

uur, dit in plaats van de H. Mis 

in de St.Remigiuskerk. Op donderdag 26 mei wordt een 

dankzeggingsmis gehouden voor de communicantjes. Aanvang 

van deze viering is ook om 19.00 uur. De opening en sluiting 

worden opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor St. Jozef 

Arbeider respectievelijk  Harmonia. 

Wij hopen u allen bij deze vieringen te mogen begroeten. 

Bestuur Stichting Kapel Sterre der Zee Rodeput. 

 

Nieuwe ambo 

Tijdens de paaswake op 23 april zal in de Remigiuskerk een 

nieuwe ambo (lezenaar) onthuld worden, die door kunstenares 

Carina Janssens uit de Bulkemstraat is ontworpen. Zij heeft 10 

jaar geleden ook het bronzen altaar in onze kerk vervaardigd. 

Het was toen al de bedoeling om een bijpassende ambo in 

brons te laten maken. Dankzij een gift van een parochiaan is dit 

thans gerealiseerd. We kunnen alvast verklappen dat het een 

prachtig kunstwerk is geworden en een waardige aanwinst 

voor onze kerk. 

 

Bijdrage parochieblad 

In de maanden april en mei komen de bezorgers van het 

parochieblad bij u aan de deur voor de jaarlijkse bijdrage van  

€ 2,50. 

Indien u niet aanwezig bent dan kunt u de bijdrage in een 

envelop, voorzien van naam en adres, afleveren bij mevrouw 

Annie Smeets, Schilterstraat 8, te Simpelveld 

 

Parochieblad 
Niet iedereen in onze parochie ontvangt het parochieblad. 

Daarom hebben wij besloten om voor één keer het blad huis 

aan huis te bezorgen. Als u na het lezen van het parochieblad 

het op prijs stelt om ook maandelijks op de hoogte te worden 

gehouden van het reilen en zeilen in onze parochie, dan dient u 

onderstaande bon in te vullen en te deponeren in de 

brievenbus van pastoor Pisters aan de Pastoriestraat 15. 

Aanmelding kan ook per email 

 parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl 

De kosten bedragen € 2,50 op jaarbasis.  

 

www.parochiesimpelveld.nl 

Kijk ook eens op onze website: Als er iemand in de parochie is overleden, kunt u dit ook zien op onze website. 

 

Naam:…………………………………………………………. 

 

Straat en huisnummer:………………………………………... 

 

…………………………………………………………………. 

 

Postcode en Woonplaats:……………………………………  

Wenst elke maand het parochieblad te ontvangen. 

mailto:parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl
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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  

9 mei. 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.  

Donderdag 21 april 
Witte Donderdag 

19.00 kerk.zangkoor Harmonia 

aansluitend aanbidding tot 21.00 

 

Vrijdag 22 april 
Goede Vrijdag.  

Vasten– en onthoudingsdag 

14.00 heren zangkoor Harmonia 

Kruisweg Hellingbos 

(bij slecht weer in de kerk) 

 

Zaterdag 23 april 
Paaszaterdag  

Vanaf 9.00 uur communie aan huis 

20.00 Paaswake:  kerk. Zangk. 

Harmonia.  

Jrd. ouders Schiffelers-Peukens, zoon 

Henri en kleindochter Melanie (st); 

Jrd. Hubert Vleugels (st); 

Ouders Leo Snackers en Netta Snackers-

Peukens; 

Jrd. ouders Franssen-Houben (st); 

Annie Grond Scheeren en dochter Bella; 

Jrd. Hub Dritty; 

Jozef Nicolaije; 

Mientje Hollands-Raaijmakers (nms. 

bew. Sterflat); 

Zondag 24 april 
Paaszondag 

9.30 volkszang 

Ouders Genders-Bonten; 

Ron Blezer en overl.fam.; 
11.00 kerk.zangkoor Harmonia 

Peter Ramakers (o); 

Mia Zinzen-Lennartz (o); 

Harrie Otten (o); 

Jrd. ouders Beckers-Muijrers (st); 

Jrd. ouders Jorissen-Stauvermann (st); 

Jrd. Clara Schielen-Hameleers (st); 

Jrd. echtp. de Waal-Jongen en zoon Jacq. 

(st); 

Jrd. Giel en Bertha Xhonneux (st); 

Rietje Reinders-Simons (o); 

Tiny Cleuters-Claessens; 

Alphons Simon (nms.bew.Sterflat); 

Zef Sevarts (o); 

Max Hillen (o); 

Ouders Coerver-Leunissen; 

Tieneke Lemke-Eggen (o); 

Theo Rabeling en dochter Mariëlle  

Thomas-Rabeling; 

Jrd. Hub Bogman en Anny Bonten-

Muijrers; 

Mia Thill-Luiten; 

Math Mobers; 

Jrd. Sjeng Bisschops; 

Ouders Johan Lennartz-Eggen, Jessie en 

ouders Vermeeren-Hodinius; 

Ouders Peter Lennartz-Eggen en doch-

ters Mia en Hanny; 

Jo Hollands (nms echtgenote en kinde-

ren); 

Jrd. Leo Hanneman; 

Maandag 25 april 
Paasmaandag 

11.00 kerk.zangkoor St.Jozef Ar-

beider en fanfare Eendracht Huls 

George Boltong (nms. bew. Sterflat); 

Jrd. ouders Vlieks-Rademakers (st); 

Jrd. ouders Dautzenberg-Didden (st); 

Jeu en Maria Kreuels-Vliex (st); 

Ouders Smeets-Vinders; 

Ouders Knops-Smeets; 

Leden en overl. leden fanfare Eendracht; 

Winand Heuts en Magda Heuts-

Ramaekers; 

 

Dinsdag 26 april 
19.00 

Voor de zieken van onze parochie; 

 

Donderdag 28 april 
19.00 

Mia Beckers-Gorissen (o); 

Giel en Bertha-Xhonneux (st); 

 

Zaterdag 30 april 
Koninginnedag 

10.00 kerk.zangkoor Harmonia 

Uit dankbaarheid; 
Weekend 2e zondag van Pasen  

17.45 

Zwd. Gabriël Nijholt; 

1e jrd. Johan Ploumen; 

Marc Leunissen (o); 

Jrd. ouders Vleugels-Mertens (st); 

Ouders Anna en Johan Vliex en dochter 

Gusti; 

Zef Sevarts (nms. buurtver. “der 

Stamp”); 

Maria Hupperichs-Meijs; 

Jrd. ouders Rhoen-Houben (st); 

Jrd. Lieske Noteborn-Auf den Kamp; 

Zondag 1 mei 
11.00  

Jrd. Louisa Heuts-Lumey (st); 

Jrd. ouders Didden-Habets (st); 

Jrd. echtp. Frings-van Kan (st); 

Jrd. Anthonie Rijsterborgh en Wim 

Knops; 

Ouders Vanderheijden-Hurzel en zonen 

Jo en Wiel; 

Maandag 2 mei 
Opening meimaand Kapel Rode-

put 

19.00 kerk.zangkoor St. Jozef Ar-

beider 

Harrie Otten (o); 

Ger Didden (o); 

Bart Dreuw; 

Leden en overl. leden bestuur stichting 

Kapel Rode Put; 
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Dinsdag 3 mei 
Hulpkerk Huls 

19.00 kerk.zangkoor St. Jozef Ar-

beider 

Joep Meijers (o); 

Cilly Leijmans-Mosseveld (nms. bew. 

Sterflat); 

Woensdag 4 mei 
Dodenherdenking 

19.30 gebedsdienst Remigiuskerk 

 

Donderdag 5 mei 
19.00 Geen H.Mis 

 

Vrijdag 6 mei 
18.30 aanbidding 

19.00 

Toon en Anna Eijkemans-Hamerlinck; 

Zaterdag 7 mei  
14.30 

Huwelijksmis Melissa Bonnema en Luc 

Soomers 
Weekend 3e zondag van Pasen 

17.45 

George Boltong (o); 

Wiel Vankan (o); 

Wiel Packbier (o); 

Frans Claessens (o); 

Jrd. Gerard en Miets van Alphen-

Ramakers (st); 

Jrd. ouders Prumpeler-Crutzen (st); 

Cien Hustin-Jacobs (o); 

Maria Sommer-Crompvoets (o); 

Mia Hofman-van Reij (o); 

Anna Vliex en dochter Gusti; 

Keetje Packbier-Reijnders (o); 

Jrd. Ambrosius Vincken; 

Jrd. ouders Pluijmaekers-Rutters; 

Jo Senden (o); 

Gabriël en Gusti Nijholt; 

Zondag 8 mei 
11.00 

1e jrd. Lies Baars-Meuwissen; 

Alphons Simon (o); 

Zef Sevarts (o); 

Tieneke Lemke-Eggen (o); 

Jrd. Lei Jetten en ouders; 

Dinsdag 10 mei 
19.00 

Ouders Broekmans-Horbach (st); 

Donderdag 12 mei 

19.00 

Jrd. echtp. Tummers-Houben (st); 

Pierre Bessems (v.w. verj.); 

Jo Gotschalk en fam.Gotschalk-Knops; 

Mientje Hollands-Raaijmakers (nms. 

bew. Sterflat); 

 

Zaterdag 14 mei 
Weekend 4e zondag van Pasen 

17.45  Slavisch Ensemble:  

De Baanzenger Heerlerbaan 

Collecte: Roepingenzondag 

1e jrd. Sjir Deckers (o); 

Will Bisschoff (o); 

Jrd. ouders Bisschoff-Jöbses en overl.fam. 

(st); 

Jrd. ouders Bogman-Finken (st); 

Mia Scheeren-Prumpeler; 

Pierre Lemmens en Corrie Lemmens-

Senden (o); 

 

Zondag 15 mei 
Presentatiemis 1e H.Communie 

11.00 fanfare Eendracht Huls 

Collecte: Roepingenzondag 

Johan en Tiny Merx-Bodelier (nms.bew. 

Beaurepart); 

Jrd. echtp. Dodemond-Ramakers en 

 Mathias (st); 

Jrd. ouders Dodemond-Schaeps (st); 

Jrd. ouders Sijben-Rutten (st); 

Jrd. ouders Vaessen-Vrusch (st); 

Voor overl. gelovigen; 

Jrd. ouders Thewessen-Voncken (st); 

Jrd. ouders Hendrix-Lumey (st); 

 

Dinsdag 17 mei 
19.00 

Overl. ouders Jean en Christel Grassère-

Maubach; 

Echtp. Huveneers-van Ophoven (st); 

Overl. ouders en kinderen Xhonneux 

(st); 

 

Donderdag 19 mei 
19.00 

Voor de zieken van onze parochie; 

 

Overleden: 

 

 - 23 mrt: Jo Senden, 74 jaar,  

              St. Georgestraat 3 

 

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. 
……………………………………………………… 

Gedoopt:  

 

- 13 mrt: Ilse Dodemond, dochter van 

Mathé Dodemond en Petra op het Veld, 

Bulkemstraat 6 

 - 3 apr: Björn Kleijnen, zoon van Frank 

Kleijnen en Nicole Godschalk,  

Hondsrug 10 

 - 3 apr: Tess Cox, dochter van Martin 

Cox en Joyce Gasse, Dorpstraat 2 

 - 10 apr: Ilse Deguelle, dochter van 

Marco Deguelle en Cindy Gerards,  

Dalstraat 17, Ubachsberg 

 - 10 apr: Bas Deguelle, zoon van Marco 

Deguelle en Cindy Gerards,  

Dalstraat 17, Ubachsberg 

 - 10 apr: Jesse Enninga, zoon van  

Patrick Enninga en Cindy Hendriks,  

Haembuckersstraat  29 

 - 10 apr: Merle Lamberts, dochter van 

Roger Lamberts en Fabiënne Hollanders, 

St. Remigiusstraat 41 

 

Welkom in onze Kerk. 

……………………………………………………… 

Gaan trouwen:  

 

 - 7 mei 

14.30 huwelijksmis Melissa Bonnema en 

Luc Soomers, St. Nicolaasstraat 36. 

 

 

Proficiat en een mooie dag toegewenst. 
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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 

11 mei.  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.  

Donderdag 21 april. 
WITTE DONDERDAG 

19.00 volkszang  

oud. Pieters-Groven; 

oud. v. Kipperssluis-Burggraaf en  

kinderen; 
aansluitend aanbidding tot 21.00 

uur 

Vrijdag 22 april. 
GOEDE VRIJDAG 

Vasten- en onthoudingsdag 

15.00  

Kruisweg en kruisverering; 

Zaterdag 23 april. 
PAASZATERDAG. 

20.00 Paaswake 

Opluistering: gemengd kerkelijk 

zangkoor St. Bernardus 

Sjeng Senden (buurt); 

echtgen. Schneiders-Zitzen (st.); 

Zondag 24 april. 
PAASZONDAG. 

11.00 Opluistering: gemengd 

kerkelijk zangkoor St. Bernardus 

jrd. Ben Hutschemaekers; 

Sjef Souren; 

oud. Theunissen-Janssen, dochter Tiny en 

zoon Math; 

oud. Pieters-Groven; 

oud. Voncken-Habets en overl. familie; 

oud. Paas-Stallenberg; 

Jacob Coenen; 

Bernard Voncken (buurt); 

Mia Jaskowiak-Monsuwé (o); 

Maandag 25 april. 
PAASMAANDAG. 

11.00 Volkszang 

jrd. Huub Hamers; 

jrd. Math Bisschops (st.); 

Nicola Hutschemaekers en als jrd. v. 

oud. Marell, zoon Math en dochter  

Anny; 

uit dankbaarheid b.g.v. 50-jarig huwelijk; 

 

Woensdag 27 april. 
19.00  

jrd. Wiel Rouwette (st.); 

overledenen v. fam. Janssen-Ramakers; 

Zaterdag 30 april.  
Weekeinde v.d. 2e zondag van Pa-

sen. 

19.00  

Opluistering: koor oud-Berglijsters 

jrd. Sjaak Bisschops; 

jrd. Maria Auf den Kamp-Groenemeijer 

(st.); 

jrd. Alphons Vaessen (st.); 

Jan Schaeks (o); 

Zondag 1 mei.  
 9.45  

voor het welzijn van alle parochianen; 

Woensdag 4 mei. 
19.00  

echtgen. Rouwette-Bex (st.); 

Maria Zitzen (st.) 

Ronald Bosten (st.) 

Zaterdag 7 mei.  
Weekeinde v.d. 3e zondag van Pa-

sen. 

19.00  

jrd. Jef Jongen; 

jrd. oud. Schouteten-Degens (st.); 

jrd. oud. Groenemeijer-Snijders; 

Sientje Voncken-Possen; 

Wiel Wiertz; 

Maria Rosenboom-Moederscheim; 

oud. Bemelmans-Bisschops (st.); 

Aad Martens; 

Fien Boumans-Braun (o); 

Roos Hoenen-Muijtjens (buurt); 

Zondag 8 mei. 
10.00 Viering 1e H. Communie. 

Opluistering: koor oud-Berglijsters 

jrd. Ben Franssen; 

Woensdag 11 mei. 
19.00  

Leo Zinzen (st.); 

Josephina Kerckhoffs (st.); 

Piet en Annie Hendriks; 

Zaterdag 14 mei.  
Weekeinde v.d. 4e zondag van Pa-

sen. Tijdens het weekeinde: collec-

te i.v.m. Roepingenzondag 

15.00  

uit dankbaarh. b.g.v. 50-jarig huwelijk 

Franssen-Adams; 
19.00  

jrd. Maria Pakbier-Laeven (st.); 

jrd. oud. Claessens-Lauvenberg (st.); 

echtgen. Bisschops-Engelen (st.); 

Sjeng Senden (buurt); 

Hens Kasperski (o); 

Zondag 15 mei. 
 9.45 Gregoriaans 

jrd. oud. Reijnders-Meessen (st.); 

tot bijzondere intentie (N.N.); 

oud. Theunissen-Janssen, dochter Tiny en 

zoon Math; 

oud. Souren-Noteborn en zonen; 

Maria Bosch-Moonen (o); 

Mia Jaskowiak-Monsuwé (buurt); 

Woensdag 18 mei. 
19.00 KAPEL COLMONT 

Dankmis: 1e H. Communie; 
……………………………………………………… 

Gedoopt 

27 maart- Evy, dochter van familie  

Senden-Vroemen, Hunsstraat 62. 

17 april– Kjell, zoon van fam. Schaapkens-

Jongen, Kerkstraat 13.  

Van harte proficiat en welkom in onze kerk. 
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Parochie Sint Bernardus Ubachsberg 

Nieuws 

Koffiedrinken  

Op zondag 1 mei in Ubachsberg na de mis van 9.45 uur ! 

Eerste Communie 8 mei 
Op Moederdag doen 11 jongens en meisjes uit groep 4 van 

basisschool Bergop uit Ubachsberg hun 1e H. Communie. Wij 

wensen onze communicanten en hun familie een onvergetelijke 

dag toe. 

Paaseieren rapen 

Traditiegetrouw mogen ook dit jaar kinderen van 2 tot 12 jaar 

op paaszaterdag 23 april a.s. tussen 12 en 15 uur op zoek gaan 

naar paaseieren, die de paashaas in onze huisweide heeft 

verstopt. Bij het inleveren van de eieren ontvangt elk kind een 

leuke verassing. 

Als extra attractie staat in onze boerderijwinkel een chiquita 

sjoelbak opgesteld. Deelnemers aan het paaseieren zoeken 

kunnen hun geluk beproeven aan de sjoelbak. Er is een speciaal 

prijzenpakket voor zowel volwassenen als kinderen. 

Kosten: per deelnemend kind €. 2,50 

Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar in onze winkels, inleveren 

uiterlijk zaterdag 16 april.  Bij voorbaat dank, Bart Spee. 

Vastenmaaltijd  

In Ubachsberg vond 31 

maart een vastenmaaltijd 

plaats met ruim 20 

personen. Zij lieten zich een 

d o o r  s t a g i a i r  J a n 

zelfgemaakte maaltijd goed 

smaken. Voor 10 euro per 

persoon steunden zij 

hiermee het project van onze vastenactie: het opzetten van een 

eigen boerderijtje voor enkele gezinnen in Oeganda. (voor 

recept zie website) 

Bedankt !  
Hartelijk dank aan 

pastoor, kerkbestuur, 

gemengd koor en alle 

p a r o ch i a n e n  v a n 

Ubachsberg voor de 

mooie viering van mijn 

50-jarig priesterfeest 

op 20 maart j.l. 

Het was geweldig ! Hartelijke groeten, Pater Hub Kleijkers.  

Bedankje Bernarduskoor 

Graag willen wij allen van harte bedanken voor de bijdrage 

aan onze jaarlijkse kerkdeurcollecte van 19 en 20 maart. De 

opbrengst bedroeg € 310,06. Tevens staan onze deuren nog 

steeds wagenwijd open voor nieuwe leden. Ook U bent van 

harte welkom bij ons!!!!!!!!  Elly Hanssen, secretaris. 

Mutatie kerkbestuur  
In Ubachsberg zijn er enkele wijzigingen in de samenstelling van 

het kerkbestuur. 

De bisschop heeft per 1 maart j.l. wegens famillie- 

omstandigheden eervol ontslag verleend aan Rinie Lemke als 

secretaris van het kerkbestuur. Wij danken Rinie voor de drie 

jaren van inzet voor ons bestuur. Als nieuwe secretaris is Maria 

Schouteten benoemd.  Tevens is per 1 april j.l. Jan Brants, 

Vrenkeweg 12, door de bisschop benoemd tot lid van ons 

kerkbestuur. Wij wensen Jan een vruchtbare tijd toe in ons 

midden. 

Lentewandeltocht Ubachsberg 

De inmiddels wijd en zijd bekende wandeltocht rond het plateau 

van Ubachsberg wordt dit jaar gehouden op zondag 1 mei. 

De routes voeren over stille veldwegen, bospaden, verharde en 

onverharde wegen rondom Ubachsberg, het hoogst gelegen 

kerkdorp van Nederland! 

Afwisselende tochten waarbij u ongekende vergezichten, 

wijngaarden, vakwerkboerderijen, beschermde natuurgebieden, 

kastelen en andere monumentale gebouwen zult passeren. 

Kortom wie wil ervaren wat een rijkdom Zuid-Limburg te 

bieden heeft, die moet deelnemen aan de Lente- wandeltocht te 

Ubachsberg. 

Roepnaam Naam Adres Woonplaats 

    

Sara van Can  Colmont 6 Ubachsberg 

Luna Dierx Kerkstraat107 Ubachsberg 

Sanna Engelen Milleveld 2 Kunrade 

Ronan Franssen Landsruwe 2 Ubachsberg 

Vanety Italiaander Grootenstraat 4 Ubachsberg 

Nina Jacobs Landsruwe 8 Ubachsberg 

Kars Laeven Mostardstraat 19 Ubachsberg 

Roel Lipsch Hunsstraat 59 Ubachsberg 

Sterre Rutten Kerkstraat 113 Ubachsberg 

Ruben Schreurs Landsruwe 12 Ubachsberg 

Nadie Steinbusch Kruishoeveweg 2 Ubachsberg 
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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  
 

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. M. Schouteten 

Colmont 3 

6367 HE 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 20 mei. 
 

Redactie 

Mieny Grooten, Hein Lemmens, Pastoor Pisters 

 

Inleveren kopij volgende uitgave  

Uiterlijk 6 mei. Liefst per e-mail: 

redactie@parochie-hremigius.nl 
 

Opgeven misintenties volgende uitgave 

Misintenties t/m 10 juni kunt u opgeven t/m 9 mei. 

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

