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vieringen meer gehouden zullen worden. Voor het
kerkbestuur geen gemakkelijke maar niet onvoorspelbare
beslissing.
Inmiddels zijn er van de kant van het kerkbestuur ook al
diverse initiatieven genomen om te bezien of het, voor de
Huls toch wel beeldbepalende, gebouw voor andere
doeleinden gebruikt kan gaan worden. Sluiten betekent in
onze ogen niet meteen slopen !
Op dit moment ligt er één serieus idee. Ook de gemeente
blijft meedenken over mogelijkheden om het gebouw te
behouden.

Eindbestemming Hulpkerk Huls
Bijna 2 jaren geleden werd door het kerkbestuur het besluit
genomen om de wekelijkse vieringen in de Hulpkerk SintJozef-Arbeider op de Huls te beëindigen. De minimale
pastorale bezetting van onze parochie, c.q. parochiecluster én
het teruglopende aantal kerkbezoekers noopte tot deze voor
velen onvriendelijk aanvoelende beslissing. Tijdens een laatste
viering in 2009 werd aan deze motieven ruim aandacht
geschonken.
Afgesproken werd dat de kerk, onder bepaalde
voorwaarden, in gebruik zou blijven voor bijzondere
vieringen ten behoeve van de Hulzer gemeenschap én voor
het houden van avondwakes.
Gedurende de afgelopen twee jaren zijn er, op verzoek, een
drietal Eucharistievieringen gehouden b.g.v. bijzondere
gebeurtenissen; werden er twee doopplechtigheden
gehouden en vonden een 5-tal avondwakes plaats. Een zeer
beperkt gebruik, zo concludeerde het kerkbestuur onlangs
tijdens een vooraf afgesproken evaluatiemoment. Na een
intense afweging van argumenten vóór en tegen behoud van
de Hulpkerk ten behoeve van erediensten en het zoeken
naar alternatieven heeft het kerkbestuur besloten om het
bisdom voor te stellen de Hulpkerk op de Huls “aan de
eredienst te onttrekken”.
Dit betekent dat er in dit kerkgebouw, op termijn (we
verwachten eind 2011, begin 2012) GEEN kerkelijke

Een uitdaging die het kerkbestuur graag aangaat maar zich
hierbij ook realiseert dat het geen makkelijke zaak zal zijn,
immers voor degene(n) die iets met dit gebouw willen/
kunnen, zal nadrukkelijk aan de orde zijn dat het financieel
exploitabel moet zijn. Bovendien moet toekomstig gebruik
passen in het bestemmingsplan en heeft ook het bisdom nog
een stem in de eindbestemming.
Wie mee wil denken in deze complexe situatie: graag !
Wie concrete ideeën heeft: ventileer ze !
Neem gerust contact op met het kerkbestuur (in dit geval
Math Kockelkoren, Huls 53 of Joop Heuts, Sint
Remigiusstraat 31) of met pastoor Pisters.

Bisdom: één mis per parochie per
weekend.
Binnen afzienbare tijd zal dit in heel Limburg een feit zijn.
Niet alleen zijn er minder priesters beschikbaar, er zijn
bovenal te weinig gelovigen (vooral de jongere generaties)
die de eucharistievieringen trouw meevieren. De meeste
kleine en middelgrote parochies in ons bisdom hebben nog
maar één weekendmis. De grotere parochies zullen volgen.
En eigenlijk is één viering per parochie per weekend ook de
meest oorspronkelijke kerkvorm: een geloofsgemeenschap
die één keer per week op één plek samenkomt om te vieren.
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Om het huidige aanbod van H. Missen in ons parochiecluster
Simpelveld-Bocholtz-Ubachsberg voorlopig te kunnen
bedienen zullen de beschikbare parochiepriesters (pastoor
Pisters en pastoor Pierik van Bocholtz) nauwer gaan
samenwerken en elkaar gaan uithelpen. Ook zal pastoor
Pisters aansluiting zoeken bij pastoor Brouwers van het
nabijgelegen parochiecluster Voerendaal-Kunrade.

gemeenschap geen kopers meer komen, dan is de winkel niet
meer levensvatbaar en wordt deze gedwongen om te sluiten.
Wij, het parochiebestuur samen met alle parochianen, zullen
er alles aan moeten doen om te voorkomen dat onze kerk in
de toekomst moet sluiten.

Het parochiebestuur vraagt zich af:
-wat betekent het genomen
parochiegemeenschap Ubachsberg?

Hier en daar zullen H. Missen gaan uitvallen, zodat in geval van
vakantie, verlof of ziekte, altijd twee van de drie - door de
bisschop benoemde - priesters beschikbaar zijn om voor te
kunnen gaan in de weekendmissen. Zie onderstaand schema:

besluit

voor

de

-wat men zal zeggen?
-wat zijn de gevolgen van dit besluit voor u persoonlijk?
-wat betekent dit besluit voor de trouwe kerkbezoekers op
zondag?

Voorstel afstemmen weekenddiensten

Wist u dat:

Simpelveld Bocholtz Ubachsberg Kunrade Voerendaal
Zaterdag

17.45

19.00

19.00

--------

18.00

-mensen die niet trouw onze kerk bezoeken het meeste
commentaar zullen leveren?

Zondag

11.00

9.45

--------

11.15

10.00

-iemand waarschijnlijk de zwarte Piet krijgt toegespeeld?
-men zal zeggen: het ligt eraan dat we geen voldoende
priesters meer hebben?

2 van de 3 beschikbare priesters (Brouwers, Pisters, Pierik)
zouden op deze manier de weekenddiensten kunnen
verzorgen. Ter vergelijking: per 1 juni a.s. vervalt in KlimmenRansdaal de reguliere zaterdagavondmis !

-wanneer er geen misintenties zijn, er maar weinig mensen
zijn die trouw de H. Mis meevieren?
-sommige parochianen de voorkeur er aan geven om elders
de H. Mis mee te vieren? Waarom?
-ieder zijn eigen redenen heeft om er niet te zijn?

Minder H.Missen: Oorzaak en gevolg !
Het parochiebestuur heeft tot taak het algemeen beleid inzake
het beheer van de parochiële vermogens en de doelmatige
aanwending daarvan. Het heeft tevens tot taak het pastorale
team te adviseren over het pastoraal beleid. Het
parochiebestuur Sint Bernardus Ubachsberg heeft gemeend
haar verantwoordelijkheid daarin te moeten nemen. Hetgeen
betekent dat er keuzes gemaakt moesten worden, hoe pijnlijk
deze ook zijn.
Mede naar aanleiding van het feit dat pastor de Haas niet meer
als assistent in vaste dienst van onze parochie is, hebben wij
als parochiebestuur van Ubachsberg moeten besluiten om de
zondagsmis vanaf 1 juli 2011 te laten vervallen (deze H. Mis
was al de minst bezochte weekendmis). Alleen op feestdagen,
bij de eerste communie en als de processie uittrekt zal op
zondag nog een H. Mis gevierd worden in de parochiekerk van
de H. Bernardus.
In het kader van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
het parochiegebeuren vraagt het parochiebestuur aan de
parochianen begrip voor het genomen besluit, speciaal aan de
trouwe bezoekers van de H. Mis op zondag. Het is niet alleen
dat er te weinig priesters zijn om in de H. Mis voor te gaan; er
zijn ook te weinig trouwe bezoekers in de H. Mis op zondag.
Men zou het kunnen vergelijken met het verdwijnen van
winkels in dorpen en kleine kernen: als er vanuit de

-voor de één is dat de pastoor, voor de ander het tijdstip van
de H. Mis, voor weer een ander de verminderde
geloofsbeleving of de gebeurtenissen in en rond de Kerk in
de afgelopen jaren.
Gaarne ontvangt het kerkbestuur van u voorstellen hoe wij
samen een levendige, vitale en open parochiegemeenschap
kunnen zijn ten dienste van alle parochianen.
Het kerkbestuur van de parochie van de H. Bernardus Ubachsberg

Om eens goed over na te denken…..
Kent u nog het fenomeen buurtwinkel?
Met het opkomen van de grotere en goedkopere supers
werden deze kleine zaken langzaam maar zeker weggedrukt.
„Het volk‟ koos voor de weg naar de grote zaken.
Wanneer er zulke grote winkel in je wijk ligt, is dat geen punt.
Maar menige woonbuurt zag opeens alles wegvallen. Met het
verdwijnen van kleine zaken als slagerij, bakker, groentewinkel
en kruidenier werd het niet aantrekkelijk voor postkantoren
om te blijven bestaan. Toen alles was gesloten realiseerde men
zich dat het wel makkelijk was “iets” in de buurt te hebben.
Zeker voor de oudere mens kon dat lastig zijn, omdat deze de
gevolgen van de keuze van „de massa‟ aan den lijve voelde.
Natuurlijk, een kerk is geen winkel….. maar men shopt toch
ook makkelijker bij „de kerk van mijn gading en smaak‟. De tijd
zal ons leren waar alle ontwikkelingen ons heenbrengen.
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1ste H. Communie

Norbertijnenstr. 37

Ruben Claessens

Zaunbrecherstr. 23

Marc Everartz

Grachtstr. 11

Gio Habets

Romeinenstr. 5

Milou Hollands

Puntelstr. 22

Laurent Huppertz

Koolhoverweg 41

Kjell Krause

Pannisserweide 19

Daan te Loo

Huls 78

Tom Middelhoven

St. Remigiusstr. 63

Luna Römkens

Stampstr. 34

Lieke Rutten

St. Remigiusstr. 3

Juul Steinbusch

Stationstr. 7

Joëlle v.d. Velde

Deus 1

Romeinenstr. 2 A

Stefan Bey

Diddenstr. 26

Sam Bodelier

Vincentiusstr. 4

Sterre Bormans

van Werschstr. 1

Deffney Brabant

St. Remigiusstr. 65

Rim Crutzen

Bosschenhuizen 10

Ben Faas

Schiffelderstr. 34

Luc Frissen

Kanthuisstr. 24

Shakira Italiaander

Stampstr. 77 A

Kim Lanckohr

Bocholtzerweg 10

Lange Graaf 5

Job Schöller

van Werschstr. 9

Esmée Souren

Hartjensweg 1

Dwanja Sterken

Brandstr. 159

Zoë Verhiel

Baakstr. 40

Lissa Willems

Pannisserweide 34

Johannes Paulus II populairste paus

Van de pausen van de jongste vijftig jaar gaat de voorkeur van
61 procent van de Fransen duidelijk uit naar paus Johannes
Paulus II, die op 1 mei door paus Benedictus XVI werd
zaligverklaard. Dat blijkt uit de resultaten van een opiniepeiling
die in opdracht van het Franse katholieke weekblad Pèlerin
werd gehouden.

Huls 96

Lonne America

Camiel Schnackers

Bocholtz

Linda v.d. Waarsenburg Huls 97
Tessa Witte

Bosschenhuizen 7

Sanna Engelen die op 8 mei in Ubachsberg de Communie deed
woont in Klaverweerd 2 Ubachsberg (rechtgezet).

Hieronder de namen van de 34 jongens en meisjes uit groep 4
van rk basisschool De Meridiaan die op zondag 22 mei hun 1e
H.Communie ontvangen in de Remigiuskerk Simpelveld:

Nina Caris

Philipp Richter

Alle kinderen en hun families: van harte proficiat en een hele
mooie dag !

Communicantjes

Huls 21

Romeinenstr. 7

Op 22 mei viert Luca Meens, Steenstraat 1A, de 1e Communie
samen met groep 4 van de St. Tarcisiusschool te Heerlen.

Dag zonnetje, dag vlindertjes,
dag bloemetjes in de wei.
Ik wil jullie iets vertellen
want ik voel me toch zo blij.
Binnenkort is het feest
want ik doe mijn communie op 22 mei
Ik nodig jullie uit:Vier mee met mij.

Fynn Bijlsma

Isis Leclaire

Bocholtz

73 procent van de Franse katholieken vindt Johannes Paulus II
de beste paus. Bij de regelmatig pratikerende loopt dit zelfs op
tot 80 procent.
Paus Benedictus XVI bekleedt met 18 procent de tweede
plaats. Johannes XXIII komt op de derde plaats met 16
procent.
Johannes Paulus II doet het in de opiniepeiling vooral goed bij
de 35-49 jarigen.
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gezellig samenzijn na afloop van de processie. Dit jaar zal dit op
de Huls plaatsvinden, deze keer het eindpunt van de „Bronk‟.
Hieronder treft u de processieroute aan. Woont u aan de
route dan zou het geweldig zijn als u „vlagt‟ die dag of op een
andere wijze met een gepaste versiering laat blijken dat we met
zijn allen in feeststemming zijn als de processie door het dorp
trekt.
Het verloop van de processiedag is dit jaar anders:
De processie zal ‟s ochtends om 09.00 uur vanaf de
Remigiuskerk vertrekken (er is dus géén H. Mis vooraf!) en
rond 10.30 op de Huls aankomen. Daar zal ter afsluiting rond
10.45 uur een H. Mis worden opgedragen op het voorplein van
de Hulpkerk.
Na de mis kunnen alle aanwezigen terzijde van de kerk
genieten van een gratis kop koffie of thee, met uiteraard een
passende Limburgse versnapering. Dat dit enkel mogelijk is
door een goede samenwerking tussen kerkbestuur en
vrijwilligers, c.q. buurtbewoners mag hierbij niet onvermeld
blijven.

Meimaand Mariamaand
Op de Rode Put staat een Mariakapelletje in de natuur
bloemen bloeien bij de overbuur

Ons devies: neem lekker even de tijd om bij te praten en wie
weet weer mensen te ontmoeten die je al een tijd niet meer
gezien hebt.

's avonds komen de merels er graag zingen
een meifeest, dat als een droom kan beginnen.
Het Mariabeeld staat te wachten in de kapel

Uiteraard nodigen wij u van harte uit om op Hemelvaartsdag
aan „Bronk‟ en „Bronkfes‟ deel te nemen.

draagt van ieder de geheimen, dat weet men wel.
Altijd hangt er een sfeer van welkom zijn,
iedereen komt er graag, groot en klein,

Route processie via Molsberg naar de
Huls

Maria geeft ook aan ieder een teken: blijf eens staan,

Kerk – Panneslagerstraat – Dr.Poelsplein (rustaltaar) Pleistraat – Oude Molsbergerweg – Pannisserweide - Molsberg
(rustaltaar) - Bouwerweg – Kerk Huls: Afsluiting met H.Mis.

of bid een Weesgegroetje voor het verder gaan.
Wij moeten eens spreken: houdt uw hart open en klaar,
zo brengt uw Moeder, alles weer voor mekaar.

Opstelling van de processie
bloemen bloeien bij mijn overbuur.

Opgelet: De volgnummers geven de volgorde van de groepen weer in
de processie:

Van ver hoor ik bedevaarders zingen, in de avond zo

In de Pastoriestraat richting Panneslagerstraat:

koel,

1. Acolieten met Kruis

dan glimlacht mijn hart, bij dat liefdesgevoel.

2. Wijnrank

Een Mariakapelletje in de natuur,

3. Eerste Communicantjes
Elk bezoekje maakt uw Moeder zo blij,

4. Fanfare Eendracht Huls

zo wacht ze geduldig, niet alleen in mei.

In de Irmstraat richting Panneslagerstraat:
5. Vrouwengilde

Tradities zijn er om te koesteren:

6. Dames ZijActief

zo ook onze „Bronk‟ en het „Bronkfes‟

8. Eerwaarde zusters

7. Overige dames
In de Vroenhofstraat richting Panneslagerstraat:

Op donderdag 2 juni a.s. vieren we op Hemelvaartsdag, sinds
vele jaren de dag van de “Groeëse Bronk” in Simpelveld. Een
traditie die sinds een 5-tal jaren aangevuld wordt met een

9. Schutterij St. George
10. T.A.C.
16. Harmonie St.Caecilia
17. Overige heren
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Op het kerkplein:

Zoals wij U al eerder berichtten, is de Uganda Child Care
Foundation een stichting die zich inzet voor kinderen in
Oeganda. Ze concentreren zich op één van de armste delen
van het land, de regio Rakaii. Ze geven financiële en educatieve
hulp in de meest brede zin van het woord, vanuit een christelijk
perspectief. Ze zetten zich in voor kinderen in Oeganda,
ongeacht afkomst of religie.

11. Misdienaars en Acolieten
12. Allerheiligste ( hemel wordt gedragen door T.A.C.)
13. Kerkbestuur
14. Gemeentebestuur
15. Kerkelijke zangkoren Harmonia en St. Jozef Arbeider.

Kerkcollecte Nederlandse missionaris
In het weekend van 4 en 5 juni is de kerkcollecte voor het
werk van missionarissen en missionair werkers in Brazilië, met
de focus op de problematiek rondom landloze boeren. Het is
van groot belang dat iedereen een plek heeft in de samenleving,
alleen dan kunnen armoede en conflicten worden tegengegaan.

Voor het project homefarming (thuis boeren: zie foto‟s) heeft
de stichting UCCF een bedrag nodig van 3200,00 euro. We
kunnen dus stellen, dat onze doelstelling meer dan behaald is!
Nogmaals heel veel dank!!!

Geweldige opbrengst vastenactie
Beste parochianen, lieve mensen,
In Simpelveld, Ubachsberg en Bocholtz hebben wij ons dit jaar
gezamenlijk ingezet voor de vastenactie. En wel voor de
stichting Uganda Child Care Foundation (UUCF).
Mede door inzet van vele vrijwilligers en de gulle giften van
onze parochianen in bovengenoemde parochies, hebben wij het
geweldige bedrag van € 5051,93 bij elkaar gebracht. (Simpelveld
en Ubachsberg: samen € 2615,33; Bocholtz: € 2436,60).
Hiervoor heel veel dank!!!
Dat is echter nog niet alles. Ook het Grootseminarie Rolduc de priesteropleiding van ons Bisdom - en de
onderwijsgedelegeerde hebben zich ingezet en geld ingezameld
voor de UCCF. De exacte opbrengst daarvan is momenteel
nog niet bekend. Ook hiervoor heel veel dank.
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Communie aan huis

Misdienaars bedanken
De Paascollecte voor de misdienaars bracht in Simpelveld het
mooie bedrag op van € 684, 77 en op Ubachsberg €285, 87.
De jongens en meisjes die misdienaar zijn hebben wel iets
extra‟s verdiend voor hun trouwe dienst aan het altaar en dat
heeft u laten blijken door uw gave. Daarom onze hartelijke
dank namens de misdienaars en acolieten.

Wanneer u niet meer in staat bent om naar de kerk te gaan, is
dat voor uzelf en voor onze gemeenschap een gemis. Maar de
kerk komt graag naar u toe. U kunt maandelijks de H.
Communie thuis ontvangen. Neem contact op met de
pastoor. Op vrijdag 3 juni vanaf 9.00 uur wordt in Simpelveld
de communie thuisgebracht. In Ubachsberg volgens afspraak.

Doopvoorbereiding

Koffiedrinken noa de mès

Ouders die hun pasgeboren kindje willen laten dopen worden
uitgenodigd mee te doen met de doopvoorbereiding. De
eerstvolgende bijeenkomst is: op maandagavond 6 juni van
20.00 tot 21.30 uur in de parochiezaal Simpelveld t.o. de Sint
Remigiuskerk en op maandag 4 juli in parochiezaal Moscou
rechtsonder naast de Sint Lambertuskerk in Kerkrade.
Opgave doopsels bij de pastoor.

Het koffiedrinken noa de mès begint een gezellige
traditie te worden iedereen die al eens gebruik heeft
gemaakt van de gastvrijheid van onze pastoor spreekt er
zijn waardering over uit.

Onthulling Ambo Remigiuskerk

Dus mensen, kom ook eens kijken. Vooral met mooi
weer kunnen we niet alleen genieten van een lekker
kopje koffie, maar ook van de prachtige pastorietuin.
Een woord van dank is zeker op zijn plaats aan de
vrijwilligers die zorgen voor een gezellige sfeer en
lekkere koffie.
Dit geldt natuurlijk ook voor Ubachsberg: ook daar
serveren de vrijwilligers heerlijk verse koffie en ook hier
is iedereen welkom.
De pastoor hoopt u na de mis te begroeten op zondag
29 mei in de parochiezaal t/o de kerk in
Simpelveld en op zondag 5 juni in de pastorie in
Ubachsberg. Welkom.
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Parochie Sint Remigius Simpelveld
Nieuws
www.parochiesimpelveld.nl
Zonnebloem activiteiten
De vrijwilligers van de Zonnebloem afd. Simpelveld zijn in de
weken voorafgaand aan Pasen druk bezig geweest. Voor de
bewoners van Zorgcentrum Bocholtz werd samen met de
activiteitenbegeleiding een Paasmiddag georganiseerd en
uitgevoerd. Op maandagochtend 18 april j.l. hebben een
zevental vrijwilligers met 21 personen de speciale
winkelochtend van ‟t Loon in Heerlen bezocht. In diezelfde
goede week waren de vrijwilligers met een paasattentie op
bezoek bij zo‟n 50 zieke en oudere Simpelveldenaren in de
zorghuizen, verpleegklinieken en ziekenhuizen in de omgeving.
De eerstvolgende activiteit van de Zonnebloem is de
Zonnebloemmiddag op woensdag 25 mei 2011 in
Partycentrum Oud Zumpelveld aan de Irmstraat.
Toegangskaartjes zijn verkrijgbaar bij de Zonnebloem
vrijwilligers voor de prijs van 8.- euro, inbegrepen zijn koffie
met vlaai, een drankje en een warme hap.
De jaarlijkse boottocht vindt op woensdag 5 oktober plaats,
een datum die alvast op de kalender gezet kan worden.

bestaat uit een orkest van zo‟n 20 man. Naast dit orkest
treedt ook nog een klein ensemble op.
Accordia geeft regelmatig uitvoeringen in de regio evenals
daarbuiten. Concertreizen zijn gemaakt naar Duitsland,
Oostenrijk, Slovenië en Italië. Uitvoeringen van Accordia zijn
meerdere malen te beluisteren geweest via Radio 4 en de
Regionale omroep Limburg (L1). Een mijlpaal in de
geschiedenis van de vereniging was de eerste prijs met lof der
jury tijdens het WMC in 1989.
Onder het motto “een nieuwe lente een nieuw geluid”
brengen beide verenigingen een zeer gevarieerd programma,
een keur van lichte, klassieke en populaire muziek. Wij hopen
dat ons concert u in lentestemming brengt. Entree: vrij gave.
Na afloop van het concert is er een gezellig samenzijn in de
zaal van Partycentrum Oud Zumpelveld Irmstraat 23.
Uitgenodigd zijn alle bezoekers van het concert en
deelnemende verenigingen met aanhang.
Het Simpelvelds Mannenkoor David en accordeonvereniging
Accordia rekenen op uw aanwezigheid. Tot zondag 29 mei.

Lenteconcert op zondag 29 mei 2011
Een nieuw lente een nieuw geluid. Het Simpelvelds
Mannenkoor David verheugt zich op dit lenteconcert dat ze
samen geeft met accordeonvereniging “ Accordia” uit
Kerkrade. Een koude winter lang hebben beide verenigingen
zich voorbereid op dit concert. Laat u verrassen, er staan
diverse spectaculaire werken op het programma,
Het
Lenteconcert wordt gegeven op zondag 29 mei a.s. in de
kerk van de H. Remigius te Simpelveld, aanvangstijd
17.30 uur.

Kijk ook eens op de parochie website
www.parochiesimpelveld.nl
Foto: Interieur Hulpkerk Sint Jozef Arbeider Huls

Het Simpelvelds Mannenkoor David staat onderleiding van
dirigent Jean Lardinois. Accordeonvereniging “Accordia staat
onder leiding van Maurice Kersten.
Het repertoire van accordeonvereniging “Accordia“ kent een
grote verscheidenheid aan stijlen en genres. Uitgevoerd
worden zowel klassieke werken, jazz, volksmuziek als
populaire werken, o.a werken van Albinoni, Gershwin als
Russische volksmuziek staan op het programma. Accordia
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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
30 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.

Zaterdag 21 mei
Weekend 5e zondag van Pasen
17.45 kerk. zangkoor St. Jozef
Arbeider

Cita Hamerlinck-Pisters (o);
Jrd. ouders Bonnema-Schumacher en
zoon Leo (st);
Jrd. Leny Ruyters-Deswijzen (st);
Jrd. Jozef Simon (st);
Jrd. Sjef Bodelier;
Ouders Otten-Merx en fam;
Ouders J. Weijers-Bleijlevens;
Jrd. ouders C.Lommen-Roden, zonen
Nol en Josef;

Zondag 22 mei
10.00 m.m.v. harmonie St. Caecilia: Viering 1e H.Communie

Jrd. Fieny Leclaire-Müller;
Opa en oma Souren-Hupperichs
(nms.communicantje Esmée Souren);

Dinsdag 24 mei
19.00

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

Donderdag 26 mei
19.00 Kapel Rodeput
Dankmis communicanten met
zanggroep “de Wijnrank”

Mia Beckers-Gorissen (o);
Giel en Bertha Xhonneux (st);

Zaterdag 28 mei
Weekend 6e zondag van Pasen
17.45

1e jrd. Marc Leunissen (o);
Dora Wierts-van Schayk (o);
Jrd. ouders Hollands-van Loo (st);
Sjeng Dautzenberg (o);
Jrd. echtp. Douven-Bleijlevens en
Maria Heuts (st);
Jrd. Anna Lumey (st);
Jrd. ouders van Wersch-Vijgen (st);
Jrd. Ria Pelzer-Dackus;
Ouders Schöller-Vleugels en Piet Kleijkers;
Ouders Boon-Loomans en zoon John;
Jrd. ouders Lukassen-Horbach en
schoonzoon Jan Bosch;
Cilly Leijmans-Mosseveld (nms. bew.
Sterflat);

Jrd. Anny Loneus-Bosch en voor Hub
Loneus;
Jrd. ouders Scheepers-Heijdendael;
Rob Grooten (nms buren);
17.30
Voorjaarsconcert Mannenkoor David

Dinsdag 31 mei
19.00 kapel Rodeput
Sluiting meimaand:
kerk. zangkoor Harmonia

Harrie Otten (nms. buurt Rodeput);
Ger Didden (o);
Bart Dreuw;
Jrd. Ben Starmans;
Godfied Vleugels;
Mia Hofman-van Reij en leden en
overl. leden KVG;
T.i.v. een zieke;
Ron Blezer en overl. fam.;

Zondag 29 mei
11.00 kindernevendienst
e

1 jrd. Harrie Otten (o);
1e jrd. Lieske Voncken-Horbach (o);
George Boltong (nms. bew. Sterflat);
Ouders Vrusch-Vaessen en zoon Piet;
Jrd. ouders Habets-Schijen en Maria
Spork-Habets (st);
Els Muijrers-Creusen (o);
Jrd. Wiel Simons;
Jrd. ouders Lardenois-Horbach;
Jrd. ouders Lennertz-Andriolo, zoon
Jup en kleinzoon Dave;
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Donderdag 2 juni
Hemelvaart van de Heer
9.00 vertrek processie
Kerk. zangkoor Harmonia en
kerk. zangkoor St. Jozef Arbeider
Na einde processie H. Mis in
hulpkerk Huls om 10.45

Jrd. Pierre Bisschoff (st);
Rietje Simons-Reinders (o);
Zef Sevarts (o);

Vrijdag 3 juni
V.a. 9.00 ziekencommunie
18.30 Aanbidding
19.00

Voor de intenties uit het boek in de
kerk;
Leden en overl.leden bewonersvereniging Sterflat;

Dinsdag 7 juni
19.00

Joep Meijers (o);
Cilly Leijmans-Mosseveld (nms. bew.
Sterflat);
Ouders Broekmans-Horbach (st);
Jrd. ouders Mohr-Hamers;

Donderdag 9 juni
19.00

Zaterdag 4 juni
Weekend 7e zondag van Pasen
17.45 Weekend: Collecte v. Nederlandse Missionarissen

1e jrd. Wiel Vankan en voor Antje
Vankan-Knops (o);
1e jrd. Cita Hamerlinck-Pisters (o);
Jrd. ouders Heuts-Vandeweijer (st);
Jrd. ouders Kerkhoffs-Hensgens (st);
Wiel Packbier (o);
Frans Claessens (o);
Jrd. ouders Ad Beij en Annie BeijVandeberg en kleinzoon Ger Beij (st);
Jrd. ouders Muijrers-Scheeren en
dochters Mia en Gerda (st);
Jrd. Lambert Wings (st);
Maria Sommer-Crompvoets (o);
Jrd. ouders Palmen-Jaspers;
Keetje Packbier-Reijnders (o);
Jrd. Lies v.d.Weijer-Eijkenboom;
Jrd. ouders Vliex-Storms en fam.;

Zondag 5 juni
11.00

Jrd. George Cremers (st);
Jrd. Sjef Engelen (st);
Jrd. echtp. Huveneers-van Ophoven
(st);
Jan Bemelmans;
Ouders Reulen-Doveren en Lie Doveren;

Wiel Bisschoff (o);
Jrd. ouders Swelsen-Meijers en zoon
(st);
Jo Gotschalk en fam. GotschalkKnops;
Jo Senden (o);
Mientje Hollands-Raaijmakers (nms.
bew. Sterflat);
T.i.v. een zieke;

- 25 apr: Tiny Hagenaars-Kaelen,
65 jaar, Hulsbergweg 5

LENTE IN DE KERK ?

- 4 mei: Jos Hamers,
62 jaar, Plateweg 12, Bocholtz

Naast de teleurstellende berichten
over seksueel misbruik van priesters en
anderen in de kerk, klinkt er ook wel
eens een hoopvol bericht: in Frankrijk
werden in de Paasnacht 2952 volwassenen gedoopt.
Dat is een derde deel van de volwassenen die zich momenteel voorbereiden
op het H. Doopsel. Dat zijn er in totaal
8590. Vaak zijn het jonge mensen, die
bewust katholiek willen worden. Zij
hebben een opleiding en voorbereiding
ontvangen van twee jaar.
In België werden in de Paasnacht 152
volwassenen gedoopt en ontvingen in
die dagen 95 volwassenen het H.
Vormsel. Dat wil zeggen dat er in deze
dagen 247 jonge mensen lid werden
van onze Katholieke Geloofsgemeenschap in België.
Dat is toch een blij geluid dat gehoord
mag worden in deze dagen.

Zolang er een vonk is
is er hoop op een gloed
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Overleden:

- 30 apr: Albert Hofman,
78 jaar, Zorgcentrum Vroenhof Kerkrade, vh. Bulkemstr.

- 7 mei: Johan Leijmans,
75 jaar, Schilterstraat 68
- 7 mei: Mien Coemans-van Wersch,
85 jaar, Verpleeghuis Lückerheide
Kerkrade, vh. P.Damiaanstr.

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.
………………………………………………………

Parochie Sint Bernardus Ubachsberg
Kerkdiensten

Opgave misintenties Ubachsberg
Misintenties voor opname in het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met woensdag
1 juni. 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 21 mei.
e

Weekeinde v.d. 5 zondag van
Pasen.
19.00
Opluistering: gemengd kerkelijk zangkoor St. Bernardus

jrd. oud. Waelen-Hamers (st.);
echtgen. Schneiders-Zitzen (st.);
Eugène Klinkenberg (o);

Zondag 29 mei.

Gedoopt

9.45

jrd. oud. van de Berg-Sieben (st.);

Woensdag 1 juni.
19.00

oud. Franssen-Moulen;
Agnes Zinzen (st.);
Ronald Bosten (st.);
echtgen. Rouwette-Bex (st.);

Donderdag 2 juni.
Zondag 22 mei.
9.45

overledenen v. fam. Bex-Schrijvers
(st.);
Hub Aelmans;
Anneke Aelmans-Voncken (o);

Woensdag 25 mei.
19.00

jrd. oud. Hamers-Crasborn;
Maria Zitzen (st.);
echtgen. Schneiders-Zitzen (st.);

Zaterdag 28 mei.
Weekeinde v.d. 6e zondag van
Pasen.
19.00
Opluistering: koor oudBerglijsters

jrd. Hub Ernes;
jrd. oud. van Wersch-Meessen (st.);
jrd. oud. Meessen-Pijls (st.);
jrd. oud. Muytjens-Laeven (st.);
Sjef Souren (verj.);
Jan Schaeks (o);

HEMELVAART VAN DE
HEER.
11.00
Gregoriaans

oud. Pieters-Groven;
Mia Jaskowiak-Monsuwé (o);

Zaterdag 4 juni.

1 mei: Fabrice Musiaux, zoon van
familie Musiaux-Serraarens,
Landsruwe 27. Proficiat.
………………………………………………………

Overleden

Weekeinde v.d. 7e zondag van
Pasen.
Collecte Ned. Missionarissen
19.00

zwd. Ann Rosenboom;
jrd. Annie Pieters-Bisschops;
Maria Rosenboom-Moederscheim;
Roos Hoenen-Muijtjens;
Sjeng Senden (buurt);
Fien Boumans-Braun(o);

Zondag 5 juni.
9.45

jrd. Antoon Cox en Lucie CoxHorbach (st.);
oud. Huijnen-Dormans, uit dankbaarheid en v. Huub van Wissen;
Maria Zitzen (verj.);

Woensdag 8 juni.
19.00

Martinus Vliegen (st.);
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6 mei: Zus Ficker-Hendriks,
Kamille 5, Voerendaal, 80 jaar.
7 mei: Frieda Habets-Dondertman,
Mostardtraat 1, 88 jaar.
Wil hen in uw gebeden gedenken.

Bernardusfeest + Processie
Dit jaar gaat de H.Mis op Bernarduszondag 21 augustus nog gewoon
door. Aanvang om 11.00 uur.
Zondag 10 juli is processiezondag.

Parochie Sint Bernardus Ubachsberg
Nieuws
Jaarlijkse zeskamp Voetbalvereniging
RKSVB.

Heeft u interesse om deel te nemen aan dit konkoer.

Op Hemelvaartsdag donderdag 2 juni aanstaande is het weer
zover. RKSVB organiseert de jaarlijkse zeskamp op de
voetbalweide. Ieder jaar weer een gezellige dag. De leuke
afwisselende spellen en de goede sfeer tussen de teams zorgen
altijd voor een geslaagde dag.

Voor meer informatie:

Wil je de deze zeskamp dit jaar niet missen , stuur dan een
email. Minimaal 6 personen zijn nodig om een team te vormen.
Een leuke mascotte is uiteraard welkom!

De Blinde

Meld u dan aan voor 1 juni a.s. via onderstaande mailadres of
telefoonnummer.

Aanvang zeskamp is om 12.00 uur.
Opgeven graag voor 16 mei bij:
karenbeckers@hotmail.com of stannekebeckers@hotmail.com.

Telefoon

: 06 – 52 66 48 66

Email

:sjlagerkonkoergenberg@online.nl

Er was eens een blinde man, die in een drukke winkelstraat aan
de rand van het voetpad zat. Aan zijn voeten lag een hoed en
daarbij een eenvoudig kartonnen bord met daarop de tekst: “Ik
ben blind . Help me a.u.b.”
Een voorname heer kwam voorbij, stond stil en stelde vast, dat
slechts enkele koperen eurocentjes in de hoed lagen van de
blinde. Hij blies zijn wangen bol en zonder iets te vragen of te
zeggen, nam hij het karton, diepte een stift uit zijn jas en schreef
op de keerzijde een andere boodschap. Hij plaatste het bord
terug aan de voeten van de blinde man en ging heen.

Gouden Bruiloft
Op zaterdag 11 juni hoopt het
echtpaar Wiertz-Beerkens,
Hunsstraat 42, haar gouden bruiloft
te vieren Wij wensen hen een fijne
dag toe en nog veel gezonde jaren
samen. Proficiat !

In de namiddag kwam die heer opnieuw langs en merkte op dat
de hoed nu toch redelijk gevuld was met eurobiljetten en
munten. De blinde man hoorde goed, was alert en herkende de
stap van die heer.

Instrumentenfonds-aktie Fanfare St.
Cecilia Ubachsberg.
In de periode van 9 mei t/m 23 mei zal de fanfare haar
gebruikelijke Instrumentenfonds -aktie houden.
De Ubachsbergse bevolking wordt bij voorbaat bedankt voor
haar gulle gaven.

Hij zei hem hoe dankbaar hij was en vroeg wat voor bijzonders
op de keerzijde van het karton stond geschreven. “O”,
antwoordde de heer luchtig, “gewoon niets anders dan jouw
boodschap, maar dan met andere woorden”. Hij glimlachte en
ging rustig verder.
De blinde heeft nooit echt geweten wat voor een nieuwe
boodschap op de keerzijde van het karton stond. Ze luidde:
“Vandaag is het lente ! Maar ik kan het niet zien”…..

Sjlagerkonkoer 2011 in Ubachsberg
Met de klanken van de carnavalssjlagers van vorig jaar nog vers
in het gehoor, is men in Ubachsberg al druk bezig met de
voorbereidingen voor het komende carnavalsseizoen. Stichting
Leedjeskonkoer GenBerg organiseert dit jaar na het geweldig
succes van afgelopen jaar voor de 2e keer hun Leedjeskonkoer
op Ubachsberg.

Beste mensen:
Als iets belangrijks en goeds in je leven niet direct lukt, probeer
dan eens een andere aanpak uit. Wellicht merk je dan dat je
toch een positief resultaat bereikt. Wees creatief en vooral ook
dankbaar dat je nu van Gods mooie kleurrijke natuur mag
genieten.

Het konkoer vindt dit jaar plaats op zaterdag 19 november
2011.
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COLOFON
Pastoor R. Pisters

Pastoor P. Pierik, parochieassistent

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

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

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

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

Kerkbijdrage t.n.v. Kerkbestuur St. Remigius

Kerkbijdrage t.n.v. Kerkbestuur St. Bernardus

ABN/AMRO 45.24.55.359
REGIOBANK 67.85.07.848
Voor betaling misintenties:

RABO
ING

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 10 juni.

Redactie

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

Mieny Grooten, Hein Lemmens, Pastoor Pisters

Inleveren kopij volgende uitgave

Zondag:

Uiterlijk 27 mei. Liefst per e-mail:
redactie@parochie-hremigius.nl

Opgeven misintenties volgende uitgave
Misintenties t/m 8 juli kunt u opgeven tot/met 30 mei.
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

Opgave in Simpelveld: maandag en vrijdag
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)
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