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Mag ik me even voorstellen ?
Ik ben Rijo Muprappallil Joseph, priesterstudent aan het
Groot seminarie Rolduc in Kerkrade.
Ik kom uit India. Ik ben in 1984 in Kerala (een van de
zuidelijke deelstaten van India) geboren in een gezin van 3
kinderen, ik ben de jongste thuis.

Dit zesde jaar van de opleiding is bekend als het pastoraal
jaar en in dit jaar mag ik in uw parochies Simpelveld en
Ubachsberg stage lopen.
De bedoeling van dit pastoraal jaar is dat ik onder de
begeleiding van pastoor Pisters in uw parochies kom
luisteren, leren en boven alles meedoen.

Ik ben priesterstudent voor het katholieke Bisdom van

Om alvast een hele kleine indruk te krijgen zal ik in de

Kanjirapally in Kerala. Al vanaf mijn kindertijd heb ik een

maand juli gedurende een week in uw parochies te gast

groot verlangen naar het priesterschap.

zijn en ik hoop dat ik gedurende deze korte tijd met velen

Daarom ben ik na mijn middelbare school, vanaf juni 2000,
begonnen aan mijn priesteropleiding in het klein seminarie
van het Bisdom Kanjirapally.

van u kennis kan maken en zo een beetje van de parochies
kan proeven. Vanaf september zal ik wekelijks op diverse
momenten, ook in de weekenden in uw parochies
aanwezig zijn.

Vanuit het kleinseminarie ben ik naar de universiteit

Van velen heb ik gehoord dat uw parochies echt

gegaan voor mijn universitaire opleiding. Daar heb ik een

levendige gemeenschappen zijn. Gedurende mijn pastoraal

bachelor

jaar zie ik dan ook uit naar een nadere persoonlijke

in

„wereld geschiedenis‟

behaald. Na de

vijfjarige opleiding op het klein seminarie ben ik gestuurd

kennismaking

naar het Groot seminarie voor mijn filosofie opleiding, en

gelegenheden. Ervaring is de moeder van alles, d.w.z. op

deze opleiding duurde twee jaar.

het seminarie hebben wij vele dingen in theorie

Na mijn filosofie studie heb ik een jaar stage gelopen in de
diocesane Curie en de kerkelijke rechtbank van het
bisdom Kanjirapally. In december 2008 ben ik naar

met

velen

van

u

bij

verschillende

gestudeerd en nu het is de tijd voor praktijk. Ik hoop dat
ik vele dingen van u kan leren voor mijn toekomstige werk
in een parochie.

Nederland gekomen voor mijn theologie opleiding op

Jullie kunnen iets proeven over mijn deelstaat Kerala, India

Rolduc. Komende september begint voor mij het zesde

via deze site: http://www.keralatourism.org/pictures/

jaar van deze opleiding.
Ik wens u allen een hele fijne vakantie toe, rust goed uit
met Gods zegen en tot in juli of september.

Doopvoorbereiding
Ouders die hun pasgeboren kindje willen laten dopen
worden

uitgenodigd

mee

te

doen

met

de

doopvoorbereiding.
De eerstvolgende bijeenkomst is: op maandagavond 4 juli
van 20.00 tot 21.30 uur in de parochiezaal Moscou,
rechtsonder naast de Sint Lambertuskerk in Kerkrade.
Opgave doopsels bij de pastoor.
In augustus is er i.v.m. vakanties geen doopvoorbereiding
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Communie aan huis
Wanneer u niet meer in staat bent om naar de kerk te
gaan, is dat voor uzelf en voor onze gemeenschap een
gemis. Maar de kerk komt graag naar u toe. U kunt
maandelijks de H. Communie thuis ontvangen. Neem
contact op met de pastoor. Op vrijdag 1 juli vanaf 9.00 uur
wordt in Simpelveld de communie thuisgebracht door onze
nieuwe stagiair. In Ubachsberg doet hij dat op afspraak.

Rozenkrans bidden H.Hart kapel
Bosschenhuizen
In de maand juni zal er elke
vrijdag om 20.00 uur de

PINKSTEREN

rozenkrans

Laat mij, Heer, door de kracht van Uw Geest

worden in de H.Hart kapel

elke dag een wonder verrichten,
een klein wonder van liefde,
dat steeds een ziel uit het duister zal lichten,

te

gebeden

Bosschenhuizen.

Wij

hopen dat velen hieraan
zullen deelnemen.
Op 1 juli is de dag van het
Heilig Hartfeest; dan

is er

een wonder dat weer hoop schenkt en moed,

om 19.00 uur een H.Mis aan

dat treurenden vreugdevol laat loven

de kapel, opgeluisterd door

en zelfs harten van steen trillen doet.

het kerkkoor van de Huls.

Heer, schenk mij die geestkracht van boven.
Laat mij, Heer, door uw Geest onbevreesd

Barbecue misdienaars Simpelveld

met vurige tong de vlam ontsteken

Als dank voor hun trouwe inzet - want wat is nu een H.Mis

op plaatsen waar Uw liefde is geweest,

zonder misdienaars? – organiseert de pastoor samen met

doch voor kou reeds lang is geweken.

de dames en heren van de misdienaargroep wederom een
gezellige barbecue

op vrijdagavond 17 juni. Een mooi

initiatief en zeker ook bedoeld opdat de jongens en meisjes

Geef mij de kracht die Simson bezat

en hun ouders elkaar beter te leren kennen.

om wereldse tempels te vernielen
en te bouwen de hemelse stad
in verdwaalde, zoekende zielen.
Frits Deubel

Opbrengst collecte
De collecte op roepingenzondag voor de priesteropleiding
te Rolduc bedroeg in Simpelveld € 347,10 en in
Ubachsberg €131,40. Waarvoor onze hartelijke dank.
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de Allerzielendienst op woensdag 2 november; in

Koffie drinken noa de mès Simpelveld

december

rond

Sint

Nieuwjaarsborrel; 1e

Nicolaas;

in

januari

op

de

zaterdag in februari op Maria

Lichtmis met doopouders; voorts bijv. op 2 e Paasdag en 2e
Pinksterdag na de ochtendmis. Dus de maandelijkse
ontmoetingen na de Mis blijven voortgaan.
Maak ook eens van de gelegenheid gebruik om hieraan
deel te nemen; het is er altijd gezellig en een prachtige
gelegenheid om eens met andere mensen te praten; het is
een leuke manier om elkaar te ontmoeten.

Als u nog niet heeft deelgenomen aan het koffiedrinken
noa de mès; wat dacht u ervan de volgende keer (zondag
26 juni) wel eens aanwezig te zijn en dan bij mooi weer te
genieten van de prachtige pastorietuin. Iedereen die
deelgenomen heeft aan het koffiedrinken vindt het erg
gezellig en we zien ook steeds meer bezoekers. Geweldig!
Komt u ook eens? De koffie is erg lekker; wij zorgen ook
voor iets lekkers erbij.

Vrije dag pastores

Koffiedrinken Ubachsberg

Iedereen heeft recht op een vrije dag.
Elke donderdag probeert pastoor Pierik van Bocholtz zijn
vrije dag te houden. Om
die

reden

is

ochtendmis,

er

een

zodat

hij

daarna vrij is om weg te
gaan. Pastoor Pisters heeft
zijn vrije dag op maandag.
Op maandag is pastoor
Pierik

dus

voor

Simpelveld en Ubachsberg
beschikbaar en pastoor
Pisters vervangt pastoor

Nu per 1 juli de zondagsmis in Ubachsberg gaat vervallen,

Pierik, indien nodig op zijn

wordt het koffiedrinken verplaatst naar andere tijden (in

vrije donderdag.

de regel op zaterdagavond; maar ook op andere dagen).
Zo is in juli en augustus het koffie drinken aansluitend aan
de processie (10 juli) en het Bernardusfeest (21 augustus).
In september op de vooravond van ziekenzondag; in
oktober op een gewone zaterdagavond; in november na
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En dat op
mijn vrije
donderdag

Emma

Uitstapje misdienaars Ubachsberg

Kinderziekenhuis

Groningen

Koningin

AMC

Beatrix

Amsterdam,

Kinderkliniek,

UMC
Willem-

Alexander Kinder- en Jeugdcentrum Leiden, UMC St.
Radboud Kinderziekenhuis Nijmegen, ErasmusMC - Sophia
Kinderziekenhuis in Rotterdam, VU medisch centrum in
Amsterdam, Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht. Om
precies te zijn: aan onderzoek waarmee deze centra
versneld therapieën beschikbaar willen maken voor een
betere behandeling en genezing van kinderkanker. Minder
pijn en strijd. En meer genezing en kwaliteit. Dat is
waarvoor KiKa uw steun vraagt. Want

kinderen met

kanker worden liever gisteren beter dan vandaag
De 11 communicanten van Ubachsberg schonken van hun
ontvangen communiegeld € 145. Ook de collecte voor het
onderhoud van de kapel (ruim € 50 opgehaald tijdens de
dankmis) werd geschonken aan dit goede doel.
Op zaterdag 2 juli gaan de misdienaars van Ubachsberg op

Opbrengst Communicanten Simpelveld

uitstap. Ze gaan naar het groot en populair familiepretpark

Voor het Melkfonds

Phantasialand in Brühl.
Het park is opgedeeld in landen met thema's zoals
Chinatown, Alt Berlin, Mexico en Deep in Africa. Er
vinden spectaculaire live shows plaats en overnachtingen
zijn mogelijk.
De misdienaars van Ubachgsberg brengen een bezoek aan
dit fantastische Phantasialand Brühl voor een onvergetelijk
dag. Veel plezier.

Communicanten in Ubachsberg kozen
voor het goede doel:
"Kika kinderen kankervrij"
Begin tachtiger jaren was ik (zuster Maria Rogeria) twee
maanden in Indonesië met een opdracht m.b.t. de scholen
van onze zusters in dat land. Juist voor mijn vertrek had
Nederland de 'schoolmelk' afgeschaft: 'de Nederlandse
kinderen waren goed doorvoed.' Dit vertelde ik in
Curahjati (een zeer arme droge plek in Oost Java).
Verzuchting: hadden wij maar een beker melk voor onze
kleinsten'. De kinderen kwamen toen om 7.00 u. naar
school op een ontbijt van een onderweg opgeknabbelde
maïskolf. ( Als ze al kwamen!).
Dit verhaal liet mij niet los, vooral toen ik zelf met de jeep
de binnenlanden in was gegaan en in de doodarme

KiKa (Kinderen Kankervrij) werft fondsen, die ten goede

kampongs de magere kinderen had gezien en de baby‟s in

komen aan de zeven kinderkankercentra in Nederland:

de donkere hutten.
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Liefde jegens allen

Thuisgekomen werd de provinciale overste aangeklampt
om te mogen gaan zorgen voor 'schoolmelk' in Curahjati.

Uw liefde moet oprecht zijn.
Verfoei het kwaad, houd vast aan het goede.
Bemin elkaar hartelijk met broederlijke liefde.
Probeer elkaar in beleefdheid te overtreffen.
Laat uw ijver niet verflauwen,
wees vurig van geest, dien de Heer.

En ik kreeg geld voor pannen, petroleumstellen, bekertjes,
teiltjes, melkpoeder etc.
Nog geen drie maanden later hadden alle kinderen op
school

hun

dagelijkse

bekertje

melk,

alsook

de

kraamvrouwen in onze kraamkliniek aldaar. En dat is nog
zo.
Daarom willen de zusters van Simpelveld -namens de

Laat de hoop u blij maken,
houd stand in de verdrukking, volhard in het gebed.
Draag bij voor de noden van de heiligen,
leg u toe op gastvrijheid.
Zegen hen die u vervolgen,
u moet hen zegenen in plaats van hen te vervloeken.

organisatie van Zuster Maria Rogeria- de communicanten
van Simpelveld bedanken voor hun gave van € 171,86. Dit
bedrag schonken zij van hun communiegeld aan dit goede
doel.

Naar aanleiding van krantenartikel
(Limburgs Dagblad 24-5-2011) met als
titel: “nog één generatie katholieken”:

Wees verheugd met hen die zich verheugen,
en huil met hen die huilen.
Leef in harmonie met elkaar.
Wees niet hooghartig, maar wijd u aan eenvoudige taken.
Houd uzelf niet voor wijs.

Wij doen de oproep: dat de huidige generatie
zich toch maar blijft inzetten om de fakkel van
het geloof door te geven aan de volgende
generatie, want ook na ons gaat het geloof en de
kerk echt wel verder!

Vergeld niemand kwaad met kwaad.
Heb het goede voor met alle mensen.
Leef, voor zover het in uw macht ligt,
met alle mensen in vrede

Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten.
Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken.
Zo immers stapelt u vurige kolen op zijn hoofd.
Laat u niet overwinnen door het kwade,
maar overwin het kwade door het goede.

Over toekomst Limburgse parochies
Blauwdruk 2020 verschenen De afgelopen decennia
heeft het bisdom meerdere nota's over de toekomst van
de parochies in Limburg gepubliceerd. Delen daarvan zijn
uitgevoerd. Andere voornemens en verwachtingen zijn
inmiddels door de tijd en de
ontwikkelingen ingehaald. Reden voor
het bisdom om een nieuwe blauwdruk
te ontwikkelen die afgelopen maand
verschenen is.
Hebt u vragen of bedenkingen over de veranderingen in
uw plaatselijke kerk ? Lees dan de blauwdruk: U vindt
hem op de homepage van www.bisdom-roermond.nl of
neem de kopie mee achter in de kerk.

Lees ook eens de tekst van de apostel Paulus:
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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
27 juni. 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.

Zaterdag 11 juni
Weekend van Pinksteren
17.45
Mandolinevereniging Sorriёnto

Zwd. Albert Hofman;
1e jrd. Tiny Wiertz-Veelings (o);
Riet Franzen-Houben (o);
George Boltong (nms. bew. Sterflat);
Jrd. Gerard Wierts en Christientje
Peltzer (st);
Jrd. ouders Winkens-Plum (st);
Jrd. Cor Crijnen (st);
Jrd. ouders Mennens-Dautzenberg
(st);
Cien Hustin-Jacobs (o);
Rietje Reinders–Simons (o);
Jrd. ouders Genders-Bonten;
Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st);
Jrd. Lambert Smeets en fam.;
Jrd. ouders Hensgens-Lucassen en
kinderen;
Johan Leijmans (o);
Dries en Mariëtte Kockelkoren en
zoon Jacques;
Jrd. ouders Kerckhoffs-Noteboren;
Jrd. Gerda Smeets-Sevarts en Sjeng
Smeets

Zondag 12 juni
11.00
kerk. zangkoor Harmonia
Kindernevendienst

Zwd. Gerarda Philomena Coemansvan Wersch;
Zwd. Jos Hamers;

Peter Ramakers (o);
Johan en Tiny Merx-Bodelier (nms.
bew. Beaurepart);
Mia Zinzen-Lennartz (o);
Jrd. ouders Frans Bleijlevens-Bröcheler
(st);
Jrd. ouders Otten-Merx en
Johan Otten (st);
Jrd. ouders Thomas-Dirrix (st);
Ouders Ploumen-Luja (st);
Jrd. Louise Ploumen-Schins (st);
Voor priesterroepingen (st);
Jrd. echtp. Pieter Storms-Haartmans
(st);
Tiny Cleuters-Claessens;
Tieneke Lemke-Eggen (o);
Math Mobers;
Ouders Johan Lennartz-Eggen en
Jessie en ouders Vermeeren-Hodinius;
Jrd. Will Snakkers en overige fam.;
Theo Rabeling en dochter Mariëlle
Thomas-Rabeling;
Jrd. ouders Rosalie en Wiel CreusenKnops;
Harrie Otten (nms. ouders);
Clara Schielen-Hameleers;
Jrd. ouders Blezer-Huits en zoon
Hein;

Pinkstermaandag 13 juni
11.00
kerk. zangkoor St. Jozef Arbeider

Johan Stommmen (o);
Jrd. ouders Storms-Dautzenberg en
dochter Lieske;
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Keetje Reinders-Mommerskamp;
Leden en overl. leden buurtver.
Bosschenhuizen;
Tony Görtzen;

Dinsdag 14 juni
19.00

T.i.v. een zieke;
Jrd. Mia Coerver-Peerboom;

Donderdag 16 juni
19.00

Johan Leijmans (o);

Zaterdag 18 juni
Weekend Heilige Drie-eenheid
17.45

Zwd. Johan Leijmans;
Jrd. ouders Kevers-Houben (st);
Mia Scheeren-Prumpeler;
Jrd. ouders Arets-Pricken (st);
Jrd. Sjef Knops (st);
Ouders Knops-Savelsbergh;
Ouders Kneepkens-Schreibers;
Pierre Lemmens en Corrie LemmensSenden (o);
Gabriël en Gusti Nijholt (o);
Hans Jagemann;

Zondag 19 juni
11.00

1e jrd. Wiel Smeets (o);
Jrd. ouders Bisschoff-Hollands (st);
Jrd. Annie Meijers (st);
Jrd. Jetty Meijers (st);

Jrd. Wiel Schrijvers (st);
Jrd. Jos en Hubertina VanhommerigHupperets (st);
Alphons Simon (o);
Albert en Mia Hofman-van Reij (o);
Jrd. Math Horbach en Sjeng Dautzenberg (v.w.verj.);
Rob Grooten (o);

Else Muijrers-Creusen (o);

Jos Hamers (o);

Dinsdag 28 juni

Dinsdag 5 juli

19.00

19.00

Mia Beckers-Gorissen (o);
Johan Stommen (o);

Donderdag 30 juni
19.00

Joep Meijers (o);
Cilly Leijmans-Mosseveld (nms. bew.
Sterflat);
Jo Senden (o);
Frans Wassenberg;

Giel en Bertha Xhonneux (st);

Dinsdag 21 juni
19.00

Echtp. Kleijnen-Donners (st);
Joep Meijers (o);

Donderdag 23 juni
19.00

Albert Dodemont (v.w. verj.);
Johan Leijmans (o);

Zaterdag 25 juni
Weekend van Sacramentsdag
17.45
koor Sobornost

Dora Wierts-van Schaijk (o);
Sjeng Dautzenberg (o);
Overl. ouders Jean en Christel
Grassère-Maubach (o);
Gabriël Nijholt (nms. IVN );
Mientje Hollands-Raaijmakers (nms.
bew. Sterflat);
Jrd. ouders Possen-Vincken (st);
Jrd. Albert Mens (nms.kinderen en
kleinkind.);
Jrd. Piet Bischops;

Donderdag 7 juli
Vrijdag 1 juli
V.a. 9.00 Ziekencommunie aan
huis
H.Hart van Jezus
19.00 Openluchtmis kapel Bosschenhuizen;
Kerk. zangkoor St. Jozef Arbeider

Voor de zieken van onze parochie;
Ouders Aretz-Haambeukers, ouders
Kicken-Schrijvers en Sjeng Schrijvers;

Zaterdag 2 juli

19.00

Overl. ouders en kinderen Xhonneux
(st);

Vrijdag 8 juli
12.00

Huwelijksmis Marcel Werrij en
Mariska Wetzels

………………………………………………………

Weekend 14e zondag door het
jaar
17.45

1e jrd. Mia Zinzen-Lennartz (o);
Jrd. ouders Bisschoff-Colleye (st);
Wiel Packbier (o);
Frans Claessens (o);
Ger Didden (o);
Max Hillen (o);
Keetje Packbier-Reijnders (o);
Gabriël en Gusti Nijholt (o);
Lies v.d. Weijer-Eijkenboom;
Jrd. Hub Keijdener;

Gaan trouwen:
8 juli:
Marcel Werrij en Mariska Wetzels;
Irmstraat 57.

Zondag 3 juli
Zondag 26 juni

11.00

11.00 gezinsmis met De Wijnrank en aanbidding

e

Jrd. echtp. Hamers-Sijben (st);
Echtp. Jaegers-Lemmens (v.w. trouwdag) (st);
Jrd. ouders Smeets-Vinders (st);

1 jrd. Peter Ramakers (o);
Jo Gotschalk en fam.GotschalkKnops;
Albert en Mia Hofman-van Reij (nms.
SWOBS);
Giel en Leentje Lardinois-Hamers;
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Proficiat en een mooie dag toegewenst.
………………………………………………………

Parochie Sint Remigius Simpelveld
Nieuws
www.parochiesimpelveld.nl
Dankmis Sobornost
Het Slavisch Byzantijns koor Sobornost zingt binnenkort
weer in Simpelveld. Het koor luistert op zaterdag 25 juni
om 17.45 uur de H. Mis op in de St. Remigiuskerk uit
dankbaarheid voor het jaarlijks beschikbaar stellen van de
kerk voor het Nieuwjaarsconcert op de tweede zondag
van het jaar.
Het koor heeft inmiddels, conform de voorschriften in een
nieuw Huishoudelijk Reglement, een nieuw bestuur
gekozen. Daarin hebben ook 2 Simpelveldenaren zitting.
Beiden zijn mede-oprichters en oud-voorzitters van het
koor: John Houben en Joseph Didden. Frans Bertrand uit
Ubachsberg legde het voorzitterschap neer nadat hij
Sobornost op bekwame en succesvolle wijze door een
moeilijke periode heeft geloodst. Hij is opgevolgd door Jos
Gelissen uit Hoensbroek.
Sobornost heeft dit jaar het aantal uitvoeringen beperkt
om zowel organisatorisch als muzikaal orde op zaken te
stellen. Zo wordt het repertoire fors uitgebreid en krijgt
dirigent Wiel Bonten de kans om met name de jongere
leden ook met het oude repertoire vertrouwd te maken.

Processie Hemelvaartsdag 2011
We kunnen terugkijken op een zeer drukke en geslaagde
processie, mede dankzij het stralende weer. Pastoor en
priesterstudent Jan Geilen liepen afwisselend met het
Allerheiligste onder de hemel. Jan beëindigt overigens in
het Pinksterweekend zijn stage in onze parochies. In het
volgend parochieblad komen we hier op terug.
Na afloop van de processiemis op de Huls waren er velen
op de koffie gebleven op de huiswei van de hulpkerk. Dit
treffen op de wei, zoals vroeger, was zeer in de smaak
gevallen. Misschien moeten we in de toekomst vaker
openluchtmis houden op locatie.
Wij willen iedereen bedanken voor het meegaan met de
processie en voor de gezellige nazit. Zie bijgaande foto‟s.
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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 29 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

Zaterdag 11 juni.
Weekeinde van Pinksteren.
15.00

uit dankbaarh. b.g.v. 50-jarig huwelijk
echtpaar Wiertz-Beerkens;
19.00

jrd. Wiel Keulartz;
jrd. Liza Meulenberg-Eussen en v.
Johan Meulenberg;
echtgen. Bisschops-Engelen (st.);
Hens Kasperski (o);

Zondag 12 juni.
11.00 Opluistering: gemengd
kerkelijk zangkoor St. Bernardus

jrd. John Schetters (verj.);
jrd. oud. Snijders-Bex (st.);
echtgen. Schneiders-Zitzen (st.);
Wiel Wiertz;
oud. Pieters-Groven;
Anneke Aelmans-Voncken (o);

jrd. Harrie Zinzen;
jrd. Wiel Packbier;
Hub Crombach en dochter;
Sjef Souren;
oud. Meijs-Kruijen en zoon Alex;
Eugène Klinkenberg (o);

Zondag 19 juni.
9.45

zwd. Frieda Habets-Dondertman;
oud. Theunissen-Janssen, dochter
Tiny en zoon Math;
overledenen v. fam. Freij;
Bernard Voncken (buurt);

Woensdag 22 juni.
19.00

oud. Coort-Gerrits;
oud. Bosch-Sieben en overl. familie;
Maria Zitzen (st.);

Zaterdag 25 juni.
Maandag 13 juni.
Tweede Pinksterdag.
11.00
Volkszang

voor het welzijn van alle parochianen;

Woensdag 15 juni.
19.00

jrd. Maria Neven-Sieben;
Leo Bosch;

Weekeinde v. Sacramentsdag.
19.00
Opluistering: koor oudBerglijsters

zwd. Zus Ficker-Hendriks;
jrd. oud. Beckers-Packbier (st.);
jrd. Leo Winthagen;
Jan Schaeks (o);

Zondag 26 juni.
Zaterdag 18 juni.
Weekeinde v.d. Heilige Drieeenheid.
19.00

9.45

jrd. Trenette Voncken-Duijsens;
oud. Habets-Schijen;
Mia Jaskowiak-Monsuwé (o);
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Woensdag 29 juni.
H.H. Petrus en Paulus, apostelen.
19.00

jrd. oud. Sieben-Roijen (st.);

Zaterdag 2 juli.
Weekeinde v.d. 14e zondag
door het jaar.
19.00 Opluistering: gemengd
kerkelijk zangkoor St. Bernardus

1e jrd. Maria Bosch-Moonen;
jrd. oud. Ubachs-Wintgens (st.);
Wiel Wiertz;
Maria Rosenboom-Moederscheim en
dochter Anny;
Anneke Aelmans-Voncken (o);

Woensdag 6 juli.
19.00
vormsel Thomas Wöllgens

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

Overleden
30 mei: Leo Voncken,
Bernardusplein 28, Ubachsberg in de
leeftijd van 80 jaar.
Wil hem in uw gebeden gedenken.

Gaan trouwen:
Zaterdag 9 juli 13.00 uur:Thomas
Wöllgens en Daniëlle Mordant,
Landsruwe 3.
Van harte proficiat !

Parochie Sint Bernardus Ubachsberg
Nieuws
geleverd in tal van werkzaamheden voor de parochie Sint

Gouden Bruiloft

Bernardus. Naast 8 jaar lid van het kerkbestuur en

Op zaterdag 11 juni hoopt het echtpaar

jarenlang collectant te zijn geweest, was hij sinds 1993 “het

Wiertz-Beerkens, Hunsstraat 42, haar

gezicht” van de Bernardusparochie en als vrijwilligers actief

gouden bruiloft te vieren.

op vele fronten van het parochieleven.

Wij wensen hen een fijne dag toe en nog

Van Hub Hamers kunnen we zeggen dat zijn verdiensten

veel gezonde jaren samen. Proficiat

voor de parochie Sint Bernardus buitengewoon bijzonder

Concert Fanfare Ubachsberg

zijn in dit korte tijdsbestek. Zijn inzet begon omstreeks

Fanfare St. Cecilia Ubachsberg o.l.v. Jos Paffen presenteert
op zaterdag 18 juni een populair concert: “Reis rond de
wereld in 80 minuten”, m.m.v. van de gemengde koren St.
Bernardus Ubachsberg en St. Jozef Arbeider Huls.
De verenigingen zullen tijdens hun wereldreis elk
werelddeel aandoen en een passend werk uitvoeren,
ondersteund door buikdanseres en slangenbezweerster
Myriam en presentator en acteur Siem van Dinther.
We nodigen iedereen van harte uit om met ons deze
muzikale wereldreis te maken op zaterdag 18 juni. Plaats
van handeling: Hoeve De Hunsch, Kerkstraat 73,
Ubachsberg.
Bij slecht weer: Fanfarezaal De Auw Sjoeël, Oude
Schoolstraat 33, Ubachsberg. Aanvang 20.30 uur; Entree:
vrije gave.

Wisseling van de wacht

1993

toen

oud-pastoor Simons wegens afnemende

gezondheid meer en meer van zijn krachten moest
inleveren. Hub werd als het ware de rechterhand van
pastoor Simons in het regelen en overnemen van de
alledaagse praktische zaken omtrent het reilen en zeilen
van de parochiegemeenschap. Na het overlijden van
pastoor Simons in 1996 was Hub degene die het
parochieleven grotendeels coördineerde

en in goede

banen leidde. Ook in de tijd van oud-pastoor Clerx en bij
pater Kleijkers en pastoor Pisters was hij het die de
dagelijkse gang van zaken in de Bernardusparochie geheel
zelfstandig voor rekening nam. Voor de pastores en
parochie is hij steeds een belangrijk adviseur en
vertrouwenspersoon geweest.
Ook in de uitvoerende taken van het kerkbestuur, alsmede
in het bijhouden van de kerkadministratie, het samenstellen
van het “Kerkklokje” en in het beheer van het kerkhof en
parochiekantoor nam hij sinds 1993 tot op heden diverse
taken op zich.
Graag willen wij hem vanaf deze plaats bedanken voor alle
vrijwilligerswerk dat hij zeer accuraat en al die 18 jaren pro
Deo heeft verricht.
We mogen wel zeggen dat dit door de ondersteuning en de
betrokkenheid van zijn vrouw Leny allemaal mogelijk is
geweest. Ook zij heeft al die jaren veel gedaan voor onze
parochie: Leny, dank je wel hiervoor !
Gelukkig blijft Hub een betrokken en een fijne parochiaan
en mogen we altijd een beroep blijven doen op zijn grote
ervaring en mensenkennis.

Per 1 juli a.s. neemt de heer Hub Hamers (76 jaar) afscheid
als medewerker van het parochiekantoor Ubachsberg.
Achttien jaar lang heeft Hub een geweldige prestatie

Jan Brants van het kerkbestuur zal per 1 juli de taken van
Hub Hamers op het parochiekantoor overnemen en samen
met Jan Spee elke woensdagmorgen gastheer zijn op het

Pagina 10spreekuur van de pastorie tussen 10.00 en 12.00 uur.

Processie Ubachsberg
Op zondag 10 juli na de H. Mis van 9.00 uur trekt de
processie weer uit. De vorige keer waren de straten heel
mooi versierd en er werd veel gevlagd. Dit is een traditie
die we zeker vast willen houden en iedereen vragen om
weer mee te doen. Alvast bedankt.
Route processie:
Dirkstraat-

Mostardstraat

-

Hunsstraat

(rustaltaar)-

Dalstraat - Schepensweg-Kleine Heide - Kerkstraat.
In de volgende uitgave plaatsen we de volgorde van de
processie en info over het parochietreffen na de processie.

Dankmis communicantjes
kapel Colmont

Communicantjes Ubachsberg
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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 8 juli.

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 24 juni. Liefst per e-mail:
redactie@parochie-hremigius.nl

Opgeven misintenties volgende uitgave
Misintenties t/m 5 augustus kunt u opgeven tot 27 juni.
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.

15.18.00.863
105.59.61

17.45 uur

Simpelveld

19.00 uur

Ubachsberg; Bocholtz

9.00 uur

Bocholtz

9.45 uur

Ubachsberg (vervalt per 1 juli)

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)
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