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4e Jaargang ♦ 9 juli - 5 augustus 2011 ♦ nummer 47 

10 geboden voor een goede vakantie 
Het eerste gebod is en blijft:  

Gij zult vakantie nemen, en wel des te langer naarmate 

je denkt er geen tijd voor te hebben, want precies dan 

bent u hard aan vakantie toe. 

 

Het tweede gebod luidt:  

Gij zult echt vakantie nemen, helemaal dus, met heel uw 

lichaam en heel uw verstand. 

 

Het derde gebod luidt: 

Vakantie is een weldaad voor uzelf en uw huisgenoten, 

Gij zult uw vakantie niet gebruiken om buren of vrienden 

te overbluffen. 

 

Het vierde gebod luidt: 

Niet iedereen heeft vakantie. 

Gij zult daarom de mensen die van dienst zijn om u een 

prettige tijd te bezorgen, met veel respect en 

dankbaarheid behandelen als gij zelf wilt ondervinden. 

 

Het vijfde gebod luidt: 

In de zomer zoeken wij de zon liefst niet alleen. 

Gij zult dus ook uw huisgenoten of vrienden in het 

zonnetje zetten. 
 

Het zesde gebod luidt: 

Vakantie is vrije tijd, 

maar daartoe is een bevrijd hart nodig en dat kan alleen 

God ons schenken. 

Gij zult dus niet vergeten ook voor Hem wat van uw vrije 

tijd vrij te maken. 
 

Het zevende gebod luidt: 

Fotograferen is een moderne vorm van jagen:  

je schiet kiekjes voor later. Maar niet iedereen houdt 

ervan dat gij binnendringt in zijn privé sfeer. Gij zult 

dus uw medemens niet ongevraagd voor fotowild aanzien. 

 

Het achtste gebod luidt:  

God heeft veel kleuren op zijn palet. Bruin zult gij dus 

niet verabsoluteren. 

Het is niet de enige kleur die prettig is om naar te 

kijken. 

 

Het negende gebod luidt: 

Lekker lang uitslapen is een van de verkwikkingen van de 

vakantie, 

maar de mooiste dingen geeft God in de morgen. 

Minstens een paar keer per week zult gij daarom 

opstaan om God te danken voor al het moois dat Hij 

schenkt. 

 

En het tiende gebod geldt voor de terugkeer:  

Gij zult bij uw thuiskomst niet klagen dat het zoveel 

geregend heeft. Dat deed het voor hen die thuisbleven 

ook. Laat hen liever meegenieten van de mooie dagen die 

gij wel gekregen hebt.  

 

 (naar Kardinaal Danneels) 



 Pagina 2 

 

Ziekencommunie 

De z iekencommunie wordt 

rondgebracht op de eerste vrijdag 

van de maand naar de zieken en 

thuiszittenden. Nieuwe adressen 

kunnen aangemeld worden via het 

parochiekantoor van dinsdag tot en 

met donderdag tussen 10 en 12 uur. Om de Heer in de H. 

Communie thuis te ontvangen kunt u op een tafel een wit 

kleed met een of twee kaarsen en een kruisbeeld klaarzetten. 

Een schaaltje met wijwater en een palmtakje kan eventueel 

erbij geplaatst worden, zodat de 

priester de zieke ermee kan 

zegenen. 

Op vrijdag 5 augustus vanaf 9.00 

uur wordt in Simpelveld de 

communie thuisgebracht. In 

Ubachsberg volgens afspraak  

 

Beste pastoor Pierik  pastoor Pisters en 
parochianen, 

 

Ik zal me eerst voorstellen; mijn naam is Tessa Jabaaij. Ik 

ben geboren en getogen in Zuid-Limburg, en ben na het 

ontmoeten van mijn man in Afrika, naar Dordrecht 

verhuisd om samen een leven te beginnen. We hebben 

inmiddels een prachtige zoon; Noah, van 13 maanden. 

 

Wij zijn beiden al ons hele leven gevoelsmatig betrokken 

geweest bij Afrika, en na onze reis naar Oeganda, een reis 

via het werk van Martijn, hij is leraar op een VMBO  

school, zijn we gevraagd bij stichting UCCF te komen. Een 

kans die we met beide handen aangrepen. 

Mijn man Martijn heeft het hele homefarming project ook 

bedacht, en samen met een Oegandese pastor, onze 

rechterhand in Oeganda, uitgewerkt. Vandaar onze 

betrokkenheid bij dit specifieke project. 

 

Dankzij een van uw geïnspireerde parochianen, is uw hele 

gemeenschap zich gaan inzetten voor gezinnen in Oeganda. 

Iets wat mij persoonlijk erg geraakt heeft. 

 

Tijdens de vastenactie heeft u zich daarom, samen met een 

groot aantal vrijwilligers en parochianen, ingezet voor ons 

homefarming project. Daarvoor wil ik jullie, namens alle 

leden van stichting UCCF, onze partner in Oeganda, en 

zeker niet op de laatste plaats namens alle families die 

geholpen gaan worden, heel hartelijk bedanken!!! 

Er is een gigantisch bedrag opgehaald van 5051,93 euro, en 

dat maakt voor veel gezinnen daar een groot verschil. 

Voor deze families kan dit letterlijk het verschil tussen 

leven en dood betekenen, ze kunnen eten, een beetje 

inkomen verkrijgen. Zelfs even denken aan de dag van 

morgen, ze krijgen weer hoop en kunnen weer dromen. 

Iets wat niet uit te drukken is in geld, maar wel ontzettend 

kostbaar is !! Op termijn kunnen hun kinderen naar school, 

om te werken aan een eigen, betere toekomst! 

 

Vanuit onze harten dank voor uw inzet voor al deze 

mensen! 

Namens Uganda Child Care Foundation, 

Tessa Jabaaij 

 

Heiligdomsvaart 

Limburg kent twee Heiligdomsvaarten, die van Susteren en 

die van Maastricht. Beide worden eens in de zeven jaar 

gehouden. De Heiligdomsvaart van Maastricht is de 

bekendste van Nederland. De eerste editie vond plaats in 

1391, de vorige in 2004. Bij een heiligdomsvaart worden 

relieken van heiligen aan het volk getoond om het geloof 

voor de gewone mens aanschouwelijk te maken. Het 

complete programma is na te lezen op 

www.heiligdomsvaartmaastricht.nl. 

http://www.heiligdomsvaartmaastricht.nl
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Parochie Sint Remigius Simpelveld 

Nieuws 

www.parochiesimpelveld.nl 

De pastorietuin 

 

Koffiedrinken noa de mès 

Zin in koffie na de H. Mis van 11.00 uur? 

Kom dan naar het parochiezaaltje t.o. de Remigiuskerk, om 

gezellig na te praten onder het genot van een kopje koffie. 

Op zondag 31 juli bent u weer van harte welkom in de 

pastorietuin (bij goed weer).  

 

Buurthulpdienst “Bij de hand” 
Simpelveld van start 

Op 1 juni is in de gemeente Simpelveld de buurthulpdienst 

“Bij de hand” van start gegaan in de buurten Huls en 

Hulsveld. 

 

Vanaf dat moment kunnen alle bewoners uit deze twee 

buurten, die tijdelijk even ondersteuning, advies of 

begeleiding nodig hebben, deze hulp krijgen van een 

buurtgenoot.  

 

Het gaat daarbij met name om sociale, incidentele klussen.  

U kunt daarbij denken aan:  

• samen een boodschap te doen 

• samen naar de kerk / het kerkhof te gaan 

• samen naar de dokter te gaan 

• samen een instantie te bellen 

• samen te overleggen wat te doen 

   etc.  

 

Bij vragen om ondersteuning bij een technische klus kan 

wél geadviseerd of doorgeleid worden naar andere 

instanties.  

 

De vele vormen van burenhulp die al bestaan dienen 

natuurlijk  behouden te  blijven. De buurthulpdienst is hier 

eigenlijk een aanvulling op.  

Alle buurtbewoners, ongeacht hun leeftijd, kunnen een 

beroep doen op de buurthulpdienst. De hulp van de 

vrijwilliger  is gratis en vertrouwd.    

Het plan is om later dit jaar  de buurthulpdienst ook in 

Bocholtz-centrum op te starten.  

Afhankelijk van de bevindingen volgen in 2012 ook de 

andere buurten van de gemeente Simpelveld.  

De buurthulpdienst wordt ondersteund vanuit de 

welzijnsinstelling Impuls.  

 

De wijkcoördinator in de buurten Huls en Hulsveld, dhr. 

Math Kockelkoren,  is bereikbaar onder tel. nr. 

06.31372635 

 

Heeft u vragen of opmerking na het lezen van dit bericht?  

Contactpersoon: Jo van Opdorp 

Telefoon: (045) 567 99 99 (toets 3) 

E-mail: jvanopdorp@impulskerkrade.nl  

 

 

mailto:jvanopdorp@impulskerkrade.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  

25 juli. 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 9 juli 
Weekend 15e zondag door het 

jaar 

17.45  

kerk.zangkoor Harmonia 

Cien Hustin-Jacobs (o); 

Zef Sevarts (o); 

Maria Sommer-Crompvoets (o); 

Sjeng Bisschops , ouders en fam.; 

Jrd. Herman Joha; 

Jrd. Harie Jorissen; 

Frans Sprooten; 

Sjeng Possen; 

Jrd. ouders Wachelder-Herberichs; 

Hein Merx (nms. bew. huize  

Beaurepart); 

 

Zondag 10 juli 

11.00 

Jrd. Math Grooten (st); 

Wilhelm Kohl (st); 

Jrd. ouders Willem Ploumen-Luja (st); 

Tiny Hagenaars-Kaelen (o); 

Leo Kohl; 

 

Dinsdag 12 juli 

19.00 

Ouders Broekmans-Horbach (st); 

T.i.v. een zieke; 

 

 

Donderdag 14 juli 

19.00 

Ouders Reinders-Peukens (st); 

Johan Leijmans (o); 

Hub van der Smissen; 

Zaterdag 16 juli 
Weekend 16e zondag door het 

jaar 

17.45 

Will Bisschoff (o); 

Jrd. Mia Scheeren-Prumpeler (st); 

Pierre Lemmens en Corrie Lemmens-

Senden (o); 

Josta, Jelle en Leo Kloth; 

Jrd. Servé Kleijnen en overige fam.; 

Jrd. Leo en Netta Snackers-Peukens; 

 

 

 

Zondag 17 juli 

11.00 

Johan en Tiny Merx-Bodelier (o); 

Jrd. Marcel en Mia Simons-Vliegen 

(st); 

Maria Vanthoor (st); 

Voor overleden gelovigen (st); 

Alphons Simon (o); 

Albert en Mia Hofman-van Reij (o); 

Rob Grooten (o); 

 

 

Dinsdag 19 juli 

19.00 

T.i.v. een zieke; 

 

 

 

Donderdag 21 juli 

19.00 

Jrd. Maria Elisabeth Vreuls (st); 

Zaterdag 23 juli 
Weekend 30e zondag door het 

jaar 

17.45 

Zwd. Anny Klemke-Bogman; 

Dora Wierts-van Schaijk (o); 

George Boltong (o); 

Jrd. Ben Cuppens en ouders Broers-

Bessems (st); 

Jrd. Nic Loo en Trautje Dautzenberg 

(st); 

Jrd. Ketie van Tilburg-Bisschops en 

wederz. ouders (st); 

Tiny Cleuters-Claessens; 

Ouders Genders-Bonten; 

Annie Gorissen-Aretz; 

Mientje Hollands-Raaijmakers (nms. 

bew. Sterflat); 

Hein Merx (nms. bew. huize Beaure-

part); 

 

 

 

Zondag 24 juli 

11.00 

Overl. ouders Jean en Christel  

Grassère-Maubach (o); 

Jrd. Twan Voncken; 

Tiny Hagenaars-Kaelen (o); 

 

 

Dinsdag 26 juli 

19.00 

Johan Leijmans (o); 

Jrd. Jan Derks; 

T.i.v. een zieke; 
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Donderdag 28 juli 

19.00 

Giel en Bertha Xhonneux; 

Ed Slangen en zus Lies; 

 

Zaterdag 30 juli 
Weekend van 18e zondag door 

het jaar 

17.45 

Tony Görtzen; 

Jrd. Hub Belleflamme; 

Jrd. Clara Dautzenberg-Leerssen; 

 

 

Zondag 31 juli 

11.00 

Jrd. echtp. Souren-Xhonneux (st); 

Else Muijrers-Creusen (o); 

Rob Grooten (nms.Pap† en Mam); 

Jrd. ouders Engelen-Merx; 

Ouders Engelen-v.d.Heijden, Sophie 

en Sjef; 

 

 

Dinsdag 2 augustus 

19.00 

Joep Meijers (o); 

Cilly Leijmans-Mosseveld (nms. bew. 

Sterflat); 

Jo Senden (o); 

 

Donderdag 4 augustus 

19.00 

Voor de zieken van onze parochie; 

 

Vrijdag 5 augustus 
V.a. 9.00 Ziekencommunie aan 

huis 

18.30 Aanbidding 

19.00 

Voor de intenties uit het boek in de 

kerk; 

Rietje Reinders-Simons (o); 

T.i.v. een zieke; 
 

 

 

 

 

 

Overleden: 

 

- 4 juni: Hein Merx,  

81 jaar, Markt 74 

 -10 juni: Anny Klemke-Bogman,  

73 jaar, Gemmenich (B) 

 

Soms gaat het niet meer 

Dan schijnt er een lichtstraal, 

keer op keer. 

Die U de kracht en de moed geven, 

Om verder te leven. 

 

Sterkte aan de familie.  

……………………………………………………… 

Gedoopt:  

26 juni: Yannick Verbist,  

zoon van Reggy Verbist en Jossie 

Krings, Herzogenrath 

 

 

Welkom in onze Kerk.
……………………………………………………… 

Een gebed voor de reis is heel 
wijs. 

Bochtige weg in Limburg 

 

Wij waren in Limburg op vakantie en 

trokken er regelmatig met de auto op uit 

naar andere steden en naar Duitsland, 

waar familie van mij woont. Vlak bij het 

hotel was een hele leuke weg vol met 

bochten die ook nog eens omhoog en 

omlaag ging. Wat wil je, het is niet voor 

niets Limburg. We zijn twee keer vlak bij 

die weg op vakantie geweest en hebben 

er misschien wel tientallen keren gereden 

in bijna alle mogelijke weersomstandighe-

den, waaronder zware mist. 

 

Dichte mist levert spannende 

situatie op 

 
Die keer met mist was wel even span-

nend, hoewel we de weg zo goed kenden 

dat we bij elke bocht precies wisten waar 

we waren. We reden met groot licht, 

omdat het anders veel te donker was. Op 

een gegeven moment zagen we een te-

genligger aankomen, die ook met groot 

licht reed. Zowel wij als de andere auto-

mobilist deden het grote licht uit, waar-

door we zeer weinig zicht hadden. Ge-

lukkig gebeurde er verder niets bijzon-

ders en passeerden we elkaar zonder 

ongelukken. Daarna konden we weer 

lekker doorrijden met groot licht en zijn 

we niemand meer tegengekomen. We 

kwamen heelhuids in het hotel aan. 

 

 

Een motorrijder op onze weg-

helft 
Meestal reed ik gewoon rechts, maar niet 

strak langs de kant van de weg de boch-

ten in. Dat ging ook altijd goed. Het was 

een vrij rustige weg, waar we niet veel 

ander verkeer tegenkwamen. Op een dag 

reed ik in een bepaalde bocht opeens 

heel strak langs de kant van de weg. 

Waarom ik dat deed, wist ik niet. We 

kwamen daar echter snel genoeg achter. 

Vlak na die bocht reed een motorrijder 

met iemand achterop, veel te veel links 

door de bocht. Het was geen rustige 

toerrijder, maar iemand met een snelle 

motor, die het gashandel wel wist te vin-

den. Als ik die bocht niet uiterst rechts 

had genomen, was een ongeluk niet te 

voorkomen geweest en was die motorrij-

der zeker over de motorkap gevlogen 

met alle gevolgen van dien. 
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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 27 juli. 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 9 juli.  
Weekeinde v.d. 15e zondag 

door het jaar. 

19.00 

1e jrd. Fien Boumans-Braun; 

jrd. Mireille Steinbusch; 

jrd. oud. Maassen-Smeets en zoon 

Johan; 

echtgen. Bisschops-Engelen (st.); 

Hens Kasperski (o); 

Eugène Klinkenberg (o); 

Zus Ficker-Hendriks (o); 

Tiny Erkens-Kuipers (neven en nich-

ten Kuipers); 

 

 

Zondag 10 juli.  

PROCESSIEZONDAG. 

 9.00 Hoogmis, aansluitend  

SACRAMENTSPROCESSIE. 

Opluistering: gemengd kerke-

lijk zangkoor St. Bernardus. 

echtgen. Schneiders-Zitzen(st.); 

 

 

Woensdag 13 juli. 

19.00 

voor het welzijn van alle parochianen 

 

 

Zaterdag 16 juli.  
Weekeinde v.d. 16e zondag 

door het jaar. 

19.00 

zwd. Leo Voncken; 

zwd. Tiny Erkens-Kuipers: 

jrd. oud. Lousberg-Vaessen (st.); 

jrd. oud. Bessems-Franssen (st.); 

jrd. echtgen. Schijns-Donners (st.); 

jrd. Sjeng Franssen (st.); 

Louise Bisschops-Wintgens (verj.); 

Mia Jaskowiak-Monsuwé (buurt); 

 

 

Woensdag 20 juli. 

19.00 

Maria Zitzen (st.); 

Johan Voncken-Vliegen (st.); 

 

 

Zaterdag 23 juli.  
Weekeinde v.d. 17e zondag 

door het jaar. 

19.00 

voor onze zieken; 

 

 

Woensdag 27 juli. 

19.00 

Hubert Cleuters (st.); 

oud. Prumpeler-Groven en zoon John; 

 

 

Zaterdag 30 juli.  
Weekeinde v.d. 18e zondag 

door het jaar. 

19.00 

jrd. oud. Scheepers-Ubaghs (st.); 

jrd. oud. Ubachs-Rouwette en zoon 

Leo (st.); 

Aad Martens; 

Roos Hoenen-Muijtjens; 

Jan Schaeks (o); 
 

Woensdag 3 augustus. 

19.00 

echtgen. Rouwette-Bex (st.); 

Ronald Bosten (st.); 

Maria Zitzen (st.); 

echtgen. Schneiders-Zitzen (st.); 

Jean Kerckhoffs; 
……………………………………………………… 

Overleden 

-   6 juni- Tiny Erkens-Kuipers, 

Mostardstraat 34, Ubachsberg in de 

leeftijd van 76 jaar. 

Soms is er zoveel wat we voelen, 

Maar zo weinig wat we kunnen zeggen. 

Wil haar in uw gebeden gedenken. 
……………………………………………………… 

 

 

 

 

Gaan trouwen 

Zaterdag 9 juli 13.00 uur 

Thomas Wöllgens en Daniëlle  

Mordant 

Landsruwe 3 

Rozenkrans 

Woensdagavond om 

18.40 uur voor de mis 

van 19.00 uur 
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Parochie Sint Bernardus Ubachsberg 

Nieuws 

Opbrengst vastenactie 

De opbrengst van de vastenactie van de basisschool Bergop 

Ubachsberg bedroeg € 289,57. 

Hiervoor onze hartelijke dank 

Fanfare St. Cecilia 

De oud papieractie vindt elke 3e zaterdag van de maand 

plaats op het Bernardusplein, van 8.30 uur tot 12.30 uur. 

De fanfare dankt de Ubachsbergse inwoners van harte voor 

hun medewerking 

Processie Ubachsberg 

Op zondag 10 juli na de mis van 9.00 uur trekt de processie 

naar Kleine-Heide Het vorig jaar waren de straten 

schitterend versierd en werd er veel gevlagd, hopelijk is dit 

deze keer weer zo. 

 

De route van de processie: 

Dirksstraat, Mostardstraat, Hunsstraat (rustaltaar) 

Dalstraat, Schepensweg, Kleine Heide (rustaltaar), 

Kerkstraat.  

Ontbinding  bij H. Hart beeld bij de kerk. 

 

 

 

 

Opsteling voor de processie: 

Schutterij 

Processiekruis met misdienaars 

Gemengd koor St.Bernardus 

Communicantjes 

Ouders Communicantjes 

Overige gezinnen 

Misdienaars en acolieten 

Allerheiligste 

Kerkbestuur 

Oud kerkbestuur 

College B&W 

Dames parochianen 

Fanfare 

Mannen parochianen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na afloop van de processie is er een gezellige nazit op het pleintje voor de pastorie, met koffie / 

fris en een wafel. Iedereen is van harte welkom. 

Rustaltaar Kleine-Heide Rustaltaar Hunsstraat 
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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 5 augustus 
 

Redactie 

Mieny Grooten, Hein Lemmens, Pastoor Pisters 

 

Inleveren kopij volgende uitgave  

Uiterlijk 22 juli. Liefst per e-mail: 

redactie@parochie-hremigius.nl 
 

Opgeven misintenties volgende uitgave 

Misintenties t/m 2 september kunt u opgeven tot/met 25 juli. 

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:  9.45 uur Bocholtz 

 11.00 uur Simpelveld 

 

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

