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4e Jaargang ♦ 6 augustus - 2 september 2011 ♦ nummer 48 

Informatie avond hulpkerk Huls  

1 september 20.00 uur  

 

Twee jaar geleden werd door het kerkbestuur het besluit 

genomen om de wekelijkse vieringen in de hulpkerk Sint 

Jozef 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. 

 

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 vanaf 2012) geen kerkelijke vieringen meer 

gehouden zullen worden. Voor het kerkbestuur geen 

gemakkelijke maar niet onvoorspelbare beslissing. 

 

 

Inmiddels is de procedure in gang gezet om de hulpkerk 

aan de eredienst te laten onttrekken. Het kerkbestuur 

heeft haar voorgenomen besluit formeel aan de bisschop 

voorgelegd. Een volgende stap in de procedure is het 

organiseren van een informatiebijeenkomst. Aan 

belangstellende parochianen wordt dan het voorgenomen 

besluit nader toegelicht en iedereen wordt in de 

gelegenheid gesteld vragen te stellen omtrent een 

eventuele herbestemming van het kerkgebouw. Op deze 

bijeenkomst zullen naast het kerkbestuur aanwezig zijn: 

Mgr. H. Schnackers, vicaris-generaal van het bisdom; 

deken A. Borghans van Kerkrade en de perschef van het 

bisdom, S. Hoen, die de informatiebijeenkomst zal leiden.  

Graag willen wij alle parochianen hierbij uitnodigen voor 

de informatieavond op donderdag 1 september a.s. om 

20.00 uur in Cafézaal D’r Bergbock, Huls 46 te Simpelveld. 

 

Kerkbestuur Sint Remigius. 

 

Beleidsplan 2020 bisdom Roermond  

Het bisdom Roermond publiceerde in mei zijn 

“Blauwdruk” 2020. 

Hierin ontvouwt het bisdom zijn toekomstvisie. Het 

bisdom wil de huidige ruim driehonderd parochies 

onderbrengen in 50 parochiefederaties. Elke federatie, 
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waaronder gemiddeld zes parochies zullen vallen, komt 

onder leiding van één kerkbestuur en krijgt één budget. Per 

federatie zijn in 2020 nog slechts twee tot drie priesters 

beschikbaar. Het aantal priesters daalt tussen nu en 2020 

van 156 tot 120, zo is de verwachting. Het bisdom gaat 

geen kerksluitingen opleggen. Het plan is om de 

parochiefederaties en kerkgangers zelf te laten bepalen wat 

er in hun gebied moet gebeuren. Het slopen van 

kerkgebouwen wordt daarbij niet uitgesloten. Sinds 1992 

werden er in Limburg al veertig kerken aan de eredienst 

onttrokken. De Blauwdruk 2020 is enerzijds een evaluatie 

van de eerdere Blauwdruk 2010 (uit 2004). Anderzijds wil 

zij nieuwe inspiratie bieden en leidraad zijn voor het 

pastorale handelen in de komende jaren. Tijdens de 

evaluatiegesprekken over de Blauwdruk 2010 is gebleken 

dat er grote verschillen bestaan tussen parochies in 

stedelijke dekenaten en de dekenaten in landelijke 

gebieden. Ieder heeft specifieke problemen die een eigen 

benadering vragen. Daar wordt in de Blauwdruk 2020 

rekening mee gehouden. 

Achter in de kerk licht een papieren versie om mee te 

nemen. Of kijk op www.bisdom-roermond.nl (onder 

nieuws / officiële documenten). 

 

Ziekencommunie 

De ziekencommunie 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 2 september 

vanaf 9.00 uur wordt in 

Simpelveld de communie 

thuisgebracht.  

In Ubachsberg volgens 

afspraak . 

Overname De Wijnrank 

Zoals velen al weten zullen de zusters van het arme Kind 

Jezus aan de Kloosterstraat 70 in de tweede helft van 2012 

het klooster te Simpelveld gaan verlaten en zich vestigen in 

Maastricht.  Met vreugde en dankbaarheid kijken de zusters 

terug op een mooie periode te Simpelveld.  

 

 

Eén van de activiteiten die zij zullen afstoten is De 

Wijnrank. Vooruitlopend op de komende verhuizing is 

hiermee een begin gemaakt. 

 

 

In het kader hiervan hebben diverse gesprekken 

plaatsgevonden met het kerkbestuur van de Sint 

Remigiusparochie, de Gemeente Simpelveld en het jeugd- 

en jongerenwerk van Stichting Jeugdcentrum Simpelveld. 

In deze gesprekken is vooral gesproken over een doorstart 

van de activiteiten van De Wijnrank. 

 

 

Belangrijk in deze gesprekken is geweest om de katholieke 

identiteit van De Wijnrank te behouden en meer te gaan 

samenwerken met het jeugd- en jongerenwerk van 

Stichting Jeugdcentrum Simpelveld. 

 

 

Na goed overleg is besloten dat het bestuur van de Sint 

Remigiusparochie, voor in ieder geval een periode van twee 

jaar, de activiteiten van De Wijnrank zal voortzetten en de 

verantwoordelijkheid op zich zal nemen. Verdere 

afstemming met het jeugd- en jongerenwerk van Stichting 

Jeugdcentrum Simpelveld zal dan ook plaatsvinden. 

De tienerclub van De Wijnrank zal één keer per maand 

samen met het jeugd- en jongerenwerk van Stichting 

Jeugdcentrum Simpelveld activiteiten uitvoeren. 

Alternerend zullen de activiteiten van de tienerclub van De 

Wijnrank dan ook plaatsvinden in de parochiezaal en het 

jeugdcentrum. 

 

 

De kinderclub van De Wijnrank zal haar activiteiten 

organiseren in de parochiezaal. Mevrouw Wilma Heiligers 

blijft zorg dragen voor de begeleiding van de tienerclub en 

de kinderclub van De Wijnrank. 
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M.bt. andere activiteiten van De Wijnrank (bv. kinderkoor) 

worden  nog verdere besluiten in deze zomer genomen. 

 

Ondergetekenden zijn blij met de voorzetting van de 

activiteiten van De Wijnrank en hopen hiermee de 

identiteit van De Wijnrank te kunnen behouden en verder 

te kunnen werken aan een goede samenwerking met het 

jeugd- en-jongerenwerk van Stichting Jeugdcentrum 

Simpelveld. 

 

Op 9 oktober 2011 zal tijdens of na de H. Mis in de 

parochiekerk de formele overdracht plaatsvinden van de 

activiteiten van De Wijnrank naar de parochie St. Remigius.  

Hierover wordt u t.z.t. nader geïnformeerd. 

 

Simpelveld juni 2011, 

Zuster Clara-Agneta, regionaal overste;  René Pisters, 

pastoor;  Leon Vliegen, voorzitter Stichting Jeugdcentrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de pastoor op bedevaart naar de 

eeuwige stad ROME 

 

Volgend jaar van 30 april t/m 5 mei kunt u met pastoor 

Pisters de eeuwige stad Rome gaan ontdekken. Het betreft 

een 6-daagse vliegreis vanaf Zaventem, kosten € 795,-- p.p. 

op basis van halfpension, incl. entreegelden en een eigen 

Nederlandse gids.  

Uniek bij deze reis is het bezoek aan de opgravingen onder 

de Sint Pieter tot bij het oorspronkelijke graf van de 

apostel Petrus. Zeer indrukwekkend! Ook gaan we op 

audiëntie bij de paus en bezoeken we de allermooiste 

plekken in Rome.  

 

Let op: Vroegboekkorting €50,-- tot 1 september 2011. 

Hebt u interesse? Meldt u aan bij de pastoor, een folder ligt 

achter in de kerk en kijk voor meer informatie op 

www.sens-reizen.nl  

 

Wereldjongerendagen Madrid 

In augustus komen meer dan 1 miljoen jongeren samen in 

de Spaanse hoofdstad Madrid voor het grootste 

jongerenevenement van het jaar rondom de paus: de 

Wereldjongerendagen. Waarom? Om elkaar te ontmoeten 

en samen met de plaatsbekleder van Christus op aarde het 

geloof te vieren! Podcastpriester en presentator Roderick 

Vonhögen houdt wel van een feestje en zoekt de jongeren 

op. Hoe beleven zij dit religieuze mega-evenement en wat 

doet het met hen? Tijdens de Wereldjongerendagen 

dagelijkse updates op radio, tv en internet bij RKK. 

Vanaf maandag 15 augustus, 5x om 17.05 uur op Nederland 

2. Vanaf maandag 15 augustus, 5x om 18.00 uur op Radio 5. 

Het laatste nieuws het eerst op www.wjd.rkk.nl  

Data 2012  

Eerste Communie:  

In Simpelveld op zondag 22 april. 

in Ubachsberg op zondag 13 mei. 

Vormsel: 

In Ubachsberg op donderdag 8 maart. 

In Simpelveld op donderdag 15 maart. 

http://www.sens-reizen.nl
http://www.wjd.rkk.nl
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MIVA-campagne:  

‘Haar leven, 

uw zorg?’ 

Op 27 en 28 

augustus vindt de 

jaarl i jkse MIVA-

collecte plaats in 

onze kerk. Tijdens 

deze collecte staan 3 

bijzondere mensen centraal: zuster Josephine Valarmathi, 

Antony Raj en Murali. Alle drie hebben ze een doel; help de 

vrouwen en kinderen in India op weg naar een betere 

toekomst. MIVA wil hen steunen met concrete middelen 

zoals een bus, auto en riskja. Helpt u ook mee? 

Voor meer informatie: www.miva.nl 

 

Beste vriend(in) van het hellingbos 

Een half jaar is sinds de laatste brief aan de vrienden weer 

verstreken. 

Sinds dat half jaar is weer van alles gebeurd waar wij u van 

op de hoogte willen brengen. 

Het aantal meters pad is uitgebreid. Een kleine 2 maanden 

geleden heeft de firma Grooten het aantal meters 

wandelpad uitgebreid met 200. Het nieuwe pad loopt 

rondom het voormalig stiltegebied langs het huis van 

voormalig slager Willems en sluit daarna op het bestaande 

pad aan. 

 

De firma Loozen heeft zich bezig gehouden met het plafond 

in de H. Hart kapel en heeft dit plafond voorzien van een 

blauwe lucht en een wit wolkendek. Overigens heeft de 

firma Loozen dit gratis aangebracht. 

Zoals in de vorige brief beschreven is de kleine grot naast 

de Lourdesgrot voorzien van een deur. Hierin wordt een 

voorraadje kaarsen bewaard. In deze deur is nu een spleet 

gemaakt die dient als brievenbus voor intenties. 

Oorspronkelijk zou in de Lourdesgrot zelf een plastic bak 

komen te staan, die hiervoor zou gaan dienen. Dit is ook 

gebeurd! Maar na 1 dag was deze door vandalen 

onherstelbaar beschadigd. Daarom proberen we het nu op 

een nieuwe manier. De intenties worden aan het eind van 

een kwartaal verzameld en er wordt ter ondersteuning of 

dank in de parochiekerk een H. Mis voor opgedragen. 

Over de bouw van een nieuwe kapel op het open terrein 

aan de Rolduckerweg zijn we het als bestuur nog niet eens. 

Wel , dat er een nieuwe kapel komt , maar we hebben nog 

niet besloten welke. Bij het bestuur is namelijk van een 

studente  architectuur een tekening binnengekomen van 

een kapel. Ook deze kapel ziet er veel belovend uit en er 

moeten dus nog keuzes gemaakt worden. 

Het bestuur werkt momenteel hard aan een 

verjaardagskalender die voorzien wordt van foto’s van het 

hellingbos gedurende de vier jaargetijden. Tijdens de 

kerstmarkt in december 2011 zal getracht worden deze 

aan de man te brengen om zo weer de kas te spekken. 

 

Tot zover het goede nieuws 

Op het ogenblik hebben we veel last van het verdwijnen 

van kaarsen zonder dat daar enige betaling tegenover staat. 

Vorige maand zijn 38 kaarsen niet betaald. Dit verlies is 

moeilijk te dragen. Toch heeft het bestuur afgezien van een 

verhoging van de prijs van de kaarsen omdat dan de goeden 

de prijs van de kwaadwilligen zouden moeten betalen. Wel 

wordt er binnen het bestuur gepraat over camerabewaking 

van de Lourdesgrot om aan deze praktijken een einde te 

maken. 

 

Vandalisme blijft trouwens een probleem. Een paar weken 

geleden werden in de Lourdesgrot  de plastic bloemen 

aangestoken. Dit betekent voor onze schoonmaaksters 

weer extra werk en deze mensen hebben het al druk 

genoeg. Het bestuur beschikt over een behoorlijk aantal 

aangiften, welke bij de politie zijn gedeponeerd. Men heeft 

ons weer eens beloofd er nu mee aan de slag te gaan. 

 

Om toch positief te eindigen nog het volgende. 

Op Goede Vrijdag zijn 170 mensen meegelopen in de tocht 

langs de staties. 

Het aantal kaarsen dat gekocht wordt, is ongeveer 

hetzelfde als verleden jaar. Blijkbaar voorziet het hellingbos 

met zijn religieuze elementen nog steeds in een behoefte. 

Nogmaals bedankt voor uw steun gedurende het jaar 2011. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jo Baggen 

(voorzitter) 

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

Nieuws 

www.parochiesimpelveld.nl 

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 28 augustus bent u weer van harte welkom in 

de pastorietuin (bij goed weer).  

Werkzaamheden Remigiuskerk:  
voortaan beter toegankelijk voor 

rolstoelen 

De afgelopen weken is men druk doende geweest om de 

hellingbaan aan te leggen voor mindervaliden bij de 

hoofdingang van de Remigiuskerk. Na de bouwvakvakantie 

vindt de afwerking plaats. Tevens zal in het hoofdportaal 

van de kerk een invalidentoilet worden aangelegd. 

Hierdoor is de hoofdingang en het oksaal tijdelijk niet te 

gebruiken. Wij vragen begrip voor dit ongemak. 

Kermiszondag 2 oktober wordt de hellingbaan officieel 

geopend. 

Kroedwusj-zegening 

Op 15 augustus viert de katholieke 

kerk het feest van Maria-Ten-

Hemel-Opneming. Op deze dag 

wordt herdacht dat Maria na haar 

dood met lichaam en ziel door 

God in de hemel werd opgenomen. Maria is voor de 

gelovigen in de katholieke kerk de belangrijkste heilige. Ze 

vertegenwoordigt het vrouwelijke, emotionele element 

binnen het geloof. Als moeder van Jezus Christus is zij in 

feite de moeder van alle gelovigen. Het zegenen van de 

Kroedwusj, een bosje (wusj) van kruiden (kroed) gebeurt 

in vele Limburgse dorpen jaarlijks op dezelfde dag. 

De Dames van ZijActief Simpelveld gaan ook dit jaar weer 

op zoek naar veldkruiden. Samen maken zij een kroedwusj, 

een boeket met zeven veldkruiden, die ons beschermen 

tegen onheil, zoals inslaan van de bliksem enz.. 

De kroedwusj bieden zij graag aan de kerkgangers aan op 

zondag 14 augustus na de H. Mis van 11.00 uur voor een 

kleine bijdrage. De opbrengst is dit jaar voor de stichting 

KIKA (strijd tegen kinderkanker). 
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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  

22 augustus. 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 6 augustus 
Weekend van 19e zondag door 

het jaar 

17.45 

George Boltong (nms.bew. Sterflat); 

Jrd. ouders Jorissen-Weerts (st); 

Wiel Packbier (o); 

Frans Claessens (o); 

Maria Sommer-Crompvoets (o); 

Keetje Packbier-Reijnders (o); 

Lies v.d. Weijer-Eijkenboom; 

Johan Leijmans (o); 

Jrd. Hans Croes; 

Jrd. Vic Schreuders; 

Jrd. ouders Weijers-Bleijlevens; 

Math Vandeberg (v.w. verj.); 

 

 

Zondag 7 augustus 

11.00 

Jos Hamers (o); 

Tiny Hagenaars-Kaelen (o); 

Jrd. Anneliese Coenen-Stijfs; 

Jrd. Mia Rijsterborgh-Pelzer en voor 

Wim Knops; 

Ouders Houben-Ploumen en zoon 

Sjef; 

 

 

Dinsdag 9 augustus  

19.00 

Ouders Broekmans-Horbach (st); 

Clara Schielen-Hameleers; 

Hein Merx (nms. bew. huize  

Beaurepart); 

 

Donderdag 11 augustus 

19.00 

Voor de zieken van onze parochie; 

 

Zaterdag 13 augustus 
Weekend van 20e  zondag door 

het jaar 

17.45 

1e jrd. Will Bisschoff (o); 

Annie Thewessen-Heuts (st); 

Jrd. Bep en Joep Breemen-Mevissen; 

Hans Jageman; 

Jrd. ouders Kockelkoren-Schmetz; 

Jrd. ouders Sluysmans-Kleynen en 

Heinz Wolters; 

Jrd. Enny Hardy-Weijers en Marcel 

Hardy; 

Jan Berk en dochter Wilma 

(v.w.verj.); 

Jrd. Dries en Mariёtte Kockelkoren 

en zoon Jacques; 

 

Zondag 14 augustus 

11.00 

Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st); 

Voor priesterroepingen (st); 

Albert en Mia Hofman-van Reij (o); 

Tieneke Lemke-Eggen (o); 

Tony en Keetje Reinders-

Mommerskamp; 

Rob Grooten (nms.Pap† en Mam); 

Jrd. ouders Schins-Gerrekens (st); 

Wiel Bindels (v.w. verj.); 

Jrd. ouders Boumans-Laumen en  

ouders Jaegers-Weerts; 

Jrd. ouders Meijers-Brouwers en  

ouders Waniorek; 

Jrd. Wiel Heckmans; 

Leo Müller; 

 

Maandag 15 augustus 

Maria Tenhemelopneming 

10.00 kerk. zangkoor St. Jozef 

Arbeider 

Jrd. voor de overl. fam.Bemelmans en 

fam.Vanthoor (st); 

Levende en overl. weldoeners Kapel 

“Sterre der Zee” (st); 

Jrd. Johan en Marieche Lennartz-

Eggen (st);  

Jan Bemelmans; 

Harrie Otten (nms. ouders); 

Overl. van fam. Vandeberg-Pelzer; 

Jo Senden (nms. fam.Kockelkoren); 

 

Dinsdag 16 augustus 

19.00 

1e jrd. Mia Beckers- Gorissen (o); 

Hein Merx (nms. bew. huize  

Beaurepart); 

 

Donderdag 18 augustus 

 19.00 

Echtp. Huveneers-van Ophoven (st); 

 

Zaterdag 20 augustus 
Weekend 21e zondag door het 

jaar 

17.45 Cantus ex Corde 

Jrd. Hub Muijrers (st); 

Jrd. ouders Wauben-Bosten (st); 

Jrd. Anna en Johan Vliex (st); 
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Gabriël en Gusti Nijholt (o); 

Mientje Hollands-Raaijmakers (nms. 

bew. Sterflat); 

Levende en overl. leden Cantus ex 

Corde; 

Jrd. ouders Coenen-Wiertz; 

 

Zondag 21 augustus 

11.00 

Zwd. May Wauben; 

Johan en Tiny Merx-Bodelier (o); 

Jrd. echtp. Rutters-Bonten (st); 

Lei Jetten (v.w. verj.); 

Tiny Hagenaars-Kaelen (o); 

Wim Lumey en aalmoezenier Lumey; 

Jrd. Guus Pagen; 

 

Dinsdag 23 augustus 

19.00 

Johan Leijmans (o); 

 

Donderdag 25 augustus 

19.00 

Giel en Bertha Xhonneux (st); 

Overl. van fam. Vandeberg-Pelzer; 

 

Zaterdag 27 augustus 

13.00 Hulpkerk Huls 

Huwelijksmis Linda Hambückers en 

Roy Weijers 

 

Weekend 22e zondag door het 

jaar 

Weekend: Collecte: MIVA 

17.45 kerkelijk zangkoor Har-

monia 

Zwd. Andreas Beckers (nms. 

bew.Remigiushöfke); 

Zwd. Guus Quaedvlieg en voor Riet 

Quaedvlieg-Kleijnen; 

1e jrd. Dora Wierts-van Schayk (o); 

Jrd. Peter Wierts (st); 

Ger Didden (o); 

Jrd. Felix en Rie Ramaekers-Hamers 

(st); 

Zef Sevarts (o); 

Jrd. Wiel en Käthe Houben-Lenoir 

(st); 

Mia Zinzen-Lennartz; 

 

Zondag 28 augustus 

11.00 

Jrd. ouders Bleijlevens-Meertens (st); 

Jrd. ouders Hubert Hamers en Agnes 

Pelzer, en voor Wiel Camps(st); 

Jrd. ouders Scheepers-Boumans en 

kinderen (st); 

Alphons Simon (o); 

Else Muijrers-Creusen (o); 

Rob Grooten (nms. Pap† en Mam); 

Jrd. ouders Kohl-Schrijvers (st); 

Jrd. Tiny Heinz-Buskens; 

Fred Prickarts en Hein Merx; 

Jrd. echtp. Jacobs-Heuts en zoon 

Hubert (st); 

Jrd. ouders Lerschen-Pelzer en ouders 

Lerschen-Seroo; 

Ouders Frijns-Huijnen, Bèr Frijns en 

Piet Offermans; 

 

Dinsdag 30 augustus 

19.00 

Hein Merx (nms. bew. huize Beaure-

part); 

 

Donderdag 1 september 

19.00 

Jo Senden (o); 

 

Vrijdag 2 september 
V.a. 9.00 Ziekencommunie aan 

huis 

18.30 Aanbidding 

19.00 

Voor de intenties uit het boek in de 

kerk; 

 

Overleden: 

-   8 juli: May Wauben,  

78 jaar, Irmstraat 22 

- 18 juli: Andreas Beckers,   

85 jaar, Dorpstraat 5 

- 19 juli: Guus Quaedvlieg,  

63 jaar, Hospice Welten, v/h Huls  

 

Sterkte aan de familie.  

.……………………………………………………… 

Gedoopt:  

    10 juli: Liv Steine, dochter van  

 Dominique Steine en Wendy 

    Loozen, Panneslagerstraat 20 

 

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

Gaan trouwen 

- 27 augustus 13.00 hulpkerk Huls  

Linda Hambückers en Roy Weijers, 

Julianastraat 49 Bocholtz 
 

 - 3 september 13.00 

Tatjana Kicken en Rico Smeets, 

Van Werschstraat 1  

 

Onze hartelijke gelukwensen. 
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Parochie Sint Bernardus Ubachsberg 
Kerkdiensten  

 

Opgave misintenties Ubachsberg 

Misintenties voor het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met dinsdag 23 augus-

tus, tot 12.00 uur. De pastorie van Ubachsberg is hiervoor bereikbaar bij voorkeur op 

woensdag tussen 10.00 en 12.00 u.; ofwel woensdag na de avondmis tot 19.45 uur.  

Zaterdag  6  augustus 
Weekend v/d 19de zondag door 

het jaar 

19.00 

Jrd. Giel Habets; 

Jrd. ouders Hamers-Vleugels; 

Jrd. ouders Souren-Hodiamont (st); 

Jrd. ouders Smeets-Schijns (st); 

Jrd. Joep Zinzen (st); 

Jrd. Zef Bosch; 

1ste Jrd. Dhr. Havenith; 

Maria Bosch-Moonen (o); 

Leo Voncken (o); 

Tiny Erkens-Kuipers (o); 

Fien Boumans-Braun (o); 

Jozef Hamers (st); 

Sjaak Bisschops en Gertie Bisschops-

van Wersch; 

Wiel Wiertz; 

Ouders Pieters-Groven; 

Maria Rosenboom-Moederscheim en 

dochter Anny; 

Piet Zinzen (verj.); 

Woensdag  10 augustus 

19.00 

Elisa Kerckhoffs (st); 

Zaterdag 13 augustus 
Weekend v/d 20ste zondag door 

het jaar 

19.00 

Jrd. Hub Aelmans; 

Anneke Aelmans-Voncken (o); 

Ouders Groven-Janssen en de zonen 

Sjeng, Harrie en Giel; 

Echtgen. Bisschops-Engelen (st); 

Uit dankbaarheid b.g.v. een 40 jarig 

huwelijk; 

Maandag 15 augustus 

Maria ten Hemelopneming 

Volkszang m.m.v. G.K.Z. St. 

Bernardus 

19.00 

Echtgen. Schneiders-Zitzen (st); 

Maria Zitzen (st); 

Mia Jaskowiak-Monsuwé (o); 

Hens Kasperski (verj.) (o); 

Ouders Bisschops-Bemelmans  

en ouders Bertholet-Klinkers; 

Ouders Pieters-Groven; 

Woensdag 17 augustus 

19.00 

Leo Bosch; 

Zaterdag 20 augustus 
Weekend v/d 21ste zondag door 

het jaar.  

Patroonsfeest H. Bernardus 

19:00 

Zwd. Hein Cuijpers; 

Jrd. ouders Aelmans-Ackermans (st); 

Jrd. Mieke Beckers-Meessen; 

Ouders Bemelmans-Bisschops (st); 

Ouders Herberichs-Conjaerts (st); 

Sjeng Senden (buurt); 

Levende en overl. leden Buurtvereni-

ging  “Oude Schoolstraat /

Vrenkeweg”; 

Zondag 21 augustus 
Bernardusfeest. Opluistering: 

G.K.Z. St. Bernardus  

11.00 

Jrd. Leonie Rouwette-Bex (st); 

Jrd. Ouders Voncken- Hoenen; 

Jrd. Hub Hutschemaekers; 

Echtgen. Schneiders-Zitzen (st); 

Ben Franssen; 

Ouders  Souren-Noteborn en zonen; 

Voor John Schetters en uit Dankbaar-

heid; 

Uit Dankbaarheid b.g.v. het 50 jarig 

Huwelijk  van Zef en Fieny Voncken-

Keulartz; 

Woensdag 24 augustus 

19.00 

Overledenen van de fam. Senden-

Vliegen en Annie Senden-De Bie; 

Zaterdag 27 augustus 
Weekend v/d 22ste zondag door 

het jaar. MIVA– collecte. 

Opluistering: Koor Oud-

Berglijsters 

19:00 

Jrd. Giel Schreurs; 

Jrd. Ber Senden (st); 

Jrd. Maria Neven-Sieben; 

Eugène Klinkenberg (o); 

Jan Schaeks (o); 

Roos Hoenen-Muijtjens; 

Woensdag 31 augustus 

19:00 

Voor alle zieken in de parochie; 
……………………………………………………… 

Overleden 

- 18 juli: Hein Cuijpers, 83 jaar,  

Bostenstraat 29 

Sterkte aan de familie.  
……………………………………………………… 

Gedoopt 

26 juni: Nora Jansen, dochter van  

Dènes Jansen en Karina Franssen, Mul-

dersweg 111, Nijmegen 

- 17 juli: Xavier Zeguers, zoon van Ton 

Zeguers en Sandra Driessen, Laurentius-

plein 16, Voerendaal 

- 17 juli: Engelke Vreugdenburg, dochter 

van Michel Vreugdenburg en Peggy 

Kemp, Jozefstraat 8 

Welkom in onze kerk. 
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Parochie Sint Bernardus Ubachsberg 

Nieuws 

Processie Ubachsberg verdient een 

grote pluim 

Met grote bewondering hebben we gekeken naar de 

prachtige versieringen tijdens de processie van Ubachsberg.  

In één woord: geweldig !  

Van begin tot einde waren de straten versierd met 

zandlopers en bloemtapijten. Het College van B & W van 

de gemeente Voerendaal gaf de complimenten: nergens zo 

mooi en goed georganiseerd als in Ubachsberg !  

Het is zeker op zijn plaats om iedereen die hieraan 

meegewerkt heeft van harte te bedanken. Ook het 

koffiedrinken na de processie was erg druk bezocht;  

iedereen genoot van de lekkere koffie en wafels.  

Foto’s van de processie staan op de website: 

www.parochiesimpelveld.nl  

 

 

Fanfare Sint Cecilia 

Op zaterdag 24 september organiseert de fanfare St. 

Cecilia Ubachsberg haar Herfstfestival m.m.v. de bekende 

feestband ANDERKOVVER. In het voorprogramma staat 

de band Area45.  

 

Plaats van handeling: Fanfarezaal De Auw Sjoeël, Oude 

Schoolstraat, Ubachsberg. 

 

Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 8,00. Voorverkoop: € 6,50. 

 

Voorverkoopadressen: 

Boerderijwinkel, Spee, Oude Schoolstraat 2a, Ubachsberg; 

Sigarenzaak Bijsmans, Furenthela 4, Voerendaal.   

Eenieder is van harte uitgenodigd.  

Groet, Fanfare St. Cecilia. 

 

Wijziging openingstijden 

parochiekantoor Ubachsberg 

----------------------------------------------- 

Vanaf 1 september 2011 is het parochiekantoor op de 

pastorie van Ubachsberg geopend: 

Op dinsdagochtend van 10 tot 12 uur  

(woensdagochtend komt te vervallen !).  

De heer Jan Brants van het kerkbestuur zal uw gastheer 

zijn voor alle voorkomende parochiezaken. Gelieve op 

deze ochtend bij voorkeur ook uw misintenties te 

bestellen. 

Op woensdagavond na de avondmis is de pastoor 

meestal aanwezig van 19.30-19.45.   

http://www.parochiesimpelveld.nl
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Parochie Sint Bernardus Ubachsberg 

Nieuws 

Herdenking bij oorlogsmonument 

Op 1 september a.s. zal bij het monument ter ere van Juup 

Geraedts een herdenking plaats vinden. Doel van deze 

herdenking is, middels een jaarlijks terugkerende 

bijeenkomst, een traditie op te bouwen. Dit ter blijvende 

gedachtenis aan de in Nederlands Indië gesneuvelde 

Ubachsbergse oud-inwoner. 

Teneinde zijn naam te laten voortleven zal het plantsoen, 

waarbinnen het monument is geplaatst, de officiële 

benaming “Juup Geraedts plantsoen” worden verleend.  

Onthulling hiervan zal geschieden door burgemeester 

Sprokkel van Voerendaal, samen met één van de 

kleinkinderen van Juup Geraedts. 

De herdenkingsbijeenkomst wordt vocaal opgeluisterd 

door het gemengd zangkoor St. Bernardus.  

Bijeenkomst vanaf 18.45 uur bij het monument. Aanvang 

19.00 uur.  

Namens Stichting 1945-1950 Ubachsberg; Wiel Niks,   

045-5713965 -  www.1945-1950ubachsberg.nl  

 

Bernardusfeest Ubachsberg 

Zondag 21 augustus vieren we om 11.00 uur het 

patroonsfeest van Sint Bernardus in de kerk van 

Ubachsberg. Het Bernarduskoor zingt en pastoor Thijssen 

uit Genk is gastpredikant.  

Na afloop gezellig samenzijn met een hapje en een drankje 

in de tuin van de pastorie. Komt u ook ? 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

50 jarig huwelijk   

Op zondag 21 augustus vieren Zef en 

Fieny Voncken-Keulartz, Kerkstraat 77, 

hun 50 jarig huwelijk.  

Wij wensen hen een mooie dag toe. 

Ook nog proficiat aan  Bep en Ger Ernes-Geraedts, 

Landsruwe 33, die in de H.Mis van 30 juli kwamen 

dankzeggen voor 50 jaar liefde en trouw. 

http://www.1945-1950ubachsberg.nl
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Parochie Sint Bernardus Ubachsberg 

Nieuws 

 

 

 

 

 

 

 

Proficiat !!!! 

Aan alle geslaagde schoolverlaters in de parochie 

Simpelveld en Ubachsberg en veel succes op jullie verdere 

levensweg na een welverdiende vakantie. 

 

Pastoor Pisters 

 

Bestuurswisseling  

V.V. De Durchströpere 

Ubachsberg 

 

Met ingang van 21 juni 2011 is Tim 

Beckers aangetreden als voorzitter 

van  V .V .  De Durchströpere 

Ubachsberg. 

 

Tim neemt de voorzittershamer over van Jo Muys, die 

meer dan 11 jaar voorzitter is geweest van de vereniging. 

 

Tim is inmiddels 7 jaar lid van de vereniging en maakt al 4 

jaar deel uit van het bestuur. 

Ook president Piet Laeven is toegetreden tot het bestuur 

van V.V. De Durchströpere. 

Het bestuur van V.V. De Durchströpere bestaat nu uit: 

Voorzitter: Tim Beckers 

Secretaris: Marc Schoonbrood 

Financieel Adviseur: Jo Zinzen 

Bestuursleden: Piet Laeven, Marc Vanhommerig 

Contactgegevens: 

Secretariaat V.V. De Durchströpere 

Vrenkeweg 14, 6367 HJ Ubachsberg 

V.V.DeDurchstropere@live.nl 

Uitstapje misdienaars Phantasialand 

Groepsfoto misdienaars en ouders, kosters en stagiairs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist u dat koster Jo Pieters onlangs in China is 

geweest ? 
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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 tot11.00 uur 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 
 

 

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 2 september 
 

Redactie 

Mieny Grooten, Hein Lemmens, Pastoor Pisters 

 

Inleveren kopij volgende uitgave  

Uiterlijk 19 augustus. Liefst per e-mail: 

redactie@parochiesimpelveld.nl 
 

Opgeven misintenties volgende uitgave 

Misintenties t/m 30 september kunt u opgeven tot/met 22 aug. 

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

