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4e Jaargang ♦ 3 september - 30 september 2011 ♦ nummer 49 

Aanpassing Mistijden feestdagen 

 

Afgelopen mei heeft het bisdom Roermond de 

“Blauwdruk 2020” uitgegeven waarin de plannen staan 

voor de herstructurering van parochies in de komende 

jaren. Zo wordt er gewerkt naar bestuurlijke 

samenwerking en het vormen van pastorale teams. Dit 

betekent dat er parochieclusters komen van gemiddeld 6 

parochies o.l.v. één kerkbestuur en één team van 

pastores. 

 

Vermindering van het aantal kerkgangers en voorgangers 

noopt ons reeds nu al tot aanpassing van het huidige 

aanbod van diensten. Er zijn goede gronden om dit aanbod 

te beperken. Het afnemend aantal priesters dwingt tot 

samenwerking tussen buurparochies. Als parochies hun 

diensten op elkaar afstemmen, dan kan men met minder 

priesters toekomen en houden kerkgangers een 

keuzevrijheid. Bij een afnemend aantal kerkgangers leidt 

het samenvoegen van diensten tot een beter bezette kerk 

en dus een mooiere eredienst. 

 

Een aantal jaren geleden al heeft het bisdom geadviseerd 

om terug te gaan tot één eucharistieviering per 

parochiekerk per weekend. In de blauwdruk (zie 

www.bisdom-roermond.nl onder kopje nieuws/officiële 

documenten) staat hierover te lezen:  

 

“De afgelopen jaren is gebleken, dat de samenwerking 

vruchtbaar wordt en tot vitalisering leidt op die plaatsen, 

waar mensen in staat zijn om het verlies van de 

vertrouwde plek achter zich te laten en vooral de 

zegeningen van de samenwerking te tellen. 

Wanneer pastorale teams in goed overleg als 

medebroeders en collegae kunnen samenwerken, neemt 

de werkdruk af en hebben initiatieven 

meer kans van slagen. In een samenwerkingsverband 

kunnen plannen uitgevoerd worden, die in afzonderlijke 

parochies niet meer van de grond zouden zijn gekomen. 

Verder is het voor parochianen en ook voor priesters 

meer inspirerend om met een grotere gemeenschap het 

eenheidscheppende Sacrament van de Eucharistie te 

kunnen vieren. Nu moeten priesters zich nog te vaak van 

kerk naar kerk haasten om telkens met een handvol 

mensen in een veel te grote kerk de Eucharistie te vieren. 

Bundeling van krachten schept garanties voor de pastorale 

continuïteit en de viering van de Eucharistie. Door een 

reductie van het aantal parochies hoopt het bisdom te 

bewerken dat in elke parochiekerk elk weekeinde de 

Eucharistie gevierd kan worden, zonder dat de priester 

daar toe haastwerk moet  verr i chten .  De 

geloofsgemeenschap ontstaat immers rond het altaar waar 

de eucharistie wordt gevierd. Wij zijn immers „Ecclesia de 

Eucharistia – Kerk vanuit het vieren van de Eucharistie‟. 

Daarom kiest het bisdom Roermond – behoudens 

noodgevallen – niet voor de op een Eucharistieviering 

lijkende woord- en communieviering. Alleen voor zieken 

geldt dat zij de communie buiten de eucharistieviering 

kunnen ontvangen.” 

 

Nu er gaandeweg meer samengewerkt wordt tussen 

parochies en gestreefd wordt naar clustervorming zetten 

de kerkbesturen van de parochies Simpelveld, Bocholtz en 

Ubachsberg al een eerste stap in onderlinge 

samenwerking. Zo gaan zij in  de komende tijd 

regelmatiger samen vergaderen en beleid maken. Zo is 

ook al een aanvang gemaakt met aanpassing van de 

mistijden in het weekend, zodat in ons parochiecluster 

één priester kan voorgaan in de weekenddiensten.  

 

Een volgende stap is ook reeds genomen binnen het 

samenwerkingsverband Simpelveld-Ubachsberg o.l.v. 

pastoor Pisters, namelijk aanpassing van de mistijden op 

feestdagen, zodat één priester kan voorgaan in de 
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diensten. De kerkbesturen van Simpelveld en Ubachsberg 

zijn unaniem tot het volgende besluit gekomen, dat de 

komende jaren niet meer gewijzigd wordt ! 

 

Nieuwe Mistijden Feestdagen H. Bernardus Ubachsberg: 

24 december Kerstavond voor jong en oud 19.00 uur 

25 december 1e Kerstdag 9.45 uur 

26 december 2e Kerstdag 11.00 uur 

31 december Oudejaarsdag 19.00 uur 

1 januari Nieuwjaarsdag Geen H.Mis 

Witte Donderdag Alleen in de even jaren  19.00 uur 

Goede Vrijdag Kruisweg 16.00 uur 

Paaszaterdag  Alleen in de oneven jaren  

 Paaswake  20.00 uur 

Paaszondag  11.00 uur 

Paasmaandag  9.45 uur 

Pinksterzondag  9.45 uur 

Pinkstermaandag Alleen in de even jaren 11.00 uur 

 

Nieuwe Mistijden Feestdagen H. Remigius Simpelveld: 

24 december Kerstavond   

 Kinderkerstviering 17.30 uur  

 Plechtige Kerstavondviering 20.30 uur  

25 december 1e Kerstdag 11.00 uur 

26 december 2e Kerstdag 9.45 uur  

31 december Oudejaarsdag 17.45 uur  

1 januari Nieuwjaarsdag 11.00 uur  

Witte Donderdag Alleen in de oneven jaren 19.00 uur 

Goede Vrijdag Kruisweg Hellingbos 14.00 uur 

Paaszaterdag  Alleen in de even jaren   

 Paaswake  20.00 uur 

Paaszondag  9.45 uur  

Paasmaandag  11.00 uur  

Pinksterzondag  11.00 uur  

Pinkstermaandag Alleen in de oneven jaren 11.00 uur 

 

Alle aanpassingen vragen van iedere betrokkene het nodige 

begrip. Voor kerkgangers (vooral ouderen) die zelf niet 

mobiel genoeg zijn om op bovenstaande feestdagen van de 

ene naar de andere kerk te reizen, zal het kerkbestuur zorg 

gaan dragen voor een zogenaamde “kerktaxi”; 

medeparochianen die vrijwillig andere medeparochianen 

een goede dienst willen bewijzen door hen met de auto 

mee te nemen naar de kerk. Hierover later meer. 

Ziekenzondag 

In het weekend van 10 en11 september is dit jaar de dag 

van Nationale Ziekenzondag. Die dag willen we in de 

eucharistieviering bidden om kracht: om oog en hart voor 

elkaar in goede en kwade dagen, om aandacht voor elkaars 

wel en wee, om de hulp van Hem, die ons nabij wil zijn, die 

niemand aan zijn of haar lot wil overlaten. Ziekenzondag, 

de dag om ons door de liturgie gedragen en aangespoord 

te weten, een dag om elkaar te dragen. Samen staan we 

sterk. 

Pastoor Pisters zal aan het eind van de H. Mis (op zaterdag 

in Ubachsberg en op zondag in Simpelveld), een speciale 

ziekenzegening geven met het Allerheiligste. Ook is er 

gelegenheid tot persoonlijke handoplegging voor iedereen 

die dat wil, om met een gebed genezing naar lichaam en 

geest te verkrijgen.  

Dit alles op voorspraak 

van Onze Lieve Vrouw 

van Lourdes. Daarbij 

zingen we het mooie lied 

“te Lourdes op de 

bergen” en ontsteken wij 

een kaars voor alle 

opgegeven intenties. Men 

kan voor de H. Mis 

achter in de kerk een 

g e b e d s i n t e n t i e 

opschrijven, die tijdens 

de offerande in een grote 

mand bij Maria gebracht wordt.  

Deze intenties zullen tevens  door de pastoor worden 

meegenomen op de septemberbedevaart naar Lourdes.  

Koffiedrinken na de mis 

In Ubachsberg zal na de zaterdagavondviering op 10 

september koffie zijn voor iedereen in de pastorie. 

 

Gebed 

Heer ik ben ziek. 

Uit de diepte roep ik tot U. 

Luister naar mij. 

U alleen weet hoe ik eraan toe ben. 

Ik ken uw gedachten niet. 

Tot nu toe heb ik over mijn tijd en mijn kracht kunnen 
beschikken. 

Nu beschikken anderen over mij. 
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Help mij, opdat ik eindelijk ermee ophoud 

mezelf voortdurend af te vragen  

waarom ik ziek ben. 

Geef dat ik de tijd van alleen- zijn gebruik  

om mijn leven in alle rust te overdenken. 

 

Laat mij inzien hoe onbelangrijk veel dingen,  

die mij in mijn dagen dat ik gezond was,  

volkomen in beslag namen, in wezen zijn. 

Als u mij af en toe iets laat merken  

van uw barmhartigheid, 

dan zal ik U prijzen in mijn lange nachten. 

 

Laat mij genezen,  

misschien kan ik dan opnieuw beginnen. 

Leer mij ook de kunst van het afscheid nemen;  

eens zal het voorgoed zijn. 

     Anton Kner 

 

Om samen met elkaar te leren omgaan  

met het verlies van een dierbare 
Dit najaar zal pastor/rouwbegeleider Jacques Vestjens en 

mevrouw Martha Grosseibl acht bijeenkomsten houden 

voor mensen die een 

dierbare  persoon 

verloren hebben. 

D e  d e e l n e m e r s 

luisteren naar muziek, 

z e l f g e m a a k t e  o f 

gevonden teksten die 

ons aanspreken.  

Vanuit dat luisteren 

w i s s e l e n  d e 

d e e l n em e r s  h u n 

ervaringen uit. Het is 

een  g roep  v a n 

lotgenoten, die zelf een ernstig  verlies hebben 

meegemaakt. Het gaat om de onderlinge steun die mensen 

elkaar kunnen geven. 

Mensen uit onze parochie die de afgelopen twee jaar een 

dierbaar persoon verloren hebben zijn van harte welkom. 

De koffie staat klaar. 

 

K e n n i s m a k i n g s b i j e e n k o m s t : 

DONDERDAGMIDDAG 3 november in de 

parochiezaal t.o. de Remigiuskerk, Pastoriestraat 15, van 

14.00 tot 16.30 uur. 

Parochianen uit Simpelveld en Ubachsberg kunnen zich 

aanmelden tijdens de kantooruren di t/m vr. tussen 10 en 

12.00 uur; tel. 544 18 18 of via mail: 

parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl 

 

De overige 8 bijeenkomsten zijn ook altijd op 

donderdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur: 

 

November:  17 

December:    1 en 17 (29 geen bijeenkomst) 

Januari:        12 en 26 

Februari         9 (23 geen bijeenkomst Karnaval) 

Maart :          8 en 22 

 

Verdriet kit al mijn krachten samen,  

zodat ik roerloos word als steen.  

Mijn hele wezen wordt materie,  

een ondoordringbaar star mysterie,  

o sla de rots, opdat ik ween.  

 

 Vasalis 

 

Doopvoorbereiding  

Wij bevelen de voorbereiding van 

harte bij u aan. De eerstvolgende 

bijeenkomst is op maandagavond 7 

november in de parochiezaal t.o. 

de Sint Remigiuskerk in Simpelveld 

en op maandag 3 oktober in zaal  Moscou rechtsonder 

naast de Lambertuskerk in Kerkrade, van 20.00 tot 21.45 

uur. Ook a.s. ouders kunnen al gerust deelnemen. Opgave 

bij de pastoor. 

 

Ziekencommunie 

U kunt maandelijks de H. 

Communie thuis ontvangen. 

Neem contact op met de 

pastoor.  

Op vrijdag 2 september vanaf 

9.00 uur wordt in Simpelveld de 

communie thuisgebracht. In 

Ubachsberg volgens afspraak. 
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Mijn stagejaar in uw parochies 

 

Tja, waar moet ik beginnen, want er zijn zo vele dingen die 

ik u graag zou willen vertellen. In eerste instantie wil ik U 

allen bedanken voor uw medeleven, uw geduld, uw geloof,  

uw steun en hulp. Ik heb dit alles ervaren als een warm bad, 

waarin je je vaak en zo lang mogelijk in wilt 

onderdompelen. 

U heeft mij op vele momenten laten zien en ervaren dat 

christen zijn nog steeds iets betekent. Wat ik het fijnste 

vond, waren de vele persoonlijke contacten en gesprekken. 

Ik heb evenwel ook ervaren dat  niet iedereen  bereid is,  

of niet meer weet hoe, aan de geloofsgemeenschap deel te 

nemen of zich voor deze gemeenschap in te zetten . Dan is 

het juist aan ons om open te staan voor de ander, hen uit 

te nodigen en zich welkom te laten voelen in onze 

gemeenschap.  De beste wijze is nog steeds dat we leven 

voor het geloof  en dit geloof met elkaar delen. Soms 

beoordelen we de ander  vanuit ons eigen inzicht en begrip. 

 

Laten we onze geloofsgemeenschap eens vergelijken met 

een boeket bloemen, bestaande uit diverse soorten 

bloemen en kleuren, verschillende groottes en geuren. 

Natuurlijk is deze vergelijking gebrekkig , maar toch, laten 

we eens proberen dit beeld voor ogen te houden. Alle 

mensen zijn de bloemen in Gods tuin. Velen worden tot 

een boeket samengebracht, tot een christelijke 

gemeenschap. Als je deze bonte bos bijeen ziet, dan is de 

reactie vaak een van  “wauw”. 

 

Als je zulk een geurig boeket aan een ander schenkt, dan 

zal hij of zij zich enorm verheugen en wellicht zelf 

onderdeel  willen uitmaken van deze bonte bloemenpracht. 

Iedere bloem heeft water nodig om open te gaan en zijn 

geur te verspreiden. Zo heeft eveneens een boeket dit 

water nodig om groen te blijven en te kleuren en te 

geuren. Jezus wil dit water zijn dat dit boeket zo fris en 

levend houdt. 

 

Jezus is het levend water dat steeds stroomt en de 

bloemen ververst en doet groeien. Maar een boeket is pas 

af en compleet, als er naast de vele bloemen, ook siergroen 

tussen zit, dit  om het boeket de noodzakelijke afwisseling 

te geven. Het lijkt nu wel alsof ik een volleerd tuinman ben, 

maar het is juist verre van dat. Wat ik wel met een tuinman 

gemeen heb is dat ik, de bloemen in uw parochies 

overziend, het heel fijn vond om midden onder u te zijn,  

en deel uit te maken van uw prachtige boeket. 

 

Jullie hebben mij een blijvende indruk gegeven. Daarvoor 

dank ik u allen. Houdt het bonte boeket steeds in het 

water opdat het nooit verwelkt en neem steeds weer 

nieuwe bloemen en groen in uw midden op, ga op zoek en 

nodig alle bloemen in Gods tuin uit, opdat het boeketje 

kleurrijk, groen en afwisselend blijft. 

 

Aan alle bloemen die nog verspreid in de tuin staan en de 

bloemen die eens in het boeket gezeten hebben, wil ik nog 

zeggen, laat je (weer) opnemen in dit boeket en maak deze 

bos tot een bonte bloemenpracht die eenieder graag als 

geschenk wil ontvangen. 

Ik zal dit beeld nu weer verlaten, maar hoop van harte dat 

ieder mens Gods liefde mag ervaren, die de ware Tuinman 

is en steeds voor al zijn bloemen zorgt. 
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Ik wil toch nog graag één hoogtepunt van mijn stagejaar 

vermelden, de Sacramentsprocessie in Simpelveld. Het was 

een bijzondere ervaring om samen met u allen Christus 

door de straten te dragen. Hiervan heb ik intens genoten. 

Zo wil Christus altijd onder ons zijn. Niet als een soort 

talisman om onze nek, maar Jezus als een kostbare schat in 

onze harten ronddragen en uitdragen iedere dag opnieuw. 

 

Bijzondere dank wil ik uitspreken aan u, pastoor Pisters, die 

mij tijdens het stagejaar heeft begeleid . Ik heb veel van u 

mogen leren, ondervinden en uitvoeren, tevens heb ik 

achter de schermen kunnen meekijken. Zelfs de gekste 

ideeën gaf u een kans. Dank voor deze geweldige 

leerschool. Het was echt “learning by doing”, ofwel praktijk 

van de theorie. 

 

Ik wil uiteraard ook pastor de Haas, pater Kleijkers en 

pastoor Pierik bedanken voor hun bijdragen aan mijn 

vorming. 

 

Tja, en nu sta ik aan het einde, of nee juist aan het begin 

van een nieuw hoofdstuk van mijn leven. Dit hoofdstuk, 

waarvan de tekst dagelijks door God geschreven wordt, zal 

een andere zijn dan alle voorgaande hoofdstukken en toch 

past het in het geheel van mijn levensboek. 

 

Bisschop Wiertz zal mij en mijn drie collega‟s op zaterdag 

10 september a.s. door handoplegging en gebed tot diaken 

wijden. Maar vooraleer dit gebeurt, gaan we ons vanaf 31 

augustus tien dagen in stilte voorbereiden op deze wijding 

in het retraitehuis Foyer de Charité  in Thorn. 

Ik wil u allen vragen ons in deze tijd van voorbereiding met 

uw gebed te ondersteunen. Eveneens wil ik u allen langs 

deze weg van harte uitnodigen voor de diakenwijding van 

10 september a.s. Deze wijdingsplechtigheid zal 

plaatsvinden tijdens een pontificale eucharistieviering om 

10.30uur in de prachtige, sfeervolle en schilderrijke 

Abdijkerk van Rolduc, gelegen aan de Heyendallaan 82 te 

Kerkrade. Het zal mij enorm verheugen samen met velen 

van u dit moment te beleven. 

 

De Bisschop heeft mij na de diakenwijding benoemd in 

Geleen, alwaar ik vanaf 10 september zal wonen en werken 

en deel zal uitmaken van een energiek pastoraal team. 

Tot slot, wil ik u allen nogmaals danken dat ik in uw 

midden mocht zijn en dat u mijn praktijkleraren bent 

geweest en ik wens u allen Gods rijke zegen. 

 

    Jan Geilen 

 

Bijbelcursus 

Gedurende 8 bijeenkomsten vragen we ons af hoe we de 

Bijbel in ons leven kunnen toepassen. Doelgroep zijn allen 

die niet of nauwelijks met de Bijbel vertrouwd zijn, 

voorkennis is niet vereist. De bedoeling is dat we thuis 

volgens een schema een aantal hoofdstukken van Genesis 

lezen. Tijdens de bijeenkomst zullen de hoofdstukken 

worden toegelicht en daarna kan iedereen delen wat hem 

of haar geraakt heeft. We sluiten de avond biddend af. 

Het is geen studiegroep. Ook wordt de Bijbel niet 

bediscussieerd, ook al is het interessant om de verschillen 

te zien tussen de 

v e r s c h i l l e n d e 

bijbelvertalingen. 

Ieder  neemt 

immers zijn eigen 

Bijbel mee. Het 

gaat ons erom uit 

de bijbel te leren 

leven, zoals Jezus 

ons dat heeft 

voorgedaan, zo 

z a l  o n s 

g e l o o f s l e v e n 

worden verdiept 

en verrijkt. 

Wanneer, waar en hoe laat? 

De avonden onder leiding van kapelaan Eugène Dassen 

vinden plaats op maandagavond van 20.00 tot 21.30 uur in 

„Moscou‟, de parochiezaal van de St. Lambertuskerk in 

Kerkrade-centrum (ingang naast de ingang van de 

begraafplaats, de trapjes naar beneden) . De avonden 

starten op 10 oktober. De overige data zijn: 24/10; 14/11; 

12/12; 9/01; 30/01; 27/02 en 19/03. 

Opgave via het secretariaat van het Dekenaat, de heer G. 

Kleinen, op maandag- en donderdagochtend tussen 9.30 

uur en 12.30 uur of via email Hlambertus@zonnet.nl 

Weet u meer dan welkom! 
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Geloofscursus 

In het komende seizoen 

(september 2011 – april 

2012) willen wij in 

samenwerking met het 

seminarie Rolduc een 

geloofscursus houden: 

I n l e i d i n g  i n  d e 

fundamentele theologie. 

De fundamentele theologie 

wil aantonen dat het redelijk is om in de Openbaring van 

God te geloven. Zo zullen o.a. de volgende vragen aan bod 

komen: Hoe ons geloof verantwoorden? Wat is de 

Openbaring? Wat is geloven? Geloof en rede? 

Hoe komt de Heer en zijn boodschap tot ons? Wat is de 

taak van het leergezag? Wat betekent dat de H. Schrift 

geïnspireerd is? Kunnen we Jezus kennen vanuit de 

evangelies? De wonderen van de Heer. De verrijzenis. 

Jezus, de vervuller van Gods Openbaring. Het atheïsme als 

theologisch probleem. Het getuigenis van leven in de Heer. 

De cursus begint in september en zal op dinsdagavond 

gegeven worden in het Seminarie Rolduc,  Heyendallaan 82, 

Kerkrade. 

Deze cursus vindt plaats op dinsdagavond van 20.00-22.00 

uur in principe om de 2 weken. Hij begint op 27 september 

en loopt tot eind april: de data van het eerste semester 

zijn: 27/9; 11/10; 25/10; 8/11; 22/11; 13/12. 

Contact en opgave: Mevr. S. Snackers-Lam: 045-5327891 

en 06-51207426, snack054@planet.nl 

De cursus o.l.v. Pastoor Dr. R. Achten uit Elsloo is gratis. 

 

Ringleiding 

Onze parochiekerken beschikken over een goed 

functionerende ringleiding. 

Een ringleiding stelt  slechthorenden met een hoortoestel 

in staat om op grotere afstand spraak/gezang te kunnen 

verstaan/horen  zonder storing van omgevingsgeluiden. 

Voor een betere geluidskwaliteit dient u echter uw 

gehoorapparaat in de T-stand te zetten. 

Indien het niet duidelijk is hoe een hoorapparaat ingesteld 

dient te worden wanneer gebruik wordt gemaakt van een 

ringleiding, adviseren wij u contact op te nemen met de 

leverancier van het hoorapparaat. 

 

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.  

 

Hopelijk gaan er veel parochianen met mij mee. 

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   

     Pastoor Pisters 

Opbrengst Maag Lever Darm Stichting 

De opbrengst van de Maag Lever Darm Stichting in 

Ubachsberg bedroeg € 501,11. Dank voor uw gaven. 

http://www.sens-reizen.nl
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Parochie Sint Remigius Simpelveld 

Nieuws 

www.parochiesimpelveld.nl 

Koffiedrinken 25 september  

De gastvrouwen van Sint Remigius staan zondag 25 

september weer voor u klaar na de H. Mis van 11.00 uur 

die opgeluisterd wordt door het Vrouwenkoor Choir of 

Voices uit Heerlen (zie ook www.vkchoirofvoices.nl). Bij 

mooi weer mogen we na de mis gebruik maken van de 

prachtige pastorietuin. Dus maar hopen dat de zon schijnt. 

 

Hellingbaan open met Sint Remigius 

Op zondag 2 oktober vieren we het feest van Sint 

Remigius, de patroonheilige van de kerk van Simpelveld. 

Na de H. Mis van 

11.00 uur wordt de 

nieuwe hellingbaan 

geopend. Tijdens de 

opening zal pastoor 

Pisters de aanwezige 

r o l l a t o r s  e n 

rolstoelen zegenen. 

Met de nieuwe 

hellingbaan komen we 

tegemoet aan de 

mensen die anders de 

kerk niet of moeilijk kunnen bereiken. 

Mensen als engelen 

Je denkt dat ze er niet meer zijn, 

maar ik ontmoet ze in mijn leven. 

De mensen die als engelen, 

hun tijd en aandacht geven. 

Ze denken niet aan ik,ik,ik 

en blijven buiten beeld. 

Maar hebben wel van mens tot mens, 

het leven echt gedeeld. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Herfst 

De wind zingt zijn lied 

De bladeren vallen en dansen 

Niemand die het ziet 

In de nacht kun je het alleen maar horen 

Die hoge tonen van de wind 

Ik ben in de herfst geboren 

Ik ben een echt herfstkind 

De kou kan mij niet deren 

De regen evenmin 

Van de natuur wil ik leren 

Je ergens druk om maken heeft geen zin 

Alles komt zoals het komt 

zo ook steeds weer een nieuw seizoen 

Je moet er gewoon van genieten 

We hoeven er niks voor te doen 
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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  

19 september. 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 3 september 

13.00 Huwelijksmis 

Tatjana Kicken en Rico Smeets 

 

Weekend 23e zondag door het 

jaar 

17.45 

1e jrd. George Boltong (o); 

Sjeng Dautzenberg (o); 

Cien Hustin-Jacobs (o); 

Wiel Packbier (o); 

Frans Claessens (o); 

Jrd. echtp. Bertram-Leerschen (st); 

Jrd. overl. fam. Meens-Andriolo (st); 

Keetje Packbier-Reijnders (o); 

Ouders Vliex; 

Gabriël en Gusti Nijholt (o); 

Jrd. Tony Görtzen; 

Tot dankzegging b.g.v. 40 jarig huwe-

lijksfeest; 

Harie Jorissen; 

Ouders J.Frijns-Muijrers, zonen Joep 

en Jaques; 

Jrd. Wiel Frijns; 

Ouders J.Weusten-Simons; 

 

Zondag 4 september 

11.00 

Jrd. echtp. Henricus Loose-Meentz 

(st); 

Tiny Hagenaars-Kaelen (o); 

Wim Herberichs; 

Ouders Coonen-Kusters en wederz. 

fam.; 

Jrd. Erik Baggen; 

 

Dinsdag 6 september 

19.00 

Cilly Leijmans-Mosseveld (nms. bew. 

Sterflat); 

Ouders Broekmans-Horbach (st); 

Hein Merx (nms. bew. Beaurepart); 

 

 

Donderdag 8 september 

Maria Geboorte 

19.00 

Johan Leijmans (o); 

T.i.v. een zieke; 

 

 

Zaterdag 10 september 
Weekend 24e zondag door het 

jaar 

Weekend: Deurcollecte Zonne-

bloem 

17.45 

1e jrd. Joep Meijers (o); 

Jrd. Cornelia Houben (st); 

Jrd. René Schlechtriem en wederz. 

grootouders; 

Ria Pelzer-Dackus; 

Tiny Cleuters-Claessens; 

Maria Sommer-Crompvoets (o); 

Pierre Lemmens en Corrie Lemmens-

Senden (o); 

Jrd. ouders Schiffelers-Kropp; 

Cien Hustin-Jacobs en Netty Vliegen-

Jacobs; 

 

 

 

Zondag 11 september 

Ziekenzondag 

Kindernevendienst 

11.00 kerk. zangkoor St. Jozef 

Arbeider 

Jrd. echtp. Kreuels-Eygelshoven (st); 

Jrd. Jessy Lennartz-Wouters (st); 

Jrd. Mia Mousset-Ploumen (st); 

Jrd. ouders Jozef Thomas-Op de 

Kamp en kinderen (st); 

Jos Hamers (o); 

Rob Grooten (nms. Pap† en Mam); 

Uit dankbaarheid; 

 

Dinsdag 13 september 

19.00 

Overl. ouders Xhonneux en kinderen 

(st); 

 

Donderdag 15 september 

19.00 

T.i.v. een zieke; 

 

Zaterdag 17 september 
Weekend 25e zondag door het 

jaar 

17.45 kerk.zangk. Harmonia 

Jrd. ouders Dautzenberg-Luja en 

zoon Sjeng (st); 

Jrd. Jozef Nicolaije (st); 

Jrd. ouders Scheeren-Sijstermans (st); 

Voor overl. gelovigen (st); 

Zef Sevarts (o); 

Albert en Mia Hofman-van Reij (o); 

Ouders Huijnen-Tossings; 

Mia Scheeren-Prumpeler; 
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Andreas Beckers (o); 

Maria Hupperichs-Meijs; 

Jrd. ouders J.Wachelder-Broekmans; 

Jrd. Frans Mulders en Nettie en  

Mietje; 

 

 

Zondag 18 september 

11.00 

Johan en Tiny Merx-Bodelier (o); 

Jrd. Jeu Kreuels en Maria Kreuels-

Vliex (st); 

Jrd. Louisa Pergens (st); 

Jrd. echtp. Schnackers-Schepers en 

Hubertina Schnackers (st); 

Rob Grooten (o); 

Tiny Hagenaars-Kaelen (o); 

Jrd. ouders Spierts-Bemelmans; 

 

 

Dinsdag 20 september 

19.00 

Hein Merx (nms. bew. huize  

Beaurepart); 

 

 

Donderdag 22 september 

19.00 

Overl. van fam. Vandeberg-Pelzer; 

T.i.v. een zieke; 

 

 

Zaterdag 24 september 
Weekend 26e zondag door het 

jaar 

17.45 

1e jrd. Miets Villain; 

Jrd. echtp. Frans Hagelstein-Storms 

(st); 

Jrd. ouders Jongen-Lennartz (st); 

Jrd. echtp. Tillie-Heuts (st); 

Mientje Hollands-Raaijmakers (nms. 

bew. Sterflat); 

Jrd. ouders Ramakers-Pelzer; 

Johan Leijmans (o); 

Ouders Genders-Bonten; 

Jrd. ouders Meessen-Derks; 

 

 

Zondag 25 september 

Kindernevendienst 

11.00 Vrouwenkoor Choir of 

Voices uit Heerlen 

 

Jrd. Anna en Hubertina Beckers (st); 

Jrd. Jo Groten (st); 

Jrd. Jeu Heuts (st); 

Jrd. ouders Leo Jongen en Gretha 

Steinbusch (st); 

Else Muijrers-Creusen (o); 

Jrd. ouders Ploumen-Loo (st); 

Jan Bemelmans; 

Tieneke Lemke-Eggen (o); 

 

 

Dinsdag 27 september 

19.00 

Hein Merx (nms. bew. Huize  

Beaurepart); 

 

 

Donderdag 29 september 

19.00 

Giel en Bertha Xhonneux (st); 

 

 

Vrijdag 30 september 

13.00 Huwelijksmis 

 Nicolle Vaessen en Tiemen  

Verhoeks; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overleden: 

6 aug: Jo Reinders, 79 jaar,  

Pleistraat 19b 

24 aug: Jeu Thill, 87 jaar,  

Scheelenstraat 139 

Sterkte aan de familie.  

.……………………………………………………… 

Gedoopt: 

21 aug: Ryan Lemmens, zoon van 

Dennis Lemmens en Patricia Vrusch, 

Sweijersgewanden 15 

 

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

Gaan trouwen: 

 

Zaterdag 3 september 13.00 uur 
Rico Smeets en Tatjana Kicken, van 

Werschstraat 1 Simpelveld. 

Vrijdag 30 september 13.00 uur 

Nicolle Vaessen en Tiemen Verhoeks 

Achterdijk 127, Zevenbergsehoek 
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Parochie Sint Bernardus Ubachsberg 
Kerkdiensten  

 

Opgave misintenties Ubachsberg 

Misintenties voor het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met dinsdag 20 sept., 

tot 12.00 uur. De pastorie van Ubachsberg is hiervoor bereikbaar bij voorkeur op dins-

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

Zaterdag  3 september 
Weekend 23ste zondag door het 

jaar 

G K Z St. Bernardus: Volkszang 

19.00 

1ste Jrd. Hens Kasperski (o); 

Jrd. Pater Frans Senden (st); 

Jrd. Sientje Voncken-Possen; 

Mia Jaskowiak-Monsuwé (o); 

Leo Voncken (o); 

Bernard Voncken (buurt); 

Hub Ernes; 

Maria Rosenboom-Moederscheim en 

dochter Anny; 

Wiel Wiertz; 

 

Woensdag  7 september 

19.00 

Jrd. oud. Hubert Schuurmans-

Hamers (st); 

Echtgen. Rouwette Bex (st) 

Echtgen. Schneiders-Zitzen (st); 

Maria Zitzen (st); 

Ronald Bosten (st); 

Overledenen van fam. De Bie-

Janssen; 

Ouders Coort-Gerrits: 

 

Zaterdag 10 september 
Weekend 24ste zondag door het 

jaar 

G K Z St. Bernardus:  

Meerstemmig 

Weekeinde Ziekenzondag 

Kerkdeurcollecte Zonnebloem 

19.00 

Jrd. Pastoor Sjef Schijns (st); 

Jrd. Echtgen. Bisschops-Engelen (st); 

Jrd. oud. Crombach-Janssen (st); 

Jrd. Marietje Frey (st); 

Jrd. Willy Koonen en Lieneke Koonen

-Schrijvers (st); en Tresie Henssen-

Koonen; 

Jrd. oud. Leunissen-Hoenen (st); 

Jrd. oud. Rouwette-Beckers en  

dochter Leny; 

Anneke Aelmans-Voncken (o); 

Tiny Erkens-Kuipers (o); 

Sjeng Senden; 

Sjeng Ortmans en zoon Jan; 

Mia Crutzen-Pieters voor 86ste verj. 

en voor Piet Crutzen; 

Levende en overl. leden van voetbal-

vereniging RKSVB 

 

Woensdag 14 september 

H. Mis: Kapel Colmont  

Corneliusviering 

19.00 

Overledenen Buurt Colmont; 

Anneke Aelmans-Voncken (o); 

Paul Vaessen en oud. Zinzen-

Groenemeijer; 

 

Zaterdag 17 september 
Weekend 25ste zondag door het 

jaar 

G K Z St. Bernardus:  

Gregoriaans 

19.00 

Jrd. oud. Budé-Schröder (st); 

Jrd. Lor Acampo; 

Zus Fickers-Hendriks (o); 

Mathieu Auf den Kamp; 

Woensdag 21 september 

19.00  

Maria Zitzen (st); 

Overledenen fam. Groven-Senden; 

Zaterdag 24 september 
Weekend 26ste zondag door het 

jaar 

Koor Oud Berglijsters 

19.00 

Zwd. Annie Franssen-Schijns; 

1ste Jrd. Eugène Klinkenberg (o); 

Jrd. Harrie Senden (st); 

Jrd. Leo Willems (st): 

Jrd. Sjef Souren (st) 

Jan Schaeks (o); 

Roos Hoenen-Muijtjens 

Jac Monsuwé en overl. fam. 

Oud. Lardinois- Linden; 

Finie Lardinois- Crutzen en Jan 

Renardie; 

Mia Jaskowiak-Monsuwé (o); 

Woensdag 28 september 

19.00 

Voor het welzijn van alle parochia-

nen; 
………………………………………………………

Overleden: 

11 aug: Annie Franssen-Schijns,  

79 jaar, Kerkstraat 19. 

Sterkte aan de familie.  

 
……………………………………………………… 

Gaan trouwen: 

Zaterdag 17 september 14.00 uur: 

Vincent Pieters en Sanne  

Raaijmakers, Caeciliagracht 16  

Kerkrade. 

Proficiat en een fijne dag! 
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Parochie Sint Bernardus Ubachsberg 

Nieuws 

Cornelius viering 

Op woensdag 14 september is de jaarlijkse Cornelius 

viering in de kapel van Colmont. De eucharistieviering is 

om 19.00 uur. Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. 

 

Gebed tot St. Cornelius 

Heilige Cornelius, Paus en martelaar,  

Uw leven op aarde was een voorbeeld  

van inzet en ijver voor het geloof in de goede God. 

Ook op uw levensweg was er lijden, miskenning en pijn. 

De wonderbaarlijke genezing van de verlamde Salustia  

bracht velen tot het geloof. 

In de loop van de eeuwen riepen de mensen Uw voorspraak in  

en vonden  in U een steun en voorspreker. 

 

Ook ik wil U vragen: 

Luister naar mijn noden en zorgen,  

wat het geluk van mijzelf en mijn naasten in de weg staat. 

Geef dat ik een goede gezondheid mag bewaren  

en als ik ziekte ontmoet op mijn weg,  

geef mij dan de hulp, die ik nodig  heb. 

verleend.  

ZIJ ACTIEF Ubachsberg 

Wilt U dat  “ZIJ ACTIEF” 

actief blijft in Ubachsberg ? 

Help ons dan mee om te 

besturen! Loop daarvoor 

eens vrijblijvend met een 

bestuurslid mee. Contactadres: Annie Loenders, tel: 045 

575 2902. Mail: loend026@planet.nl 

Hieronder volgen een paar van die mooie bijeenkomsten 

van Zij Actief:  

- 13 september vertrekken de leden van Zij Actief om 

13:30 uur vanaf het Bernardusplein op de fiets naar de 

Scholtissenhof in Bocholtz. 

- 27 september om 20:00 uur is er voor leden en 

introducees een uiteenzetting over oogstgebruiken in de 

Soos aan de Oude Schoolstraat. Introducés betalen 

hiervoor € 2,50. 

- Dinsdag 11 oktober Reanimatie om 20:00 uur 

Soosgebouw. Wees welkom. 

Pachtgronden Ubachsberg 

In pacht uit te geven percelen landbouwgrond 

Door het expireren van het  thans lopende pachtcontract 

per 1 november a.s. biedt het bestuur van de parochie van 

de H. Bernardus twee percelen bouwland,  gelegen aan de 

Korenweg, gemeente Voerendaal, ter grootte van 

respectievelijk + 3ha67are en  + 5ha05are, ter pacht aan op 

basis van een 4 jarige geliberaliseerde pachtovereenkomst. 

De te verpachten percelen zullen worden uitgegeven via 

loting, welke loting door notaris Mr. A. Wolfs, gevestigd te 

Heerlen, zal worden verricht. 

Deelnemen aan de loting kunnen uitsluitend zij die voldoen 

aan de criteria, gesteld in het door het bestuur van de 

parochie vastgesteld reglement van loting,  hetwelk werd 

goedgekeurd door het bisdom van Roermond bij schrijven 

22 juli 2011. 

Een reglement van loting met inschrijfformulier en de 

voorwaarden  van de pachtovereenkomst kunnen worden 

verkregen bij de penningmeester J.Spee, Oude Schoolstraat 

2a, Ubachsberg, of op dinsdagochtend tussen 10 en 12 uur 

op het parochiekantoor aan de Kerkstraat 28a. 

Herfstwandeling 

Het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Bernardus te 

Ubachsberg nodigt alle liefhebbers van een gezellig uitje uit 

om op zondag 2 oktober deel te nemen aan een prima 

georganiseerde herfstwandeling met drie afstanden. 

Laat u verrassen door het schitterende landschap rond 

Ubachsberg en haar verdere betoverende omgeving! Bij het 

rustpunt kunt u voor een zeer vriendelijke prijs genieten 

van geurige koffie, thee, frisdrank en vers gebakken 

homemadevlaai. 

Inschrijving in cafe "Oad Genberg" van 09.00 uur - 14.00 

uur. Start- en eindpunt:  Cafe "Oad Genberg", Kerkstraat 

57 te Ubachsberg. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro. 

Na afloop van de wandeling wordt iedere ingeschreven 

wandelaar gratis soep met brood aangeboden in cafe"Oad 

Genberg". 

mailto:loend026@planet.nl
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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 u. 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: 
dinsdag 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 30 september. 
 

Redactie 

Mieny Grooten-Kleijnen, Hein Lemmens, Pastoor Pisters 

 

Inleveren kopij volgende uitgave  

Uiterlijk 16 september. Liefst per e-mail: 

redactie@parochiesimpelveld.nl 
 

Opgeven misintenties volgende uitgave 

Misintenties t/m 28 oktober kunt u opgeven tot/met 19 sept. 

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: dinsdagmorgen 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

