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Inzegening hellingbaan Sint Remigiuskerk
Op zondag 2 oktober a.s. wordt door pastoor Pisters met gepaste trots de hellingbaan ingezegend en officieel in gebruik
genomen.
Met het realiseren van een hellingbaan kunnen onze ouderen en mindervaliden met rollators, rolstoelen en scootmobielen
op een gemakkelijke en onafhankelijke manier onze kerk bezoeken. De hellingbaan is uiteraard ook bedoeld voor ouders
met kinderwagens.
Bij de realisatie van de hellingbaan is nadrukkelijk gekeken naar behoud van de karakteristieke uitstraling van de kerk en de
praktische toegankelijkheid van de kerk voor de komende decennia.
Na uitvoerig en zorgvuldig onderzoek is de keuze gevallen op een hellingbaan. Een hellingbaan die voor ieder mindervalide
mens begaanbaar is en voldoet aan de door WMO gestelde eisen.
Alle parochianen worden dan ook uitgenodigd om na de eucharistieviering van 11.00 uur aanwezig te zijn bij de inzegening.

Proefrit maken?
Op dinsdag 11 oktober om 14.00 uur worden alle gebruikers van een rolstoel, scootmobiel enz. uitgenodigd
gezamenlijk deel te nemen aan het uitproberen van de hellingbaan.
Aansluitend kunt u een kijkje nemen in het nieuwe toilet voor mindervaliden dat gerealiseerd is in het hoofdportaal
van de kerk.
Na afloop trakteert het kerkbestuur op een heerlijk kopje koffie met vlaai in de parochiezaal. Om 15.30 uur sluiten
we af.

Pagina 1

Oktober rozenkransmaand

kraal een weesgegroet, dus in totaal 150 weesgegroeten
gebeden. De grotere kraal betrof het Onze Vader.
De tegenwoordig gebruikelijke en in de volksmond
genoemde

'rozenkrans'

is

feitelijk

het

zogeheten

'rozenhoedje'. De naam is ontleend aan het hoedje van
rozen dat als een kroontje of onder een kroontje vaak bij
Maria en andere heilige maagden werd afgebeeld. Dit
'rozenhoedje' is een derde deel van de eigenlijke
rozenkrans. Het snoer telt vijfmaal tien kralen met
daartussen vijf grotere. Met dit snoer worden niet 150
weesgegroetjes

gebeden,

maar

'slechts'

vijftig.

Het voortdurend herhalen van een gebed met een
gebedssnoer in de hand, zoals dat bij het bidden van de
rozenkrans gebeurt, is een vorm van gebed die in meer
religies

voorkomt,

onder

meer

bij

moslims.

De maand oktober wordt van oudsher ook wel de

In veel Limburgse parochiekerken wordt speciaal tijdens de

rozenkransmaand genoemd. In deze maand is er bijzondere

oktobermaand de rozenkrans dagelijks gebeden.

devotie tot de H. Maagd Maria, de moeder van Jezus. De
rozenkrans is een gebedssnoer. Tijdens het bidden worden
de zogeheten Blijde, Droevige en Glorievolle Geheimen
overwogen, een korte samenvatting van het levensverhaal
van Jezus en Maria. Twee jaar geleden zijn daar de
Geheimen van het Licht aan toegevoegd.

Tijdens het rozenkransgebed wordt één van de delen van
de zogeheten Geheimen van de Rozenkrans overwogen.
Dit is een korte samenvatting van het levensverhaal van
Jezus en Maria, ontleend aan de evangeliën. Elk deel bestaat
uit vijf overwegingen.

Reeds in de Middeleeuwen werd de rozenkrans gebeden in
kloosters. Het was met name de H. Dominicus van
Caleruega (1170-1221), stichter van de Dominicanen, die
dit gebed bevorderde, nadat Maria aan hem verschenen
was. In de 14de en de 15de eeuw raakte het
rozenkransgebed ook buiten de kloosters bij leken bekend.
Met name door toedoen van de dominicanen, de jezuïeten
en de rozenkransbroederschappen, waarvan de meest
bekende in 1475 te Keulen werd opgericht en vandaar over

De delen bestonden tot vorig jaar uit de Blijde, Droevige
en Glorievolle Geheimen. Het was paus Johannes-Paulus II
z.g. die eind 2002 in de eerdergenoemde apostolische brief
aan de reeds bestaande 15 geheimen van de rozenkrans vijf
'geheimen van het Licht' toevoegde, een toevoeging die
sinds eeuwen niet had plaatsgevonden. Hierdoor zijn de
opeenvolgende geheimen meer een "samenvatting van het
evangelie" geworden en hebben zij een duidelijker Bijbels
fundament gekregen.

de hele wereld verspreid.
Dat de oktobermaand de rozenkransmaand is heeft te
maken met het feit dat in de katholieke kerk jaarlijks op 7

Allerheiligen en Allerzielen

oktober het feest van O.L.V. van de Rozenkrans gevierd
wordt. Het was de dominicaner paus Pius V die dit feest

In Simpelveld:

instelde ter nagedachtenis aan de overwinning op de

Dinsdag

Turkse vloot bij Lepanto op die datum in 1571.

(geen avondmis)
Dinsdag

De rozenkrans is een gebedssnoer met oorspronkelijk
vijftien maal tien kralen, telkens afgewisseld door een
grotere kraal. Aan dit snoer werd ter ere van Maria bij elke

1 november
1 november

Allerheiligen

10.00 uur

Allerzielendienst 15.00 uur

In Ubachsberg:
Zondag

30 oktober

Woensdag 2 november
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Allerzielendienst 15.00 uur
Allerzielen

19.00 uur

Kerken kunnen niet vollopen

land kent weliswaar officieel vrijheid van godsdienst, maar

‗De kerken lopen leeg. Men zegt het al dertig jaar. Ze

de regering houdt religieuze uitingen scherp in de gaten.

moesten al leeg zijn. Maar de kerken, alom aanwezig en
verspreid over heel het

Groeiende kerk

territorium,

niet

De katholieke kerk in Vietnam lijkt na de oorlogsjaren en

vollopen. De infrastructuur

de jaren van daadwerkelijke onderdrukking, een inhaalslag

die we van het verleden

te maken. Ze groeit en is volop in ontwikkeling. Het

geërfd

hebben,

kerkbezoek is hoog en er worden nieuwe kerken

beantwoordt niet meer aan

gebouwd. Er zijn veel roepingen voor het priesterschap en

onze reële situatie in de

het religieuze leven.

samenleving‘. Dat zegt mgr.

V

Jozef De Kesel, bisschop

parochievrijwilligers

van Brugge.

zijn

‗Het is niet zo dat we almaar met minder zijn. Er zijn vele

actief.

plaatsen van reëel en vitaal christelijk leven. Maar niet

s o c i a a l -

meer overal en op alle plaatsen en niet meer voor het

maatschappelijk

geheel van de bevolking. Dat is geen teken van verval, wel

gebied

van een veranderende situatie. En die situatie moeten we

religieuzen

aanvaarden. Het kan zelfs een tijd van genade zijn‘, aldus

priesters actief. Zo

de bisschop.

werken ze onder de

kunnen

e

e

als

l

catechist
Ook

op

zijn
en

minderheden in de
Volgens mgr. De Kesel wil dat niet zeggen dat de Kerk

bergen. Opvang van

niet in crisis is. ‗Dat is ze zeker‘, zegt hij stellig. ‗En die

aidswezen

crisis tast alles aan wat de Kerk hier eeuwenlang is

ook tot hun taken.

geweest. Maar die crisis betekent niet noodzakelijk verval.

Vietnam heeft onze steun nodig

Crisis betekent dat Kerk en samenleving in een

Hoewel het Vietnam in economisch opzicht beter gaat, is

fundamenteel veranderingsproces zijn terechtgekomen. En

de kloof tussen arm en rijk alleen maar toegenomen. In

niet omdat zij zich onvoldoende hebben aangepast aan de

het noorden van het land en in de berggebieden heerst

moderne cultuur, maar omdat die cultuur, onafhankelijk

nog veel armoede. Vietnam is nog steeds een van de

van welke kerkelijke of pastorale strategie ook, een

armste landen van Azië.

seculiere cultuur is en dat daardoor de culturele en

Steun de katholieke geloofsgemeenschap in Vietnam en

maatschappelijke positie van de Kerk fundamenteel

geef aan de collecte op Missiezondag 23 oktober of stort

veranderd is. En dat is niet te keren. Dat is juist te

uw bijdrage op giro 1566 Missio Wereldmissiemaand te

aanvaarden, met alle consequenties van dien. En die zijn

Den Haag.

waarschijnlijk echt nu niet te overzien.‘

Koffie drinken en informatie krijgen

behoort

Ook tijdens deze Wereldmissiemaand staan leden van de
MOV-groep (Missie-, Ontwikkeling- en Vrede) van de

Wereldmissiemaand gedenkt Vietnam
Wereldmissiemaand (oktober) staat dit jaar in het teken
van Vietnam. Met zes miljoen katholieken vormt Vietnam
de op één na grootste katholieke gemeenschap in ZuidOost Azië. Op een bevolking van 86 miljoen is dat
overigens nog wel bescheiden te noemen.
Vietnam is een land waar gelovigen, of ze nu boeddhist of
christen zijn, het moeilijk hebben. Het communistische

parochie H. Remigius op de markt in Simpelveld om u
informatie te geven over de Wereldmissiemaand en
Vietnam en om u een kopje koffie aan te beiden. U treft
het MOV- en Missiostandje op de vrijdagmarkt van 21
oktober 2011 aan. Ook de Wereldwinkel SimpelveldBocholtz is dan weer present met een gedeelte van het
fairtrade-aanbod dat in de Wereldwinkel aan de Irmstaat
in Simpelveld verkocht wordt.
Voor meer informatie: www.missio.nl
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Afrika hongert ! Help

penningmeester van ―de vrienden van het hellingbos‖: de

De bisschoppen vragen aan alle gelovigen om naar

heer J. Meessen en de kalender wordt bij u thuis bezorgd.

draagkracht een financiële bijdrage te leveren ter

De telefoonnummers van dhr. Meessen zijn 045- 5444407

bestrijding van de hongersnood in de hoorn van Afrika.

en het mobiel nummer is 0640709851 of via mail

Via het Missieburo van het Bisdom Roermond kunt u

H.J.Meessen@hetnet.nl U ontvangt een uniek iets en

rechtstreeks en vertrouwd doneren aan de plaatselijke

steunt een goed doel!

bisschop in Noord-Kenia, waar 500.000 mensen door de
extreme droogte met de dood worden bedreigd. Voor
meer info zie www.missieburo.nl
Geef gul op giro 104.5000 tnv Missieburo Roermond o.v.v.
Noodhulp Kenia.
De

omvang

van

Met

ingang

van

1

oktober

2011

wordt

de

bereikbaarheidsdienst door de parochiepriesters van het
dekenaat Heerlen en Kerkrade voor toediening van het

deze

noodhulp

vraagt

om

een

gecoördineerde aanpak op grote schaal. De actie van het
Bisdom

Einde priesterwachtdienst

Roermond

verdient

daarom

ook

alle

medewerking van gelovigen en parochies.

sacrament der zieken aan patiënten die zijn opgenomen in
Atrium MC stopgezet..
Als gevolg van het teruglopen van het aantal priesters in
de parochies van het dekenaat Heerlen en Kerkrade en
omdat deze priesters samen meer parochies onder hun

Nieuws uit het Hellingbos

hoede hebben, kan het dekenaat hieraan geen gevolg meer
geven.

Om het voorgenomen besluit, nl. het stichten van een

Het Team Geestelijke Verzorging & Pastoraat van Atrium

nieuwe kapel in het hellingbos te kunnen uitvoeren, heeft

MC kan deze bereikbaarheidsdienst niet overnemen. Het

het bestuur van het Hellingbos opdracht gegeven om een

beschikt daarvoor niet over voldoende menskracht

verjaardagskalender, voorzien van prachtige foto‘s vanuit

(priesters).

het hellingbos , op de markt te brengen.
Dit betekent dat er voor patiënten die in Atrium MC zijn
Deze prachtige kalender, waarvan u de voorpagina kunt

opgenomen en voor wie toediening van het sacrament der

zien, zal tijdens de kerstmarkt te koop worden

zieken is gewenst, de eigen parochiepriester moet worden

aangeboden voor de prijs van € 8,50. Een waarlijke

ingeschakeld door de familie van de patiënt. Hierbij kan

verrijking van uw woning en tevens geschikt om cadeau te

waar nodig de verpleging/ afdelingssecretaresse van

doen aan familie, vrienden en bekenden.

Atrium MC ondersteuning verlenen.

Mocht u reeds eerder in het bezit willen komen van deze

Concreet betekent dit dat de parochiepriester door de

kalender, dan kan dit ook. U hoeft maar te bellen naar de

familie van de patiënt zowel overdag als in de avond en
nacht wordt opgeroepen. Atrium MC beschikt over de
benodigde telefoonnummers.
Tot nu toe konden ook patiënten die woonachtig zijn in
het gedeelte van het Heuvelland dat Atrium tot haar
verzorgingsgebied rekent (Gulpen-Wittem, Schin op Geul
en

Vaals)

gebruikmaken

van

de

oude

bereikbaarheidsdienst van het dekenaat Heerlen/Kerkrade.
Ook voor deze patiënten geldt nu dat de eigen
parochiepriester moet worden ingeschakeld.
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Officiële overdracht “de Wijnrank”

en jongeren. ―De Wijnrank‖ heeft als doel, vanuit een

In verband met de officiële overdracht van ―de Wijnrank‖

katholieke geloofsvisie, een aanvullende bijdrage te leveren

en om tot uitdrukking te brengen dat ―de Wijnrank ―

aan de opvoeding thuis en op school.

vanuit het klooster de nieuwe weg vindt naar de parochie
toe, wordt op zondag 9 oktober om 11.00 uur de H. Mis

Vooruitlopend op het vertrek van de zusters, heeft het

opgedragen in de kapel van Huize Loreto.

kerkbestuur besloten, om voorlopig voor een periode van
2 jaar, de activiteiten van “de Wijnrank” voort te zetten en
de verantwoordelijkheden op zich te nemen. Tevens heeft
er een afstemming plaatsgevonden met het jeugd- en
jongerenwerk van Stichting Jeugdcentrum Simpelveld. De
activiteiten van De Wijnrank vinden dan ook in de regel
een keer per maand gezamenlijk plaats, afwisselend in de
parochiezaal en het jeugdcentrum.

Oktober wijnmaand
Hoe zal de witte wijn van dit jaar smaken: fruitig, zoet, fris?
De eucharistieviering wordt voorgegaan door Mgr. dr. E.
de Jong.
OPGELET: Op deze zondag is er geen H. Mis in de
Remigiuskerk.

En de miswijn? Zouden de priesters zich dit ook afvragen?
Wijn ontstaat door
alcoholische

Na de H. Mis wordt er in een feestelijke stoet vertrokken
van de kloosterkapel naar de parochiezaal; waarna er door
de zusters een kopje koffie wordt aangeboden in restaurant
Maxime.

van

het

druiven
behulp

gisting

sap

van

en

met
van

b i j z o n d e r e
t e c h n i s c h e
bewerkingen en toevoegingen wordt de smaak aangepast

Zoals velen van ons weten verlaten de zusters van de

en de houdbaarheid verlengd.

Kloosterstraat nr. 70 medio 2012 het klooster in
Simpelveld om zich te gaan vestigen in Maastricht.

De witte wijn die gebruikt wordt tijdens de mis moet
echter zuiver zijn, niet bewerkt of vermengd met vreemde

In het klooster bevindt zich ―de Wijnrank‖; een

stoffen (Canon 924 van het Rechtboek van Kanonisch

begeleidings- en vormingscentrum voor kinderen.

recht), dus zeker geen wijn die de pastoor even om de

In ―de Wijnrank‖ organiseerden de zusters samen met

hoek in een supermarkt kan kopen.

enthousiaste vrijwilligers activiteiten voor kinderen, tieners

OPGELET:
Zondag 9 oktober is geen H.Mis in de Sint Remigiuskerk
Simpelveld,
maar om 11.00 uur in Kloosterkapel van Huize Loreto,
Kloosterstraat 68 Simpelveld
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De houdbaarheid van miswijn is gemiddeld 12 maanden en

zelf heeft Russo‘s grote wijnkennis verder geen betekenis

heeft een alcoholpercentage van gemiddeld 11%.

want Benedictus stoot liever aan met een lekker glas fris

Dan kunnen we nog de vraag stellen: mag het ook een

alcoholvrij druivensap.

mooie rode wijn zijn? In 1263 in Bolsena vielen er tijdens

Lidy Peters

het breken van de hostie bloeddruppels op het witte
altaarkleed. De aartsbisschop gaf daarop aan zijn priesters
het advies om alleen nog maar witte wijn te gebruiken om
rode wijnvlekken niet te verwarren met eventuele

De opbrengst van de MIVA-collecte
bedroeg in Simpelveld € 467,39 en in Ubachsberg € 144,10

bloedvlekken bij een herhaling van dit eucharistiewonder.
Dit advies werd overgenomen door de synode van Milaan
in 1563. Toch heeft het gebruik van rode wijn bij sommige

Opbrengst deurcollecte Zonnebloem
bedroeg in Simpelveld € 268,78 en in Ubachsberg € 220,—

christenen de voorkeur omdat het hen herinnert aan het
lijden van Christus.
Giovanni Russo is de sommelier van de Paus en

Benefietconcert Marjon Lambriks voor
Care4Kids Event Heino

verantwoordelijk voor de kwaliteit en de levering van de

Sopraan Marjon Lambriks geeft zondag 9 oktober een

miswijn voor de Sint Pieter en de kleinere kapellen in

benefietconcert met Marialiederen in het Holland Casino

Vaticaanstad. Hij waakt over de zuiverheid van de miswijn

van Valkenburg. De opbrengst van het benefietconcert is

maar soms voegt hij een kleine hoeveelheid natuurlijke

ten bate van het Care4Kids Event Heino. Het kinderkoor

smaakstoffen toe om de wijn aan te passen aan de

‗de Plenkert‘ zingt onder leiding van Mariëtte Spronck uit

persoonlijke smaak van een bisschop of kardinaal. Zo werd

Valkenburg ook enkele liederen samen met Marjon

de miswijn van Johannes Paulus II op smaak gebracht met

Lambriks. Pianist Max Smeets verzorgt de begeleiding.

een extract uit rozenblaadjes. Zoals iedere wijnmaker geeft
hij zijn geheim van een goede wijn, en in dit geval miswijs,
niet prijs.

Het Care4Kids Event Heino is een gratis verwenweekend
voor gezinnen met een zorgvraag op bungalowpark

Zo is dit ook het geval bij de zuster van de Dochters van

Landgoed Old Heino. Dit goede doel is een initiatief van de

de H. Jozef in het klooster van Santo Stefano Belbo die al

(thuis) zorgorganisatie Residentiële en Ambulante Zorg

90 jaar een mooie moscato als miswijn produceren. Ook al

(RAZ). De zorgfilosofie van RAZ vindt u ook terug in 4

is er een sommelier van buiten verbonden aan het hele

sterren zorghotel Domaine Cauberg in Valkenburg aan de

proces van wijnmaken, het laatste geheim, de finesse ja, dat

Geul.

kent de moeder-overste en zij vertelt het alleen maar door
aan haar opvolgster.
Marjon Lambriks vindt zingen in haar geboorteplaats
De kwaliteit van alle miswijn moet worden goedgekeurd

Valkenburg ‗altijd heerlijk‘. ‗Ik heb een sterke band met

door de kerkelijke autoriteiten. Maar voor bijvoorbeeld

mijn stadje en ben beschermvrouwe van de plaatselijke

een missionaris in Afrika of in het verre Oosten is het wel

schutterij en ereburger.‘ De opera- en operettester was

eens moeilijk om een goedgekeurde miswijn te vinden. Dan

jarenlang succesvol in binnen- en buitenland. In al die jaren

mag de missionaris een vruchtenwijn gebruiken op basis

zette zij zich graag in voor goede doelen met kinderen.

van bessen.
Voor Paus Benedictus XVI worden per jaar zes flessen
witte miswijn bij het Vaticaan afgeleverd door Giovanni
Russo. Als huissommelier geeft hij desgevraagd ook advies
aan bisschoppen en kardinalen die bij de maaltijd ook wel
eens een goed glaas wijn willen drinken. Maar voor de Paus
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Parochie Sint Remigius Simpelveld
Nieuws
www.parochiesimpelveld.nl
Parochieagenda

Lichtprocessie naar de Rodeput

Weekend 1 en 2 okt.

Patroonsfeest H. Remigius
inzegening Hellingbaan
deurcollecte EHBO

Maandag 3 oktober

Doopvoorbereiding in zaal
―Moscou‖ naast de
Lambertuskerk Kerkrade.

Vrijdag 7 oktober

Ziekencommunie

Vrijdag 7 oktober

H. Mis ter ere van Maria
Sterre der Zee, waarna
lichtprocessie.

Zondag 9 oktober

Geen H. Mis in de
parochiekerk, maar in de
kapel
van
Huize
Loreto

Weekend 14-16 oktober

Kerkelijk Zangkoor Harmonia
concertreis naar Trier

Woensdag 19 oktober

Uitstapje

Op vrijdag 7 oktober vindt er ‘s avonds een lichtprocessie
plaats vanuit de St . Remigiuskerk naar de kapel van Onze
Lieve vrouw Sterre der Zee op de Rodeput.
De processie start na de extra Mis van 19.00 uur rond
19.30 uur. Aan de processie deelnemers zullen kaarsen
worden uitgedeeld. De route loopt via de Kloosterstraat,
binnendoor naar de Lourdesgrot, waarna na een kort
gebed en Lourdeslied de tocht wordt voortgezet naar de
kapel op de Rodeput.
Wij hopen U met velen te mogen begroeten.
Bestuur Stichting Kapel Sterre der Zee Rodeput.

Zij-Actief Simpelveld

misdienaars

Simpelveld naar Valkenburg

Door het maken en verkopen van d‘r Kroedwusj hebben
de dames van Zij-Actief dit jaar gekozen voor Kika
(kinderkanker) Dit heeft het mooie bedrag opgebracht van

Woensdag 19 oktober

€250,-. Hiervoor onze hartelijke dank

Gezamenlijke

vergadering

kerkbesturen

Bocholtz—

Simpelveld– Ubachsberg

Dames Zij-Actief

Ziekencommunie
Vrijdag 7 oktober wordt in Simpelveld de communie aan

EHBO pleisteractie
In het weekend van 2 oktober is er wederom een
deurcollectie

in

huis gebracht vanaf 9.00 uur. In Ubachsberg in dezelfde
week op afspraak met de pastoor.

Simpelveld t.b.v. de
EHBO.

Met de parochie naar Rome

De leden hopen met

Van 30 april t/m 5 mei 2012 kunt u meegaan naar Rome.

deze actie weer het

De pastoor begeleidt deze bedevaartreis samen met

benodigde materiaal

reisbureau sens-reizen.nl Op deze website vindt u ook

te kunnen kopen.

meer

informatie.

Achter

in

de

kerk

ligt

een

informatiefolder. Opgave bij de pastoor. Er zijn al diverse
aanmeldingen.
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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 17
oktober. 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 1 oktober
Patroonsfeest H.Remigius
Weekend 27e zondag door het
jaar
Weekend:
Collecte pleisteractie E.H.B.O.
17.45

1e jrd. Cien Hustin-Jacobs (o);
Frans Claessens (o);
Jrd. ouders Vliex-Keijdener (st);
Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st);
Jrd. Johan Lauvenberg en fam. Snakkers;
Jrd. ouders Houben-Ploumen en zoon
Sjef;

Zondag 2 oktober
Patroonsfeest H.Remigius
11.00 kerk.zangkoor Harmonia

Zwd. Jeu Thill;
Jrd. ouders Houppermans-Vijgen en
Jos Houppermans (st);
Jrd. ouders Huits-Hermans (st);
Jrd. ouders Smeets-Renardy (st);
Jrd. Zef Vijgen (st);
Jrd. Pierre en Mieny Bessems en
zoon George (st);
Zef Sevarts (o);
Jos Hamers (o);
Rob Grooten (nms.Pap† en Mam );
Ouders Pagen-Frings en zonen;
Jrd. ouders Sevarts-Didden;
Jan Merx;
Jrd. Hub Bosch en overl. fam;
Ouders Geilenkirchen-Vondenhoff;
Ouders Rouhl-Brouwers en Jan Rouhl;

Dinsdag 4 oktober
10.30 Extra H.Mis

Dag van de ouderen (Swobs)
19.00

Cilly Leijmans-Mosseveld (nms. bew.
Sterflat);
Jo Senden (o);

Jan ter Voorde;
Jrd. Eric Meurers;
Jrd. ouders Schroeder-Miseré en
dochter Maria;
Jrd. ouders Scheijen-Saive en zoon
Hein;
Jrd. ouders Grond-Strijthagen;

Donderdag 6 oktober

Zondag 9 oktober

19.00

H.Mis in Kapel Huize Loreto

Mientje Hollands-Raaijmakers (nms.
bew. Sterflat);

Vrijdag 7 oktober
V.a. 9.00 uur Ziekencommunie
aan huis
18.30 Aanbidding
19.00 Maria Sterre der Zee

Harrie Otten (st);
Max Hillen (o);
Waarna lichtprocessie naar Kapel Rode Put

Zaterdag 8 oktober
Weekend 28e zondag door het
jaar
17.45

Jrd. Giel Houben (st);
Jrd. Gusti Nijholt-Vliex (st);
Gabriel Nijholt (o);
Jrd. Jetty Vaessen-Schneiders (st);
Maria Sommer-Crompvoets (o);
Johan en Anna Vliex;
Pierre Lemmens en Corrie LemmensSenden (o);
Jrd. Mia Lousberg-Winkens;
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I.v.m. overdracht De Wijnrank
naar de parochie
Hoofdcelebrant Hulpbisschop
Mgr. de Jong
m.m.v. kinderkoor De Wijnrank
H. Mis in parochiekerk vervalt
11.00

Ouders Vliex-Demollin en zoon Loek
(st);
Albert en Mia Hofman-van Reij (o);
Wiel Bindels;
Marij Hamers-Herberichs
(nms.buurtver);

Dinsdag 11 oktober
19.00

Ouders Broekmans-Horbach (st);
Ouders Leerssen-Pleijers, Clara en
Casper;

Donderdag 13 oktober
19.00

Overl. van fam. Vandeberg-Pelzer;
Hein Merx (nms. bew. Beaurepart);

Zaterdag 15 oktober
e

Weekend 29 zondag door het
jaar
17.45

1e jrd. Ger Didden (o);
1e jrd. Wiel Packbier (o);
Jrd. ouders Packbier-Schrijvers;
Riet Franzen-Houben (o);
Jrd. Herman de Wind (st);
Keetje Packbier-Reijnders (o);
Mia Scheeren-Prumpeler;
Andreas Beckers (o);
Jrd. ouders Heuts-Ramaekers;
Jrd. Hein Coerver (st);

Zondag 16 oktober

Zaterdag 22 oktober
Weekend 30e zondag door het
jaar
Weekend collecte:
Wereldmissiedag
17.45 kerk. zangkoor St. Jozef
Arbeider

Jrd. Hubert, Jos Heuts (st);
Leny Ruyters-Deswijzen (v.w. verj.)
(st);
Annie Grond-Scheeren en dochter
Bella;
Josta, Jelle en Leo Kloth;
Jrd. Piet Muytjens;
Jrd. ouders Thill-Lerschen en zoon Jeu
Thill (o);

11.00

Johan en Tiny Merx-Bodelier (o);
Jrd. Riet Coenjers-van Bekkum (st);
Jrd. ouders Kohl-Grosjean (st);
Jrd. ouders Peter Lennartz-Eggen (st);
Voor priesterroepingen (st);
Maria Vanthoor (st);
Alphons Simon (o);
Alex Herberichs;
Tiny Hagenaars-Kaelen (o);
Jrd. Hary Crutzen;
Math Mobers;
Jrd. ouders Hubert en Elly BontenOrtmanns;
Jrd. Fred Prickarts;
Jrd. Toon Eijkemans;
jrd. Hannie Frijns-Lennartz

Zondag 23 oktober
11.00 Gezinsmis m.m.v. De
Wijnrank

Zwd. Wim Vanthoor en jrd. ouders
Vanthoor-Xhonneux;
Jrd. ouders Hamers-Hodiamont (st);
Jrd. ouders Hermans-Thomas (st);
Rob Grooten (o);
Ouders Coonen-Kusters, wederz.
fam. en Guus Pagen;

Overleden:
- 31 aug. Marij
Hamers-Herberichs,
55 jaar, Bocholtzerweg 5
- 8 sept. Lenie Jongen-Henssen,
91 jaar, Zorgcentr. Eschveld, Epen
- 12 sept. Zef Ortmans,
81 jaar, Verpleegkliniek Heerlen
- 13 sept. Frans van der Smissen,
81 jaar, Scheelenstraat 147
Sterkte aan de familie.
.………………………………………………………

Gedoopt:
- 4 sept. Luuk van
Montfort, zoon van
Pascal van Montfort
en Manon de Bruin,
Puntelstraat 14
-11 sept. Romany Zelis, dochter van
Roland Zelis en Dana Palmen,
Pannisserweide 10
-18 sept. Tristan Besvir, zoon van
Ivan Besvir en Sandra Heuts, Bouwerweg 2
Welkom in onze Kerk.
………………………………………………………

Gaan trouwen:

Dinsdag 25 oktober
19.00

Voor de zieken van onze parochie;

Dinsdag 18 oktober
19.00

Voor de zieken van onze parochie;

Donderdag 27 oktober
19.00

Donderdag 20 oktober

Giel en Bertha Xhonneux (st);

30 september 13.00 uur
Nicolle Vaessen en Tiemen Verhoeks
Achterdijk 127, Zevenbergsehoek

19.00

Echtp. Huveneers-van Ophoven (st);
Hein Merx (nms. bew. Beaurepart);
Hub Belleflamme;

Proficiat en een mooie dag toegewenst.
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Parochie Sint Bernardus Ubachsberg
Nieuws
Gisteren was een cadeau

Zij Actief Ubachsberg

Gisteren was een herinnering

Dinsdag 11 oktober Reanimatie;

Pluk de dag

Aanvang: 20:00 uur in de SOOS.

Geniet van het leven

Leden gratis; introducés € 4,00 met diploma.

Vandaag moet het gebeuren

Denk aan het meenemen van het diploma!!

Geef die zoen, maak dat compliment

Dinsdag 25 oktober Italiaanse Avond;

Geniet met volle teugen

Aanvang: 20:00 in de SOOS.

Zorg dat je gelukkig bent

Onder het genot van hapjes en drankjes wordt er uitleg gegeven over de cultuur en gebruiken in Italië.

Geniet van alles

Leden gratis; introducés € 4,00 p.p.

Wat het leven biedt
Want al denk je

Opgeven voor 12 oktober bij Marlies Brouwers, met behulp

Dat morgen je wordt gegeven,

van het inschrijfformulier.

Zeker weten doe je het niet.
(Gedicht tijdens viering nationale ziekendag)

Koffie drinken na de gezinsmis
Op zaterdag 22 oktober vieren we ook in Ubachsberg We-

De Zonnebloem bevordert sociale samenhang: door het le-

reldmissiedag voor jong en oud. Voor de kinderen en ouders

veren van een positieve bijdrage aan het leven van mensen

is er een speciale gezinsmis; Het Bernarduskoor zingt mooie

die door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd lichamelijke

Afrikaanse liederen. Na de Mis is er een gezellig samenzijn

beperkingen hebben en als gevolg daarvan sociaal isolement

met voor iedereen wat lekkers op de pastorie.

dreigt. Maar ook door mensen in staat te stellen extra betekenis aan hun leven te geven door er, als vrijwilligers, te zijn

Nationale ziekendag September 2011

voor medemensen.
De deurcollecte na de H. Mis op ziekenzondag leverde een

Pluk de dag
Geniet van het leven

bedrag van € 220,00 op. Alle gevers worden heel hartelijk
bedankt voor hun bijdrage.
“de Zonnebloem” afdeling Ubachsberg

Morgen lijkt dichtbij
Morgen is nog ver
Morgen is het misschien voorbij

Fanfare St. Cecilia
De oud papieractie vindt elke 3e zaterdag van de maand

Pluk de dag

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

Geniet van het leven

fanfare dankt de Ubachsbergse inwoners van harte voor hun
medewerking
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Parochie Sint Bernardus Ubachsberg
Kerkdiensten
Opgave misintenties Ubachsberg
Misintenties voor het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met dinsdag 18 okt.,
tot 12.00 uur. De pastorie van Ubachsberg is hiervoor bereikbaar bij voorkeur op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 u.; ofwel woensdag na de avondmis tot 19.45 uur.

Zaterdag 1 oktober
ste

Weekeinde v/d 27 zondag
door het jaar
G K Z St. Bernardus: Volkszang
19.00

Jrd. ouders Janssen-Lipsch (st);
Jrd. ouders Keulartz-Scheepers en de
zonen Wim en Jacq.;
Leo Voncken (o);
Maria Rosenboom-Moederscheim en
dochter Anny;
Wiel Wiertz;

Woensdag 5 oktober
19.00

Annie Franssen Schijns;
Echtgen. Rouwette Bex (st)
Maria Zitzen (st);
Ronald Bosten (st);

Woensdag 12 oktober

Zaterdag 22 oktober

19.00

Weekeinde v/d 30ste zondag
door het jaar

Annie Franssen-Schijns;
Ouders Janssen-Scheelen, zonen en
Harold;

Zaterdag 15 oktober
Weekeinde v/d 29ste zondag
door het jaar
Koor Oud Berglijsters
19.00

Zwd. Ans Engelen-Zinzen;
Tiny Erckens-Kuipers (o);
Zus Ficker-Hendriks (o);
Jrd. Jean Kerkhofs;
Jrd. echtgen. Moulen-Possen (st);
Willem Hamers-Bex (st);
Ouders Habets-Theunissen en
overige familie;
Mia Jaskowiak-Monsuwé (buurt);
Ouders Souren-Noteborn en zonen;

Zaterdag 8 oktober
Weekeinde v/d 28ste zondag
door het jaar
G K Z St. Bernardus:
Gregoriaans
19.00

Anneke Aelmans-Voncken (o);
Hein Cuijpers (o);
Jrd. ouders Amkreutz-Daemen (st);
Jrd. ouders Bemelmans-Klinkenberg
en dochter Ria (st);
Jrd. ouders Franssen-Heuts (st);
Jrd. Ouders Schijen-Habets (st);
Overledenen van de familie Frey;

Woensdag 19 oktober
19.00

Annie Franssen-Schijns;
Ouders Bosch-Sieben en overleden
familie;
Overledenen van de fam. SendenVliegen;
en Annie Senden-De Bie;
Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st);
Maria Zitzen (st);

Wereldmissiedag-Collecte.
Gezinsmis met Opluistering
GKZ St Bernardus
met percussie en Afrikaanse
liederen.
19.00

Ria Thewissen-Vliex (verjaardag);

Woensdag 26 oktober
19.00

Annie Franssen-Schijns;
………………………………………………………

Overleden:
4 sept. Ans Engelen-Zinzen, 77 jaar,
Vrenkeweg 26
Sterkte aan de familie.
………………………………………………………

Gedoopt:
17 sept. Vic Pieters, zoon van Vincent
Pieters en Sanne Raaijmakers,
Caeciliagracht 16, Kerkrade
Welkom in onze Kerk.
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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: (tot 1 oktober)
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:
dinsdag 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 28 oktober.

Redactie

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

Mieny Grooten-Kleijnen, Hein Lemmens, Pastoor Pisters

Inleveren kopij volgende uitgave

Zondag:

Misintenties t/m 25 november kunt u opgeven t/m 17 okt.
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.

17.45 uur

Simpelveld

19.00 uur

Ubachsberg; Bocholtz

9.45 uur
11.00 uur

Uiterlijk 14 oktober. Liefst per e-mail:
redactie@parochiesimpelveld.nl

Opgeven misintenties volgende uitgave

15.18.00.863
105.59.61

Bocholtz
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)
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