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Allerzielen 

 

Het verlies van een 

dierbare door de 

dood laat diepe 

sporen achter in een 

mensenleven. 

Na zo‟n verlies is 

dagelijks de pijn en 

het gemis te voelen. 

In onze kerk staan wij 

elk jaar stil bij 

degenen die van ons 

zijn heengegaan. Door het hele jaar heen klinken de 

namen van onze dierbare overledenen in onze vieringen, 

zodat wij hen niet vergeten. 

Met Allerzielen willen wij in het bijzonder al die mensen 

gedenken, die sinds november 2010 zijn overleden en die 

we vanuit onze parochiegemeenschap uitgeleide hebben 

gedaan. Achter in de kerk staan hun namen vermeld op 

de gedachteniskruisjes. 

Tijdens de viering wordt hun naam genoemd en voor 

ieder van hen een kaarsje ontstoken. U wordt allen 

uitgenodigd voor de viering van Allerzielen.  

Simpelveld 

Allerzielen 2010-2011 

 

Als tranen een trap konden bouwen 

en herinneringen een brug, 

dan klommen we hoog in de hemel 

en haalden we je gelijk weer terug. 

 

Alphons Simon 78 jaar 

Frans Claessens 81 jaar 

Maria Sommer-Crompvoets 87 jaar 

Rietje Reinders-Simons 79 jaar 

Else Muijrers-Creusen 93 jaar 

Mia Hofman - van Reij 75 jaar 

John Borgans 80 jaar 

Max Hillen 68 jaar 

Zef Sevarts 75 jaar 

Franz Skarke 75 jaar 

 Rob Grooten 43 jaar 

 Tieneke Lemke-Eggen 89 jaar 

 Michel (Chel) Huijnen 79 jaar 

Keetje Packbier-Reijnders  68 jaar 

Gabriël Nijholt 72 jaar 

Jo Senden  74 jaar 

Tiny Hagenaars-Kaelen  65 jaar 

Albert Hofman  78 jaar 

Jos Hamers 62 jaar 

Johan Leijmans 75 jaar 

Mien Coemans-van Wersch 85 jaar 

Hein Merx 81 jaar 

Anny Klemke-Bogman  73 jaar 

May Wauben  78 jaar 

Andreas Beckers 85 jaar 

Guus Quaedvlieg   63 jaar 

Jo Reinders 79 jaar 

SIMPELVELD en UBACHSBERG 29 oktober - 25 november 2011 
4e Jaargang,  nummer 51 

Allerheiligen en Allerzielendienst 

  

In Simpelveld 

Dinsdag 1 november Allerheiligen           10.00 uur 

(geen avondmis) 

Dinsdag 1 november Allerzielendienst 15.00 uur 
  

In Ubachsberg 

Zondag      30 oktober  Allerzielendienst 15.00 uur 

Woensdag   2 november  Allerzielen             19.00 uur 



 Pagina 2 

 

Jeu Thill  87 jaar 

Marij Hamers – Herberichs 55 jaar 

Lenie Jongen-Henssen  91 jaar 

Zef Ortmans 81 jaar 

Frans van der Smissen  81 jaar 

Martin Sijstermans  76 jaar 

Paul Derése  91 jaar 

 Charles Vijgen 58 jaar 

 Hubert Leijmans 76 jaar 

 

Mensen die ons dit jaar ontvielen  

gedenken wij op twee november, Allerzielen.  

Zo is er opnieuw bij velen stil verdriet  

omdat een dierbare naaste hen verliet.  

Zo komt de mens soms te staan, moedeloos alleen, 

wanneer zijn naaste naar de eeuwigheid, zo plots, ging 

heen.  

Dan merken wij pas wat het is en voelen het gemis 

wanneer voorgoed onze dierbare er niet meer is.  

Zo‟n afscheid doet ons zeer,   

er waren nog plannen en nog zoveel meer  

Dit jaar opnieuw voor velen een lege stoel, een lege plek 

hun naaste is niet meer op die vertrouwde stek.  

Al is het binnenshuis nog zo warm,   

men moet missen die vertrouwde arm.  

Ieder mens heeft daarbij zijn of haar eigen gevoel  

met onbeantwoorde vragen: wat heeft eenzaamheid voor 

doel?  

Ongevraagd, tegen eigen wil,  

zijn die donkere lange avonden, nu heel anders …stil. 

 

Ubachsberg 

Overledenen 2010-2011  

Els Janssen-Even  73 jaar 

Mia Schyns-Snijders 95 jaar 

Jan Schaeks 84 jaar 

Mia Jaskowiak-Monsuwé 82 jaar 

Anneke Aelmans-Voncken 84 jaar 

Zus Ficker-Hendriks 80 jaar 

Frieda Habets-Dondertman 88 jaar 

Leo Voncken 80 jaar 

Ann Rosenboom 57 jaar 

Tiny Erkens-Kuipers  76 jaar 

Hein Cuijpers 83 jaar 

Annie Franssen-Schijns 79 jaar  

Ans Engelen-Zinzen 77 jaar 

Hetty Dautzenberg-de la Bije 85 jaar 

Tiny Souren-Frederix 91 jaar 

Rosalie Pakbier-Bex 96 jaar 

 

 

100ste geboortedag pastoor Johan 

Rothkrans 

Pastoor Rothkrans 

werd geboren op 

26 november 1911 

in Nieuwenhagen. 

Op 5 december 

1941 werd hij door 

d e  D u i t s e r s 

gevangen gezet in 

Maastricht. 

Vervolgens was hij 

van 3 april 1942 tot 

29 april 1945 

gevangen in het concentratiekamp Dachau.  

Van 1948 tot 1961 was hij kapelaan in Simpelveld. 

Pastoor Rothkrans was een heel bijzondere priester die 

door zijn “hel en hemel van Dachau” alles enorm wist te 

relativeren; hij deed iedereen goed, omdat hij zo rechtlijnig 

zijn priesterlijke boodschap bracht, met nooit afnemende 

ijver en de totale inzet van zijn persoon. 

Wij herdenken de 100ste geboortedag van oud-kapelaan 

Rothkrans in de H. Mis van zaterdag 26 november. 

 

 

Een gedicht van pastoor Rothkrans uit 1938 

 

Maar bij al die vlegelstreken, 

was er toch een goed gemoed. 

En ondanks al zijn gebreken, 

zei God: Ik vind hem goed. 

Hij riep hem en vroeg toen zijn leven, 

voor Hem steeds toegewijd.  

Om steeds het beste te geven, 

voor Hem tot alles bereid. 
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Zegening Hubertus brood 

Op 3 november viert de katholieke kerk het feest van de 

heilige Hubertus.  

De legende van de heilige Hubertus is heel bekend. 

Hubertus ging in 683, tegen goed fatsoen in, op Goede 

Vrijdag op jacht. Plots zag hij een groot hert lopen. Op het 

moment dat hij het wilde neerschieten verscheen er een 

lichtend kruis tussen het gewei. 

Een stem zei hem naar Lambertus van Maastricht te gaan. 

Lambertus was op dat moment bisschop van die stad en 

Hubertus ging bij hem in de leer. Hij verkondigde vanaf 

dan het geloof in het zuiden van Nederland en in heel 

België. Heel wat kerken, dorpen en scholen zijn naar hem 

genoemd. Omdat hij eens een man van hondsdolheid 

genas, wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte.  

Daartoe wordt ook het zogeheten Hubertusbrood 

gezegend. In de St. Remigiusparochie alsook in de St. 

Bernardusparochie wordt deze traditie in ere gehouden. 

In Simpelveld vindt de zegening van het Hubertusbrood 

plaats tijdens de eucharistieviering op donderdag 3 

november om 19.00 uur.  

In Ubachsberg vindt, m.m.v. schutterij Sint Hubertus, de 

zegening van het Hubertusbrood plaats tijdens de 

eucharistieviering op zaterdag 5 november om 19.00 uur.  

Kennismakingsbijeenkomst 

rouwverwerking 

Donderdagmiddag 3 november van 14.00 tot 16.30 uur in 

het parochiezaaltje tegenover St. Remigiuskerk te 

Simpelveld. Voor mensen die een dierbare verloren 

hebben. Kom eens vrijblijvend kijken. De koffie staat klaar. 

De overige 8 bijeenkomsten zijn ook altijd op 

donderdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur op: 

november : 17 

december : 1 en 17 (29 geen bijeenkomst) 

januari :12 en 26 

februari  : 9 (23 geen bijeenkomst i.v.m. Carnaval) 

maart  : 8 en 22 

Hellingbaan in gebruik 

Op zondag 2 oktober werd onder grote belangstelling de 

hellingbaan bij de St. Remigiuskerk ingezegend en in 

gebruik genomen.  

Op 11 oktober heeft er een oefenmiddag plaatsgevonden 

voor alle gebruikers van een rolstoel, scootmobiel enz. De 

reacties van de gebruikers van de hellingbaan worden als 

zeer positief ervaren. Men is blij dat men nu weer deel kan 

uitmaken van de vierende geloofsgemeenschap. Sinds de 

opening zijn dan ook al diverse scootmobielgebruikers, 

rolstoelgebruikers en mensen die moeilijk trappen kunnen 

lopen, zelfstandig naar de kerk kunnen komen.  
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Bestaat God echt? 

Is er een leven na de dood? 

 

Een tweeling, nog voor de geboorte, in moeders buik…. 

Vraagt de eerste: Geloof je in het leven na de geboorte? 

Natuurlijk, zegt de tweede, er moet wat zijn. Misschien is 

ons bestaan hier slechts een voorbereiding op het leven 

na de geboorte. 

Flauwekul – er is geen leven na de geboorte. Hoe zou dat 

anders uitzien? 

Ik weet het niet precies, maar ik stel me zo voor, dat er 

veel licht is. We zullen lopen met onze eigen voeten en 

eten met onze eigen mond. 

Lariekoek! Zelf lopen en zelf eten! 

Voor lopen is er hier toch geen plaats en voor eten 

hebben we toch de navelstreng? Er is geen leven na de 

geboorte! 

Maar die navelstreng is wel heel kort. Dat kan toch niet 

alles zijn? 

Ik ben ervan overtuigd, dat er na de geboorte iets heel 

nieuws begint, iets wat wij gewoon nog niet kennen. 

Maar er is nog nooit iemand teruggekeerd na de geboorte. 

Het leven eindigt hier – hoe donker en smal het hier ook 

is. 

Nou, ik weet misschien niet helemaal hoe het leven na de 

geboorte eruit zal zien, maar in elk geval zullen we er 

onze moeder ontmoeten en zal ze voor ons zorgen. 

Moeder? Jij gelooft in moeder? En waar is volgens jou die 

moeder dan?! 

Overal om ons heen natuurlijk! Zonder haar zouden wij 

er niet zijn! 

Ik geloof er niks van – ik heb nog nooit een moeder 

gezien, dus bestaat ze niet! 

Oké, misschien is ze niet te zien, maar… 

af en toe, als wij heel stil zijn, kan ik haar horen zingen en 

voel ik haar hand over onze wereld strelen. 

Weet je, volgens mij begint het leven toch pas na de 

geboorte ….. 

 

Kerkbijdrage voor de Sint-Remigius- en 

Sint-Bernardusparochie 

Het jaar loopt zo langzamerhand naar zijn einde. Zoals elk 

jaar willen we u daarom weer attenderen op de 

kerkbijdrage. Er zijn er nog een aantal onder u die hun 

bijdrage over het jaar 2011 nog niet hebben overgemaakt. 

Sommigen doen dat aan het einde van het jaar (dat is 

bekend). Anderen zijn het, tot nog toe, vergeten. Daarom 

willen wij hen er langs deze weg aan herinneren. Noteert 

u bij de betaling s.v.p. er duidelijk als omschrijving bij: 

“Kerkbijdrage 2011”. 

Als het jaar voorbij is en uw bijdrage is nog niet binnen, 

sturen we een persoonlijke herinnering per brief. In het 

verleden is gebleken dat er mensen zijn die dit niet prettig 

vinden. Vandaar deze algemene herinnering. 

De kerk kan ook uw bijdrage niet missen! Voor de kerken 

stijgen de uitgaven ook. Het is niet onze gewoonte om u 

telkens weer lastig te vallen voor onderhoudsposten van 

kerk en pastorie. Wij willen die noodzakelijke uitgaven 

graag doen vanuit de gewone inkomsten die onze parochie 

heeft. Vandaar dat we ook uw bijdrage niet kunnen 

missen. We hopen dan ook dat ook u, uw steentje wilt 

bijdragen. 

 

Het Kerkbestuur. 

Als u nog niet meedoet aan de kerkbijdrage en de kerk uw 

zorg wilt laten zijn, kunt u de bon invullen en deponeren in de 

brievenbus van de pastorie. 

Bon voor kerkbijdrage 
  

Naam:……………………………………………… 
  

Adres:……………………………………………… 
  

Tel:………………………………………………… 

□ meldt zich aan als lid van de St. Remigiusparochie 

□ meldt zich aan als lid van de St. Bernardusparochie 

□ wil informatie over vrijwilligerswerk 

□ meldt zich aan als deelnemer aan de kerkbijdrage 

□ andere wensen:…………………………………. 

Na ontvangst van de bon nemen wij contact met u op  
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Parochieagenda 

 

Simpelveld 

Dinsdag 1 nov. Allerheiligen H. Mis 10.00 uur 

  Allerzielendienst  15.00 uur 

Woensdag 2 nov. Kinderclub parochiezaal 

Donderdag 3 nov. Rouwverwerkingscursus 

  parochiezaal 

donderdag  3 nov. zegening Hubertusbrood 19.00 uur 

vrijdag  4 nov.  ziekencommunie 

maandag  7 nov.  Doopvoorbereiding parochiezaal 

woensdag  9 nov.  Tienerclub parochiezaal 

zondag  13 nov. Kindernevendienst 11.00 uur 

woensdag  16 nov. Kinderclub parochiezaal 

donderdag 17 nov. Rouwverwerkingscursus   

  parochiezaal van 14.00 tot 16.30 uur 

donderdag  17 nov. vergadering kerkbestuur 

  parochiezaal 

weekend  19 nov. Nationale Jeugdcollecte zaterdag 

  17.45 uur mannenkoor David 

zondag  20 nov. Caeciliaviering K.Z. Harmonia en 

  harmonie 

woensdag  23 nov. vergadering zonnebloem   

  parochiezaal 

zaterdag  26 nov. H. Mis t.g.v. 100ste verj. pastoor  

  Rothkrans (G.K.Z. Sint Jozef Arbeider) 

zondag  27 nov.  Gezinsmis m.m.v. de Wijnrank 

zondag  27 nov. koffiedrinken noa de mès  

  parochiezaal 

woensdag  30 nov. H. Mis t.g.v. 90ste verj. Veronica  

  Lumeij hulpkerk Huls  

woensdag  30 nov. Kinderclub parochiezaal 

woensdag  30 nov. vergadering kerkbesturen 

  Simpelveld en Ubachsberg parochiezaal 

Ubachsberg 

 

Zondag  30 oktober Allerzielendienst  15.00 uur 

Woensdag 2 nov. Allerzielen en koffie na de mis  

  19.00 uur 

zaterdag  5 nov. zegening Hubertusbrood   

  19.00 uur (met schutterij) 

weekend  19 nov. Nationale Jeugdcollecte 

 

Overdracht De Wijnrank 

Na een bijzondere sfeervolle H. Mis in Huize Loreto, 

voorgegaan door hulpbisschop Mgr. de Jong en 

opgeluisterd door de kinderen van de Wijnrank, 

overhandigt zuster Clara Agneta aan pastoor Pisters een 

gezegende kaars met daarop een wijnrank. Hiermee wordt 

de overdracht een feit. Na de H. Mis ging de stoet naar de 

parochiezaal: het nieuwe home van de Wijnrank.  

Vervolgens trakteerden de zusters bij restaurant Maxime 

op een heerlijke kop koffie. 
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Acte van parochiële verdienste 

Zondag 16 oktober 

heeft Jan Bisschoff 

de acte van parochi-

ële verdienste ont-

vangen uit handen 

van pastoor Pisters. 

Jan heeft als koster 

10 jaar lang zijn bes-

te krachten gegeven 

aan dit dienstwerk 

voor de kerk. Wij 

zijn hem veel dank 

verschuldigd voor 

zijn trouwe inzet.  

Niet alleen was hij 

voor de pastoor 

een fijne hulp, maar 

bovenal stond hij al die jaren klaar voor onze parochianen, 

in vreugde en verdriet. Jan, nogmaals: dank je wel ! 

 

Ook aan Annie Smeets-Knops uit de Schilterstraat is de 

acte van parochiële verdienste toegekend. Na vele jaren 

elke maand het parochieblad te hebben rondbezorgd aan 

alle bezorgers, heeft zij aangegeven te willen stoppen. 

Graag willen we Annie vanaf deze plaats dank je wel zeggen 

voor haar goede werken voor onze parochiegemeenschap.  

 

Helaas hebben we geen opvolger gevonden om het werk 

van Annie over te nemen. Ook wordt het in Simpelveld 

alsmaar moeilijker om voldoende bezorgers te vinden voor 

het rondbezorgen van ons parochieblad. Daarom heeft het 

kerkbestuur besloten om –voorlopig– het blad te laten be-

zorgen door Theo Meijer van de Troubadoer. 

 

 

IN SIMPELVELD WORDT VANAF HEDEN  

HET PAROCHIEBLAD BEZORGD  

SAMEN MET WEEKBLAD DE TROUBADOER 

 

Priesters zijn gelukkig 

Priesters behoren over het algemeen tot de meest gelukki-

ge mensen in de Amerikaanse samenleving. De meesten 

beschouwen, in tegenstelling tot de publieke opinie, het 

celibaat als een positief aspect van hun roeping. Dat zijn 

enkele uitkomsten van een onderzoek onder 2500 pries-

ters door Stephen Rossetti, verbonden aan de Catholic 

University of America. 

92,4 procent van de priesters gaf aan gelukkig te zijn, een 

percentage dat in lijn is met soortgelijke onderzoeken uit 

de laatste jaren. Dat is opvallend hoog: meer dan 50 pro-

cent van de Amerikanen is ontevreden met zijn baan. “Zij 

die een goed zelfbeeld en een gevoel van innerlijke vrede 

zeiden te hebben, waren de gelukkigste priesters”, aldus 

Rossetti. 

 

De priester, man van God 

 

De priester is een wondere man. 

Hij leeft niet voor zichzelf. 

Hij is geroepen  

om anderen gelukkig te maken. 

Hij wil voor de mensen 

een andere Jezus zijn. 

Hij heeft veel te bieden: 

Troost en hoop, vergiffenis en vrede. 

Hij spreekt woorden 

die wegen wijzen door lief en leed. 

Hij breekt het brood 

opdat Jezus voedsel zou zijn 

voor allen die hongeren en dorsten 

naar gerechtigheid en welzijn. 

Hij neemt mensen op 

in de Kerkgemeenschap 

en doopt hem met water en H. Geest. 

Hij zalft zieken met Gods kracht. 

Man en vrouw die samen door het leven gaan 

zegent hij met Gods nabijheid. 

Voor jongeren die zoeken 

is hij een licht in de duisternis. 

Tot ouderen spreekt hij 

over toekomst en eeuwigheid. 

De priester is een wondere man, 

een man met een Jezus‟ hart. 

Getuige van Christus. 

Dienaar van de Kerk. 
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JUBILARISSEN KERKELIJK 

ZANGKOOR HARMONIA 

Op zondag 20 november zet het Kerkelijk Zangkoor 

Harmonia de robijnen jubilarissen Mia Kalthof (sopraan) en 

John Dassen (bas-bariton) en de gouden jubilaris Stef Vliex 

(tenor) in het zonnetje. De feestdag in het kader van de St. 

Caeciliaviering begint die dag traditiegetrouw in de St. 

Remigius-parochiekerk in Simpelveld met een hoogmis om 

11.00 uur, die het koor samen met harmonie St. Caecilia 

zal opluisteren. Harmonia brengt onder leiding van dirigent 

Jean Lardinois de Missa Brevis in B dur van Joseph Haydn 

en twee meerstemmige gezangen ten gehore. Margreet 

Wesseling begeleidt het koor aan het orgel. Na de mis 

wordt een bezoek gebracht aan het kerkhof, waar de 

overleden leden van beide verenigingen worden herdacht. 

Aansluitend gaan de koorleden naar het verenigingslokaal 

Oud Zumpelveld, waar de jubilarissen in het bijzijn van hun 

gezin en familieleden intern zullen worden gehuldigd. 

 

Mia, John en Stef zijn zeer gerespecteerde koorleden, die 

het koor hoog in hun vaandel hebben staan. 

Mia heeft als sopraan 40 jaar lang haar steentje bijgedragen 

aan het welslagen van uitvoeringen en is altijd trouw 

aanwezig, ook op de repetities. Zij is erg gemotiveerd en is  

van 1981 - 1998  een goed en actief bestuurslid geweest. 

Mia vervulde toen de functie van vice-voorzitter en was 

betrokken bij allerlei activiteiten in het koor, met als 

speciale taak de verzorging van de verjaardagswensen, de 

kerstkaarten en het paasbrood. Tevens heeft zij aan de 

wieg gestaan van de viering van het St. Ceciliafeest in de 

huidige vorm, namelijk met een koffietafel na de door het 

koor gezongen mis. Ook heeft Mia jarenlang meegezongen 

in het kleinkoor. 

 

John versterkt al 40 jaar lang de bas-baritongelederen en is 

altijd trouw aanwezig op repetities en uitvoeringen. Als 

radertje in het grote geheel is hij onmisbaar, omdat het 

koor op hem en zijn goede basstem kan vertrouwen. John 

is ook lid van het kleinkoor, dat met veel toewijding met 

name de wekelijkse begrafenissen muzikaal verzorgt. Hij is 

van 1980 – 1983 bestuurslid geweest en vervulde toen 

tijdelijk de functie van archivaris. John wordt ook erg 

gewaardeerd omdat hij als „hoffotograaf‟ al diverse jaren 

prachtige foto‟s maakt van jubilarissen en bij belangrijke 

evenementen van het koor. 

 

Gouden jubilaris Stef heeft als tenor 48 jaar gezongen bij 

Zangkoor St. Jozef Gracht en is na zijn verhuizing naar 

Simpelveld 2 jaar geleden meteen lid van Harmonia 

geworden. Het repertoire was voor hem niet geheel 

onbekend, omdat beide koren en het koor van Bocholtz 

destijds dezelfde dirigent hadden en bij gelegenheid als de 

“Frings-koren” uitvoeringen gaven. Daarnaast is hij al 11 

jaar lid van Mannenkoor St. Marien-Gesangverein Aachen-

Horbach. Stef  is altijd trouw aanwezig op alle uitvoeringen 

en repetities en het wordt erg in hem gewaardeerd dat hij 

zijn lidmaatschap van 2 koren zo goed en gewetensvol 

combineert. 

 

Bestuur en leden van Harmonia zijn Mia, John en Stef zeer 

erkentelijk voor hun geweldige inzet en bijdrage en wenst 

hen een onvergetelijk jubileumfeest toe! 

Parochie Sint Remigius Simpelveld 

Nieuws 

www.parochiesimpelveld.nl 
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Zaterdag 29 oktober 
Weekend 31e zondag door het 

jaar 

17.45 

Zwd. Frans van der Smissen 

Annie Gorissen-Aretz; 

Keetje Packbier-Reijnders (nms.  

buren); 

Jrd. ouders en broers Jorissen; 

Charles Vijgen (nms.de buurt); 

 

Zondag 30 oktober 

11.00 

Zwd. Marij Hamers-Herberichs; 

Zwd. Lenie Jongen-Henssen; 

1e jrd. Sjeng Dautzenberg en jrd. 

Gerda Dautzenberg-Ramakers (o); 

Jrd. Martin Wiertz (st); 

Else Muijrers-Creusen; 

Tieneke Lemke-Eggen (o); 

Tiny Hagenaars-Kaelen (o); 

Jrd. Leo Schwanen, zoon Math en 

overl. fam.; 

Jrd. Leonie Bleijlevens-Pelzer; 

Theo Rabeling en Mariëlle Thomas-

Rabeling; 

Jrd. ouders Weijers-Vleugels; 

 

Dinsdag 1 november 

Allerheiligen 

10.00 kerk.zangkoor Harmonia 

Cilly Leijmans-Mosseveld (nms. bew. 

Sterflat); 

Jan Bemelmans; 

Echtp. Nic Loo en  

Troutje Dautzenberg(st); 

Jrd. ouders Strijthagen-Geurts (st); 

Rietje Reinders-Simons (o); 

Ouders Storms-Dautzenberg en fam.; 

Jos Hamers (o); 

Ouders Genders-Bonten; 

Clara Schielen-Hameleers; 

Harrie Otten (nms. ouders); 

Mia Zinzen-Lennartz; 

Frans van der Smissen (o);  

 

 

15.00 kerk.zangkoor Harmonia 

Allerzielendienst 

Er is geen avondmis 

 

 

Donderdag 3 november 

19.00 

Zegening Hubertusbrood 

Overl. van fam. Bisschoff-Colleye (st); 

Jrd. Diny Schepers (st); 

Pierre Bessems; 

Hein Merx (nms. bew. Beaurepart); 

T.i.v. een zieke; 

Ouders Meisters-Schepers; 

 

 

Vrijdag 4 november 
v.a. 9.00 uur Ziekencommunie 

aan huis 

18.30 Aanbidding 

19.00 

Voor de intenties uit het boek in de 

kerk; 

Zaterdag 5 november 

Weekend 32e zondag door het 

jaar 

17.45 

Jrd. Ben Bodelier (st); 

Jrd. Troutje Meisters-Voncken (st); 

Ouders Storms-Sijben en dochter  

Annie (st); 

Gabriel en Gusti Nijholt (o); 

Jrd. ouders Heuten-Oosting; 

Jrd. ouders Hendriks-Augenbroe; 

Ouders Hamerlinck-Pisters, kinderen 

Ger en John; 

Ouders Muijrers-Lumeij; 

 

Zondag 6 november 

11.00 

Jrd. ouders Hamers-Peeters (st); 

Jrd. echtp. Jacobs-Schmelzer (st); 

Maria Kohl-Schrijvers (st); 

Jrd. overl.ouders Slüper en kinderen 

(st); 

Rob Grooten ( nms. Pap† en Mam); 

Voor een dopeling; 

Jrd. Frans en Jozefina Noteborn-

Bergmann; 

Jrd. Annie Engelen-Hollands; 

 

 

Dinsdag 8 november 

19.00 

1e jrd. Gerda Coerver-Leunissen; 

Ouders Broekmans-Horbach (st); 

Overl. ouders en kinderen Xhonneux 

(st); 

Jo Senden (o); 

Donderdag 10 november 

 

Parochie Sint Remigius Simpelveld 
Kerkdiensten  

 

Opgave misintenties voor Simpelveld 

Misintenties voor opname in het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met maandagmorgen 14 

november. 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.  
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19.00 

Overl. van fam. Vandeberg-Pelzer; 

T.i.v. een zieke; 

 

Zaterdag 12 november 
Weekend 33e zondag door het 

jaar 

17.45 

Zwd. Paul Derése; 

1e jrd. Frans Claessens (o); 

Jrd. ouders Claessens-Heuts (st); 

Ouders Hermans-Thomas (st); 

Jrd. Heinz Wolters en jrd. ouders 

Wolters-Offermans (st); 

Pierre Lemmens en Corrie Lemmens-

Senden (o); 

Wiel Packbier; 

Keetje Packbier-Reijnders (o); 

Ouders Meys-Erven en zonen; 

Jrd. ouders Bleijlevens-Souren en  

Lena Souren; 

Jrd. ouders Schmeets-Drouven; 

 

 

Zondag 13 november 

11.00 kindernevendienst 

Zwd. Martin Sijstermans 

(nms.lectorengroep); 

1e jrd. Alphons Simon (o); 

Jrd. fam. Leerssen-Houben (st); 

Jrd. ouders Rikers-Bouwens (st); 

Voor overleden gelovigen (st); 

Ouders Pagen-Frings en zonen; 

 

Dinsdag 15 november 

19.00 

Voor de zieken van onze parochie; 

 

 

Donderdag 17 november  

19.00 

Hein Merx (nms. bew. Beaurepart); 

Ben Starmans; 

Zaterdag 19 november 

Weekend Christus, Koning van 

het heelal 

Weekend Nat. Jeugdcollecte 

17.45 Mannenkoor David 

Zwd. Charles Vijgen; 

Leden en overleden leden van man-

nenkoor David; 

Mia Scheeren-Prumpeler; 

Andreas Beckers (o); 

Jeu Thill (nms. bew. Sterflat); 

Marij Hamers-Herberichs (o); 

Jrd. ouders Godschalk-Prumpeler; 

Ouders Didden-Habets, zoon Ger, 

schoonzonen Jo en Wiel; 
 

Zondag 20 november 

11.00 Caeciliaviering 

Kerk.zangkoor Harmonia en 

harmonie St. Caecilia 

Johan en Tiny Merx-Bodelier (o); 

Jrd. ouders Didden-Claessens (st); 

Zef Sevarts (o); 

Albert en Mia Hofman-van Reij (o); 

Rob Grooten (o); 

Jos Hamers (o); 

Harrie Otten; 

Jrd. Mathieu Smeets; 

Jrd. Leo Kohl; 

Voor levende en overleden leden van 

harmonie St.Caecilia en kerk. zang-

koor Harmonia; 

Jrd. ouders Vrusch-Vaessen en zoon 

Piet; 

Jrd. Jan Rouhl; 

 

Dinsdag 22 november 

19.00 

Ouders Wings-Thill en ouders Broek-

mans-Scheepers; 

 

Woensdag 23 november 

15.00 Hulpkerk Huls  

Uit dankbaarheid b.g.v. 90 ste verj. 

Veronica Lumeij  

 Donderdag 24 november 

19.00 

Giel en Bertha Xhonneux; 

Jrd. Keetje Creusen-Bertholet; 
……………………………………………………… 

Overleden: 

29 sept: Martin Sijstermans, 76 jaar, 

Huls 37 
 

  1 okt:  Paul Derése, 91 jaar,  

Rolduckerweg 60 
 

   3 okt: Charles Vijgen, 58 jaar,  

Bocholtzerweg 8 
 

  9 okt: Hubert Leijmans, 76 jaar, 

Scheelenstraat 142 
 

Sterkte aan de familie.  
 

……………………………………………………… 

Gedoopt: 

 

16 okt: Amy Kreuels,  

dochter van Jos Kreuels en Gabriëlle  

Frijns, Baneheide 45a 

 

16 okt: Timothy van der Linden,  

zoon van Lydia Huppertz,  

Irmstraat 30 

 

Welkom in onze Kerk. 
……………………………………………………… 
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Zaterdag 29 oktober 
Weekeinde v/d 31ste zondag 

door het jaar 

G K Z St. Bernardus: Meerstemmig 

19.00 

Annie Franssen-Schijns (o); 

Jan Schaeks (o); 

Jrd. Ouders Sijben-Roijen; 

Jrd. Ouders Voncken-Habets en over-

leden fam.; 

Ouders Hartmans-Koch en echtgen. 

Hartmans-Krings; 

Ouders Maassen-Smeets, zonen en 

dochter; 

Ouders Steinbusch-Schnackers, zoon 

Math. en kleindochter Mireille; 

Voor alle overledenen van de fam. 

Weerts; 

Echtgen. Schneiders-Zitzen (st);  

Uit dankbaarheid b.g.v. het 50 jarig 

huwelijk van Jean en Roos Schneiders

-Senden; 

Zondag 30 oktober 

15:00 ALLERZIELENDIENST, 

waarna zegening van de graven. 

De collecte is voor het onderhoud 

van ons kerkhof. 

Woensdag 2 november 

ALLERZIELEN 

19.00 Gregoriaans/Volkszang 

Annie Franssen Schijns; 

Hein Cuijpers (o); 

Echtgen. Rouwette Bex (st) 

Maria Zitzen (st); 

Ronald Bosten (st); 

Ouders Pieters-Groven 

Zaterdag 5 november 
Weekeinde v/d 32ste zondag 

door het jaar 

G K Z St. Bernardus: Gregoriaans 

19.00 Zegening Hubertusbrood 

b.g.v. patroonsfeest Schutterij 

Anneke Aelmans-Voncken (o); 

Leo Voncken (o); 

Jrd. voor Piet Crutzen; 

Jrd. voor Theo Voncken; 

Hub Aelmans; 

Tonie en Elvira Bemelmans en Sjef 

Loop; 

Roos Hoenen-Muijtjens; 

Maria Rosenboom-Moederscheim en 

dochter Anny; 

Fam. Hamers-Schijns en fam. Wil-

lems-Nicolaes; 

Wiel Wiertz; 

Voor overleden leden en ereleden  

van schutterij St. Hubertus. 

Woensdag 9 november 

19.00 

Annie Franssen-Schijns; 

Zaterdag 12 november 
Weekeinde v/d 33ste zondag 

door het jaar 

G K Z St. Bernardus: Volkszang 

19.00 

Tiny Erkens-Kuipers (o); 

Zus Ficker-Hendriks (o); 

Jrd. Pastoor Frans Simons (st); 

Jrd. Frans Boumans (st); 

Jrd. Ouders van Wissen-Schaepkens 

en zoon Hub (st); 

Jrd. Ouders Manders-Hamers; 

Ouders Crombach-Hundscheidt (st); 

Echtgen. Bisschops-Engelen (st); 

Woensdag 16 november 

19.00  

Annie Franssen-Schijns; 

Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st); 

Maria Zitzen (st); 

Ouders Bremen-Hendriks en zoon 

Andre; 

Zaterdag 19 november 
Weekeinde Christus, Koning 

van het heelal 

Nationale Jeugdcollecte. 

GKZ St Bernardus Meerstemmig 

19.00 Ceciliaviering 

 Zwd. Hetty Dautzenberg-de la Bije; 

Annie Franssen-Schijns (o); 

Jrd. Paul Hamers; 

Jrd. Ouders Pieters- Groven (st); 

Jrd. Ben Souren (st); 

Jrd. Bernard Voncken; 

Ouders Huijnen-Dormans en Hub 

van Wissen; 

Sjef Souren; 

Echtgen. Schneiders-Zitzen (st);  

Woensdag 23 november 

19.00 

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

Overleden: 

-30 sept: Hetty Dautzenberg-de la 

Bije, 85 jaar, Heerlerbaan 

-  6 okt: Tiny Souren-Frederix,  

91 jaar, Zorgcentrum Voerendaal 

- 21 okt: Rosalie Pakbier-Bex  

96 jaar, Zorgcentrum Voerendaal 
……………………………………………………… 

Gedoopt: 

16 okt: Romy Zinzen,  

dochter van David Zinzen en Roy 

Boves, Kerkstraat 59  

Parochie Sint Bernardus Ubachsberg 
Kerkdiensten  

 

Opgave misintenties Ubachsberg 

Misintenties voor het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met dinsdag 15 nov., 

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.  
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Graflichtje kerkhof Ubachsberg  

Op woensdag 2 november om 19.00 uur, Allerzielendag, no-

digen wij u uit voor een plechtige eucharistieviering in de 

Bernarduskerk waarin de overledenen herdacht worden.  

Na afloop van deze viering gaan we met alle kerkgangers 

naar het kerkhof om een graflichtje te ontsteken bij de gra-

ven van onze dierbaren. Het graflichtje wordt na de dienst 

aan ieder gezin uitgedeeld en daarna aangemaakt en geplaatst 

bij het graf van hun familie (er is een kerkcollecte voor een 

vrije gave).  

Het kerkhof zal die avond sfeervol verlicht zijn met branden-

de fakkels. Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie 

te drinken op de pastorie. 

 

Wie wordt er jeugdprinsepaar 2011-2012 

van de Jong Ströpere Ubachsberg? 

Het lijkt nog zover weg maar op zaterdag 21 januari 2012 is 

het dan weer zover; dan maakt J.C.V. de Jongströpere hun 

nieuwe prinsenpaar bekend. 

 

Zit je in groep 7/8 of hoger, woon je op Ubachsberg en wil jij 

degene zijn die prins of prinses wordt, geef je dan op om 

jeugdprins of jeugdprinses te worden van de Jong Ströpere. 

Het is een hele belevenis, vraag maar eens aan de jongens en 

meisjes die reeds prins en prinses zijn geweest. 

 

Jullie staan een heel jaar in de schijnwerper. Jullie gaan naar 

diverse activiteiten zoals prinsenproclamaties, recepties, di-

verse bezoeken andere verenigingen, sleuteloverdracht bij de 

gemeente en uiteraard de optocht. 

 

Verder organiseren wij één keer per jaar een nevenactiviteit. 

Zo zijn we dit jaar 2 dagen op kamp geweest in Teuven. 

Heb je interesse overleg dan met je ouders en geef je op. 

Doe dit voor 30 oktober a.s. telefonisch ( J.Keulartz 06-

22484844) of via e-mail (info@jongstropere.nl). 

 

Vriendenconcert Ubachsberg 30 oktober 

Op zondag 30 oktober zullen Fanfare St. Cecilia Ubachsberg, 

Harmonie Walram's Genootschap Valkenburg en Harmonie 

St. Bavo Nuth gezamenlijk een concertavond verzorgen in 

fanfarezaal "De Auw Sjoeel" in Ubachsberg. Het belooft een 

avond met prachtige blaasmuziek te worden. Het concert 

begint om 19.00 uur. We hopen zeer op uw komst.  

Fanfare St. Cecilia Ubachsberg 

 

Opbrengst collecte Nierstichting 

De onlangs gehouden collecte van de Nierstichting heeft in 

Ubachsberg het mooie bedrag van € 584,57 opgeleverd.  

Namens de Nierstichting een hartelijk dank naar de inwoners 

voor hun bijdrage en de collectanten voor hun goede inzet. 

 

Gevonden 

In de Oude Schoolstraat (nabij boerderijwinkel Spee) te 

Ubachsberg is een huissleutel gevonden. Er hangt een han-

gertje in hartjesvorm aan met de tekst "love of my life". De-

gene die de sleutel kwijt is kan telefonisch contact met tel nr: 

043-4519109.  

 

Ouderenvereniging 

Op 9 november wordt in de soos in Ubachsberg door Dhr. 

Henk Thonen een film vertoond over het pelgrimspad. Deze 

heeft hij zelf met zijn dochter gelopen, gefotografeerd en 

gefilmd. De film wordt „s middags om 14.00 uur en „s avonds 

om 19.30 uur vertoond. Iedereen is van harte welkom. 

 

50 jarig bruidspaar 

Vanaf deze plaats feliciteren wij Jean en Roos Schneiders-

Senden, Kerkstraat 92, b.g.v. hun 50 jarig huwelijk op 29 ok-

tober.  

Wij danken dit gouden paar voor hun inzet voor onze paro-

chiegemeenschap en wensen hun nog vele gelukkige jaren in 

ons midden toe in een goede gezondheid. 

 

Parochie Sint Bernardus Ubachsberg 

Nieuws 

mailto:info@jongstropere.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  

 

 

 

C O L O F O N  

S I M P E L V E L D  
 

Parochiekantoor Parochiezaal Simpelveld 
Pastoriestraat 15 (rechts van de pastorie) 

6369 AN Simpelveld 

Tel. 045-544 18 18  

Email: parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl  

 

Openingstijden:  

dinsdag, woensdag, donderdag van 10.00 tot 12.00 uur 

Maandag en vrijdag van 10.00 uur -11.00 uur voor opgave 
misintenties 
 

Secr. Kerkbestuur St. Remigius Simpelveld 
Mevr. A. Houbiers-Kurvers 

Molsberg 7 

6369 GL Simpelveld 

Email: parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl 
 

Contactpersoon Kostersteam: 
Dhr. W. Moison 

Tel. 045-544 24 04  

 

Kerkbijdrage t.n.v. Kerkbestuur St. Remigius 
ABN/AMRO  45.24.55.359 RABO  14.75.99.350 

REGIOBANK 67.85.07.848 ING 14.43.600 

Voor betaling misintenties:  RABO  14.75.01.555 

U B A C H S B E R G  
 

Parochiekantoor Pastorie Ubachsberg 
Kerkstraat 28 

6367 JE Ubachsberg 

Tel. 045-575 12 01 

Email: sint.bernardus@xs4all.nl  

 

Openingstijden: 
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 25 november. 
 

Redactie 

Mieny Grooten-Kleijnen, Hein Lemmens, Pastoor Pisters 

 

Inleveren kopij volgende uitgave  

Uiterlijk 11 november. Gaarne per e-mail: 

redactie@parochiesimpelveld.nl 
 

Opgeven misintenties volgende uitgave 

Misintenties t/m 23 december kunt u opgeven t/m 14 nov. 

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

