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SIMPELVELD en UBACHSBERG 
24 december - 14 januari 2012 
4e Jaargang,  nummer 53 

 

Kerstwens  

 

Laat vergeving ons pad naar innerlijke vrede worden. 

Laat gelach en vreugde de muziek van ons leven worden. 

Laat verbazing over het wonderlijke mysterie van het leven ons terug een kind doen worden. 

Laat liefde ons herinneren aan de eenheid met God. 

Laat de kracht om schuld en ego los te laten in ons geboren worden. 

Laten pijn en lijden onze ziel transformeren tot een stralende ster. 

Laten mededogen en dienstbaarheid ons geschenk zijn aan alle wezens. 

Laat het tijdperk van vrede en wijsheid zich manifesteren in onze geest. 

Laat het licht een bevrijdend vuur ontsteken in ons hart. 

Laten we stil zijn en luisteren naar de adem van God in iedere hartslag.  

Kerstmis, dat is ... 

Kerstmis, dat is van miljoenen jaren. 

Allemaal lichtjes, en feest overal. 

Kerstmis, dat is het verhaal van een kindje, ergens ver  weg in een simpele stal. 

Kerstmis, dat gaat over Maria en Jozef. 

En over Jezus in de stal. 

En over herders die in hem geloofden. 

Daarom vieren wij kerstmis, voor Jezus vooral.  

 

 

 

Pastoor Pisters, pater Kleijkers en kerkbesturen wensen alle inwoners van Simpelveld en Ubachsberg een  

zalig kerstfeest en een voorspoedig nieuwjaar. 
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Nieuwe bestuursleden kerkbestuur Sint 

Remigiusparochie Simpelveld 

 

Met ingang van 1 januari 2012 zal ik de 

functie gaan bekleden van secretaris 

binnen het Kerkbestuur van de St. 

Remigiusparochie. 

Voor diegene onder u die mij niet 

kennen; mijn naam is Annie Janse-

Loozen, ben 59 jaar en woonachtig in 

de van Werschstraat; ben gelukkig 

gehuwd, moeder van een dochter en 

trotse oma van een kleindochter. 

Ik ben werkzaam bij de gemeente Heerlen, afdeling Sociale 

Zaken. 

Op de vrijdagochtend verricht ik met enthousiasme 

vrijwilligerswerk op het parochiekantoor. Mede hierdoor 

heb ik meer inzicht gekregen in het wel en wee van het 

parochiegebeuren. 

Ook de kerk dient in te spelen op interne en externe 

veranderingen. Daarvoor wil ik samen met het kerkbestuur 

van zowel Simpelveld als Ubachsberg en de parochianen 

van beide parochies bouwen aan een open en vitale 

geloofsgemeenschap, waarin zowel jong als oud zich 

herkent en thuis voelt. 

 

Even voorstellen: 

Mijn naam is Bert Penders. Ik ben  

46 jaar geleden geboren in Amby 

(Maastricht). Ik ben getrouwd en 

we hebben 2 kinderen. Sinds 1992 

zijn wij woonachtig op de Molsberg. 

I k  b e n  w e r k z a a m  a l s 

registeraccountant binnen de 

internationale praktijk van Ernst & 

Young accountants in Eindhoven. 

In mijn vrije tijd ben ik: 

- Waarnemend voorzitter en penningmeester bij de Zuid 

Limburgse Stoomtrein Maatschappij 

- Secretaris van de Oudervereniging van de 

scholengemeenschap Sophianum en  lid van de 

medezeggenschapsraad. 

- Al meer dan 25 jaar op zondagochtend als vrijwilliger 

actief bij Verpleeghuis Hagerpoort (voormalig 

bejaardentehuis) in Amby waarbij tijdens de 

eucharistievieringen als lector. 

Een aantal jaren geleden heb ik tijdens de voorbereiding 

van de 1e Heilige Communie van onze zoon met Pastoor 

Pisters o.a. gesproken over mijn vrijwilligerswerk in Amby. 

De vraag is toen gekomen of ik interesse zou hebben om 

mij op enigerlei wijze in te zetten binnen de 

kerkgemeenschap in Simpelveld. Toen dit jaar de 

penningmeester van het kerkbestuur aangaf zijn termijn niet 

te verlengen, ben ik door Pastoor benaderd om deze taak 

over te nemen. 

Ik verheug mij op een prettige samenwerking met het 

bestuur en u allen. 

 

 

Wisseling van de wacht  

Deze maand hebben we afscheid genomen van 3 

kerkbestuursleden van het kerkbestuur Sint Remigius te 

Simpelveld: 

 

Wim Vliex en Anja Houbiers-Kurvers hebben 8 jaar 

hun beste beentje voorgezet als kerkbestuurslid te 

Simpelveld.  

Wim de eerste jaren als bestuurssecretaris en de laatste 

jaren belast met de zware portefeuille van penningmeester. 

Anja was haar laatste bestuursperiode secretaris van het 

bestuur. Beiden hebben met veel vreugde hun taken willen 

verrichten voor onze parochiegemeenschap en wij zijn hen 

veel dank verschuldigd voor het vele goede werk dat zij 

gedaan hebben. 

 

Joop Heuts heeft zich binnen ons bestuur 4 jaar ingezet 

voor gemeenschapsopbouw en revitalisering. Het was fijn 

samenwerken en we danken Joop van harte voor zijn 

goede inbreng op vele fronten. 

 

 

De kerkbesturen van ons parochiecluster zien er nu 

als volgt uit:  

Pastoor R. Pisters voorzitter 

Dhr.  J. Kohl vicevoorzitter Simpelveld 

Mevr. A. Janse secretaris Simpelveld 
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Mevr. M. Schouteten secretaris Ubachsberg 

Dhr. B. Penders penningmeester Simpelveld 

Dhr. J. Spee penningmeester Ubachsberg 

Dhr. J. Baggen bestuurslid Simpelveld 

Dhr. J. Brants bestuurslid Ubachsberg 

Dhr. P. Coenen bestuurslid Simpelveld 

Dhr. G. Frijns bestuurslid Simpelveld 

Dhr. J. Hamers bestuurslid Ubachsberg 

Dhr. J. Klinkenberg bestuurslid Ubachsberg 

Dhr. M. Kockelkoren bestuurslid Simpelveld 

 

 

 

Nationale Jeugdcollecte 

 

Opbrengst Nationale jeugdcollecte in Simpelveld  € 357 en 

in Ubachsberg € 165,72. 

Hiervoor onze hartelijke dank. 

 

Kerkbijdrage voldaan? 
 

Onze parochies kunnen alleen maar goed functioneren 

door deze vrijwillige bijdrage van onze kerkleden. Een 

groot aantal parochianen heeft inmiddels voor 2011 al de 

kerkbijdrage voldaan.. Het richtbedrag voor 2011 is € 70,-- 

Op de achterpagina vindt u de rekeningnummers. Hartelijk 

dank voor uw steun. 

 

 

 

Wijziging stipendium en richtbedrag 

kerkbijdrage 2012 
 

Om te komen tot gelijke tarieven in de parochies van ons 

dekenaat Kerkrade wordt het misstipendium voor het 

lezen van een H. Mis in het weekend en op feestdagen per 

1 januari 2012 verhoogd naar € 20,--.  

Het richtbedrag voor de kerkbijdrage wordt vanaf 2012 

gesteld op € 84,-- per jaar (€ 7,-- per maand).  

De kerkbesturen hebben deze bedragen op advies van 

dekenaat en bisdom moeten verhogen om tot meer 

eenheid te komen in de tariefstelling binnen dekenaat en 

bisdom. 

 

 

 
 

Nieuwjaarsconcert 

Zondag 8 januari 15.30 uur Remigiuskerk Simpelveld: 

Nieuwjaarsconcert Sobornost. 

Inlichtingen dhr. J. Didden telefoon: 045 544 18 92 

Voor meer informatie zie onze website 

Biechtsacrament 

 

Wie persoonlijk het sacrament van boete en verzoening wil 

ontvangen (in de vorm van een biechtgesprek) kan een 

afspraak maken met een van de parochiepriesters. Van 

harte aanbevolen. U kunt ook terecht voor een 

biechtgesprek bij de paters van Mamelis. Gelieve van 

tevoren even te bellen voor een afspraak.  

Communie aan huis 

 

Voor Kerstmis, op zaterdag 24 december tussen 9.00 uur 

en 11.00 uur, wordt in Simpelveld de kerstcommunie 

thuisgebracht aan zieken en thuiszittenden. In Ubachsberg 

enkele dagen eerder op afspraak. Staat u nog niet op de lijst 

en wilt u hier gebruik van maken, dan even melden bij de 

pastoor. Wij komen graag naar U toe. In januari vervalt de 

communie aan huis.  

 



 Pagina 4 

 

Parochiekantoren gesloten 

Vanwege de feestdagen zijn de parochiekantoren van 

Simpelveld en Ubachsberg gesloten tussen Kerst en 

Nieuwjaar.  

Misintenties kunt u in deze periode enkel schriftelijk 

opgeven in een gesloten envelop in de brievenbus: 

Pastoriestraat 15 Simpelveld of Kerkstraat 28 Ubachsberg 

Dinsdag 27 en woensdag 28 december 

is er geen avondmis   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstbezinning 

 

In tijd van nacht en duisternis, is licht een groot gemis. 

Laat dan Kerst zijn, het feest van het Licht, 

de vrijheid terugbrengen op ieders gezicht. 

 

Ik heb daarom een wens voor iedereen, 

een mooie Kerst met lieve mensen om je heen. 

 

Mensen die van je houden om wie je bent, 

in wie je misschien een stukje van jezelf herkent. 

Laat merken dat je om die mensen geeft, 

dat je samen met hen iets moois beleeft. 

 

Voel de warmte die dat alles brengen kan, geniet 

van de liefde tussen ouders, kinderen, vrouw en man. 

En vergeet niet om al de liefde die je hebt gekregen, 

aan iedereen die het nodig heeft door te geven.  

 

 

Bezichtiging Kerststal 

 

Op 1ste en 2de Kerstdag zijn de Sint Remigiuskerk Simpelveld en de Sint Bernarduskerk Ubachsberg van 14.00 

tot 16.00 uur geopend voor het bezichtigen van de kerststal en de kerkversiering. Wij heten U van harte 

welkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ubachsberg        Simpelveld 
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In 2012 verschijnt het parochieblad 

“nieuwe stijl” 

Het parochieblad wordt dan 1 keer per maand uitgegeven 

en wel op de laatste dinsdag van de maand. 

Misintenties voor de  maand januari 2012 kunt u opgeven 

tot en met 3 januari 2012. Het parochieblad van januari 

verschijnt dan namelijk op 10 januari 2012. 

Het blad voor februari verschijnt op 31 januari 2012. 

Hiervoor kunt u de misintenties opgeven tot en met 24 

januari 2012. Deze misintenties hebben dan betrekking op 

de periode van  01 tot en met 29 februari 2012. 

Wij danken u voor uw begrip.  

U kunt ook onze website bezoeken. 

De verspreiding van ons parochieblad is in handen van 

Theo Meijer. Klachten bezorging tel. 06 - 19868816. 

 

 

 

 

 

 

 

Actie voedselbank groot succes 
 

Zaterdag 11 december hebben vrijwilligers van de parochie 

Simpelveld en de vormelingen van Ubachsberg in de PLUS 

supermarkt aan de Markt met veel succes actie gevoerd 

voor de Voedselbank. Maar liefst 46 grote kratten hebben 

zij kunnen vullen met levensmiddelen, dankzij de 

bereidwillige medewerking van vele bezoekers van de 

supermarkt die vele donaties gaven voor dit goede doel. 

De collectebus in de supermarkt bracht daarenboven ook 

nog € 335 op. Ook op de pastorieën van Ubachsberg en 

Simpelveld werden nog heel wat levensmiddelen gebracht.  

Vanaf deze plek heel veel dank aan al die milde gevers.  

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsreceptie 

A a n s l u i t e n d  a a n  d e 

eucharistieviering op zondag 1 

januari houden pastoor en het 

kerkbestuur St. Remigius van 12.00  

t o t  1 3 . 3 0  u u r  h u n 

n i eu w j a a r s r e c e p t i e  i n  d e 

parochiezaal. Er is dan voor 

iedereen gelegenheid om de beste 

wensen voor het nieuwe jaar uit te wisselen . 

Wij hopen velen van u te ontmoeten. 

 

Parochie Sint Remigius Simpelveld 

Nieuws 

www.parochiesimpelveld.nl 

Voor meer nieuws en foto albums 
kijk eens op: 

 
www.parochiesimpelveld.nl 

 
De ontwikkeling van een 

gezamenlijke website  voor ons 
parochiecluster Simpelveld en 

Ubachsberg is in volle gang 

 

http://www.parochiesimpelveld.nl
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Zaterdag 24 december 

Kerstavond 

17.30 Kinderkerstviering 

M.m.v. basisschool de Meridiaan 

Max Hillen (o); 

Joep Meijers, ouders Vleugels-Cloot 

en ouders Meijers-Hermans; 

Jrd. ouders Vleugels-Mertens; 

Grootouders Houben, Sterck en Adri-

aanse en peettante Gerda Muijrers; 

Ouders Born-Slangen, zonen Jeu en 

Nico en dochter Mia; 

Ambrosius Vincken; 

 

 

20.30 Kerstavondviering 
Kerk.zangkoor St.Jozef Huls en Ber-

narduskoor Ubachsberg 

Ouders Heuts-Ramaekers; 

Ben Starmans, uit dankbaarheid; 

Joseph Nicolaije; 

Piet Offermans; 

Martin Sijstermans (o); 

Harrie Rademakers en ouders 

Pelzer-Hesemans; 

Leonie Bleijlevens-Pelzer en ouders 

Bleijlevens-Souren; 

Harrie Otten; 

Ouders Otten-Merx en fam.; 

Ouders Houben-Theunissen en fam.; 

Ouders Kerckhoffs-Hensgens; 

Joep en Hetty Dautzenberg- 

de la Bije en zoon Jos; 

 

 

 

Zondag 25 december 

1e Kerstdag 
11.00 Kerk. zangkoor Harmonia en 

harmonie St. Caecilia 

Jrd. ouders Jeanny en Jo Dautzenberg

-Schiffelers (st); 

Annie Gorissen-Aretz; 

Tieneke Lemke-Eggen (o); 

Riet van Aken-Knuvers; 

Ouders Johan Lennartz-Eggen en 

Jessie en ouders Vermeeren-

Hodenius; 

Ouders Coonen-Kusters en Guus 

Pagen; 

Jrd. Jo Gotschalk; 

Wiel en Johanna Meijers-Houben en 

dochter Annie; 

Clara Schielen-Hameleers; 

Jeu Thill en Mia Thill-Luiten (o); 

Henk Ensink en zoon Joop; 

Marij Hamers-Herberichs (o); 

Mia Zinzen-Lennartz; 

Piet Wings en overl. fam.; 

Frans van der Smissen (nms. bew. 

Sterflat); 

Jrd. Joep Frijns en voor Hanny Frijns-

Lennartz; 

Jrd. Sjef Houben en zoontjes, ouders 

Houben-Ploumen en ouders  

Maas-Pricken, 

( nms. echtg. en kinderen); 

Ouders Peter Lennartz-Eggen en 

dochters Mia en Hanny; 

Jetty Vaessen-Schneiders; 

Hubert Hamers en Agnes Pelzer en 

schoonzoon Wiel Camps; 

Ouders Houppermans-Vijgen en Jos 

Houppermans; 

Jo Voragen; 

Ouders Jacobs-Heuts en zoon Hub; 

Ouders Luja-Haan; 

Jrd. ouders Horbach-Vanderhoeven 

en zoon Jo; 

Tony Görtzen; 

Theo Rabeling en dochter Mariёlle 

Thomas-Rabeling; 

Piet Bischops en fam.; 

Ouders Coerver-Leunissen; 

Jo Hollands (nms. echtg. en kinde-

ren); 

Ron Blezer en overl. fam.; 

Ouders Kohl-Grosjean; 

 

 

Maandag 26 december 

2e Kerstdag 

9.45 Mandolinenver. Sorriёnto en ge-

mengd koor “Zingend door het le-

ven” Eijs 

Ouders Dautzenberg-Didden (st); 

Jrd. Patrick Habets (st); 

Jeu en Maria Kreuels-Vliex (st); 

Rob Grooten ( nms. Pap† en Mam); 

Charles Vijgen (nms. buurt); 

Jrd. Wiel Bindels; 

Hubert Leijmans (nms. bew. Sterflat); 

Hub Spork en Maria; 

Lily Mulkens; 

Jrd. ouders Wings-Voncken; 

Fred Prickarts; 

Louisa Ploumen-Schins; 

 

 

Parochie Sint Remigius Simpelveld 
Kerkdiensten  

 

Opgave misintenties voor Simpelveld 

Misintenties voor opname in het van januari parochieblad kunt u opgeven tot en met dinsdagmorgen 3 

januari. Het parochiekantoor is hiervoor bereikbaar op maandag- en vrijdagmorgen tussen 10.00 en 

11.00 uur (met uitzondering tussen Kerst en Nieuwjaar).  

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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Dinsdag 27 december 

Geen avondmis 

 

Donderdag 29 december 

19.00 

Giel en Bertha Xhonneux (st); 

t.i.v. een zieke; 

Jrd. Casper Leerssen; 

 

Zaterdag 31 december 

Oudejaarsdag 

17.45 Kerk. zangkoor Harmonia 

Jrd. Johanna Storms en familie (st); 

Jeu Thill en Mia Thill-Luiten (o); 

Frans van der Smissen ( nms. bew. 

Sterflat); 

Hubert en Johan Leijmans; 

 

Zondag 1 januari 

Nieuwjaarsdag 

H.Maria, Moeder van God 

11.00 

1e jrd. Zef Sevarts (o); 

Marij Hamers-Herberichs (nms. de 

buurt); 

Jo Senden (o); 

Jrd. ouders Arets-Pricken (st); 

Dinsdag 3 januari 

19.00 

Tilla Leunissen-Hensgens (o); 

 

Donderdag 5 januari 

19.00 

Marij Hamers-Herberichs (o); 

Jo Gotschalk en fam.Gotschalk-

Knops; 

 

Zaterdag 7 januari 

Weekend van Driekoningen 

17.45 

1e jrd. Max Hillen (o); 

1e jrd. Franz Skarke (o); 

Frans van der Smissen (o); 

Gusti en Gabriël Nijholt; 

Jrd. echtp. Bemelmans-Vanthoor (st); 

 

Zondag 8 januari 

11.00 

Kindernevendienst 

Kerk.zangkoor Harmonia 

Zwd. Jo Cremers (nms. buren Kloos-

terplein en Kloosterstraat); 

Rob Grooten (nms. Pap† en Mam); 

Jos Hamers (o); 

Jrd. Caspar Grooten (st); 

Overl. van fam. Merx-Dautzenberg; 

 

15.30 

Nieuwjaarsconcert Sobornost 

 

Dinsdag 10 januari 

19.00 

Ouders Jean en Christel Grassère-

Maubach; 

Hubert Leijmans (o); 

Ouders Broekmans-Horbach (st); 

 

Donderdag 12 januari 

19.00 

Jrd. ouders Beckers-Radermacher en 

kinderen; 

 
……………………………………………………… 

Overleden: 

- 26 nov: Jo Cremers,  

65 jaar, Kloosterplein 16 

-  6 dec: Hubert Meisters,  

87 jaar, St. Nicolaasstraat 17 a 

-  7 dec: Annie Joosten-Wenders,  

79 jaar, Markt 12 

-  7 dec: Ger Wilhelmus,  

78 jaar, Brandstraat 147 

-  7 dec: Mia Vleugels-Hamers,  

88 jaar, Schilterstraat 43a 

- 12 dec: Jan Schmitz, 80 jaar, 

Overhuizerstraat 29 Bocholtz 

 
 

Sterkte aan de familie.  
 

……………………………………………………… 

Gedoopt: 

 

- 

27 nov: Jolie Heutz,  

dochter van Ron Heutz en Kelly 

Hanssen, Bulkemstraat 11 

 

- 3  dec: Timo Bouwens,  

zoon van Kevin Bouwens en Miranda 

Vanwersch, Kanthuisstraat 28 

 

- 11 dec: Veerle Hermans,  

dochter van Frank Hermans en Irene 

Sterck, Heiweg 183 B, Bocholtz 

 

- 11 dec: Nadine Claessens,  

dochter van Ron Claessens en Diana 

Janssen, Vliexstraat 53 

 

Welkom in onze Kerk. 
……………………………………………………… 
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Zaterdag 24 december. 

KERSTAVOND 
Kerstavondviering met medewerking 
van de Gezinsmisgroep; Jeugdorkest 

en Gemengd Kerkelijk Zangkoor. 

19.00: 

Margriet Claessens-Gielkens; 

Sjaak Debets en ouders Donners 

Leunissen; 

Roos Hoenen-Muitjens; 

Jrd. Mien van de Laar-Claassen; 

Maria Neven-Sieben; 

Jan Schaeks; 

John Schetters; 

Echtgen. Schneiders-Zitzen (st); 

Zef Senden; 

Sjeng Trienes; 

Hetty Dautzenberg-de la Bije; 

Zondag 25 december. 

EERSTE KERSTDAG 

Opluistering: Koor Oud Berglijsters 

9.45:  

Tiny Erkens-Kuipers (o); 

Ouders Erkens-Linzen en uit Dank-

baarheid voor 12½ jarig Huwelijk; 

Overledenen Fam. Freij; 

Ouders Kreutz-Vliegen; 

Ouders Theunissen-Janssen, dochter 

Tiny en zoon Math: 

Ouders Pieters-Groven; 

Jrd. Maria Zitzen (st); 

Maandag 26 december. 

TWEEDE KERSTDAG 

Opluistering: Kerstensemble 

11.00: 
Anneke Aelmans-Voncken (o); 
Hub Aelmans 
Ouders Beckers-Packbier, Elly  
Beckers-Reijnders en 

Miek Beckers-Meessen; 
Ouders Bosch-Moonen; 
Hein Cuijpers (o); 
Annie Franssen-Schijns (o); 
Ouders Groven-Janssen en zonen 
Sjeng,Harrie en Giel; 
Ouders Hamers-Schijns en ouders 
Luxen-Feijen; 
Nicola Hutschemaekers; 
Ouders Janssen-Scheelen, zonen en 
Harold; 
Mia Jaskowiak-Monsuwé (o); 
Wiel Keulartz; 
Géne Klinkenberg; 
Ouders Knops-Meens en ouders  
Boumans-Braun en overleden  
kinderen; 
Giel Schreurs; 
Ouders Schijen-Habets; 
Sjef Souren; 
Bernard Voncken (b); 
Leo Voncken (oud Sportvrienden 
RKSVB) 
Ouders Vrouwenraets-Souren; 
Jef Jongen; 

Woensdag 28 december. 

Geen avondmis 

Zaterdag 31 december. 

OUDEJAARSAVOND 

G K Z St. Bernardus Meerstemmig 

19.00: 

Ouders Pieters-Groven; 

Ouders Souren-Noteborn en zonen; 

Annie Franssen-Schijns; 

Woensdag 4 januari. 

19.00 : 

Annie Franssen-Schijns; 

Echtgenoten  Schneiders-Zitzen (st); 

Ronald Bosten; 

Zaterdag 7 januari. 

DRIEKONINGEN 

G.K.Z St Bernardus Meerstemmig. 

19.00: 

Jrd. Hub Conemans (st); 

Zus Ficker-Hendriks (o); 

Levende en overleden Leden Buurt-

vereniging Kerkstraat; 

Rosalie Pakbier-Bex (o); 

Maria Rosenboom-Moedersheim en 

dochter Anny; 

Echtgen. Schneiders-Zitzen (st); 

Sjeng Senden; 

Tiny Souren-Frederix (o); 

Leo Voncken (b); 

Wiel Wiertz; 

Zondag 8 januari. 

9:45 extra H.Mis 

Volkszang 
DRIEKONINGEN/

NIEUWJAARSTREFFEN 

Voor het welzijn van alle  

parochianen; 

Woensdag 11 januari 

19:00 

Annie Franssen-Schijns; 

Maria Zitzen (st.); 

Johan Souren (verj.) 
……………………………………………………… 

Overleden: 

5 dec: Leo Heuts,  

86 jaar, Kerkstraat 38 

8 dec: Netta Willems-Vromen,  

90 jaar, Minnegardsweg 58 

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

Gedoopt: 

20 nov: Jonas Bosten,  

zoon van Bastian Bosten en Katja 

Hendriks, Klaverweerd 39 

Welkom in onze Kerk. 

Parochie Sint Bernardus Ubachsberg 
Kerkdiensten  

 

Opgave misintenties Ubachsberg 

Misintenties voor het parochieblad van januari kunt u opgeven tot en met dinsdag 3 ja-

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

dinsdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur of op woensdag na de avondmis tot 19.45 uur.  
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Nieuwjaarstreffen Ubachsberg 

Op zondag 8 januari, na de extra H. Mis van 9.45 uur, bent u 

van harte welkom op de pastorie Ubachsberg voor de 

nieuwjaarsreceptie van pastoor en kerkbestuur St. 

Bernardus. 

Wij hopen dat velen van deze gelegenheid gebruik zullen 

maken om elkaar te ontmoeten en met elkaar het glas te 

heffen op het nieuwe jaar. 

Bepke bedankt ! 

Na ruim zich 20 jaar te hebben ingezet voor het kerkenwerk 

in de Bernarduskerk heeft Bepke Franssen afscheid genomen 

als coördinator van de schoonmaak- en koperpoetsgroepen. 

Wij danken haar vanaf deze plaats heel hartelijk voor al haar 

goede zorgen en bijzonder prettige samenwerking. Als dank 

voor haar bewezen diensten ontving zij op zaterdagavond 3 

december bij het koffiedrinken na de mis de “acte van 

parochiële verdienste” uit handen van pastoor Pisters.  

Op de foto zien we Bep voor de allerlaatste keer alles 

blinkend  maken in de kerk. 

Vereniging - kwajongconcours. 

Op woensdag 28 december a.s. organiseert de fanfare voor 

de 26e keer in successie haar Vereniging - kwajongconcours. 

Aanvang 19.30 uur in de fanfarezaal “De Auw Sjoeël” 

Het inschrijfgeld bedraagt € 4,00 per persoon. 

Het concours is alleen bedoeld voor verenigingen. 

( Minimaal 3 koppels per vereniging) 

Deelname is alleen mogelijk via het aanmeldingsformulier van 

uw vereniging. 

75 % van het inleggeld wordt uitgekeerd aan prijzen waarvan: 

- een eerste, tweede en derde verenigingsprijs. 

(3 hoogste koppels per vereniging) 

en een eerste, tweede en derde prijs voor de beste koppels. 

De beste vereniging ontvangt tevens een beker. 

Wij hopen u op woensdag 28 december om 19.30 uur 

precies te mogen begroeten en wensen u nu reeds een 

genoeglijke en sportieve kaartavond, een zalig kerstfeest en 

een voorspoedig 2012 toe. 

Jong talent geeft 2 mooie concerten 

Twee bijzondere pianoconcerten van Kasper Schonewille (19 

jaar) uit Ubachsberg. 

Kasper, die regelmatig in de kerk van Ubachsberg het koor   

“Oud Berglijsters” begeleidt op het orgel, speelt op zondag 

eerste Kerstdag 25 december om 10.00 uur live in de 

Spiegelzaal van het Concertgebouw te Amsterdam, dit 

programma wordt rechtstreeks uitgezonden op radio 4.  

Vervolgens geeft hij op vrijdag 30 december om 12.00 uur 

een lunchconcert in de grote zaal van het Concertgebouw de 

Doelen te Rotterdam. 

Kasper studeert aan het 

Conservatorium in 

Maastricht en wordt 

gezien als een van de 

grote pianotalenten van 

Nederland. 

Hij heeft al mooie 

prijzen behaald 

waaronder in 2009 de 

1e prijs en publieksprijs 

van de Pianodriedaagse 

van Rotterdam  en in 

2010 een 1ste prijs van 

het prinses Christinaconcours regio Zuid te Maastricht. 

 

Parochie Sint Bernardus Ubachsberg 

Nieuws 
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Opgelet ! 

Opgeven misintenties voor de maand januari: 

tot en met dinsdagmorgen 3 januari ! 

Misintenties voor de maand februari opgeven 

tot en met dinsdagmorgen 24 januari ! 

In de Kerstnacht geboren 

 

In de Kerstnacht geboren, 

omringd door een machtig groot Engelenschaar. 

Het Jezus kindje, door God verkoren 

Jozef en Maria als stoffelijk paar, 

fluisteren vol verheerlijking: 

“eindelijk is de Verlosser daar'' 

 

 

De hemel brak open als een donkere bliksemschicht. 

De stal werd door een stralende ster  

in de donkere nacht helder verlicht! 

Herders in de velden zagen van verre 

het heldere hemelslicht. 

 

Samen zongen zij met diepe stem. 

Begeleid door een stralende ster, 

gingen zij op weg naar Hem. 

 

Vrijwilligers bedankt ! 
 

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers zijn de kerststallen en 

kerstversieringen in onze kerken weer beslist de moeite 

waard om te bewonderen. Ook de dames en heren van de 

schoonmaak zijn we veel dank verschuldigd voor het 

opleveren van een schone kerk. En niet te vergeten onze 

kosters die achter de schermen zo druk doende zijn om 

voor de kerstdagen alles op orde te maken. Chapeau! 

 

Vormelingen uit Ubachsberg helpen mee bij de actie van de 

parochie voor de voedselbank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opa met kleinkinderen gaat inkopen doen voor de 

voedselbank 
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Unieke kerststal  

Op initiatief van de buurtvereniging Huls is er een  

kerststal geplaatst in de waterput 

Kerstmis 

 

Kerstmis in een ieders hart 

dagen van vrede voor jullie allemaal 

dat is wat we wensen 

in Engels, Nederlands, Limburgs, ieders eigen taal. 

samen met familie 

vrienden om je heen 

verdraagzaamheid en voorspoed 

niemand echt alleen. 

het kindje in de kribbe 

had schaapjes en mensen 

had het niet koud, 

want mensen die aan je denken 

zijn meer waard dan bergen goud. 

dus wensen we jullie alle goeds 

voor deze dagen en ook erna in het nieuwe jaar 

en bedankt voor wat jullie zijn en doen, 

voor elke boodschap  

en elk gebaar. 

 

Mariet van Knippenberg 
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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 2650 stuks / Ubachsberg 770 stuks 

Het volgende nummer verschijnt op 10 januari 2012. 
 

Redactie 

Mieny Grooten-Kleijnen, Hein Lemmens, Pastoor Pisters 

 

Inleveren kopij volgende uitgave  

Uiterlijk 27 december. Gaarne per e-mail: 

redactie@parochiesimpelveld.nl 
 

Opgeven misintenties volgende uitgave 

Misintenties t/m 31 januari kunt u opgeven t/m 3 jan. 

Kosten: € 7 door de week; € 20 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

