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Opdracht van de Heer in de tempel / Maria Lichtmis
Op 2 februari, veertig dagen na Kerstmis, wordt gevierd dat Jozef en
Maria het Kind Jezus naar Jeruzalem brachten om het toe te wijden
aan God.
Ook moest, volgens de voorschriften van Mozes, de moeder 40
dagen na de geboorte van een kind zich ritueel zuiveren in de tempel
en een lam of twee duiven offeren. Al direct bij aankomst in de
tempel kwam er een oude man, Simeon geheten, op hen af, nam het
Kind in zijn armen en dankte God, want nu was in vervulling gegaan,
wat hem eerder door de heilige Geest was ingegeven, namelijk dat
hij niet zou sterven, voordat hij de Messias had aanschouwd. Hij
noemde het Kind ´een Licht dat voor alle volkeren straalt´, maar
voorspelde tevens dat het leed als een scherp zwaard door Maria
heen zou gaan (Lucas 2).
De oude benaming voor dit feest, ´Maria Lichtmis´, is nog steeds in gebruik, maar is officieel vervangen door ´De opdracht
van de Heer in de tempel´. Het gaat tenslotte om Christus, die aan God wordt opgedragen en zich openbaart aan het volk
van God. Toch is ook de naam Maria Lichtmis wel te begrijpen: Maria is immers als de moeder van Jezus, de draagster van
dit goddelijke licht. Ook verwijst Maria Lichtmis naar de kaarsenwijding en kaarsenprocessie, waarmee - ter ere van het
Kind, het Licht van de wereld - de H. Mis op deze dag begint.
Deze kaarsenwijding behoort tot de drie voornaamste wijdingen uit de gehele jaarkring. De twee andere zijn de aswijding
en de palmwijding. Vervolgens vindt een lichtprocessie met de gewijde kaarsen plaats.
Volgens de heilige Anselmus kunnen wij in de kaars drie dingen
beschouwen: de was, de pit en de vlam. De was, bereid door
de maagdelijke bij, is het Vlees van Christus; de pit daarin is zijn
Ziel; de vlam die straalt aan de top is zijn Godheid.
De Kerk nodigt de gelovigen uit om op deze dag kaarsen mee
te brengen, die ook gewijd kunnen worden. Deze kaarsen als
teken van ons gebed worden vervolgens thuis ontstoken bij
geboorte, bij ziekte, examens of moeilijkheden. Men kan deze
kaarsen ook ontsteken bij de stervenden, ter herinnering aan
de onsterfelijkheid die Christus voor ons heeft verworven en
als teken van bescherming door Maria.

Kinderzegen met doopouders
Pagina 1

Kerkrade

Afd. SWOBS COMPUTERHOME BOCHOLTZ
Dagelijks kom je mensen tegen die graag wat meer willen weten
over de computer en zijn vele mogelijk- heden.
Welnu meld u aan bij:

Wist u :
dat er ondanks verwarrende berichtgeving voor u niet zo
veel veranderd is
dat u nog steeds, ook zonder bezoek aan de huisarts naar
de fysiotherapeut kunt
dat u wel een aanvullende verzekering moet bezitten
dat gebruik hiervan niet bij het eigen risico telt
dat mensen die een chronische machtiging krijgen, ook
beter een aanvullende verzekering kunnen afsluiten
dat u vanaf 2012 wanneer u een chronische machtiging
krijgt, namelijk de eerste 20 bezoeken aan de
fysiotherapeut zelf moet betalen
dat u die van een aanvullende verzekering kunt afboeken.
dat u daarna gebruik kunt maken van uw chronische
machtiging

SWOBS COMPUTERHOME BOCHOLTZ.
Wilhelminastraat 19 te Bocholtz
In de eerste week van elk kalenderkwartaal start het
Computerhome weer een serie nieuwe cursussen.

Windows 7 deel 1 beginners
Internet / e-mail / bankieren
Windows 7 deel 2 gevorderden
Fotobewerking met Ulead
Diashow maken met Arcsoft
Videoshow maken met Magix 17
Cursuskosten zijn inclusief alle lesmaterialen.

€ 80,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 110,00
€ 95,00
€ 110,00

Vanaf de eerste les kunt u een halfjaar gratis de
vrije-oefenuren bezoeken.

Kijk eens op (www.computerhome.info)
of bel naar,
Dhr. Math Bisschops tel. 045-5442407 of

Dhr. Jan Mertens

tel. 045-5442523

Onderlinge begrafenis- en crematievereniging

HELPT ELKANDER
Secretariaat: Irmstraat 43
6369 VM Simpelveld
tel: 045-5442476
e-mail: helptelkandersimpelveld@hetnet.nl

HET BEGRAFENISFONDS VOOR EEN UITVAART OP MAAT.
WAT ZIJN DE VOORDELEN:
HOGE UITKERING
LAGE CONTRIBUTIE
SNELLE EN ZORGVULDIGE DIENSTVERLENING
GOEDE BEREIKBAARHEID
UIT TE KEREN BEDRAG IS VRIJ BESTEEDBAAR

KORTOM:

VOOR EEN PERSOONLIJKE BEGRAFENIS DIE AANSLUIT BIJ UW WENSEN.
WILT U EEN AFSPRAAK ? BEL OF MAIL MET MW. TATJANA HAAGEN
Tel: 045-5442476 e-mail: helptelkandersimpelveld@hetnet.nl
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In het weekend van 4 en 5 februari vieren we Maria

Ontstaan van carnaval

Lichtmis in de kerk. Zaterdagavond om 19.00 uur in

Voorafgaand

Ubachsberg, samen met de dopelingen van afgelopen jaar

traditiegetrouw Carnaval gevierd. Het was aanvankelijk een

en hun families. Kinderkoor Tutta Musica zorgt voor de

eetfestijn, om reserves op te bouwen voor de komende

muzikale opluistering. Op zondagmorgen om 11.00 uur

vastentijd. De naam komt van het Latijnse “carne vale”, wat

doen we hetzelfde in Simpelveld, dan samen met het

“afscheid van het vlees” betekent. In Nederland duurt

koortje van De Wijnrank. Na afloop van beide diensten

carnaval van zondag tot en met dinsdag. De woensdag die

mogen de doopouders het naamplaatje van hun dopeling uit

volgt heet Aswoensdag, daarna begint de vastenperiode, die

de kerk mee naar huis nemen.

40 dagen duurt. Dit is ter herdenking van de 40 dagen die

Lourdesreis

Jezus in de woestijn vastte. De vastentijd eindigt altijd met

Het Lourdescomité Bocholtz / Simpelveld organiseert i.s.m.
met de Organisatie Limburgse Bedevaarten Maastricht ook
dit jaar weer bedevaarten naar Lourdes.
De junibedevaart (1 t/m 9 juni 2012) wordt per trein

aan

de

christelijke

vastentijd

wordt

Pasen. Daarom is de datum van het carnaval altijd
afhankelijk van die van Pasen.

Kerk-zijn vandaag en de toekomst van
de parochies
In zijn pastorale brief „Kerk
zijn vandaag en de toekomst
van de parochies‟ pleit de
Brugse bisschop Jozef De
Kesel voor de vorming van
pastorale

eenheden.

Parochiegemeenschappen
moeten

meer

en

meer

samenwerken. Die samenwerking gaat verder dan bij
federaties: binnen een pastorale eenheid vormen parochies
samen een nieuwe parochie en wordt één pastoor
benoemd voor de verschillende parochies van de pastorale
eenheid. Samen met de andere pastoraal vrijgestelden en
begeleid door dhr. W. Cuijpers van ons Lourdescomité en

het team neemt hij de pastorale zorg voor de eenheid op

ook pastor Fr. de Haas zal deze reis per bus vergezellen.

zich.

Naast de junibedevaart zijn er ook bedevaarten in mei en

Het hele proces is geen kwestie van schaalvergroting, „om

september: kijk voor alle data op www.bedevaarten.com

hetzelfde te kunnen blijven doen als vroeger, zij het dan

Voor meer inlichtingen en inschrijving kunt u terecht bij

met minder middelen‟, maar wel van vereenvoudiging van

Dhr. Wiel Cuijpers, Julianastraat 6, 6351 GC Bocholtz.

de territoriale structuur. Dit schept perspectieven „om wat

Telefoon 045-5441223. Voor meer informatie: zie onze

ter plaatse aanwezig is aan christelijk leven te bestendigen

website: www.parochiesimpelveld.nl

en nieuw leven in te blazen‟.
Samenwerking en solidariteit

Beeldje voor misbruikslachtoffers in
kathedraal
In de Brugse Sint-Salvatorskathedraal komt er een beeldje
voor slachtoffers van seksueel misbruik. Dat meldt Het
Vlaams Nieuwsblad. De plaatsing van het beeldje in de
doopkapel van de kathedraal vindt waarschijnlijk op
Paaszaterdag plaats.

Binnen de pastorale eenheden krijgen samenwerking en
solidariteit concreet gestalte, ook op materieel en
financieel gebied. Dat geldt ook voor parochies die nog wel
over voldoende mogelijkheden beschikken om zelfstandig
te bestaan.
In de nabije toekomst zullen „lang niet alle bestaande
parochies bij machte zijn op zondag eucharistie te vieren‟.
Maar momenteel is er eerder een teveel dan een tekort
aan vieringen en kerkgelegenheden.
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De bisschop vindt het beter dat christenen uit verschillende

verhouding tot het aantal kerkgangers, vrijwilligers en

plaatselijke gemeenschappen op één plek samenkomen om

pastores en met de tanende vitaliteit van veel, nu nog

de zondagse eucharistie te vieren „zodat men aan de

zelfstandige geloofsgemeenschappen. Maar hoever die

eucharistie de gestalte en de betekenis geeft die ze

processen uiteindelijk zullen moeten voeren, hangt toch

verdient‟.

ook af van in hoeverre onze inkomsten zich nog positief

'Niet alles behouden'

gaan ontwikkelen. De tijd om ons wat dat betreft al bij

Grotere gemeenschappen kunnen gastvrijheid verlenen aan

voorbaat rijk te rekenen, is voorbij. Maar niettemin mag

gemeenschappen die te klein geworden zijn om op zondag

ook dit financiële verhaal een hoopvolle teneur hebben: als

liturgie te vieren in de volle zin van het woord. Dat

we onszelf vergelijken met geloofsgenoten elders in het

b eteken t

land, dan is er eigenlijk gemiddeld genomen nog een grote

ech ter

n ie t

da t

alle

be staan d e
moeten

“geefpotentie‟, zelfs al is het in de wereld om ons heen

behouden worden. „We kunnen niet alles behouden. Dat

crisis. En die kerkelijke inkomsten maken het mogelijk dat

hoeft ook niet. We moeten er wel voor zorgen dat er

we als Kerk, zij het minder prominent dan in het recente

voldoende

verleden, aanwezig blijven in onze samenleving om daar de

parochiegemeenschappen

pastorale

tegen

eenheden

elke

zijn

prijs

die

ten

volle

beantwoorden aan hun zending en alle opdrachten van een

Blijde Boodschap te laten horen‟.

parochie waarmaken‟.
In dat verband is er ook de vraag naar de toekomst van die
parochiekerken waar op zondag de eucharistie niet meer

Dinke !!!!!!!!

kan gevierd worden. Die kerken verliezen niet alle zin en

Döks dinke ich woa mot dat hin,

betekenis, maar het is even waar dat niet alle bestaande

bin vroeë dat ich van vrugger bin,

kerken voor de eredienst zullen kunnen behouden worden.

want de jonger luuj va huuj
zunt lang nit mieë wie vier ouwer luuj

Bezuinigen kan niet zonder
kerksluitingen

Koache weat nit mieë gedoa,

Bisdom en parochies zetten tering naar de nering. Alles wat
er in de Kerk gebeurt is financieel afhankelijk van wat
gelovigen geven. Dat stelt Peter Broeders, bisdomeconoom van Den Bosch.
„Bisdom en parochies hebben een vermogen. En dat willen
we op peil houden omdat we zeker in de toekomst het
rendement op dat vermogen hard nodig hebben én we –
als goede rentmeesters – volgende generaties ook nog wat
willen kunnen laten kiezen. We draaien verlies en daar
willen we wat aan doen. Aan een sluitende exploitatie
werken betekent, zeker als het niet lukt om inkomsten te
verhogen, bezuinigen. Dat doen we zowel op parochie- als
bisdomniveau. En we willen maar liefst 40 procent van onze
kosten besteden aan (kerk)gebouwen, maar bezuinigen kan
helaas niet zonder kerken te sluiten‟, aldus Broeders.
„Op diverse niveaus in de kerkelijke organisatie zijn er
vergaande processen gestart om de tering naar de nering te
zetten. Het meest in het oog springend zijn wel de op
handen zijnde kerksluitingen. Overigens hebben die niet
een

financiële

achtergrond

want

het

Get diepvries preul weat gow gepakt
en in der magnetron gekwakt
hant se ins get winnig tsiet
dunt ze ‟t mer mit ing friet.
De oma die deet de wesj
de kinger vlügge noa de kresj
De mam die werkt mit
want oane auto geet ‟t nit
Gauw ing tsweide hypotheek
en ‟t sávonds noa de discotheek
Och op vákans weat noe gegange
um doa der kloon get oes tse hange
en um der ego op tse krikke
alle luuj mer kaate schikke
‟t weat gehokt en daan getrouwd

Tanende vitaliteit

alleen

gee tsüpke vuur, ginge boedding noa

aantal

kerkruimtes in ons bisdom staat ook allang niet meer in

en ee huske weat gebouwd
velt ens een verkied woat
weed ‟t hüske werrem verkoad
want me leët zich nuuks mieë beie
ee, tswei, drei me is gesjeije
Döks dink ich woa mot dat hin
bin ich vroeë dat ich van vrugger bin
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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 dinsdag 21 februari.
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 .

Donderdag 2 februari
19.00 Blasiuszegen

Jo Gotschalk en
fam. Gotschalk-Knops;
T.i.v. een zieke;
Sjef Bodelier;

Vrijdag 3 februari
18.30 Aanbidding
19.00

Voor de intenties uit het boek in de
kerk;

Zaterdag 4 februari
Weekend 5e zondag door het
jaar
17.45

Frans van der Smissen (o);
Gusti en Gabriël Nijholt;
Jrd. Jakob Staats (st);
Jrd. Cor Reinders en Lies ReindersBodelier (st);
Jrd. Mientje Hollands-Raaijmakers;
Jrd. Hub en Maria TilmansCrombach;

Zondag 5 februari
11.00 Maria Lichtmis
Gezinsviering met kinderzegen
M.m.v. de Wijnrank

Zwd. Jan Schmitz;
Jos Hamers (o);
Anneke Souren-Kreuels (o);
Annie Joosten-Wenders (o);
Jrd. Wiel en Johanna
Meijers-Houben;

Ouders Muijrers-Lumeij;
Lenie Jongen-Henssen (o);

Dinsdag 7 februari
19.00

Ouders Broekmans-Horbach (st);
George Bessems;
Jrd. Bets Ortmanns-Loozen;

Donderdag 9 februari
19.00

Hubert Leijmans (o);
Jrd. ouders Beckers-Sterk en kinderen
(st);
T.i.v. een zieke;

Jrd. echtp. Jaegers-Lemmens (st);
Voor priesterroepingen (st);
Jrd. Alex Herberichs;
Jrd. ouders Smits-Coppens;
Jrd. Gaston Bardoul;
Jrd. ouders Crijns-Kullen en zoon Jan;
Ouders Bleser-Senden, grootouders
Senden-Lambrichs en tante Louisa
Bekema-Senden;

Dinsdag 14 februari
19.00

Hubert Leijmans (nms. bew. Sterflat);

Donderdag 16 februari
19.00

Zaterdag 11 februari
15.11 Dialectmis Bergböck
Kerk. zangkoor Huls
Deurcollecte Zonnebloem
Weekend 6e zondag door het
jaar
17.45

Zwd. Zef van Loo;
Jrd. Celestina Wintgens (st);
Jrd. Bep Breemen-Mevissen;
Gertie Conemans-Schroeder en zoon
Maurice;
Hein Ollers, ouders Gotschalk-Bindels
en overl.fam.;
Jrd. ouders Ploumen-Grooten;

Leden en overl. leden van
d’r Doebbele Forto (st);
T.i.v. een zieke;
Ouders Wings-Thill;

Zaterdag 18 februari
Weekend 7e zondag door het
jaar
17.45

Marij Hamers-Herberichs
(nms. de buurt);
Andreas Beckers (o);
Jrd. ouders Beckers-Storms (st);
Mia Scheeren-Prumpeler;

Zondag 19 februari
Zondag 12 februari
11.00 Kindernevendienst

Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st);
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11.00

Albert Hofman (o);
Jrd. Trautje Claessens-Schepers (st);

Zef van Loo (o);
Sjir Deckers (v.w. verjaardag);
Jrd. Math Vandenberg;

Dinsdag 21 februari
Geen avondmis

Woensdag 22 februari

Zondag 26 februari

Aswoensdag
17.45 Heren kerk.zangkoor
Harmonia

11.00 Kindernevendienst

Zwd. Lia Wassenberg-Wolf;
Jrd. Johan en Tiny Merx-Bodelier;
Rob Grooten (nms. pap† en mam);
Jrd. Jan Merx;

Voor de zieken van onze parochie;

Donderdag 23 februari

Dinsdag 28 februari

19.00

19.00

Giel en Bertha Xhonneux (st);
Tilla Leunissen-Hensgens (o);
Mini Bessems-Bindels;

Johan en Hubert Leijmans (o);

Overleden:

Weekend 1e zondag veertigdagentijd
17.45

7 jan: Gerda Gulpen, 75 jaar,
Dorpstraat 3 D
8 jan: Tiny Deguelle-Honings,
90 jaar, Zorgcentrum Bocholtz

Zwd. Tiny Deguelle-Honings;
Charles Vijgen (nms. de buurt);
Pierre en Corrie Lemmens-Senden
(o);
Ger Wilhelmus (o);

Sterkte aan de familie.

1 februari

13.30 uur Kinderclub, parochiezaal

1 februari

19.30 uur Evaluatiebijeenkomst

God is liefde

Uw adres voor aardappelen,
groenten, fruit en boerderijzuivel.
Tevens een ruim assortiment aan
streekproducten.

voedselbank, parochiezaal
2 februari

20.00 uur Jaarvergadering koor Harmonia

3 februari

vanaf 9.00 uur ziekencommunie

6 februari

19.30 uur K.V.G., parochiezaal

9 februari

19.30 uur Cursus rouwverwerking,

Boerderijwinkel Gebr. Spee
Oude Schoolstraat 2a
6367 HD Uachsberg
Tel./Fax 045-5750108

parochiezaal

Mail info@boerderijwinkelgebrspee.nl

15 februari

18.30 uur Tienerclub, parochiezaal

26 februari

Na de H. Mis van 11.00 uur koffiedrinke

www.boerderijwinkelubachsberg.nl

noa de mès, parochiezaal
Vergadering

Proficiat en een mooie dag toegewenst.

………………………………………………………

Parochieagenda Simpelveld

19.30

Woensdag 1 febr.
15.00 uur Remigiuskerk:
Roel Kampert en Anja Heijenrath,
Persoonstraat 15 Bocholtz.

………………………………………………………

Zaterdag 25 februari

28 februari

Gaan trouwen:

stichting

Kapel

Sterre der Zee, parochiezaal
28 februari

20.00 uur jaarvergadering koor Huls

29 februari

19.45 uur gezamenlijke vergadering
kerkbesturen Simpelveld en Ubachsberg
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Raymond Spork

JO LOOZEN & ZN B.V.
MEESTER SCHILDERS

Ruime sortering RVS badkamer– en
toiletaccessoires, o.a. Blomus, Geesa, Keuco
Grote keuze in bad– en w.c. matten,
o.a. Aquanova, Floris, Meusch, Spirella.

Al méér dan 50 jaar
Altijd leuke aanbiedingen

een begrip.
Bart Loozen

Installatiebedrijf RAYMOND SPORK

Dr. Poelsplein 8a

Vroenhofstraat 5

6369 AV Simpelveld

6369 AP SIMPELVELD

Tel. 045 - 544 15 91
B.g.g. Tel. 06 - 533 592 12

Telefoon: 045 - 544 03 72

Fax 045 - 544 55 31
Internet: www.loozen.info

Gas-, water-, sanitair-, en c.v.-installateur

E-mail: schilder@loozen.info
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Parochie Sint Remigius Simpelveld
Nieuws
www.parochiesimpelveld.nl
Acte van verdienste

van deze pelgrimstocht. Ook hierover leest u in de

De heer Ad Raaijmakers, St. Remigiusstraat 14, heeft

volgende uitgave meer.

onlangs de acte van parochiële verdienste ontvangen. Meer
dan 40 jaar is hij collectant geweest in de St. Remigiuskerk.
Steeds stond hij paraat om met het collectemandje rond te
gaan in de kerk. Wij zijn hem dankbaar voor al zijn inzet en
warme betrokkenheid bij onze geloofsgemeeenschap.

CD met koormuziek
Kerkelijk zangkoor Harmonia, Simpelveld, heeft o.l.v.
dirigent Jean Lardinois met aan het orgel Ben Kerkhof,
onlangs een CD opgenomen met mooie koormuziek, te
weten:

Kinderclub De Wijnrank

Lobt den Herrn der Welt

Op woensdag 1 februari van 13.30 tot 15.30 is er weer een

Dank sei Dir, Herr, m.m.v. soliste Isabel Henstra

gezellige middag voor de kinderen van de basisschool. We

Veni Jesu

gaan het hebben over Maria Lichtmis en zullen zorgen voor

Verleih uns Frieden

een leuke knutselactiviteit en versnapering. Welkom in de

Iste Confessor

parochiezaal tegenover de Remigiuskerk.

Haec Dies

Vastenaktieproject Ethiopië
Op

Aswoensdag

22

februari

2012

start

Now I belong to Jesus.

de

Vastenaktiecampagne. De parochie H. Remigius heeft
ervoor gekozen om dit jaar een project in de Ethiopische

Muziekliefhebbers en mensen die Harmonia een warm hart

hoofdstad Addis Abeba te ondersteunen. Dit project vraagt

toedragen en geïnteresseerd zijn in koormuziek kunnen

onze aandacht voor de sloppenwijkbewoners aan de rand

tegen een geringe vergoeding van € 5,00 een CD kopen in

van de stad. In ons volgend parochieblad komen we hier

het parochiekantoor, parochiezaal Simpelveld, tijdens de

nog uitgebreid op terug.

volgende openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag en

U kunt vanaf Aswoensdag uw gift deponeren in een van de

vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Ook kunt u hiervoor bij

Vastenaktiebussen in de kerk. U kunt uiteraard ook een
bijdrage per bankrekening overmaken en wel naar

een van de bestuursleden terecht voor. Kijkt u ook eens
op onze website www.zangkoorharmonia.nl

rekeningnummer 30 000 46 ten name van Vastenaktie
Roermond te Roermond.
In maart plant de MOV-groep nog een aantal activiteiten
rond de Vastenaktie, zoals solidariteitsmaaltijden in
Ubachsberg en Simpelveld en een koffiestop op de markt in
Simpelveld. Daarover leest u meer in de uitgave van het
Parochieblad van maart 2012.
Einde maart/begin april zijn ook weer de pelgrims die de
Vastenaktie-pelgrimstocht lopen te gast in Simpelveld.
Donderdag 29 maart start de eerste etappe vanaf Huize
Damiaan. Zaterdag 31 maart komen de pelgrims daar weer
aan om zondag 1 april 2012 naar Wittem te lopen, het doel
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Parochie Sint Bernardus Ubachsberg
Kerkdiensten
Opgave misintenties Ubachsberg
Misintenties voor het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met dinsdag 21 feb.,
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.

Woensdag 1 februari.
19.00: Blasiuszegen

Annie Franssen-Schijns;
Ronald Bosten
Echtgenoten Rouwette-Bex (st);

Zaterdag 4 februari.

Weekeinde v.d. 5de zondag
door het Jaar.
Gezinsviering Maria Lichtmis
m.m.v. Kinder/jeugdkoor Tutta
Musica. Kinderzegen.
19.00:

Zwd. Wiel Smeets;
Netta Willems-Vromen (o);
Rosalie Pakbier-Bex (o);
Tiny Souren-Frederix (o);
Annie Franssen-Schijns (o);
Leo Voncken (o);
Maria Rosenboom-Moedersheim en
dochter Anny;
Jrd. Margriet Claessens-Gielkens;
Jrd. Wiel Wiertz (st);
Jrd. Sjir en Finy Zinzen (st);

Woensdag 8 februari.
19.00:

Annie Franssen-Schijns;
Ouders Franssen-Moulen;
Maria Zitzen (st);
Jrd. Echtgenoten Hartmans-van der
Heijden(st);

Zaterdag 11 februari.

Weekeinde v.d. 6de zondag
door het Jaar.
Bernarduskoor en Fanfare St.
Cecilia.
Dialectmis CV de Durchströpere
19.00:

Tiny Erkens-Kuipers (o);
Hetty Dautzenberg-de la Bije (o);

Annie Franssen-Schijns (b);
Frieda Habets-Dondertman (o);
Ben Franssen (verj.);
Sjef Souren;
Jrd. Ria Thewissen-Vliex;
Jrd. Herman Somers;
Echtgenoten Bisschops-Engelen (st);
Ouders Herberichs-Conjaerts (st);
Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st);
Jrd. Ouders HutschemaekersBoumans (st);
Jrd. Ouders Kleijnen-Degens (st);
Jrd. Albert Kleijnen (st);

Woensdag 15 februari.
19.00 :

Annie Franssen-Schijns;
Familie Offermans-Jongen;
Jan Voncken;

Zaterdag 18 februari.
Weekeinde v.d. 7de zondag
door het Jaar.
Volkszang.
19.00:

Ouders Habets-Theunissen en overleden Familie;
Overledenen Familie JanssenRamakers;
Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st);
Maria Zitzen (st);

Zaterdag 25 februari.
Weekeinde v.d. 8de zondag
door het Jaar.
Koor: Oud Berglijsters.
19.00:

Frieda Habets-Dondertman (o);
Ans Engelen-Zinzen (b);
Ouders Theunissen-Janssen; dochter
Tiny en zoon Math;
Jrd. Elly Beckers-Reijnders;
Jrd. Ouders Bemelmans-Bisschops;
Jrd. Ouders Souren-Noteborn (st);

Woensdag 29 februari.
19.00 :

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

Gedoopt:

Zus Ficker-Hendriks;
Ouders Schijen-Habets;
Jrd. Annie Senden-De Bie;
Jrd. Johan Thiessen (st);
Jrd. Ouders Vaessen-Gulikers (st);

Woensdag 22 februari.
Aswoensdag: Vasten- en
onthoudingsdag.
19.00 :
Volkszang.

Annie Franssen-Schijns;
Hein Cuijpers (o);
Leo Heuts (o);
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15 jan: Livia Puddu,
dochter van Gino Puddu en Helga
Pakbier, Lange Voer 11, Sittard
Welkom in onze Kerk.

Parochie Sint Bernardus Ubachsberg
Nieuws
In memoriam

Koffie na de mis
Zaterdag 4 februari na de H. Mis van 19.00 uur is er weer

Op

koffiedrinken in de pastorie. Weest allen welkom.

juffrouw

80 plussers opgelet !

leerkracht van groep 1/2 aan

is

voornemens

om

samen

met

december
Betty

2011
de

is

Jong,

Basisschool Bergop, na een kort

Het bestuur van de Stichting Gezondheid en Welzijn
Voerendaal

15

maar hevig ziekbed overleden.

de

ouderenverenigingen in de gemeente Voerendaal een

Juf

Betty

diner te organiseren voor alle thuiswonende 80-jarigen

geworden.

en ouder op woensdag 4 april in de namiddag.

In

1981

is

51

begon

jaar

oud

Betty

als

Dit diner wordt u gratis aangeboden door de Stichting

kleuterjuf in Ubachsberg. In deze 30 jaar was zij de juf voor

Gezondheid en Welzijn Voerendaal (voorheen Groene

velen uit het dorp. Zij maakte zich sterk voor het

Kruis). Ook de 80 plussers die geen lid zijn van een

kleuteronderwijs aan jonge kinderen. Leren met behulp van

ouderenvereniging en nog thuis wonen willen we bereiken.

spelen en spel op een wijze die recht doet aan de behoefte

Binnenkort zullen alle thuiswonende 80-jarigen en ouder

van de kleuter stond bij haar hoog in het vaandel.

een aanmeldingsformulier ontvangen.

De drukbezochte en indrukwekkende uitvaart vond plaats

Hopelijk kunnen we u verwelkomen op deze bijzondere

in Hoensbroek. Velen uit Ubachsberg zijn hierbij aanwezig

bijeenkomst, waar U samen met leeftijdgenoten kunt

geweest.

genieten van een diner en drankje.

parochiegemeenschap nog eens bijzonder herdenken en

Margriet Reinierkens, secretaris ouderenvereniging Ubachsberg.

wel op zaterdagavond 4 februari om 19.00 uur in de

Toch

willen

wij

haar

als

school–

en

Bernarduskerk te Ubachsberg. U bent hiervoor van harte
uitgenodigd. Wij wensen haar echtgenoot en kinderen veel
troost en sterkte toe voor de tijd die komen gaat.

Mamma
Mamma is het woord
waar het leven mee begint
mamma is het woord
dat hoort bij ieder kind
een woord om zacht te zeggen
niet om luid te schreeuwen
het hoeft niets uit te leggen
en gaat door alle eeuwen
mamma is het woord
waar de mensheid mee begint
mamma is een ander woord
voor… liefste
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(Toon Hermans)

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
Email: pastoorpierik@parochiebocholtz.nl

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. Janse - Loozen
Van Werschstraat 15
6369 CK Simpelveld
Tel. nummer: 045 - 544 41 64
Email: parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl

Contactpersoon Kostersteam:
Dhr. W. Moison
Tel. 045-544 24 04

Contactpersoon Kostersteam:
Dhr. J. Driessen
Tel. 045-575 28 86

Kerkbijdrage t.n.v. Kerkbestuur St. Remigius
ABN/AMRO 45.24.55.359
REGIOBANK 67.85.07.848
Voor betaling misintenties:

Mevr. M. Schouteten
Colmont 3
6367 HE Ubachsberg
Tel. nummer: 045 - 575 25 01
Email: sint.bernardus@xs4all.nl

RABO 14.75.99.350
ING
14.43.600
RABO 14.75.01.555

Oplage
Simpelveld 2650 stuks / Ubachsberg 770 stuks
Het volgende nummer verschijnt op 28 februari.

Redactie

Kerkbijdrage t.n.v. Kerkbestuur St. Bernardus
RABO
ING

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 30 maart kunt u opgeven t/m 21 februari.
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.

17.45 uur

Simpelveld

19.00 uur

Ubachsberg; Bocholtz

9.45 uur
11.00 uur

Uiterlijk 14 februari. 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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