SIMPELVELD en UBACHSBERG

VEERTIG TIPS VOOR DE
VEERTIGDAGENTIJD
1 Wat je weggeeft, verlies je niet.
2 Geen tijd. Kom nou.
3 Verwacht niet teveel; de ander is ook maar een mens.
4 Van vriendelijke woorden slijt je tong niet.
5 Beleefd zijn is geen schande.
6 Laat een ander anders zijn en blijven.
7 Lachen mag van God.
8 Hoe drukker, hoe meer tijd.
9 Kruip niet weg als men je nodig heeft.
10 Als je vreugde wil vermenigvuldigen moet je haar
delen.
11 Hopen kost hetzelfde als wanhopen, het levert alleen
meer op.
12 Deel zonder voordeel, geef eerst de ander.
13 Verbetering doet veel, aanmoediging doet meer.
14 Een kans is als een klapstoel, als je hem niet vasthoudt
zit je ernaast.
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26 Als je de waarheid vertelt hoef je niets te onthouden.
27 Wie ben ik dat ik mag veroordelen?
28 Sla uw zorgen aan stukken, bij stukjes en beetjes kun je
ze aan.
29 Steeds opnieuw beginnen, dat is levensmoed.
30 Schuif de tekorten van jezelf niet door naar anderen.
31 Opstaan voor iemand, misstaat niemand.
32 Niemand wordt groot door anderen te kleineren.
33 Het enige verlies dat je niet goed kunt maken, is de tijd
verloren laten gaan.
34 Overdrijf je zorgen niet. Veel drijft over!
35 De vraag is niet: wat moet ik geven? De vraag is: wat
mag ik overhouden.
36 Geduld slaat een brug over de diepste wateren.
37 Een ons hulp is beter dan een pond goede raad.
38 Wie vrienden wil hebben, moet zelf een vriend zijn.
39 Oordeel niet over dingen, waarvan je alleen de echo en
de schaduw kent.
40 U kunt - als u maar durft.
Kees Harte

15 Onze geest is als een parachute. Hij werkt alleen als hij
open is.

Vastentijd:

16 Zie dankbaar terug en vertrouwend vooruit.

ook de tijd waarin de lente aarzelend wakker wordt. Eerst

17 Vaak maakt men zich beter verstaanbaar door minder

nog vrieskou, ijzige nachten en straks de zonnewarmte en

te spreken.

het nieuwe groene leven.

18 Deel je geluk en het wordt groter.
19 Moed groeit door te durven, vrees door uit te stellen.

Vastentijd: rond deze tijd voelen mensen gekke kriebels,

20 Bloemen zijn om mooi te zijn, mensen om goed te zijn.

ze willen alle winterrommel opruimen, ze willen aan de

21 Geen mens ziet meer dan waar hij op let.

grote schoonmaak beginnen. Opgeruimd staat lente-

22 Het meeste plezier van zijn geld heeft hij, die er het

netjes...

beste buiten kan.
23 Er is voor ieder mens een stukje hemel, als we er geen

Vastentijd: ook de tijd voor de inwendige schoonmaak:

hel van maken.

innerlijke

24 Beter thuis vriendelijk zijn dan op een afstand wierook

aanslepende

branden.

wondstrepen op ons hart genezen en een eerste stap naar

25 Wat je aanpakt valt mee, wat je uitstelt weegt zwaar.

de verzoening zetten.
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onvrede

wegwerken,

hoestende

komaf

wrokkerigheid,

maken
de

met

pijnlijke

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:

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

Ralf Baggen Doctor Ottentraat 48 6369 VP Simpelveld

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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Vasten en verzoening en innerlijke vrede: van de aarde een

Op zaterdagavond 17 maart

aards paradijs maken en in dat paradijs als een paradijselijke

wordt om 20.15 uur te

mens leven, verzoend met elkaar, verzoend met zichzelf,

Simpelveld vanaf de Markt

verzoend met de Drager van alle Leven, met ons

vertrokken.

Levensbeginsel-God.

Mgr.

Er zijn veel dagen in de week dat we aan die God helemaal

hulpbisschop van Roermond,

niet denken, wij zijn geen supermen-sen die alles goed

zal

kunnen en geen fouten maken... en dat weet God ook. Hij

Limburgse

zal het ons niet kwalijk nemen als we Hem eens een tijdje

vergezellen, met hen de

uit het oog verliezen. Daarom staan er in het jaar duidelijke

Stille Omgang lopen, die

momenten waar we uitdrukkelijk de kans krijgen om

meteen na aankomst in Amsterdam gemaakt zal worden en

opnieuw tot vrede met onszelf en met de anderen te

hoofdcelebrant zijn in de Plechtige Eucharistieviering, deze

komen, om eens opnieuw intenser met God bezig te zijn.

begint om 1.30 uur in de Amsterdamse Krijtbergkerk

Zo'n moment is deze vastenperiode.

gelegen

Het is een kans en net zoals je de komende lente kan laten

Eucharistieviering is er gelegenheid om in de nabij gelegen

voorbijgaan zonder één bloem te zien openkomen, kan je

Lutherse Kerk een kop koffie te drinken en een broodje te

de kans om tot innerlijke vrede te komen laten wegglijden.

eten. Om 3.45 uur vertrekken de bussen vanaf het Rokin/

Dr.

E.

de

Jong,

traditiegetrouw

aan

de

pelgrims

het

Singel

vlakbij

het

Spui.

Na

de

hoek Spui terug naar Z. & M. Limburg.
De pelgrims uit Simpelveld worden zondagochtend 18

Als we deze dagen

maart om

in het wonder van de nieuwe bloemen

07.00 uur weer afgezet op de opstapplaats

Markt te Simpelveld.

zien hoe de natuur met ons wil herbeginnen,
dat de winterdood voorbij is

De deelnemersprijs bedraagt € 20,00 per persoon.

en dat dit de tijd van herleven wordt,

Aanmelding en kaartverkoop t/m vrijdag 9 maart bij de
plaatselijke

dan willen wij tot U gaan, God

correspondent:

geef ons nieuw leven,

Witte Donderdag:

vrede met anderen
Goede Vrijdag:

opdat wij U zouden vinden

enkel

19.00

uur

Viering

in

14.00 uur Kruisweg in Hellingbos
Simpelveld

en vanuit uw vrede

16.00

uur

Kruisweg

in

Paaswake

in

(o . v .b . )

en

Bernarduskerk

in deze oase verder zouden leven.
Paaszaterdag:

STILLE OMGANG AMSTERDAM
Amsterdam wederom de traditionele Stille Omgang
worden gehouden. Deze traditie is een eigentijdse
Middeleeuwse

Mirakelprocessie te Amsterdam.

20.00

uur

B er n a r d u s ke r k

In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart zal in

vroegere

Brauwers,

Bernarduskerk Ubachsberg

en geef ons uw vrede,

de

W.

Vooruitblik Goede Week en Pasen

geef ons vrede met onszelf,

van

heer

Dorpsstraat 10, Simpelveld. Telefoon: 045 – 5445508.

en U vragen:

herdenking

De

Remigiuskerk
(Wij hebben Pater Kleijkers bereid gevonden om ook een
Paaswake te houden in de Bernarduskerk; normaliter is het de
bedoeling om één gezamenlijke Paaswake te houden voor
beide parochies (het ene jaar in Simpelveld; het andere jaar in

Het is thans een bidtocht in stilte waar jaarlijks duizenden

Ubachsberg). Zolang er een extra priester beschikbaar is,

pelgrims, mannen en vrouwen, uit geheel Nederland aan

vieren we vooralsnog twee aparte paaswakes).

deelnemen.

Paaszondag:

Ook

Limburg

is

hier

steeds

goed

vertegenwoordigd. Vanuit Zuid- en Midden- Limburg
worden weer autobussen ingezet om de pelgrims naar
Amsterdam te vervoeren.

9.45 uur Remigiuskerk
11.00 uur Bernarduskerk

Paasmaandag:

9.45 uur Bernarduskerk
11.00 uur Remigiuskerk
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HUISPAASKAARSEN

De missie van Zuster Brenda
Midden in deze miljoenenstad bevindt zich het huis van de
congregatie Daughters of Charity. Zuster Brenda is één van
de Zusters die hier wonen en werken. Zij begon 33 jaar
geleden als verpleegster in Ethiopië, maar haar werk
veranderde in de loop van de tijd van karakter. “Er was
veel honger en medische nood. De directe aanleiding voor
Zuster Brenda om het huidige project in de sloppenwijken
van Addis Abeba te starten deed zich een paar jaar geleden
voor. “Ik ontmoette een wever”, vertelt de Zuster. “Hij
zou zijn bedrijfje graag uitbreiden, maar had daar geen geld
voor. Ik vroeg hem: „Als ik jou dat geld leen, hoe lang doe
je er dan over om het terug te betalen?‟ „Drie maanden‟, zie
hij. Ik leende hem 1000 birr (ongeveer € 40,-) en drie
maanden later kreeg ik dat van hem terug. Hij heeft dankzij
die lening veel bereikt.”

Via de kaarsenleverancier van
onze parochies Simpelveld en
Ubachsberg

zijn

er

huispaaskaarsen te koop. Achter
in de kerk ligt een inschrijflijst.

VASTENAKTIEPROJECT ETHIOPIË

Steun voor sloppenwijkbewoners
In het vorige parochieblad heeft u kort al iets kunnen lezen
over de Vastenaktie van 2012. De parochies H. Remigius en
H. Bernardus hebben ervoor gekozen om dit jaar een
project in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba te
ondersteunen. Hierbeneden vindt u meer informatie over
het project.
Giften voor dit project zijn meer dan welkom. U kunt vanaf
Aswoensdag

uw

gift

deponeren

in

een

van

de

Vastenaktiebussen in de kerk. U kunt uiteraard ook een
bijdrage per bankrekening overmaken en wel naar
rekeningnummer 30 000 46 t.n.v. Vastenaktie Roermond te
Roermond.

Addis Abeba groeit explosief
Wereldwijd trekken steeds meer mensen van het
platteland naar de stad. Overheden hebben lang
geprobeerd deze trend tegen te gaan. Zij wilden zo
voorkomen dat de problemen in grote steden de pan uit
zouden rijzen. Zij pompten veel geld in
plattelandsontwikkeling om te verhinderen dat de
plattelandsbevolking haar heil in de stad zou zoeken.
Ook wordt steeds duidelijker dat stad en platteland niet
zonder elkaar kunnen. De stad is een groeiende afzetmarkt
voor producten van het platteland. En de werkgelegenheid
in de stad kan armoede op het platteland tegen gaan.

Samen sparen, onderling lenen
Zuster Brenda is verbonden aan de Daughters of Charity,
een congregatie die diverse ontwikkelingsinitiatieven
uitvoert en daarbij nauw samenwerkt met de katholieke
kerk in Ethiopië en de lokale overheid. Deze congregatie
heet in Nederland Dochters van Liefde. Zusters van deze
congregatie woonden vroeger onder meer in Bocholtz en
waren actief op de lagere school aldaar.
“Een van onze initiatieven is een project in de arme
wijken”,

vertelt

Zuster

Brenda.

“Met

dit

project

ondersteunen we buitengesloten gezinnen in de meest
arme wijken van de stad. We helpen hen in hun eigen
inkomen en basisbehoeften te voorzien. Dat doen we op
twee manieren.
We helpen vrouwen en jongeren met een lening, zodat zij
een eigen bedrijfje op kunnen zetten. En we investeren in
onderwijs voor kinderen en jongeren.”
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Charity Parochiële activiteiten tijdens de
Daughters of Charity heeft grote plannen. In drie jaar wil Vastenaktie
Steun Zuster Brenda en de Daughters of

De parochies en de MOV-groep plannen een aantal

de organisatie bereiken dat:

activiteiten waaraan u van harte bent uitgenodigd deel te

200 jongeren een basisopleiding hebben gevolgd en
afgerond.

nemen.
Dekenale avond in Kerkrade
Op maandagavond 12 maart is in het zaaltje onder de

450 jongeren en vrouwen een lening hebben gekregen.

Lambertuskerk, Kerkplein 8,

in Kerkrade-Centrum de

dekenale informatieavond over het Vastenaktieproject in

400 jongeren en vrouwen een training hebben gekregen in
Ethiopië. Aanvang 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom,
ondernemerschap, management en boekhouden.
aanmelding is niet vereist.

Koffiestop
400 jongeren en vrouwen deel hebben genomen aan
voorlichtingprogramma’s bijvoorbeeld over HIV/Aids of over Op vrijdag 23 maart staat de MOV-groep weer met een
standje op de weekmarkt in Simpelveld, deze keer tussen
seksueel geweld.
parochiezaal en kerk. Naast informatie over de Vastenaktie en

13 wijkorganisaties zijn versterkt en beter functioneren op over het Ethiopië-project kunnen de bezoekers ook een kopje
koffie drinken en spulletjes van de Wereldwinkel kopen.
organisatorisch en financieel gebied.
Weekendvieringen
De viering van zaterdagavond 24 maart in Ubachsberg en de
viering van zondagmorgen 25 maart in Simpelveld staat in het
teken van Vastenaktie en Ethiopië. Tijdens de diensten zal
informatie over het vastenactieproject gegeven worden en
wordt er na afloop o.a. lammetjescake te koop aangeboden.
Speurtocht voor de gezinnen
Op zondag 25 maart kunt u tussen 14.00 en 15.00 uur vanaf
de parochiezaal Simpelveld starten voor een leuke speurtocht
door het dorp. Vooral kinderen en hun ouders zijn hiervoor
van harte uitgenodigd. In Ubachsberg is deze speurtocht op

Met de steun van onze “gulle gevers” kan
Daughters of Charity veel doen! Want:

woensdagmiddag 4 april vanaf de pastorie, zelfde vertrektijd.
Solidariteitsmaaltijden

voor € 12,- kan één kind een jaar naar school.

Ook dit jaar worden er twee solidariteitsmaaltijden gehouden,
op dinsdagavond 27 maart in de pastorie in Ubachsberg en op

voor € 15,- volgt één jongere een maand lang een
vakopleiding.

woensdag 28 maart in de parochiezaal in Simpelveld. Beide

voor € 20,- krijgt een onderneemster een energiezuinige
oven om brood te bakken.
voor € 32,- koopt een pottenbakker een draaiwiel.
voor € 130,- is een spaar- en kredietgroep geholpen met
een kluis.
Wij wensen U veel succes toe in de komende campagne van
de vastenactie 2012 en hopen dat wij veel kunnen betekenen
voor de bevolking van Ethiopië.
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dagen begint de maaltijd, die gekookt en verzorgd zal worden Op dit moment zijn er duizenden gebedsgroepjes verspreid
door leerlingen van het Sophianum in Nijswiller, om 18.00 over meer dan 130 landen.
uur.

In Limburg zijn inmiddels 30 groepjes biddende moeders die

Deelname kost € 12,50 en de opbrengst is uiteraard bestemd wekelijks of om de twee weken bij elkaar komen om voor
hun eigen kinderen en andermans kinderen te bidden.

voor het Ethiopië-project van sister Brenda in Addis Abeba.

We willen u uitnodigen om vrijblijvend kennis te maken met
dit project.
Op deze presentatie zijn alle vrouwen, oma‟s, jong en ouder
met een hart voor kinderen welkom, zowel de fysieke
moeders als de geestelijke moeders.
Datum: Woensdag 18 april 2012;
Adres: Pastorie Ubachsberg; Tijd: 19.45 uur tot 22.00 uur
De avond ziet er als volgt uit: een korte inleiding en uitleg van
het gebedsuur. Daarna gaan we bidden voor onze kinderen
volgens het principe van “Biddende Moeders”
Opgave: mevr M. Janssen-Schijen, tel 045-5752949.
E-mail: fmpjjanssen@kpnmail.nl Deelname is gratis.
Het is wel noodzakelijk dat mensen die willen deelnemen aan
de maaltijd zich vooraf aanmelden bij het parochiekantoor (zie
telefoon en email elders in het parochieblad). In verband met
de

voorbereidingen

graag

aanmelden

voor

vastenmaaltijd vóór vrijdag 23 maart!

Vormselviering

de Op donderdag 8 maart ontvangen de kinderen uit groep 7 en
8 van basisschool Bergop het H.Vormsel in de Bernarduskerk
om 18.30 uur uit handen van Vicaris-generaal Mgr. Dr. Hub
Schnackers. De jongens en meisjes uit de groepen 8 van
basisschool De Meridiaan zijn donderdag 15 maart aan de

Presentatie “Biddende Moeders”

Als ouder heb je een grote wens: dat je kinderen gelukkig beurt om 18.30 uur in de Remigiuskerk.
worden. Helaas groeien ze op in een wereld waarin niet
alleen aangename dingen gebeuren maar waarin ook Wij wensen onze vormelingen een fijne viering toe en ook
problemen voorkomen zoals ziekten, pesterijen, problemen veel wijsheid van Gods H.Geest die zij in het sacrament van
het vormsel heel bijzonder zullen ontvangen.

op school, verslavingen, verbroken relaties, noem maar op.
In 1995 besloten twee Engelse grootmoeders om te gaan
bidden voor hun eigen kinderen, klein- kinderen en
andermans kinderen. Al snel sloten andere moeders zich bij
hen aan. Zo ontstond het eerste groepje biddende moeders.

Vormelingen Simpelveld
Buijsen

Rick

Eijserweg 6A

Eys

Camps

Bram

Eijserweg 14

Eys

Caris

Kyra

Norbertijnenstraat 37

Claessens

Bente

Pannisserweide 5

Conraads

Lonne

Kanthuisstraat 57

Delnoye

Miel

Baneheide 4

Eichhorst

Bastiaan

Wijnstraat 2A

Engelen

Jop

Bulkumstraat 43

Ensinck

Naomi

Vliexstraat 13

Frissen

Rik

Kanthuisstraat 24

Gehlen

Niek

Brandstraat 39

Hahnraths

Bo

Irmstraat 32
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Bocholtz

Harmsen

Joijce

Gaasstraat 7

Franssen

Dunja

Mostardstraat 39

Hooff van

Beau

Schiffelderstraat 5C

Gigase

Charlotte

Colmont 18

Kleijnen

Marijke

Norbertijnenstraat 38

Jacobs

Iris

Veeweg 4

Konen

Evie

St. Nicolaasstraat 18

Yama Cab

Diego

Aldegondestraat 2

Krause

Emey

Pannisserweide 19

Jongen

Thom

Colmont 4A

Krol

Yaron

Pater Damiaanstraat 19

Knops

Esmée

Landsruwe 8

Lanckohr

Roel

Bocholtzerweg 10

Laeven

Merle

Mostardstraat 19

Leclaire

Boy

Sougnezstraat 21

Mobers

Casper

Bostenstraat 52

Lennartz

Joӫlle

Baaksstraat 27

Moonen

Bo

Kerkstraat 61

Mertens

Dionne

Rolduckerweg 43

Mulder

Megan

Kerkstraat 23

Middelhoven

Max

St. Remigiusstraat 63

Mullenders

Luuk

Klaverweerd 10

Peters

Bjorn

Clara Feystraat 4

Mullenders

Youp

Klaverweerd 10

Philippens

Femke

Houbiersstraat 10

Niks

Lene

Kerkstraat 117

Ploumen

Paul

Prickart 41

Pot

Davy

Colmont 2

Quaedflieg

Siep

van Werschstraat 11

Quaedackers

Raf

Hunsstraat 63

Scheijen

Gwen

Haembuckersstraat 32

Schreurs

Chloӫ

Landsruwe 12

Schijns

Michael

Stampstraat 62

Steinbusch

Lotte

Kruishoeveweg 2

Schuncken

Nina

Panneslagerstraat 7

Urlings

Milou

Hunsstraat 43A

Seroo

Ioni

Irmstraat 92

Vroemen

Bjorn

Kerkstraat 54

Seroo

Saskia

Panneslagerstraat 22

Souren

Estelle

Hartjensweg 1

Gouden bruidsparen

Starmans

Sem

Peitzenberg 12

Zaterdag 10 maart om 15.00 uur vieren Roos en Wiel

Steinbusch

Joep

Stationstraat 7

Toonen

Vanessa

Rodeput 7

Hamers-Erkens, Vloedsgraaf 4, hun 50 jarig huwelijk in de
Bernarduskerk te Ubachsberg.
Het Bernarduskoor zal deze H.Mis uit dankbaarheid feestelijk

Vanderheijden Marjolein

Kleingraverstraat 161
Kerkrade

Velraeds

Camiel

Pannisserweide 23

Vincken

Martijn

Puntelstraat 58

Vleugels

Fenne

Stationstraat 10

Vliegen

Jisse

Kanthuisstraat 4

Vliegen

Max

Karolingenstraat 13

Beide gouden bruidsparen wensen wij van harte proficiat en

Vliex

Yvar

van Werschstraat 4

nog vele gezonde jaren in ons midden toe.

Vogt

Ezra Joӫl

Schiffelderstraat 48

Voncken

Vince

Steenstraat 12

Zimmermann Lion

Romeinenstraat 9

Van andere school:
Beckers

Sven

opluisteren.
Zaterdag 24 maart in de avondmis van 17.45 uur in de
Remigiuskerk gedenken Annie en Jo Kleijnen-Hollanders,
Scheelenstraat 155, dat zij 50 jaar getrouwd zijn.
Hun eigen “familiekoortje” zal deze H.Mis muzikaal omlijsten.

Huwelijksvoorbereiding
Dit

jaar

zullen

in

Simpelveld

8

bruidparen

in

het

huwelijksbootje stappen en in Ubachsberg 2 paartjes. Samen
Zaunbrecherstraat 17

met de bruidsparen van Voerendaal en Kunrade nemen zij
deel

aan

een

gezamenlijke

huwelijksvoorbereiding

op

Vormelingen Ubachsberg

maandagavond 12 en 19 maart en 2 april in het Parochiehome

Bonnie

leiden, samen met de pastoor.

Dannique

Broek van den Lara

Oude Schoolstraat 22

te Voerendaal. Een echtpaar uit Geleen zal deze avonden

Colmont 13
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Opbrengst deurcollecte zonnebloem
Tijdens

de

dialectmissen

in

Simpelveld

was

er

KOM JIJ OOK

een

NAAR DE KINDER-

deurcollecte voor de Zonnebloem.

CLUB VAN DE

De opbrengst bedroeg: € 382,04. Dank u wel voor uw gaven.

WIJNRANK?

Hallo, ik ben Ivan

OP DE VOLGENDE WOENSDAGEN HOUDEN WIJ
WEER KINDERCLUB IN HET PAROCHIEZAALTJE
(INGANG TEGENOVER DE HOOFDINGANG

en ik ben 10 jaar

VAN DE REMIGIUSKERK)

Wie wil op mij oppassen?

oud. Mijn baasje,
pastor

De

Haas,

29 februari + 28 maart + 18 april + 9 mei + 30 mei
Op 18 april in kunst- en cultuurhuis De Klimboom
Op 20 juni de hele middag uitstapje ter afsluiting

gaat van eind april
tot eind mei een
paar weken naar
het buitenland. Als
toeristenpastor

Samen luisteren naar mooie Bijbelverhalen,

is

samen zingen, samen spelen,

hij het hele jaar
door actief op diverse plekken in binnen- en buitenland. Ik

samen knutselen

ben heel lief en wandel graag. Ik zou het heel fijn vinden als er

ALLE KINDEREN VAN DE BASISSCHOOL ZIJN
WELKOM VAN 14.00 TOT 16.00 UUR

iemand is die voor mij enkele weken wil zorgen. Je kunt bellen
met mijn baasje: 06 5906 6767. Waf woef, Ivan.

EIGEN BIJDRAGE: 1 EURO
Meer informatie bij Pastoor Pisters.

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

Pagina 9

Zie ook: www.parochiesimpelveld.nl / Wijnrank

Parochie Sint Remigius Simpelveld
Kerkdiensten
Opgave misintenties voor Simpelveld
Misintenties voor opname in het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met vrijdag 20 maart.
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 1 maart
19.00

Voor de zieken van onze parochie;

Vrijdag 2 maart
V.a. 9.00 Ziekencommunie aan
huis
18.30
Aanbidding
19.00

Voor de intenties uit het boek in
kerk;

Theo Mertens;
Ouders Vliexs-Knols;
Josef Vliexs;
Jrd. Hub Collombon (st);

Dinsdag 6 maart
19.00

Ouders Broekmans-Horbach (st);
Hubert Leijmans ( nms. bew. Sterflat);

Donderdag 8 maart
19.00

Zaterdag 3 maart
Weekend 2e zondag veertigdagentijd
17.45 Kerk. zangkoor Huls

1e jrd. Keetje Packbier-Reijnders (o);
Frans van der Smissen (o);
Jeu Thill (v.w. verjaardag) (o);
Andreas Beckers (o);
Albert Hofman (o);
Jrd. Adriana Voragen-Volkers (st);
Jrd. Maria Voragen-Lumey;
Jrd. Johan en Maaike LoozenDrooghaag;

Zondag 4 maart
11.00 Kindernevendienst

Jrd. Mathieu Hameleers (st);
Jrd. Otto Lemke (st);
Jrd. ouders Schrijvers-Moulen (st);
Martin Sijstermans (o);
Annie Joosten-Wenders (o);
Jrd. Bertha Mertens-Vliexs (st);
Jrd. pastoor Hub Vliexs (st);

Voor de zieken van onze parochie;

Zaterdag 10 maart
Weekend 3e zondag veertigdagentijd
17.45

1e jrd. Gabriël Nijholt en jrd. Gusti
Nijholt;
Jrd. Pierre Lemmens en Corrie
Lemmens-Senden (st);
Jrd. ouders Muijrers-Creusen (st);
Annie Joosten-Wenders (nms.
broers,zussen,schoonbroers en
schoonzussen);
Wiel Smeets (v.w. verjaardag);
Jrd. Jan en Tiny Heuts –Bisschops;

Zondag 11 maart
Presentatiemis
communicanten
11.00 Fanfare Huls

Ouders Vrusch-Vaessen en zoon Piet;
Jos Hamers (nms. buurt Baneheide);
Anneke Souren-Kreuels (o);
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Jrd. ouders Knols-Gulikers (st);
Jrd. Frans en Gertche van de Laar
(st);
Jrd. echtp. Roijen-Eijssen en zoon
Egid (st);
Jrd. Theo Vliex (st);
Jrd. Pierre en Lieske VroemenWijshof;
Ouders Houppermans-Vijgen en Jos
Houppermans;
René Schlechtriem (v.w.verj.) en voor
wederzijdse grootouders;

Dinsdag 13 maart
19.00

Jrd. ouders Heijenrath-Sommer (st);
Tilla Leunissen-Hensgens (o);
Ouders Possen-Vincken;

Donderdag 15 maart
18.30 Viering H.Vormsel

Jo Cremers (o);
Jrd. Sjeng Knops;
Jrd. Stef Beckers;

Zaterdag 17 maart
Weekend 4e zondag veertigdagentijd
17.45

Jrd. ouders Kleven-van den Eijnden
(st);
Jrd. Peter Smeets en Barbara SmeetsBerg (st);
Mia Scheeren-Prumpeler;
Jrd. Joep Breemen;

Jrd. ouders Engels-Baggen en EngelsHerresma;
Gerda Gulpen (nms. bew. Remigiushöfke);

Zondag 18 maart
11.00 Kindernevendienst
Kerk.zangkoor Harmonia

1e jrd. Jo Senden (o);
Marij Hamers-Herberichs (o);
Johan en Tiny Merx-Bodelier (o);
Jrd. ouders Colleye-Pieters en fam.
(st);
Voor overleden gelovigen (st);
Jrd. pastoor Vreuls (st);
Jrd. Hub en Annie Loneus-Bosch;
Henk Ensink en zoon Joop;
Jrd. Wiel Lenders en zoon André;
Jrd. Tiny Jongen-Knops;
Jrd. Tiny Cleuters-Claessens;
Jrd. Piet Offermans;
Jrd. ouders Snakkers-Scheepers en
fam. en ouders Hollanders-Boltong
en fam.;

Dinsdag 20 maart
19.00

Echtp. Huveneers-van Ophoven (st);
Overl. ouders en kinderen Xhonneux
( st);
Hubert Leijmans (nms. bew. Sterflat);
George Boltong;
Sjef Bodelier;

Zaterdag 24 maart

Overleden:

Weekend 5e zondag veertigdagentijd
17.45 ”Familiekoor KleijnenHollanders”

Zwd. Tonnie Mols-van Megen ;
Charles Vijgen (nms. de buurt);
Hubert Leijmans (o);
Zef van Loo (o);
Joseph Nicolaije;
Jan Schmitz (o);
Uit dankbaarheid bij 50 jarig huwelijk
echtp. Kleijnen-Hollanders en voor
overl.familie;

Zondag 25 maart
11.00 Kindernevendienst

Sjeng en Mien Coemans-v.Wersch
(o);
Rob Grooten (nms. Pap† en Mam);
Jan Bemelmans;
Jrd. Jup Horbach en kleinzoon Dave;
Jrd. Wiel Hollanders en ouders
Dautzenberg-Mennens;
Harrie en Annie Bisschoff;

Dinsdag 27 maart
19.00

Voor de zieken van onze parochie;

Donderdag 29 maart
19.00

Giel en Bertha Xhonneux (st);

31 jan: Hans Hellenbrand,
69 jaar, Lange Graaf 23
5 febr: Tonnie Mols-van Megen,
74 jaar, Verpleeghuis Lückerheide,
Kerkrade
10 febr: Tonny Simon-Leijser,
68 jaar, Scheelenstraat 141
Sterkte aan de familie.
………………………………………………………

Gedoopt:

12 febr: Florence Schmitz, dochter
van Patrick Schmitz en Nicole
Franssen, Peitzenberg 5
26 febr: Julia Eichhorst,
Wijnstraat 2A
Welkom in onze Kerk.
………………………………………………………

Zaterdag 31 maart
Weekend van Palmpasen

Donderdag 22 maart
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00

Jrd. Jimmy Kühtreiber;
Mia Vleugels-Hamers (o);

17.45 Kerk. zangkoor Huls

1e jrd. Wilma Berk en voor Jan Berk;
Jrd. ouders Vandeberg-Pelzer (st);
Ger Wilhelmus (o);
Lenie Jongen-Henssen (o);
Jrd. Anna Houben (st);
………………………………………………………
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24 maart 50 jarig huwelijksfeest
echtp. Kleijnen-Hollanders
Proficiat en een mooie dag toegewenst.

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
pelgrimstocht centraal zal staan. Naast de pelgrims van

Parochie agenda Simpelveld
donderdag

1 maart 20.00 uur

Vastenaktie zijn uiteraard ook alle andere parochianen

vergadering

welkom om deze viering bij te wonen. Na de mis beginnen

kerkbestuur in parochiezaal
vrijdag

2 maart v.a. 9.00uur ziekencommunie

maandag

5 maart 20.00 uur

doopvoorbereiding
parochiezaal

woensdag

7 maart 18.30 uur

tienerclub

de pelgrims aan hun laatste etappe van 10 km via
Bosschenhuizen, Trintelen en Eijserheide naar Wittem, het
eindpunt van de vierdaagse bedevaart. Wie wil kan de
pelgrims op deze laatste etappe van Simpelveld naar
Wittem vergezellen.

parochiezaal
donderdag

8 maart 14.00 uur

vrijdag

9 maart

woensdag

14 maart 20.00 uur

In Wittem is er dan nog een programma Kloostergasten

rouwverwerking
parochiezaal

(aanvang 14.00 uur) waar diverse pelgrims en ook Hella van

18.00 uur acolieten gaan bowlen
samen met acolieten Ubachsberg
gezamenlijk kerkbest.

parochies Simpelveld, Bocholtz,
Ubachsberg, in pastorie Ubachsberg
donderdag 15 maart 18.30 uur

vormselviering

vrijdag

vergadering

16 maart 16.30 uur

lectoren

parochiezaal
dinsdag

woensdag

28 maart 14.00 uur
Wijnrank

Vanuit Simpelveld neemt Guus Prevoo, lid van de MOVgroep, aan de pelgrimstocht deel. U kunt Guus sponsoren,
graag zelfs, door naar zijn persoonlijke sponsorpagina te
gaan, www.vastenaktie.nl/va/guus-prevoo/ en daar via een
Idealbetaling of anderzins een sponsorbedrag over te

Vastenaktie.
Ook pastoor Pisters zal op vrijdag 30 maart aan de

parochiezaal
25 maart 12.00 uur koffiedrinken
noa de mès parochiezaal

worden.

pelgrimstocht ook bestemd voor het Ethiopië-project van

rouwverwerking

zondag

deelneemster aan de pelgrimstocht, geïnterviewd zullen

maken. Uiteraard is het totale sponsorbedrag van deze

20 maart 19.00 uur vergadering
zonnebloem parochiezaal

donderdag 22 maart 14.00 uur

der Wijst, bekend van de Wandeling van de KRO én

pelgrimswandeling deelnemen. U kunt hem ook
sponseren via de intekenlijsten achter in de kerk.

kinderclub De
parochiezaal

Presentatiemis communicanten
Op zondag 11 maart zullen de communicanten van bs De
Meridiaan zich tijdens de H.Mis van 11.00 uur in de

Pelgrimstocht
Opnieuw is Simpelveld het middelpunt van de Vastenaktie-

Rem ig ius kerk

pelgrimstocht, die van donderdag 29 maart tot en met

geloofsgemeenschap. De fanfare van de Huls zal ook haar

zondag 1 april 2012 in Zuid-Limburg en aangrenzende

medewerking verlenen. Op zondag 22 april doen zij hun 1e

euregio gelopen wordt. Donderdag 29 maart start die

H.Communie.

pelgrimstocht vanuit Huize Damiaan, waar de lopers op
zaterdagmiddag 31 maart ook terug zullen keren.
Onderweg wordt er overnacht in Völkerich en in de
jeugdherberg in Aken.
Zondagmorgen 1 april 2012 is er om 9.00 uur een extra
mis in de parochiekerk van Simpelveld, waarin de
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Parochie Sint Bernardus Ubachsberg
Kerkdiensten
Opgave misintenties Ubachsberg
Misintenties voor het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met vrijdag 20 maart.,
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 3 maart.
Weekeinde 2de zondag veertigdagentijd.
19.00: Gregoriaans

1ste Jrd. Anneke Aelmans-Voncken;
Netta Willems-Vromen (o);
Rosalie Pakbier-Bex (o);
Tiny Souren-Frederix (o);
Leo Voncken (o);
Ouders Pieters-Groven;
Maria Rosenboom-Moedersheim en
dochter Anny;
Wiel Wiertz;
Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st);
Jrd. Piet Hendriks;
Jrd. Piet Zinzen;
Jrd. ouders Kleijnen-Weerts (st);
Jrd. ouders Lardinois-Souren (st);

Woensdag 7 maart.
19.00:

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

Donderdag 8 maart.
18.30

Viering H. Vormsel

Zaterdag 10 maart.
Weekeinde 3de zondag veertigdagentijd.
15:00: Opluistering: GKZ St.
Bernardus

H. Mis tot Dankzegging b.g.v. het
50 Jarig Huwelijk van Roos en Wiel
Hamers-Erkens en tevens voor de
overleden familieleden;

19.00: Volkszang

Annie Franssen-Schijns (o);
Frieda Habets-Dondertman (o);
Overledenen van de Fam. Freij;
Bernard Voncken (verj.);
Echtgenoten Bisschops-Engelen (st);
Jrd. ouders Crombach-Hundscheidt
(st);

Woensdag 14 maart.
19.00:

Annie Franssen-Schijns;
Fam. Offermans-Jongen;

Zaterdag 17 maart.
Weekeinde 4de zondag veertigdagentijd.
19.00: Volkszang

Mia Jaskowiak-Monsuwé (o);
Aad Martens;
Mireille Steinbusch en wederzijdse
grootouders;
Jrd. ouders Baumgartner-Zühl (st);
Jrd. pastoor Jozef Crombag (st);
Jrd. Clara Driessen (st);
Jrd. ouders Klinkenberg-Meertens
(st);
Jrd. ouders Wiertz-Kreischer (st);

Woensdag 21 maart.
18.30: Kruiswegoefening
19.00:

Annie Franssen-Schijns;
Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st);
Maria Zitzen (st);

Zaterdag 24 maart.
Weekeinde 5de zondag veertigdagentijd.
19.00: Volkszang.

Leo Heuts (o);
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Ouders Meulenberg-Eussen;
Ouders Herberichs-Conjaerts (st);
Jrd. Sjeng Habets (st);

Woensdag 28 maart.
19.00 :

Annie Franssen-Schijns;
Ouders Janssen-Schelen; zonen en
Harold;
Henri Groven-Senden (st);

Zaterdag 31 maart.
Weekeinde van Palmpasen.
Wijding van de Palmtakken.
Bernarduskoor en Oud Berglijsters.
19.00:

Tiny Souren-Frederix (o);
Ouders Pieters-Groven;
Jrd. Sjeng Senden;
Jrd. Mieny Souren Groenemeijer en
Leo Souren;
Jrd. ouders Habets-Delahaye (st);
Jrd. echtgenoten Keulartz-Donners
(st);
………………………………………………………

KERKBIJDRAGE UBACHSBERG

Bij betaling van de kerkbijdrage is het
belangrijk om duidelijk uw naam en
adres te vermelden en het jaartal waarover u de kerkbijdrage betaalt.
Het bankrekeningnummer waarop u de
kerkbijdrage kunt overmaken is
RABO 15.18.09.682 t.n.v. Kerkbestuur
Ubachsberg o.v.v. kerkbijdrage, naam
adres, jaartal.

Parochie Sint Bernardus
Ubachsberg

Nieuws
Koffiedrinken
Op zaterdag 3 maart is na de mis van 19.00 uur
koffiedrinken in de pastorie

Parochievergadering Ubachsberg
Woensdagavond 28 maart is om 20.00 uur de halfjaarlijkse
parochievergadering op de pastorie te Ubachsberg. Het
kerkbestuur nodigt alle verenigingen en parochianen
hiervoor uit. Wij willen dan samen spreken over de
invulling van het parochietreffen na de processie
(vernieuwde opzet kermis te Ubachsberg); Ook zullen wij u
dan informeren over zaken betreffende de zondagsviering
en de viering van het kerstfeest. Ook bent u in de
gelegenheid om vragen te stellen aan het kerkbestuur.
De parochianen van Ubachsberg ontvangen bij dit
parochieblad een reactieformulier i.v.m. de invulling van de
eucharistievieringen met kerstmis. Ook andere suggesties
kan men op dit formulier invullen. Het formulier kan men
uiterlijk 20 maart inleveren in de brievenbus van de
pastorie, Kerkstraat 28.

ZIJ-ACTIEF Ubachsberg
13 Maart wordt er om 20:00 uur een creatieve en tevens
gezellige avond gehouden. We gaan dan zeepkettingen
maken. Neem hiervoor een snijplank en een kommetje
mee. Introducees betalen

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

€ 11,00 inclusief koffie en

Boerderijwinkel Gebr. Spee

materiaal. Gaarne zo snel mogelijk opgeven bij Marlies

Oude Schoolstraat 2a

Brouwers tel: 045 4052178

6367 HD Uachsberg

27 maart is er om 20:00 uur een lezing over Sri Lanka. Hier

Tel./Fax 045-5750108

is een project gestart voor de bouw van een school en een

Mail info@boerderijwinkelgebrspee.nl

bejaardenhuis. Dit is tevens het onderwerp van de lezing

www.boerderijwinkelubachsberg.nl

omdat de school gebruikt wordt om mensen, die de
tsunami hebben overleefd, op te leiden om het land mee
helpen op te bouwen. Hiervoor zijn ook brillen nodig
omdat deze daar niet zijn te krijgen. Het bejaardenhuis is
bedoeld om oudere overlevenden op te vangen. Dus
voldoende stof voor een interessante lezing.
Als U nog oude brillen of brillenglazen heeft, neem ze dan
mee naar de lezing, daarginds zijn ze heel blij mee.
Introducees betalen € 2,50.
Pagina 15

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

Mevr. M. Schouteten
Colmont 3
6367 HE Ubachsberg
Tel. nummer: 045 - 575 25 01
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
15.18.00.863
ING
105.59.61
Voor betaling misintenties: RABO 15.18.09.682

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 27 maart.

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 30 april kunt u opgeven t/m 20 maart.
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.

Simpelveld

19.00 uur

Ubachsberg; Bocholtz

9.45 uur
11.00 uur

Uiterlijk 13 maart. Liefst per e-mail:
redactie@parochiesimpelveld.nl

Opgeven misintenties volgende uitgave

17.45 uur

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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