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Kaartverkoop The Passion Simpelveld gaat van start !
We hebben goed nieuws: De kaartverkoop gaat binnenkort beginnen. Dit gebeurt middels een
aantal voorverkoopavonden, die zowel in Bocholtz, Ubachsberg als Simpelveld zullen
plaatsvinden. Dit zijn de data en locaties:
1 augustus:

Café oud Bocholtz, Pastoor Neujeanstraat 11 in Bocholtz

8 augustus:

Parochiezaal, Pastoriestraat 15 in Simpelveld

15 augustus:

Pastorie, Kerkstraat 28 in Ubachsberg

22 augustus:

Parochiezaal, Pastoriestraat 15 in Simpelveld

29 augustus:

Parochiezaal, Pastoriestraat 15 in Simpelveld

De kaartverkoopavonden duren telkens van 19.30 uur tot 21.30 uur en vinden telkens op
woensdag plaats.
De kaarten kosten € 5,- per stuk (vrije plaatsen). Tevens zijn er combitickets te verkrijgen i.s.m. BijMaxime en Het
Biechthuis. Deze tickets houden in dat men voorafgaand aan de voorstelling kan genieten van een menu, om
vervolgens de uitvoering van The Passion Simpelveld te bezoeken. Een combikaart (menu + entree) voor BijMaxime
kost € 27,50, voor Het Biechthuis € 32,50. De bijbehorende menu’s worden gepubliceerd via Facebook
(www.facebook.nl/thepassionsimpelveld) of zijn op te vragen door te mailen naar rutgervandinther@telfort.nl.
Er worden overigens geen kaarten op voorhand gereserveerd en ook bij dit evenement geldt de regel van “op = op”.
Ook de parochievrijwilligers kunnen hun kaarten op bovenstaande locaties afhalen. Voor hun familieleden moeten zij
zelf op deze dag en tijd toegangskaarten kopen.

Gezocht: vrijwilligers
Achter de schermen zijn wij met een enthousiaste werkgroep druk bezig met de organisatie van The Passion
Simpelveld. Echter kunnen wij zeker nog een hand hulp gebruiken, vooral m.b.t. het opbouwen en afbreken van het
decor (2x). Wij zijn daarom op zoek naar enthousiaste en handige mensen die hierbij de helpende hand willen
toesteken. Opgeven is mogelijk, door te mailen naar thepassionsimpelveld@gmail.com . Dit kan tot en met 15
augustus.

Sponsoring
Zoals al eerder geschreven brengt een evenement als The Passion Simpelveld de nodige kosten met zich mee.
Gelukkig hebben wij al een groot aantal ondernemers uit Simpelveld, Bocholtz, Ubachsberg en zelfs buiten deze
dorpen bereid gevonden om ons te ondersteunen, zowel financieel als door middel van het leveren van diensten en/of
goederen. Wij zijn deze ondernemers uiteraard enorm dankbaar.
Echter, wij willen ondernemers die nog geen contact met ons hebben opgenomen, maar hier wel interesse in hebben,
de kans geven tot en met 15 augustus zich aan te melden als sponsor. Dit kan door te mailen naar
rutgervandinther@telfort.nl en dan zullen wij ervoor zorgen dat de sponsorbrief op de juiste plek zal terechtkomen.
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Centrale Verwarming, Luchtbehandeling,
Sanitair, Brandertechniek, Gas/Oliestook

Valkenburgerweg 40
6367 GW Voerendaal
Tel: 045 - 544 67 70 / Fax 045 - 544 67 71
info@kickentechnischonderhoud.nl
Lid van Uneto-Vni
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Terugblik Vastenactie 2018: Het realiseren van stage- en leerplekken in Obuasi
Een gezamenlijk project van de parochies: Simpelveld- Bocholtz - Ubachsberg
Langs deze weg wil de Vastenactie–groep en Stichting Afia eenieder bedanken die eraan bijgedragen heeft de
Vastenactie 2018 tot een geslaagd project te maken.
Dank aan de organisatoren en de collectanten in de parochies, aan de schoolkinderen, aan Vastenactie-project Den
Haag voor hun bijdrage, en een speciale dankbetuiging voor Catering W. Leise te Nijswiller voor de verzorging van de
fantastische solidariteitsmaaltijd.
Met het totaal bijeengebrachte bedrag van Euro 5145,03 kunnen we starten met de afwerking van de binnenkant van
de klaslokalen en het inrichten hiervan.
In 2016 werd geïnvesteerd in de voortgang van het zelfvoorzieningsproject en werd de (ruw)bouw van het klaslokaal
gerealiseerd.
Zoals op meer plekken op het platteland van Ghana heerst hier veel werkeloosheid waardoor jong volwassenen hun
‘toekomst ‘ proberen te vinden in de hoofdstad Accra. Het onderwijs in land- en tuinbouw en viskwekerij aan de St.
Thomas High School in de gelijknamige St. Thomas parochie, maar ook de omliggende kleinere parochies en scholen,
maken deel uit van het project.
Leerlingen kunnen op termijn in de klassen lessen en instructies volgen. De multifunctionele ruimte zal verder o.a.
gebruikt worden voor onderwijs aan die mensen welke moeite hebben met de vaardigheden van lezen en schrijven,
alsook als voorlichtingsruimte waarin onder andere medische en sociaal-economische onderwerpen aan de orde
komen. Tevens kan de ruimte dienen als parochieel centrum voor catechese en andere zaken waarop de parochie en
de stichting Afia proberen in te spelen.
Met het verkregen bedrag wordt een start gemaakt met de fase van afwerking van de binnenkant van het gebouw:
kozijnen, ramen en deuren worden geplaatst . Daarna volgt de inrichtingsfase van het leslokaal .
De Stichting Afia is dan ook verheugd met het feit dat de parochies voor het komend jaar 2019 wederom het project
zullen steunen om zo tot afronding van afwerking en inrichting te kunnen komen.

Op dit moment streven we ernaar om voor komend jaar nieuwe toiletblokken te bouwen, één voor jongens en één
voor meisjes. Verder dienen we zeker over een doucheruimte te beschikken, zodat de studenten zich na hun
praktische lessen kunnen douchen en/of omkleden.
Ook is de aanschaf van specifieke lesmaterialen een vereiste om er zorg voor te dragen dat de studenten, naast hun
praktische opleiding, tevens theoretisch goed onderwijs ontvangen.
Nogmaals: hartstikke bedankt voor ieders bijdrage !
Namens de Vastenactie- groep, Phia Oostenbach.
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Parochienieuws Bocholtz
Simpelveld Ubachsberg
Maria Tenhemelopneming

Elk jaar op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van
Maria Tenhemelopneming. Hiermee wordt herdacht dat
Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de
hemel werd opgenomen. Het feest ontstond in het
Oosten en werd in de 7e eeuw door Rome
overgenomen. Het is voor de Katholieke Kerk het
belangrijkste Mariafeest.
Dat
de
kruiden
uitgerekend
met
Maria
Tenhemelopneming gezegend worden, komt doordat
het een heel oud gebruik is om Maria aan te duiden met
namen die ontleend zijn aan de plantenwereld en in
haar een bloem te zien die de gezegende vrucht Jezus
voortbracht. Bovendien is augustus de periode waarin
deze kruiden bloeien.
Op woensdag 15 augustus vieren we “Maria ten hemel
opneming”. Om 10.00 uur is er een gezongen H. Mis in
de Remigiuskerk te Simpelveld. Ook dit jaar zullen de
dames van Zij-Actief weer op zoek gaan naar de zeven
veldkruiden, waar ze een kroetwusj van maken. Pastoor
Pisters
zal
de
kruidenbossen
tijdens
de
eucharistieviering zegenen. U kunt de kruidenbos
kopen voor een klein bedrag; de opbrengst gaat naar
een nog nader te bepalen goed doel.
In Ubachsberg is om 19.00 uur
woensdagavondmis van 15 augustus.

de

In Simpelveld bent u welkom op zondag 19 augustus na
de H. Mis van 11.00 uur. Bij mooi weer zitten we in de
pastorietuin onder de parasols. De parochianen die er
geweest zijn vinden het zeer waardevol om na de H.
Mis nog wat gezellig samen te zijn. U komt toch ook?
Het is de moeite waard.
In Bocholtz is er geen koffiedrinken in augustus.

Parochienieuws Ubachsberg
Filmavond

gewone

In Bocholtz is er dit jaar geen extra eucharistieviering
op die dag.

Koffiedrinken na de mis
In Ubachsberg vieren we op zaterdag 18 augustus het
Bernardusfeest met een plechtig gezongen H. Mis.
Aansluitend is er een aangeklede kop koffie op de
pastorie.

Woensdag 29 augustus is er weer een filmavond om
19.30 uur op de pastorie van Ubachsberg. We vertonen
weer een boeiende film en na afloop praten we nog
even na. Toegang en koffie zijn gratis. Wees welkom !
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Onderlinge begrafenis- en crematievereniging

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

HET BEGRAFENISFONDS VOOR EEN UITVAART OP MAAT.
Wat zijn de voordelen:






Hoge uitkering: De uitkering bij overlijden bedraagt € 4.500. Dit is het hoogste bedrag van alle begrafenisen crematieverenigingen van Limburg.
Lage contributie
Snelle en zorgvuldige dienstverlening
Goede bereikbaarheid
Uit te keren bedrag is vrij besteedbaar

Voor een persoonlijke begrafenis die aansluit bij uw wensen! Wilt u een afspraak? Bel of
e-mail met Mw Tatjana Haagen, tel: 045-5442476. e-mail: helptelkander.simpelveld@hetnet.nl
Jarenlange ervaring en neutrale prijsvergelijkingen leert dat de familie bij de afhandeling (en service) van een
sterfgeval verreweg het beste af is bij de plaatselijke, geroutineerde begrafenisonderneming “Haagen".
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Parochienieuws Simpelveld

Parochienieuws Ubachsberg
Bernardusfeest Ubachsberg

Film over het geheim van de eucharistie
Ontdek je geloof en kom
kijken naar een boeiende
filmreeks. Alle delen van de
documentaireserie
“Catholicism” zijn los van
elkaar te bekijken. Mocht u
de
eerste
afleveringen
gemist hebben, dan kunt u
dus toch gewoon aansluiten
voor deel 7 over "Liturgie en
Eucharistie". We hopen dat u met ons op reis zult gaan
door de fantastische wereld van ons katholieke geloof!
Waar? Parochiezaal Simpelveld, tegenover de kerk.
Wanneer? Woensdag 15 augustus, van 20.00 uur tot
21.30 uur. Vrijwillige bijdrage? € 1 voor de koffie.
Tim Nicolaije is uw gastheer

Wie was de H. Bernardus?
Bernardus groeide op als een van de jongste kinderen
van een niet al te rijke grondbezitter. Hij was enorm
sterk in het beïnvloeden van mensen. Dat blijkt uit een
anekdote die verhaalt dat hij in Cîteaux aankwam in het
gezelschap van al zijn broers.
In 1112 trad hij in dit strenge klooster, de bakermat van
de cisterciënzerorde, die sindsdien een hoge vlucht
nam. Na één jaar als novice en twee jaar als gewoon
monnik kreeg Bernard al in 1115 opdracht het derde
dochterhuis van Cîteaux , het klooster Clairvaux te
stichten, dat op zijn beurt een middelpunt werd van
vele nieuwe kloosterstichtingen.
Tot aan zijn dood in 1153, zou hij abt blijven, al slaagde
hij erin deze opdracht te combineren met een druk
leven als prediker, schrijver en denker. Hij was een man
van actie, onophoudelijk reizend door Europa, waarbij
hij ketterijen neersloeg en de Tweede kruistocht
predikte. Hij liet 350 preken na, meer dan 500 brieven
en een aantal verhandelingen.
Op zaterdag 18 augustus viert de parochie Ubachsberg
de patroonheilige van de kerk: Sint Bernardus. Na de
H. Mis staan de dames voor u klaar met een lekker
kopje koffie met wat lekkers erbij. Laat u verrassen !
Iedereen is welkom.

Pastoor op zijn knieën voor 100 jarige
zuster Sluper
Zr. Maria
Redemptora Sluper
uit Simpelveld 100
jaar ! Hiep hiep
hoera
Opgegroeid op een
klein boerderijtje op
de Molsberg wilde
zij al op jonge
leeftijd missiezuster
worden. Ze ging
naar
de
kweekschool
en
werd de eerste jaren van haar leven aangesteld tot
onderwijzeres in Limburg binnen de congregatie van de
zusters van het arme Kind Jezus van Simpelveld. Pas op
46-jarige leeftijd mocht zij naar de missie in Indonesië
waar zij 26 jaar verbleef en als provinciaal veel goed
werk heeft verricht. Na terugkomst in Nederland
genoot zij van haar welverdiende rust in het klooster te
Simpelveld. Momenteel is zij in het woonzorgcentrum
De Beyart in Maastricht waar pastoor Pisters haar
mocht feliciteren.
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Kerkdiensten parochie Sint Remigius

Simpelveld
Donderdag 2 augustus

Zondag 12 augustus

Zondag 19 augustus

Jrd. Jacques Lardinois en Angeline
Schuurman (st);
Lisa Hollands-Luijten (o);
Jrd. Werner Wierts, tevens voor
wederzijdse ouders;

Zwd. Jo Hollanders;
Jrd. ouders Leo en Louisa Heuts-Lumeij
(st);
Jrd. echtp. Rutters-Bonten (st);
Piet en Finy Weusten-Lennartz;
Kety en Pierre Schrijvers-Lennartz;
Frans Pelzer;

Voor alle parochianen;

Zaterdag 4 augustus
Jrd. ouders Jorissen-Weerts (st);
Els Gehlen-Hünen (o);
Jrd. Tony Görtzen, tevens voor dochter
Annet en wederzijdse ouders GörtzenSpits en Ramakers-Pricken;
Wiel en Käthe Houben-Lenoir;

Dinsdag 14 augustus
Echtp. Huveneers-van Ophoven (st);
Voor alle parochianen;

Zondag 5 augustus
1e jrd. Jo Jorissen (o);
Jrd. Mathieu Spronck;
Jrd. Mia Rijsterborgh-Pelzer, tevens voor
Antonie Rijsterborgh en Wim Knops;
Ouders Houben-Ploumen en zonen Sjef
en Pierre;
Jo Hollanders (nms. bew.
Karolingenstraat en Merovingenstraat);

Dinsdag 7 augustus

Jrd. Hans Jagemann, tevens voor ouders
Kockelkorn-Pelzer;

Donderdag 9 augustus

Woensdag 15 augustus

Albert Willems (o);
Levende en overl. weldoeners kapel
“Sterre der Zee” (st);
Jrd. Johan en Marieche Lennartz-Eggen
(st);
Jan Bemelmans;
Lieske Scheepers-Vliex (o);
Ouders Vanweersch-Rouette en ouders
Nicolaye-Peeters, zonen,dochter,zwager
en schoonzus;

Donderdag 16 augustus
Echtp. Gotschalk-Knops (st);

Zaterdag 18 augustus

Voor de zieken van onze parochie;

Zaterdag 11 augustus
Zwd. Lieske Schreuders-Dautzenberg;
Jrd. Annie Thewessen-Heuts (st);
John Bisschops (o);

Dinsdag 21 augustus

Jo Leunissen (st);
Tot dankzegging b.g.v. 60 jarig huwelijk
Hans en Christel Scheijen-Scheepers;
Jrd. ouders Breemen-Mevissen en ouders
Donners-Heijltjes;

Donderdag 23 augustus
Voor de zieken van onze parochie;

Jrd. ouders Anna en Johan Vliex (st);
Jrd. ouders Wierts-van Schaijk (st);

Zondag 26 augustus
Zwd. Mia Kalthof-Hax;
Jrd. ouders Bleijlevens-Meertens (st);
Jo Jorissen;
Jrd. Mart Meijs;
Hub Strouven;
Jrd. Sjef Frijns en famiie;
Jrd. ouders Lerschen-Pelzer en familie;
Jrd. Hubert Hamers en Agnes Pelzer en
familie;
Tot dankzegging b.g.v. 50 jarig huwelijk;
Jrd. Jeu Thill en Mia Thill-Luiten;
Jo Hollanders (nms.bew. Karolingenstraat
en Merovingenstraat);

Dinsdag 28 augustus
Hein Middelhoven (o);

Donderdag 30 augustus
Giel en Bertha Xhonneux (st);
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Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere
Bocholtz
Zaterdag 11 augustus
voor aanvang doordeweekse mis
18.40 uur in dagkapel

Vrijdag 3 augustus
Aanbidding
Jrd. Gäby Hulst;
Echtp. Laeven-Contzen (st);
Mia Vanweersch-Prevos;
Giel Donners (verjaardag);

Voor alle vrijwilligers;
Jrd. ouders Reijnders-Steinbusch en
overleden dochters ;
Ouders Knops-Jorissen, Hub, Albert en
Enny;
Marjo Bastian-Wijnen (o);
Anny Hamers-Vanderheijden (oude
Smedestraat, Gasthof);
Tieny Vanhommerig-Bisschoff (o);

Zondag 12 augustus

Zaterdag 4 augustus
Wiel Haagen (Duivenvereniging);
Jrd. Hub Hamers en ouders JaspersHamers;
1e jrd. Piet Rademakers (o);
Jrd. Jo en Mia Derwall-Palmen, Yvonne
Stevelmans-Derwall en
Egied Stevelmans (st);
Jrd. ouders Brauwers-Toorens;
Marjo Lux-Zinzen;
Maria Jansen-Kohl;

Vrijdag 24 augustus

Maandag 13 augustus

Zaterdag 25 augustus

Jrd. ouders Zegers-Schroeders (st);
Jrd. ouders Hupperets-Crumbach (st);
Joep Vliex (o);
Ger Heckmans (o);
Nora Steinbusch-Lennertz (o);
Antje en Joep van Ermingen-Salden (st);
Mia Jegerings-Sieben (o);
Wiel Haagen (o);

Voor de zieken uit onze parochie;

Zondag 26 augustus
Vrijdag 17 augustus
Ouders Vaessen-Grooten en zoon Lucas;

Zaterdag 18 augustus
Zondag 5 augustus

Jrd. Tiny Derikx (st);
Hein Vanhommerig;
Alf Chorus (o);
Piet Bolton (o);

Huwelijk Tessa Notermans en Vincent
Delahaye

Zwd. Frans Meessen;

Zondag 19 augustus

Agnes Pelzer-Frohn (o);
Jan Hamers (o);
Overleden ouders Coerver-Conjaerts (o);
Lily Hagelstein-Krings (o);
Henk Winkens (o);
Ouders Grooten-Hupperetz;

Maandag 27 augustus

Maandag 6 augustus
Voor de jeugd;
Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw
(st);

Jo Vliex (o);
Jrd. Leo Huppertz;

Vrijdag 10 augustus

Maandag 20 augstus

Voor vrede in de wereld;

Ter intentie van onze parochie;
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Vrijdag 31 augustus
Voor alle parochianen;

Bezoek onze adverteerders

Lei’s
schilderwerken
Voor binnen- / buitenwerk
en onderhoud

Tel: 045-5440548
06-55168447
7 dagen per week geopend
Van 10.00-20.00 uur
Koffietafels/Feesten/Partijen/lunch/diner/Ambachtelijk ijs
Mingersborg 20-22 Ubachsberg-Mingersborg
Tel: 0434511644 info@bernardushoeve.nl

Quelle 24
6351 AW Bocholtz
www.lei-schilderwerken.nl
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Kerkdiensten parochie St. Bernardus
Ubachsberg
Woensdag 1 augustus
Annie Franssen-Schijns;
Ronald Bosten;

Zaterdag 4 augustus
Zwd. Jo Zinzen;
Zwd. Tilla Klinkenberg-Brands;
Lies van Rosmalen (brt.);
Wiel Wiertz;
Maria Bosch-Moonen en Zef Bosch;
Ouders Pieters-Groven;
Jrd. Jacq. Bisschops en Gertie
Bisschops-van Wersch;
Jrd. ouders Souren-Hodiamont (st.);

Woensdag 8 augustus
Annie Franssen-Schijns;
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);

Zaterdag 11 augustus
Zwd. Ad Christiaanse ;
1ste Jrd Hub Hensgens;
Louise Buijink-Senden (o);
Jo Zinzen (Buren);
Nicola Hutschemaekers en ouders
Marell-Coenen en voor dochter Annie
en zonen Fons en Math.;
Jrd. Annie Franssen-Schijns (st.);
Echtg. Bisschops-Engelen (st.);

Woensdag 15 augustus

Annie Franssen-Schijns;
Ouders Pieters-Groven;
Uit dankbaarheid voor een bijzondere
verjaardag;
Hens Kasperski en dochter MarieLouise;

Zaterdag 18 augustus

John Franssen (o);
Jan Janssen (o);
Mia Klinkenberg-Clermont (o);
Mayke Cobben (o);
Jean Leunissen (o);
Fieny Voncken-Keulartz (o);
Jo Zinzen (o);
Jrd. Mia Vrouwenraets-Sluijsmans;
Willie van de Laar (buren
Mostardstraat);
Sjeng Senden;
Jrd. ouders Hutschemaekers-Hesdahl
en zoon Ben;
Ouders Herberichs-Conjaerts (st.);
Jrd. ouders Aelmans-Ackermans;

Woensdag 22 augustus
1ste Jrd. Tonny Monsuwé-van Thoor;
Annie Franssen-Schijns;

Zaterdag 25 augustus

Bart Goffin en Mandy Honings;
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Giel Schreurs; José Schreurs-Pakbier
en kleinzoon Giel (o);
Lies Senden-Sauren (o);
Tilla Klinkenberg-Brands (o);
Hub Senden (nms brt.ver. de Hunsch);
Jac. Dautzenberg;
Ouders Leo Zinzen en Bertien ZinzenMaassen;
Math. en Rob Grooten (nms Tiny en
mam);
Jrd. Eugène Klinkenberg en t.i.v. zus
Els en broer Sjef (st.);

Woensdag 29 augustus
Annie Franssen-Schijns;
Voor alle overleden van de parochie;

Zaterdag 1 september

Fieny Voncken-Keulartz (o);
Leo Ernes (o);
Ouders Ortmans-Habets en zoon Jan
(st.);
Jrd. Hens Kasperski (st.);

Bezoek onze adverteerders

Oude Schoolstraat 2c
6367 HD Ubachsberg
tel:045-5750108
Mail: info@boerderijwinkelgebrspee.nl
www.boerderijwinkelubachsberg.nl

Laat u verrassen en maak
kennis met onze ambachtelijke
producten op het gebied van
AGF, Brood en Gebak, Vlees en
Zuivel, en proef het verschil.
kijk voor de wekelijkse aanbiedingen op onze
website en/of facebook: Boerderijwinkel Gebr.Spee
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Overleden
25 juni

Ad Christiaanse

71 jaar

Kerkstraat 73

30 juni

Jo Hollanders

80 jaar

Karolingenstraat 17

8 juli

Mia Schielen-Crutzen

92 jaar

verpleeghuis Korenwolf

v/h Rolduckerweg

17 juli

Ella Huijnen-Crombach

86 jaar

Kloosterhof 43 Bocholtz

v/h Haembuckersstraat

17 juli

Zr. Clara Pancratia

92 jaar

De Beyart Maastricht

v/h Klooster Simpelveld

4 juli

Frans Meessen

68 jaar

Bloemendalstraat 148

Vaals

Dat onze overleden dierbaren mogen verrijzen tot nieuw en eeuwig leven !

Gedoopt
24 juni

Liam Maassen

zoon van Kim Maassen

Diddenstraat 37

24 juni

Stacey van Kempen

dochter van Mike van Kempen en Shirley van Kempen-Willems

Bernhardstraat 9

7 juli

Levi Orru

zoon van Ingor Orru en Florence Orru-Kanters

Persoonstraat 22

Welkom in onze Kerk.

Gaan trouwen
18 augustus 14.00 uur

Vincent Delahaye en Tessa Notermans

Sibbe

25 augustus 13.00 uur

Bart Goffin en Mandy Honings

Hulsberg

1 september 14.30 uur

Geert van Gessel en Simone Kicken

Heerlen

Proficiat en een mooie dag toegewenst.

Huwelijksjubileum
18 augustus 17.30 uur

60 jarig huwelijk Hans en Christel Scheijen-Scheepers

Proficiat en een mooie dag toegewenst.
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Bulkemstraat 16

Bezoek onze adverteerders

Praktijk voor Fysiotherapie



Fysiotherapie



Osteopathie



McKenzie therapie



Sportrevalidatie



Massage



Rugscholing



Fysiofitness



RSI preventie



Manuele therapie



Cranio-sacrale therapie



Huisbezoeken

Kijk ook eens op de website

www.parochiesimpeldveld.nl

Doctor Ottenstraat 48 | 6369 VP Simpelveld
Telefoon: 045 544 18 17
info@fysio-baggen.com | www.fysio-baggen.com
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Ook uitvaarten worden hierop
vermeld

Plaquette Pastoors van Simpelveld

Parochienieuws Simpelveld
Diamanten bruidspaar
Zaterdag 18 augustus vieren Hans en Christel ScheijenScheepers hun 60-jarig huwelijksfeest in de avondmis
van 17.30 uur in de Remigiuskerk te Simpelveld. 60 jaar
geleden werd het huwelijk ingezegend door pastoor
Gillissen en heeft het bruidspaar over de rode loper
mogen lopen omdat de dag ervoor het hoogfeest van
Maria Tenhemelopneming was geweest.

Frater Leo Disch van de Abdij van Mamelis heeft voor
de parochie Simpelveld de namen van de pastoors
geschilderd op twee houten panelen, die door Wiel
Houben zijn vervaardigd. De panelen hebben een plekje
gekregen aan de wand in de torenkapel. Dank aan
frater Leo en Wiel voor het geleverde vakmanschap.

De dankmis wordt muzikaal opgeluisterd door Hans
Scheijen (bas/bariton) en de drie sopranen: Miep Smits,
Bertine Doven en Wilmie Spierts. Organist is Bart van
Kerkvoort. Men zingt de mis van L. van Weersch.
Vanaf deze plaats van harte proficiat aan het diamanten
bruidspaar en wij danken Hans voor de vele malen dat
hij
met
zijn
wonderschone
stem
onze
eucharistievieringen muzikaal heeft opgeluisterd.

60 jarig bestaansfeest Kapel Bosschenhuizen
In de zomer van
1921 of 1922
werd er in
Bosschenhuizen
door de
jonkheid een
weidefeest
georganiseerd.
Dit feest was
een klinkend
succes en leverde een mooi batig saldo op.
Na wat overleg heen en weer, besloot men tot het
bouwen van een kapel die toegewijd zou worden aan
het H. Hart, een devotie die in die dagen grote
belangstelling genoot. In 1923 kwam de eerste kapel
gereed. In verband met de vochtigheid van de bodem
werd deze kapel in 1958 vervangen door de huidige.
Bij de inzegening in 1959 sprak bisschop Moors de
woorden: “Dit is de eerste kapel die ik mag inzegenen
en het verheugt mij te zien, dat zij is toegewijd aan het
H. Hart van Jezus, de bron van alle genade en het
symbool van de liefde. Mogen de inwoners van
Simpelveld vaak deze mooie kapel bezoeken”. Vanaf
1983 worden om de vijf jaar ‘Kapelfeesten’
georganiseerd om dit gebedshuis levend te houden
maar ook om de nodige fondsen te verwerven om het
materiële onderhoud te kunnen waarborgen.

In het atelier te Mamelis

Mooi plekje in de torenkapel St. Remigiuskerk
Dit jaar bestaat de huidige kapel 60jaar en herdenken we dat al 90 jaar een kapel in Bosschenhuizen is toegewijd aan het H.
Hart. Op zondag 12 augustus zal om 11:00 uur een H. Mis in de openlucht opgedragen worden aan de kapel van
Bosschenhuizen door onze eigen pastoor René Pisters. Wij nodigen u van harte uit om deze H. Mis bij te wonen.
Na de H. Mis start een gezellig frühshoppen tot 16:00 uur rond de kapel. Groetjes, Buurtbewoners Bosschenhuizen
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Woonhuis te huur

Pastoor René Pisters
Pastoriestraat 15, 6369 AN Simpelveld
(vrij: maandag)
T: 045-544 18 18
E: pisters@parochiesimpelveld.nl
Kapelaan Rajan
Past. Neujeanstraat 8, 6351 GK Bocholtz
M: 06-47 75 50 01
T:
045-544 12 52
E: snarul@icloud.com

Per 1 september a.s. komt het riante halfvrijstaande
woonhuis, Pastoriestraat 13 Simpelveld, vrij voor
verhuur. Dit grote historische pand ligt tegenover de
kerk, dus centraal gelegen in Simpelveld. Aan slechts
één zijde ligt het vast aan de oude poort van de
voormalige boerderij van de pastorie. Achterom kleine
tuin, geen garage.
De indeling van dit huis is als volgt:
Begane grond:
meerdere bergingen;
woonkamer; toilet.

ruime

keuken;

eetkamer;

1e Verdieping:
4 ruime slaapkamers 9, 12, 16 en 20 m²; douche met
toilet; berging.
2e Verdieping:
bereikbaar via een vaste trap, ruime werkkamer met
berging.
De huurprijs bedraagt € 850,- per maand.

Voor deze woning komt u niet in aanmerking voor
huurtoeslag.
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact
opnemen met de heer Jo Baggen, bereikbaar onder
tel.nr. 045-5442213 of 0615362183.

Feestmis 25 jarig priesterfeest pastoor Pisters
Zondag 16 september om 16.00 uur
Remigiuskerk Simpelveld
Er is geen receptie!
Uw sponsoring / deelname / bezoek aan
“The Passion Simpelveld”
is voor pastoor het mooiste cadeau!

Parochiekantoor Parochiezaal Simpelveld
Pastoriestraat 15, 6369 AN Simpelveld
Open: Dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur;
Maandag en vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur voor opgave misintenties
T: 045-544 18 18
E: parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl
W: www.parochiesimpelveld.nl
B: NL15 RABO 0147 5993 50
NL74 INGB 0001 4436 00
Voor betaling misintenties:
NL43 RABO 0147 5015 55
Parochiekantoor Pastorie Bocholtz
Past. Neujeanstraat 8, 6351 GK Bocholtz
Open: Dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 - 12.00 uur
T: 045-544 12 52
E: jacobusbode.bocholtz@gmail.com
W: www.parochiesimpelveld.nl
B: NL88 RABO 0107 9917 72
Parochiekantoor Pastorie Ubachsberg
Kerkstraat 28, 6367 JE Ubachsberg
Open: Dinsdag van 10.00 -12.00 uur;
T: 045-575 12 01of T: 06 20 38 49 39 voor opgave misintenties
E: sint.bernardus@xs4all.nl
W: www.parochiesimpelveld.nl
B: NL 82 RABO 0151 8008 63
NL 27 INGB 0001 0559 61
Voor betaling misintenties:
NL07 RABO 0151 8096 82
Contactpersonen Kostersteam:
Simpelveld: Dhr. P. Possen
Bocholtz:
Dhr. J. Steinbusch
Ubachsberg: Dhr. J. Driessen

T: 045-544 04 27
T: 045-544 45 77
T: 045-575 28 86

COLOFON
Volgende uitgave 28 augustus. Inleveren kopij tot 17 augustus
Opgeven van misintenties is mogelijk tot 21 augustus.
E: redactie@parochiesimpelveld.nl
E: jacobusbode.bocholtz@gmail.com
Oplage
Simpelveld 2.850 stuks/ Bocholtz 2.650 stuks / Ubachsberg 730 stuks
Misintenties
Kosten Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg:
€ 12,50 door de week en € 25,- weekend en feestdagen.
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