
 Pagina 1 

 

Pinksteren  

Op het feest van Pinksteren waren alle leerlingen, samen 

met de moeder van Jezus, in hetzelfde huis bij elkaar. Zij 

wachtten op de Helper die Jezus hun beloofd had. 

Plotseling kwam er uit de hemel een hevig geraas, alsof er 

een zware storm opstak. Het hele huis was er vol van. Er 

verschenen tongen van vuur die op ieder van hen 

neerdaalden. Ze werden allemaal vervuld van de Heilige 

Geest. Ze prezen God en zij prezen zijn Zoon, Jezus 

Christus. 

Veel mensen uit verre landen waren voor het feest naar 

Jeruzalem gekomen. Voor het huis waar de leerlingen 

verbleven, liepen veel mensen op een hoop. Zij stonden 

versteld, want ieder van hen hoorde de leerlingen van 

Jezus in hun eigen taal spreken. Onthutst zeiden ze tegen 

elkaar: "Wat moet dat betekenen?" 

Toen begon Petrus te spreken. Hij riep: "Luister naar mij. 

Ik zal het u uitleggen. Hier en nu wordt werkelijkheid wat 

de profeet Joël namens God aangekondigd heeft: "Op het 

einde van de tijd schenkt God zijn Geest aan alle mensen." 

Herinner u Jezus van Nazareth. Hij kwam in opdracht van 

God en verrichtte machtige daden van God. U hebt Hem 

aangeklaagd en door de Romeinen laten veroordelen. Hij 

is aan het kruis gestorven. Maar God heeft Hem uit de 

dood opgewekt. Wij allemaal zijn er de getuigen van. God 

heeft Hem verheven. Hij is de Messias." 

Veel mensen waren diep onder de indruk van de woorden 

van Petrus. Zij vroegen: "Wat moeten we doen?" Petrus 

antwoordde: "Begin een nieuw leven. Laat u dopen in de 

naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen van uw 

zonden. Dan zal Hij u de Heilige Geest schenken." Velen 

luisterden naar Petrus en op die dag sloten drieduizend 

mensen zich bij de gemeente van Jezus Christus aan. 

Van nu af traden de apostelen op in Jeruzalem. Zij genazen 

zieken en getuigden van het leven, het sterven en de 

verrijzenis van Jezus. Steeds meer mensen namen het 

geloof aan. De opperpriesters en de wetgeleerden van 

Israël wilden dat de mensen Jezus zouden vergeten. 

Daarom namen zij de apostelen gevangen, ze 

onderwierpen hen aan een verhoor en verboden hen nog 

onderricht te geven, waarin zij de naam van Jezus 

noemden. Maar de apostelen trokken zich niets aan van 

dit verbod en verkondigden Gods grote daden aan het 

volk.  

Viering meimaand kapel Rodeput 
In de maand mei wordt van maandag tot en met vrijdag, 

elke dag om 19.30 uur, de rozenkrans gebeden bij de 

Kapel Sterre der Zee aan de Rodeput.  

De opening van de meimaandviering is op dinsdag 1 mei, 

de sluiting is op donderdag 31 mei. Tijdens de opening en 
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 Onderlinge begrafenis- en crematievereniging  

HELPT ELKANDER  

Secretariaat: Irmstraat 43  

6369 VM Simpelveld  
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sluiting van de meimaandviering wordt er een H. Mis 

opgedragen, aanvang 19.00 uur; dit in plaats van de H. Mis 

in de St.Remigiuskerk. Op donderdag 24 mei wordt een 

dankviering gehouden voor de communicantjes. Aanvang 

van deze viering is om 19.00 uur.  

De opening en sluiting worden opgeluisterd door het 

kerkelijk zangkoor Harmonia c.q. St. Jozef Arbeider.  

Wij hopen u allen bij deze vieringen te mogen begroeten. 

Bestuur Stichting Kapel Sterre der Zee Rodeput.. 

Hemelvaartsprocessie 
Op Hemelvaartsdag donderdag 17 mei volgt de processie 

de route “om het Kruis”. 

Na de H. Mis van 9.00 uur in de Remigiuskerk volgt de 

processie de volgende route: 

Irmstraat – Schweitzerstraat – Brandstraat – 

Hennebergstraat – Stampstraat  (rustaltaar) – 

Hennebergweg  – Oude Molen – St.Nicolaasbergweg 

(rustaltaar) – Stationstraat -  Nieuwe Gaasstraat – 

Irmstraat – kerk (rustaltaar). 

 

Opstelling van de processie: 

 

In de Irmstraat richting Schweitzerstraat: 

1. Acolieten met Kruis – 2. Wijnrank – 3. Eerste 

Communicantjes – 4. Harmonie St.Caecilia en Fanfare 

Eendracht Huls 

In de Vroenhofstraat richting Irmstraat : 

5. Vrouwengilde – 6. Dames Zij Aktief – 7. Overige 

vrouwen - 8. Eerwaarde zusters. 

In de Pastoriestraat richting Irmstraat: 

9. Schutterij St. George – 10. T.A.C. – 16. Overige mannen. 

Op het kerkplein: 

11. Misdienaars en Acolieten – 12. Allerheiligste ( hemel 

wordt gedragen door T.A.C.)     

13. Kerkbestuur – 14. Gemeentebestuur – 15. Kerkelijke 

zangkoren Harmonia en  St. Jozef Arbeider.  

 

We rekenen op goed weer en een grote deelname. 

Bewoners waar de processie langs komt willen we 

vragen om te vlaggen.  

 

Bronkfès  

Aansluitend aan de processie vindt in de pastorietuin het 

bronkfès plaats. Er is een gezellig samenzijn en gelegenheid 

voor het nuttigen van een kopje koffie met een wafel. Wij 

hopen alle processiedeelnemers te ontmoeten in de tuin 

van de pastoor. 

Vrijwilligers opgelet  
Dit jaar heeft het kerkbestuur gekozen voor een andere 

invulling om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet in 

het afgelopen jaar. In plaats van een gezellige avond is er dit 

jaar een tuinfeest in de pastorietuin met barbecue.  

Reserveer alvast de datum in uw agenda:  

Zaterdagavond 7 juli na de avondmis van 19.00 uur voor de 

vrijwilligers en koorleden in Ubachsberg.  

Zondagnamiddag 15 juli doen we hetzelfde vanaf 15.00 uur 

in Simpelveld.  

Uitnodigingen krijgt u t.z.t. nog persoonlijk thuisgestuurd. 

Week Nederlandse Missionaris  
Elk jaar voert de Week Nederlandse Missionaris (WNM) 

campagne voor werk en welzijn van Nederlandse 

missionarissen en missionair werkers wereldwijd. Zij zetten 

zich, geïnspireerd door ons geloof, in voor de arme en 

uitgesloten medemens. Zij gaan naast hen staan, leven 

samen met hen en weten zo als geen ander wat er nodig is. 

Maar zij kunnen dat niet zonder steun van de Week 

Nederlandse Missionaris. Dit jaar is de kerkcollecte in het 

weekend van 19 en 20 mei.  

 

Nieuwe stoelen voor de kerk 
Verleden jaar werd er in de Remigiuskerk in het 

linkertransept een ruimte gecreëerd voor koren en 

muziekgezelschappen om tijdens de liturgie plaats te 

nemen. Dit werd gedaan op advies van de Nederlandse 

bisschoppenconferentie. Inmiddels is deze plek beproefd 

geworden en naar tevredenheid in gebruik genomen. 

Komend voorjaar zal in het linkertransept de oude houten 

vlonder, die onder de kerkbanken lag, verwijderd worden 
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en zal de bestaande tegelvloer van de kerk bijgelegd 

worden in dezelfde kleur en in hetzelfde materiaal. Tevens 

zullen dan ook de oude houten klapstoeltjes vervangen 

worden door nieuwe stoelen die door de muzikanten 

gebruikt gaan worden. 

De bouwadviseurs en de interieurarchitect van het bisdom 

Roermond hebben nu ook het advies uitgebracht om, 

gezien het behoud van de symmetrie in de kerk en gezien 

de afname van het aantal kerkbezoekers, de banken in het 

rechtertransept eveneens te verwijderen en de 

vrijgekomen ruimte hetzelfde in te richten als in het 

linkertransept. Zij wijzen op de succesvolle herinrichting 

van de kathedraal in Roermond, de Sint Servaasbasiliek in 

Maastricht en de Pancratiuskerk in Heerlen. Het 

verminderen van een aantal overtollige kerkbanken en het 

eventueel plaatsen van passende, modernere kerkstoelen 

(in doopkapel of dagkapel of in de transepten) is een 

verantwoorde en veelvuldig toegepaste manier van 

aanpassing van monumentale kerkgebouwen aan de huidige 

tijd en aan de huidige manier van liturgie vieren. 

Nieuwe devotieplek in onze open 

kerken 
Zowel de Remigiuskerk als de Bernarduskerk zullen 

binnenkort ook overdag hun deuren openen en 

toegankelijk zijn voor eenieder die even wil binnenlopen 

voor de bezichtiging van het kerkinterieur, voor het 

opsteken van een kaarsje of om zomaar even te verwijlen 

op een stilteplek. 

Daartoe is het hoofdportaal van de Remigiuskerk reeds 

enige tijd geleden ook toegankelijk gemaakt voor 

mindervaliden middels een hellingbaan en is in het portaal 

onder het oksaal een hardglazen deur geplaatst. In een 

hoekje van het portaal zal een Mariabeeld geplaatst worden 

met een kaarsenstandaard, een zitbankje, en er komt een 

intentieboek waar men gebedsintenties kan achterlaten.  

In de Bernarduskerk wordt binnenkort een glazen wand 

geplaatst onder het oksaal (gefinancierd door de Europese 

Unie ter bevordering van onthaasting- en stilteplekken in 

de Euregio en goedgekeurd door de Rijksgebouwendienst 

Cultureel Erfgoed). Ook hier kan men dan een gedeelte van 

de kerk overdag betreden en bezichtigen en eveneens is de 

mogelijkheid een kaarsje op te steken of even in stilte te 

mediteren. 

Parkeren rollators 
Wij willen alle gebruikers van een rollator vriendelijk 

vragen om hun rollator - tijdens het kerkbezoek in de 

Remigiuskerk-  niet te parkeren in het hoofdportaal of in 

de gangpaden van de kerk, vanwege de veiligheid bij het in- 

en uitgaan van de kerk bij calamiteiten. De rollators 

kunnen, net zoals de rolstoelen en scootmobielen, het 

beste geparkeerd worden rechts voor in de kerk, voor de 

eerste rij banken. Hier kunnen ook andere mindervaliden in 

de bank plaatsnemen en de H.Communie ontvangen.  

Voor de Bernarduskerk in Ubachsberg geldt hetzelfde: hier 

kunnen mindervaliden met hun rollator of rolstoel het 

beste plaatsnemen linksvoor in de ruimte van de 

doopkapel. 

Dank voor uw medewerking.  

 

Ontvangen H.Hostie  

Het is trouwens ook niet de bedoeling een extra Hostie 

mee te nemen voor iemand anders in of buiten de kerk, 

maar voren in de kerk bij het uitreiken te nuttigen. Bij 

parochianen die ziek zijn of zelf niet naar de kerk kunnen 

komen, wil de pastoor zelf heel graag de Communie aan 

huis gaan brengen. In bepaalde gevallen geeft de pastoor u 

toestemming om met een speciaal veredeld hostiedoosje 

de communie voor uw dierbare mee naar huis te nemen.  

Laat dit de pastoor svp even weten. 

Onthulling plaquette broeder Jacobs 
De in 1941 geboren Hub Jacobs, opgegroeid op de Huls, 

trad als jongeman in bij de broeders van de Montfortanen. 

Samen met een aantal mede-broeders ging hij op missie in 

Afrikaans Kongo, dat in 1960 onafhankelijk werd van België. 

In die jaren bleef het erg onrustig in het land en er vielen 

op vele fronten vele slachtoffers. Rebellen probeerden 

opnieuw naar de macht te grijpen. Eind 1964 werden  

broeder Hubert en zijn medebroeders en –zusters door de 

rebellen gegijzeld en later ook een voor een gemarteld en 

wreed gedood. Broeder Hub stierf op 30 mei 1965. Zijn 

lichaam werd in de rivier geworpen en is nooit 

teruggevonden. Broeder Hub was met zijn 24 jaar de 

jongste van de vermoorde missionarissen. Hij had 20 

maanden in de missie van Kongo gewerkt.  

De herinneringsplaquette die al sinds jaar en dag in de 

hulpkerk van de Huls hangt, wordt op Pinksterzondag 27 

mei, na de mis van 11.00 uur, plechtig onthuld door de 

familie Jacobs, in het hoofdportaal van de Remigiuskerk. 

Hier zal de gedachtenis aan broeder Hub en zijn heldhaftig 

getuigenis op een tastbare wijze levend blijven voor de 

gemeenschap van Simpelveld. 

Communicantje Simpelveld 
Op 20 mei viert Giada Meens, Steenstraat 1a, de eerste 

communie samen met groep 4 van de Sint Tarcisiusschool 

te Heerlen. Onze hartelijke felicitatie. 
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Dinsdag 1 mei 
Kapel Rode Put, opening mei-

maand 

19.00 Kerk. zangkoor Harmonia 

Harrie Otten (st); 

Bart Dreuw; 

Donderdag 3 mei 

19.00 Geen avondmis 

Wel woord- en communiedienst 

Vrijdag 4 mei 
Vanaf 9.00 Ziekencommunie 

aan huis 

19.30 Gebedsdienst 

Dodenherdenking 

Zaterdag 5 mei 

Weekend 5e zondag van Pasen 

17.45 

1e jrd. Johan Leijmans; 

Jrd. echtp. Frings-van Kan (st); 

Jrd. ouders Prumpeler-Crutzen (st); 

Jo Cremers (o); 

Gerda Gulpen (nms. bew. Remigius-

höfke); 

Jrd. Ambrosius Vincken; 

Jrd. Josta, Jelle en Leo Kloth; 

Toon en Anna Eijkemans-

Hamerlinck; 

Zondag 6 mei 

11.00 

Ouders Vrusch-Vaessen en zoon Piet; 

Martin Sijstermans (o); 

Annie Joosten-Wenders (o); 

Ger Wilhelmus (o); 

Jrd. ouders Franken-Snackers, zoon 

Hub en overl. fam.; 

Wiel Frijns; 

Jrd. Lei Jetten; 

Keetje Packbier-Reijnders; 

Jrd. ouders Lardenois-Horbach; 

Dinsdag 8 mei 

19.00  

Ouders Broekmans-Horbach (st); 

Overl. ouders en kinderen Xhonneux 

(st); 

Hubert Leijmans (nms. bew. Sterflat); 

Levende en overl. leden van Heem-

kundevereniging De Bongerd, b.g.v.  

het 25 jarig bestaan; 

Uit dankzegging b.g.v. 50 jarig huwe-

lijk; 

Donderdag 10 mei 

19.00 

Voor de zieken van onze parochie; 

Zaterdag 12 mei 

Weekend 6e zondag van Pasen 

13.00 

Huwelijksmis Alexander Negendank 

en Joyce Bisschops 

17.45 

Zwd. Lieske Vliex-Hermans; 

Zwd. Johan van de Weijer en jrd. Lies 

van de Weijer-Eijkenboom; 

Frans van der Smissen (o); 

Marij Hamers-Herberichs  (o); 

Jrd. ouders Bogman-Finken (st); 

Jrd. ouders Rhoen-Houben  (st); 

Anna Vliex en Gusti Vliex-Nijholt; 

Ria Pelzer-Dackus (v.w. verjaardag); 

Jrd. Gerard Deckers; 

Jrd. Jozef Simon (st); 

Ouders Otten-Merx en fam; 

Zondag 13 mei 

11.00 Kindernevendienst 

Anneke Souren-Kreuels (o); 

Jrd. ouders Hendrix-Lumey (st); 

Voor overleden gelovigen (st); 

Jrd. ouders Thewessen-Voncken; 

Tonny Simon-Leijser (o); 

Dinsdag 15 mei 

19.00 

Marij Hamers-Herberichs ( nms. de 

buurt); 

Echtp. Huveneers-van Ophoven (st); 

Jrd. echtp. Tummers-Houben (st); 

Tilla Leunissen-Hensgens (o); 

Hans Hellenbrand (o); 

Jrd. ouders Mohr-Hamers; 

Don Grosjean (o); 

Donderdag 17 mei 

Hemelvaartsdag 

9.00 ( waarna processie ) 

Kerk. zangkoor Harmonia en 

kerk. zangkoor Huls 

Ouders Jean en Christel Grassere-

Maubach; 

Zaterdag 19 mei 

Weekend 7e zondag van Pasen 

Pinkstercollecte Nederlandse  

Missionarissen 

17.45 

Jrd. ouders Bonnema-Schumacher en 

zoon Leo (st); 

Jrd. Leny Ruyters-Deswijzen (st); 

Mia Scheeren-Prumpeler; 

Jrd. Sjef Bodelier; 

Jrd. ouders Houben-Baumgarten en 

Miep Gorissen-Houben; 

 

Parochie Sint Remigius Simpelveld 
Kerkdiensten  

 

Opgave misintenties voor Simpelveld 

Misintenties voor opname in het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met dinsdag 22 mei.  

Het parochiekantoor is hiervoor bereikbaar op maandag- en vrijdagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur.  

U kunt ook het misstipendium per enveloppe in de brievenbus van de pastorie deponeren.  

Opgave / info over stichtingen bij voorkeur alleen ’s maandags tussen 10.00 en 11.00 uur.  
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Jan Schmitz (o); 

Catharina Schmitz-Wauben (o); 

Jrd. ouders Lukassen-Horbach en 

voor schoonzoon Jan Bosch; 

Jrd. Harrie Rademakers; 

Ouders J.Weijers-Bleijlevens; 

Jrd. ouders C.Lommen-Roden, zoon 

Nol en Jozéf Roden; 

Zondag 20 mei 

11.00 Kinderkoor de Wijnrank 

1e jrd. Mien Coemans-v. Wersch (o); 

Jrd. ouders Sijben-Rutten (st); 

Jrd. ouders Vaessen-Vrusch (st); 

17.30 

Voorjaarsconcert  mannenkoor 

David en mannenkoor Lauwer-

krans 

Dinsdag 22 mei 

19.00 

Jo Cremers (o); 

Donderdag 24 mei 

Kapel Rode Put 

19.00 

Dankmis 1e H.Communie 

Zaterdag 26 mei 

Weekend  van Pinksteren 

17.45 Mandolinevereniging  

Sorriënto 

Frans van der Smissen (nms. bew. 

Sterflat); 

Andreas Beckers (o); 

Anneke Souren-Kreuels (o); 

Jrd. echtp. Douven-Bleijlevens en  

Maria Heuts (st); 

Jrd. ouders Hollands-van Loo (st); 

Jrd. Anna Lumey (st); 

Jrd. ouders van Wersch-Vijgen (st); 

Jrd. Gerard Wierts en Christientje 

Peltzer (st); 

Jrd. ouders Winkens-Plum (st); 

Zef van Loo (o); 

Lenie Jongen-Henssen (o); 

Ouders Vleugels-Hamers (o); 

Jrd. ouders Boon-Loomans en zoon 

John; 

Jrd. Sjeng Bisschops 

B.g.v. 25 jarige jubilarissen en leden 

en overleden leden van mandoline-

vereniging Sorriënto; 

Zondag 27 mei 

11.00 Kindernevendienst 

Kerk. zangkoor Harmonia 

Marij Hamers-Herberichs ( nms. 

buurt); 

Jeu Thill (o); 

Jrd. ouders Frans Bleijlevens-Bröcheler 

(st); 

Jrd. ouders Habets-Schijen en Maria 

Spork-Habets (st); 

Jrd. ouders Otten-Merx en Johan  

Otten (st); 

Jrd. ouders Thomas-Dirrix (st); 

Jrd. echtp. Dodemont-Ramakers en 

Mathias (st); 

Jrd. ouders Dodemont-Schaeps (st); 

Rob Grooten (nms. Pap† en Mam); 

Tiny Cleuters-Claessens; 

Tonny Simon-Leijser (nms. bew. Ster-

flat); 

Clara Schielen-Hameleers : 

Ouders Otto en Tieneke Lemke-

Eggen (st); 

Jrd. Broeder Hubert de Montfort; 

Ouders Johan Lennartz-Eggen en 

schoondochter Jessy; 

Jrd. Harrie Otten; 

Jrd. Annie Bonten-Muijrers en Hub 

Bogman; 

Jrd. ouders Blezer-Huits en zoon 

Hein; 

Maandag 28 mei 

2e Pinksterdag  

Geen H.Mis (Dit jaar is de H.Mis 

in Ubachsberg) 

Dinsdag 29 mei 

19.00 

Voor de zieken van onze parochie; 

Donderdag 31 mei 

Kapel Rodeput 

19.00  Kerk. zangkoor Huls 

Sluiting meimaand 

Jrd. Harrie Otten (st); 

Giel en Bertha Xhonneux (st); 

Bart Dreuw; 

Broeder Hubert Jacobs; 
 

……………………………………………………… 

 

Overleden: 

- 2 apr:  Johan van de Weijer,  

86 jaar, Scheelenstraat 119 

- 14 apr: Don Grosjean,  

79 jaar, Kloosterstraat 95 

 
 

Sterkte aan de familie.  

 
……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Gaan trouwen: 

 

- 12 mei 13.00 

Alexander Negendank en  

Joyce Bisschops, Molsberg 54A 

 

 

Wij wensen jullie een mooie dag. 
……………………………………………………… 
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J O  L O O Z E N  &  Z N  B . V .  

MEESTER SCHILDERS 

Bart Loozen 
Dr. Poelsplein 8a 

6369 AV Simpelveld 

Tel. 045 - 544 15 91 

B.g.g. Tel. 06 - 533 592 12 

Fax 045 - 544 55 31 

Internet: www.loozen.info 

E-mail: schilder@loozen.info 

A l  m é é r  d a n  5 0  j a a r  

e e n  b e g r i p .  

 

 Raymond Spork 

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. 

 

Altijd leuke aanbiedingen 

Installatiebedrijf RAYMOND SPORK 

Vroenhofstraat 5 

6369 AP  SIMPELVELD 

Telefoon: 045 - 544 03 72 

Gas-, water-, sanitair-, en c.v.-installateur 
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Communiedatum 2013 

Ubachsberg:  Moederdag 12 mei  

Simpelveld:  Zondag 28 april 

 

Deurcollecte Misdienaars 
In Ubachsberg:  € 295,98 

In Simpelveld:  € 570,55 

De misdienaars en acolieten danken u voor uw gulle gaven. 

 

Opbrengsten vastenactie 

Hieronder de opbrengsten van de diverse acties die 

in onze parochies werden georganiseerd: 

Vanuit Ubachsberg: 

Verkoop schilderijen:  € 255,00 

Solidariteitsmaaltijd:  € 420,00 

Speurtocht:                                                €  21,30 

Offerblok kerk:     € 318,06 

Spaarpotjes kinderen basisschool Bergop:  € 291,55 

Vanuit Simpelveld: 

Solidariteitsmaaltijd:                                 €   233,50  

Speurtocht:                                             €     28,00 

Verkoop schilderijen:                               €   175,00 

Verkoop. broodhaantjes:                          €     98,82 

Koffiestop weekmarkt:                             €  46,86 

Offerblok kerk:       € 1.055,23 

 

TOTAALOPBRENGST VASTENAKTIE: € 2.943,32 

Pelgrimstocht Vastenaktie  

De Pelgrimstocht die Vastenaktie/Cordaid einde maart, 

begin april hield en waarbij de 75 deelnemers 80 km in 4 

dagen vanuit Simpelveld door het Limburgse Heuvelland en 

aangrenzende buitenland liepen, heeft tot nu toe een 

bedrag van € 71.000,- opgebracht. 

 Het bedrag is bestemd voor het project van 

Vastenaktie in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië. 

Onder de bezielende leiding van sister Brenda, lid van de 

Dochters van Liefde, worden daar allerlei activiteiten 

ontplooid om slumbewoners aan werk en inkomen te 

helpen en om hun kinderen naar school te laten gaat. Meer 

informatie over dat project is te vinden op http://

www.vastenaktie.nl/het-doel/.  

  

Tijdens de pelgrimstocht 

liepen de deelneemsters 

en deelnemers, waarvan 

niemand is uitgevallen, 

niet alleen gemiddeld 20 

km per dag, maar 

bezochten zij ook allerlei 

bedevaartsoorden en 

andere bezienswaardige plekken, waar ze als een bewijs 

een stempel kregen (zie foto). De pelgrims logeerden 

onder andere in Huize Damiaan in Simpelveld. Op 

zondagmorgen 1 april was er een aparte eucharistieviering 

in de parochiekerk van de H. Remigius, waaraan de meeste 

pelgrims deelnamen. 

Een van de 

deelnemers was 

de uit onze 

parochie 

afkomstige Guus 

Prevoo. Hij wist 

tot nu zelf meer 

dan € 2500,- in te 

zamelen voor 

Ethiopië. En nog 

steeds is sponsoring mogelijk en welkom, zie 

www.vastenaktie.nl/va/guus-prevoo/. Guus Prevoo: ‘Het is 

heel goed en inspirerend om samen met 75 andere mensen 

op weg te zijn naar en voor hetzelfde dubbele doel, 

namelijk de menswaardigheid van slumbewoners in Addis 

Abeba, en naar het fysieke doel van de bedevaart, Wittem, 

om daar een kaarsje aan te steken bij Gerardus’. De 

wandeling langs de Geul, die in Plombières in de grotten 

verdwijnt, door het Preussbos met zijn vele kruizen langs 

de Bittweg, langs de bronnen van Seffent en met een 

bezoek aan het Catharinekerkje in Lemiers met zijn 

muurschilderingen van Hans Truijen kende voor de 

pelgrims naast de genoemde nog veel andere 

hoogtepunten. En ook de onderlinge gesprekken en de 

avondprogramma’s, onder leiding van Hella van der Wijst, 

bekend van het KRO-programma De Wandeling, maakten 

de pelgrimstocht voor alle deelneemsters en deelnemers 

een unieke gebeurtenis. Volgens Cordaid-directeur René 

Grotenhuis komt er zeker weer een volgende editie van 

het evenement. 

http://www.vastenaktie.nl/het-doel/
http://www.vastenaktie.nl/het-doel/
http://www.vastenaktie.nl/va/guus-prevoo/
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Communicantjes Ubachsberg 

Zondag 10 mei om 10.00 uur ontvangen onderstaande 

kinderen uit groep 4 van bs Bergop hun 1e H. Communie. 

Wij wensen de communicanten van harte proficiat en een 

hele mooie dag. Op woensdag 23 mei om 19.00 vieren zij 

de dankmis aan de kapel in Colmont.  

Aimee Bego Widdershovenstraat 18 

Floris van Eijkelenburg  Hunsstraat 43 

Joyce Knops Landsruwe 8 

Kiki Kockelkoren Oude Schoolstraat 29 

Jèl Pluijmen Landsruwe 23 

Sam Schreurs Hunsstraat 46B 

Kim Stalman Landsruwe 37 

Janine Ubaghs Mingersborg 14 

Koffie na de mis 
Zaterdag 5 mei na de avondmis bent u weer welkom op de 

pastorie van Ubachsberg voor een heerlijk kopje koffie. 

Op Pinkstermaandag 28 mei na de mis van 11.00 uur is er 

eveneens gratis koffie met wat lekkers erbij op de pastorie. 

Sjlagerkonkoer 2012 in Ubachsberg 
Met de klanken van de carnavalssjlagers van vorig jaar nog 

vers in het gehoor, is Ubachsberg al druk bezig met de 

voorbereidingen voor het komende carnavalsseizoen. 

Stichting Leedjeskonkoer GenBerg organiseert dit jaar,  na 

het geweldig succes van afgelopen jaren, voor de 3e keer 

hun Leedjeskonkoer op Ubachsberg. Het konkoer vindt dit 

jaar plaats op zaterdag 17 november 2012. Heeft u 

interesse om deel te nemen aan dit konkoer: Meld u dan 

aan voor 15 mei a.s. via onderstaande  mailadres of  

telefoonnummer. Telefoon : 06 – 52 66 48 66 

Email : sjlagerkonkoergenberg@online.nl 

Wist u dat… 
- in de Bernarduskerk het kerkbezoek in het weekend is 

toegenomen, sinds er nog maar één weekendmis is?  

- dat tellingen van het aantal kerkbezoekers dit hebben 

uitgewezen? 

- dat zelfs de collecteopbrengsten hoger zijn, nu er nog 

maar één weekendmis is? 

- dat het inspirerender is om als één grote gemeenschap 

samen eucharistie te vieren? 

Jubileumvieringen op zondag 
Het kerkbestuur heeft besloten dat op zondag, mits er een 

priester beschikbaar is, enkel een extra H. Mis in de 

Bernarduskerk gevierd kan worden voor de viering van een 

verenigingsjubileum en niet voor een jubileum van 

afzonderlijke personen.  

Zo heeft de Ouderenvereniging Ubachsberg gevraagd om 

zondag 14 oktober een H. Mis tot dankzegging te mogen 

vieren in de Bernarduskerk b.g.v. hun 60 jarig jubileum. 

Daar de eigen parochiepriesters die dag al bezet zijn elders, 

hebben we pastor De Haas bereid gevonden deze extra H. 

Mis te celebreren; toevallig had hij deze zondag nog geen 

verplichtingen elders in het land. Men ziet, het is niet meer 

zo gemakkelijk een priester te vinden voor het celebreren 

van een H. Mis. 

Gebruik strooiveld kerkhof 
Wij willen vragen aan de gebruikers van het strooiveld om 

enkel herinneringsvoorwerpen of naamplaatjes van hun 

dierbare overledene aan te brengen op de daartoe 

bestemde gedachteniszuil en het verharde plateau 

eromheen. De groenvoorziening van het strooiveld is enkel 

bestemd voor de as-uitstrooiing en niet voor het inrichten 

van privé-monumentjes. Wij danken u voor uw 

medewerking. 

Binnenkort zal het strooiveld aangepast worden met 

diverse borders, zodat het strooiveld een meer natuurlijker 

Parochie Sint Bernardus  

Ubachsberg 
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uitstraling krijgt en er meer intieme plekjes komen voor 

het uitstrooien van de as. 

Parochie agenda Simpelveld - Ubachsberg 

1 mei opening meimaand  19.00 uur   

  kapel Rodeput 

4 mei ziekencommunie aan huis 

7 mei doopvoorbereiding 20.00 uur 

  parochiezaal 

8 mei onthulling plaquette pastoor Dydden   

  19.30uur 

  pastorie Simpelveld 

9 mei kinderclub De Wijnrank  14.00 -16.00 uur 

  parochiezaal 

10 mei vergadering kerkbestuur St.Remigius  

  20.00 uur 

  parochiezaal 

16 mei tienerclub De Wijnrank 18.30/20.30 uur 

  parochiezaal 

16 mei vergadering kerkbestuur St.Bernardus 

  19.45 uur 

   pastorie Ubachsberg 

27 mei koffie drinke noa de mès  

  parochiezaal/pastorietuin 

30 mei kinderclub De Wijnrank 14.00 -16.00 uur 

   parochiezaal  

30 mei verg. kerkbesturen Simpelveld Bocholtz 

  en Ubachsberg 

  20.00 uur 

  parochiezaal 

30 mei tienerclub De Wijnrank 18.30/20.30 uur 

 i.s.m. Jeugdcentrum 

12 mei Wereldwinkeldag 
Een dag waar de Wereldwinkel Voerendaal speciaal de 

aandacht vestigt op producten, gemaakt of verbouwd in 

ontwikkelingslanden. De collectie is zeer uitgebreid: 

kunstnijverheid, tassen, shawls, gebruiksvoorwerpen etc. 

Verder zijn er vele soorten voedingsproducten: koffie, thee, 

koekjes, chocolade, babbelaars, jam, chutney, en niet te 

vergeten onze wijnen. 

Om deze dag te vieren is er een kleurwedstrijd voor de 

kinderen. Bij aan koop van onze producten krijgt u een lot 

voor een fairtrade breakpakket. Bovendien hebben we een 

proeverij. Het wereldwinkelteam ziet uw bezoek aan de 

Hogeweg in Voerendaal met plezier tegemoet. 

Lentewandeltocht Ubachsberg 
Zondag 6 mei, Start vanaf 7.00 uur tot 14.00 uur vanaf 

Fanfarezaal De Auw Sjoeël, Oude Schoolstraat 33, 

Ubachsberg. Afstanden: 5, 10 15 en 20 km. Organisatie 

Fanfare St. Cecilia Ubachsberg. 

 
Uw adres voor aardappelen, 

groenten, fruit en boerderijzuivel. 

Tevens een ruim assortiment aan 

streekproducten. 

Boerderijwinkel Gebr. Spee 

Oude Schoolstraat 2a 

6367 HD Uachsberg 

Tel./Fax 045-5750108 

Mail info@boerderijwinkelgebrspee.nl 

www.boerderijwinkelubachsberg.nl 

Dankbetuiging 
 

Bij deze willen wij U allen 

hartelijk danken voor de 

felicitaties, de mooie 

kaarten en bloemen die we 

mochten ontvangen bij 

gelegenheid van ons  

50-Jarig Huwelijksfeest. 

 

 Roos en Wiel Hamers 

   en kinderen 
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 HOVENIERSBEDRIJF SOURETH 

Alles voor in en om de tuin o.a. 
vaste planten, hagen, bomen, heesters etc. 
meststoffen, potgrond, tuinturf en boomschors 
decoratie van o.a. gietijzer, leisteen en beton 
houten tuinmeubelen 
gereedschap 

de TUINDERIJ 

voor al  uw  tuinwerkzaamheden, 
grondverzet en (sier)-bestrating 
zowel voor de particulier als de 

zakelijke markt 

Openingstijden: 
- Dinsdag tot en met vrijdag 
  van 13.00 uur tot 17.00 uur 
- Zaterdag van 9.00 uur tot 16.30 uur 

Rolduckerweg 62 a / b 
6422 PT HEERLEN 
tel. 045 541 00 66 
Mob. 06 51 82 69 70 of  06 51 05 72 56 
www.soureth.nl 

NU VERKRIJGBAAR GROENTEPLANTEN, 

PERKPLANTEN, POTGROND ETC. 

 

Kerkrade  

Op maandag 16 april jl. zijn bij het computerhome van de SWOBS de lessen 
begonnen van het 2e kwartaal 2012. Als u deze keer nog geen besluit hebt 
genomen om ook eens die stap te zetten, dan bent u van harte welkom in de 
eerste week van oktober (begin van de najaarscursussen).  

Dan kunt u tijdens de feestdagen aan het einde van het jaar, uw familie en 
bekenden met enige trots het behaalde certificaat laten zien. Ook voor het laatste 
kwartaal van 2012 geldt de onderstaande kortingsregeling.  

1) wanneer partners zich inschrijven voor dezelfde cursus gedurende dezelfde 
periode is de korting € 30,00 op het totale bedrag.  

2) wanneer één cursist zich gelijktijdig inschrijft voor  twee cursussen is de korting 
eveneens € 30,00 op het totale bedrag.  

 

Dit zijn de cursussen waaraan u bij ons kunt deelnemen.  

Windows 7 deel 1 beginners  € 80  

Internet / e-mail / bankieren  € 80  

Windows 7 deel 2 gevorderden  € 80  

Opfris cursus (windows/internet)  € 40  

Word 2007  € 80  

Excel 2007  € 80  

Fotobewerking met Ulead  € 110  

Diashow maken met Arcsoft  € 95  

Videoshow maken met Magix 17  € 110  

Cursuskosten zijn inclusief alle lesmaterialen.  
 

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

 
Aanmelden kan op onze website (www.computerhome.info)  

of bel voor het inschrijfformulier naar, Dhr.Math Bisschops 

tel.045-5442407 of Dhr.Jan Mertens 045-5442523 

 Uw feest totaal verzorgd met naar keuze 

warm of koud buffet en dranken, 

bijv. 50 personen voor slechts 

€ 1.125,00 all in ( € 22,50 p.p. ) 

Restaurant en 

partycentrum 

Dirksstraat 2, 6367 HW Ubachsberg 

Telefoon 045-5754443 

B.g.g. 045 – 5752161 (tevens fax) 

Internetsite: www.montagnard.nl 
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Woensdag 2 mei. 

19:00:  

Gebedsdienst i.p.v. H. Mis 

Zaterdag 5 mei. 

Weekeinde: 5de zondag van Pasen. 

19:00: Volkszang 

1ste Jrd. Frieda Habets-Dondertman 

(o); 

Annie Franssen-Schijns; 

Funs Haesen (o); 

Netta Willems-Vromen (o); 

Leo Voncken (o); 

Tiny Erkens-Kuipers (o); 

Rosalie Pakbier-Bex (o); 

Tiny Souren-Frederix (o); 

Maria Rosenboom-Moedersheim en 

dochter Anny; 

Wiel Wiertz; 

Aad Martens; 

Ouders Ernes-Meessen en zonen; 

Jrd. Jef Jongen; 

Woensdag 9 mei. 

19:00 : 

Annie Franssen-Schijns; 

Ouders Bosch-Sieben en overleden 

familie; 

Ronald Bosten; 

Echtgenoten Rouwette-Bex (st); 

Maria Zitzen (st); 

Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st); 

Zaterdag 12 mei. 

Weekeinde: 6de zondag van Pasen. 

19:00: Volkszang 

Zwd. Anneke Zinzen-Kleijnen; 

1ste Jrd. Zus Ficker-Hendriks (o); 

Annie Franssen-Schijns (o); 

Wiel Smeets (o); 

jrd. Ben Franssen  

Ouders Bemelmans-Bisschops; 

Ouders Souren-Noteborn en zonen; 

Echtgenoten Bisschops-Engelen (st); 

Jrd. ouders Boumans-Braun (st); 

Jrd. Maria Pakbier-Laeven (st); 

Zondag 13 mei 

Viering 1ste H. Communie. 

10:00: m.m.v Fanfare 

Ouders Theunissen-Janssen, dochter 

Tiny en zoon Math; 

Woensdag 16 mei. 

19:00: 

Annie Franssen-Schijns; 

Fam. Offermans-Jongen; 

Jrd. Josephina Kerckhoffs (st); 

Jrd. Leo Zinzen (st); 

Donderdag 17 mei. 

Hemelvaart van de Heer. 

11:00: Gregoriaans 

Mia Jaskowiak-Monsuwé (b); 

Hein Cuijpers (o); 

Leo Heuts (o); 

Frieda Habets-Dondertman (o); 

Ouders Pieters-Groven; 

Vrijdag 18 mei. 

14:00: Huwelijksmis 

Martine Kicken en Mark  

Schoonbrood, Vrenkeweg 14. 

Onze hartelijke gelukwensen aan ons 

bruidspaar. Fijne dag toegewenst. 

Zaterdag 19 mei. 

Weekeinde: 7de zondag van Pasen. 

Collecte v.d. Ned. Missionarissen. 

19.00: Volkszang. 

Ans Engelen-Zinzen en Jan Engelen 

(o); 

Roos Hoenen-Muijtjens; 

Jrd. ouders Schouteten-Degens (st); 

Jrd. ouders Waelen Hamers (st); 

Woensdag 23 mei. 

19:00: Kapel Colmont:  

Dankmis communicanten 

Annie Franssen-Schijns; 

Maria Zitzen (st); 

Zaterdag 26 mei. 

Weekeinde van Pinksteren. 

19:00: Koor Oud Berglijsters. 

Funs Haesen (o); 

Wiel Smeets (b); 

Sjef Souren (verjaardag); 

Jrd. Hub Ernes; 

Jrd. ouders van Wersch-Meessen (st); 

Jrd. ouders Muijtjens-Laeven (st); 

Zondag 27 mei. 

Pinksteren 

9:45: G.K.Z. St. Bernardus. 

Hetty Dautzenberg-de la Bije (o); 

Anneke Aelmans-Voncken (b); 

Ouders Pieters-Groven; 

Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st); 

Jrd. John Schetters; 

Jrd. ouders van de Berg-Sieben (st); 

Maandag 28 mei. 

2de Pinksterdag. 

11:00: Gregoriaans. 

Hein Cuijpers (o); 

Woensdag 30 mei. 

19:00: 

Annie Franssen-Schijns; 

Ouders Franssen-Moulen; 
…………………………………………………… 

Overleden: 

8 apr: Harry Hamers, 92 jaar,  

Kerkstraat 26  

 

Sterkte aan de familie.  

Parochie Sint Bernardus Ubachsberg 
Kerkdiensten  

 

Opgave misintenties Ubachsberg 

Misintenties voor het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met dinsdag 22 mei,  

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

dagmorgen tussen 10.00 en 12.00 u.; ofwel woensdag na de avondmis tot 19.45 uur.  
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Woordzoeker Hemelvaart Pinksteren 
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Mamma blijf liggen 

Mamma blijf liggen -- het mag, ja het mag.  

Mamma, vandaag is het moederdag. 

Blijf lekker liggen--je hoeft niets te doen. 

Hier is een pakje en een dikke zoen. 

                

 

                

 

RK=LG   B=M 

JEZUS ZEI OOK TEGEN PETRUS 

------------------------------------------------------ 

              KOM JIJ OOK NAAR DE KINDERCLUB ? 

WOENSDAG 9 MEI  

HOUDEN WIJ WEER KINDERCLUB 

IN HET PAROCHIEZAALTJE 

 (INGANG TEGENOVER DE HOOFDIN-

GANG VAN DE KERK) 

 

HET WORDT WEER EEN GEZELLIGE WOENSDAGMIDDAG 

Samen luisteren naar mooie Bijbelverhalen, 

samen zingen, samen spelen, 

samen knutselen. 

Thema: meimaand  

Mariamaand / moederdagmaand 

JE BENT WELKOM VAN 14.00 TOT 16.00 UUR 

EIGEN BIJDRAGE: 1 EURO 

                                

Groetjes van Pastoor Pisters, tel: 045–5441818 

Email: pisters@parochiesimpelveld.nl 

Zie ook: www.parochiesimpelveld.nl / Wijnrank 

http://www.google.nl/imgres?um=1&hl=nl&biw=1024&bih=655&tbm=isch&tbnid=v-9ODXHFiFUJcM:&imgrefurl=http://www.animaatjes.nl/kleurplaten/moederdag/2/&docid=vCJPe8gnfE5GMM&imgurl=http://www.animaatjes.nl/kleurplaten/speciale-dagen/moederdag/Moederdag30.gif&w=443&
http://www.google.nl/imgres?um=1&hl=nl&biw=1024&bih=655&tbm=isch&tbnid=ccldVtV4az-T2M:&imgrefurl=http://partyflock.nl/topic/1110348:Simon_tekent_maandag_bij_Feyenoord.html&docid=yaStopqPtwxIhM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_uKYhTYLmzIc/TKBHMRF5IJI/AAAAAAAAA
http://www.google.nl/imgres?um=1&hl=nl&sa=N&biw=1024&bih=655&tbm=isch&tbnid=R_-ecpVW1OyZNM:&imgrefurl=http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-vork-i19154.html&docid=U1bk11KmRPyg2M&imgurl=http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-vork-dl19154.jpg&w=620&h=875&ei=ea
http://www.parochiesimpelveld.nl
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Pastoor R. Pisters  
Pastoriestraat 15 

6369 AN Simpelveld 

Tel. 045-544 18 18  

Email: pisters@parochiesimpelveld.nl 
 

Pastoor P. Pierik, parochieassistent 
Past. Neujeanstraat 8 

6351 GK Bocholtz 

Tel. 045-544 12 52  

Email: pastoorpierik@parochiebocholtz.nl 

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. 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  

 

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 

Tel. nummer: 045 - 575 25 01 

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 

Voor betaling misintenties: RABO 15.18.09.682   

Oplage 

Simpelveld 2650 stuks / Ubachsberg 770 stuks 

Het volgende nummer verschijnt op 29 mei. 
 

Redactie 

Mieny Grooten-Kleijnen, Hein Lemmens, Pastoor Pisters 

 

Inleveren kopij volgende uitgave  

Uiterlijk 15 mei. Liefst per e-mail: 

redactie@parochiesimpelveld.nl 
 

Opgeven misintenties volgende uitgave 

Misintenties t/m 30 juni kunt u opgeven t/m 22 mei. 

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
mailto:pisters.pr@parochie-hremigius.nl

