SIMPELVELD en UBACHSBERG

Junimaand – H.Hartmaand
Op de derde vrijdag na Pinksteren wordt het feest gevierd
van het Heilig Hart. Aan de verering van het Hart van
Jezus ligt de gedachte ten grondslag dat het hart de bron is
van de liefde. De populariteit van deze devotie vindt haar
oorsprong in de visioenen van de heilige Margaretha Maria
Alacoque (1647-1690) in een klooster te Paray-le-Monial
in Frankrijk. Dat het hart symbool is van iemands karakter,
is bekend. We zeggen van mensen dat zij een goed hart of
juist omgekeerd een hart van steen hebben. Van Jezus
Christus weten wij dat Hij zich in zijn grote liefde voor
ons gegeven heeft. Het Heilig Hart van Jezus is het
symbool van zijn allesomvattende liefde. Het Heilig Hart
wordt vereerd op elke eerste vrijdag van de maand. De
praktijk is gegroeid naar aanleiding van de visioenen van de
H. Margaretha Maria.
Dit jaar valt het H. Hartfeest op vrijdag 15 juni. De viering
op een vrijdag is een verwijzing naar Goede Vrijdag, de
dag waarop Jezus als teken van liefde tot het uiterste toe
zijn leven heeft gegeven, opdat allen die in Hem geloven
leven mogen hebben in overvloed.
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te bidden. Veel mensen hebben een Heilig Hartbeeld in
hun huis. Het Heilig Hartfeest heeft een diepe Bijbelse en
spirituele inhoud en het is verrijkend om dit feest mee te
vieren. Voor onze samenwerkende parochies wordt het
H. Hartfeest gevierd in de Heilig Hartkapel te
Bosschenhuizen: Vrijdag 15 juni om 19.00 uur en deze
H.Mis zal worden opgeluisterd door het Kerkelijk
Zangkoor Sint Jozef Arbeider.
In de maand juni wordt er in de H.Hartkapel van
Bosschenhuizen ook elke vrijdag om 20.00 uur de
rozenkrans gebeden. Wees welkom om mee te vieren.

Vaderdag 17 juni
Beste kinderen, mensen van de parochie, maar vooral
beste vaders: zondag 17 juni vieren we weer Vaderdag!
De natuur staat op zijn mooist: de kleuren van de bomen,
de bloemen doen ons weer openbloeien. We hebben
weer zoveel zin in leuke en mooie dingen, we willen
mensen ontmoeten, spelen met de kinderen, erop uit
trekken, genieten...
Op Vaderdag willen we vooral de vaders laten genieten:
een ludiek versje, een lekker ontbijt, een speciale maaltijd,
een leuke cadeautje, een gezellige namiddag.
Vaderdag, voor velen een wondermooi gebeuren, voor
sommigen een uiterst droevige dag die doet terugdenken
aan mooie dingen van weleer en aan pijnlijke zaken van
nu... voor anderen een ouderwets feest, iets dan in ere
gehouden wordt zonder ware inhoud...
Hoe vullen we zelf Vaderdag in?
Kan dit feest in ons gezin, nog inhoud krijgen?
Durven we naar vader opkijken, zoals Jezus naar zijn
Vader keek?

Vroeger werd het H. Hart feest groots gevierd en legden
schoolkinderen bloemen neer bij het H. Hartbeeld. Op
het kerkplein van Ubachsberg en op het Dr.Poelsplein in
Simpelveld staat het Christusbeeld nog altijd, hopelijk op
15 juni door buurtbewoners weer versierd met mooie
bloemen. Regelmatig staan er voorbijgangers stil om even

Durven we met vader spreken, zoals Jezus tot zijn Vader
sprak?
Durven we naar vader luisteren, zoals Jezus naar zijn
Vader luisterde?
Of beperkt alles zich tot het leuke versje, het kadootje, de
uitstap en de maaltijd....
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Afd. SWOBS COMPUTERHOME BOCHOLTZ
Wilhelminastraat 19 te Bocholtz
www.computerhome.info
In de maanden Juli, Augustus en September 2012 worden bij het
Computerhome Bocholtz geen cursussen gegeven i.v.m.
zomervakantie. In deze maanden zijn er wel Vrije-oefenuren. Indien u
de opgedane kennis een beetje op peil wil houden kunt u hiervan
gebruik maken. In de eerste week van oktober beginnen weer de
nieuwe cursussen.

Dit zijn de cursussen waaraan u kunt deelnemen
Windows 7 deel 1 beginners
Internet / e-mail / bankieren
Windows 7 deel 2 gevorderden
Opfris cursus (windows/internet)
Word 2007
Excel 2007
Fotobewerking met Ulead
Diashow maken met Arcsoft
Videoshow maken met Magix 17

€
€
€
€
€
€
€
€
€

80
80
80
40
80
80
110
95
110

Cursuskosten zijn inclusief alle lesmaterialen. Vanaf de eerste
les kunt u een halfjaar gratis de vrije-oefenuren bezoeken.
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.
Aanmelden kan op onze website of bel voor het
inschrijfformulier naar, Dhr. Math Bisschops tel.045-5442407 of
Dhr. Jan Mertens 045-5442523

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.
Wij nodigen u uit voor de Algemene Ledenvergadering zondag 24 juni 2012.
Irmstraat 43, aanvang 11.00 uur.

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: helptelkander.simpelveld@hetnet.nl
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Op Vaderdag willen we naast onze aardse vader, ook aan
de Vader in de hemel denken en tot hem bidden:

aanbidding weer in ere herstelt, zal vroeg of laat tot bloei
komen".

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de
hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood,
En vergeef ons onze schuld
zoals ook wij aan anderen hun schuld
vergeven,
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.

Wat is het Allerheiligste?

Het Allerheiligste is de geconsacreerde hostie, gevat in een
'monstrans', een gouden houder. Die wordt dan op het
altaar geplaatst. Het Allerheiligste is dus volgens de leer van
de Kerk het lichaam van Christus, in de gedaante van
brood. Christus 'gaf' zichzelf aan de mensen tijdens het
laatste avondmaal. Hij brak het brood en deelde het aan
zijn vrienden (de apostelen) uit en zei: 'dit is mijn lichaam,
dat voor jullie gebroken zal worden'. Daarna nam Hij de
wijn en sprak: 'dit is mijn bloed'. Uitstelling van het
Allerheiligste of ook wel “Aanbidding” is dus een heel
bijzonder genademoment, waarvoor wij u willen uitnodigen
om eens een keertje op 1e vrijdag mee te bidden voor het
welzijn van uzelf en uw medeparochianen.

Opbrengst collecte

Verslag pelgrimstocht naar Rome

De kerkcollecte voor de priesteropleiding Rolduc bracht in
Simpelveld het mooie bedrag op van € 401,42 en in
Ubachsberg € 139,15, waarvoor onze hartelijke dank.

Op 30 april jongstleden vertrokken we vanuit Simpelveld
via Voerendaal met 25 “pelgrims” richting Brussel, om
vandaar uit met het vliegtuig naar Rome te vertrekken. Na
een voorspoedige vlucht en een mooie busreis dwars door

Aanbidding Allerheiligste
Elke 1e vrijdag van de maand, vlak voor de avondmis, is
aanbidding van het Allerheiligste in de Remigiuskerk. Het
Allerheiligste is dan op het altaar uitgesteld voor stil gebed
en aanbidding.
Dit is een eeuwenoude devotie. Eenieder concentreert zich
geheel op het Allerheiligste. Iedereen is welkom om binnen
te lopen en even tot rust te komen. Alles wat in een
parochie gedaan wordt, moet geconcentreerd zijn rond de
ene Heer. Dat bindt ons samen en dat is ons uitgangspunt.
Vandaar dit onmisbare initiatief. De vorige paus Johannes
Paulus de Grote
sprak: „Een waarlijk
moment van
aanbidding is meer
waard dan welk
werk van de kerk
ook, ook al is het
nog zo
apostolisch". De
zalige Moeder
Teresa van
Calcutta zei: „Een
parochie die de

Rome kwamen we in de namiddag bij ons hotel aan. Dit
hotel lag 10 minuten van de St. Pieter af en die werd dan
ook dezelfde avond door ons bezocht.
In ons gezelschap was ook pastoor Pisters , samen met zijn
heeroom aanwezig en zij zorgden dinsdagmorgen om 7.15
uur voor het eerste hoogtepunt van deze reis: Aan het
graf van St. Petrus werd namelijk voor ons gezelschap
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door hen de H. Mis opgedragen. Een indrukwekkende
gebeurtenis !
‘Middags werden er enkele bekende plekken en pleinen in
Rome bezocht zoals o.a. de Trevi fontein en Piazza Navona
met zijn geweldige fonteinen .
Op woensdagmorgen, opnieuw een hoogtepunt, een
audiëntie bij de paus op het Sint Pietersplein. Samen met
duizenden anderen werd de aanwezigheid van de Paus
afgewacht. Na zijn komst volgde een lange zit omdat elke
groep aanwezige pelgrims apart genoemd werden, waarna
telkens een geweldig gejuich losbarstte. ‘s Middags volgde
onder leiding van twee gidsen een tocht door de
catacomben onder de Sint Pieter tot aan het graf van Sint
Petrus. Een bijzondere gebeurtenis.
Op donderdag hebben we met een klein groepje o.l.v. de
pastoor (hij was reeds de tiende keer in Rome) een aantal
bijzondere kerken bezocht zoals: Sint Paulus buiten de
muren, Maria Maggiore en de kerk van de paus, de Sint Jan
van Lateranen. Heel bijzonder om te zien hoe bij deze
laatste kerk gelovigen al biddende op hun knieën de Heilige
Trap van Jezus (uit het Paleis van Pilatus) opgingen.
De laatste dag in Rome , vrijdag , hebben we benut voor
een bezoek aan het Colosseum en aan het Forum
Romanum. Twee bijzondere plekken uit de bloeiperiode
van het Romeinse Rijk.
Buiten al die bezienswaardigheden moet ook vermeld
worden dat we deel uit maakten van een bijzonder gezellige
groep, waarin hartelijk gelachen werd en een ongedwongen
sfeer heerste.
Zaterdag 5 mei werd dan ook met een blij gemoed de
terugtocht naar Simpelveld gemaakt. Een prachtige reis om
voldaan op terug te kijken.
Jo en Marlies Baggen

Verslag rouwverwerking
“Na lang aarzelen om gevolg te geven aan de uitnodiging
van de pastoor om deel te nemen aan de bijeenkomsten
voor rouwverwerking in onze parochie, ben ik toch blij dat
ik mee gedaan heb”, zo vertelt een deelneemster. “In het
begin denk je, het lukt me wel, maar je komt er snel achter
dat je ook andere mensen nodig hebt, die in hetzelfde
schuitje zitten”.
Iemand anders vertelt: ”Het verwerken van het verlies van
je dierbare is zo ingrijpend in je leven dat dit voor iemand
anders moeilijk voor te stellen is. Ik kan deze cursus
iedereen die een verlies geleden heeft van harte
aanbevelen. Voorop gesteld dat je ook genegen bent open
iets over jezelf te vertellen en je verdriet met de anderen
te willen delen. Het luisteren naar elkaars verdriet en
samen proberen hulp en steun te bieden schept een fijne
band in de loop van de bijeenkomsten. Soms liepen de
emoties hoog op en werden tranen gedroogd. Mijn
ervaring is dat je er toch sterker uit komt. Ook werd veel
gelachen”.
Dit zijn een paar voorbeelden die deelnemers verteld
hebben als afsluiting van de bijeenkomsten.
Bij de kennismakingsbijeenkomst kwamen 10 mensen kijken
of zij er wat aan konden hebben, zeven vrouwen en drie
mannen. De drempel om je op te geven om aan zoiets mee
te doen is zeer hoog. Voor mannen moeilijker dan voor
vrouwen. Dus respect voor hun durf. Drie mensen gingen
verhuizen, twee werden verliefd, een vond het ongeschikt
voor hem, met vijf mensen zijn we doorgegaan. Er waren
acht bijeenkomsten in het parochiezaaltje bij de
Remigiuskerk.
“Bij de eerste bijeenkomst nam ik een afwachtende houding
aan, zei iemand: Ik wilde wel eens horen wat de begeleiders
ons konden aanbieden om ons te helpen met het
rouwverdriet”. Het besef dat niet jou alleen dit verlies
overkomt geeft moed om verder te gaan. Ook was er
aandacht voor de religieuze kant van de dood, al bleven er
twijfels over hoe het hiernamaals er uit zou zien.
Als leiding kregen Martha Grosseibl en ondergetekende
alle lof voor hun professionele begeleiding, vooral hun
luisterend oor. Hun opzet, vooral om de deelnemers zelf
genoeg gelegenheid te geven hun verdriet te laten zien, was
heel goed. Iedere samenkomst wordt afgesloten met het
ontroerende gebed op muziek “Ik zal er zijn”. Op 10 mei
maakten we samen een uitstapje, met de trein naar Luik,
om naar het prachtige nieuwe station te bekijken en daarna
werden we uitgenodigd om ergens heerlijk te eten. Dat
was hééél gezellig.
Heerlen, 11 mei 2012. Jacques Vestjens, pastor.
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Raymond Spork

JO LOOZEN & ZN B.V.
MEESTER SCHILDERS

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

Al méér dan 50 jaar
een begrip.

Altijd leuke aanbiedingen

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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Priesterwijding Jan Geilen
Oud stagiair op weg naar priesterwijding

in de Kathedraal van de H. Christoffel, gelegen aan de
Markt te Roermond.

Jan Geilen is een telg uit een goed Rooms Katholiek gezin,
maar niets wees erop dat hij voorbestemd zou zijn om
priester te worden. Hij werd misdienaar en lid van de
scouting.
Jan bezocht na de Mavo-Havo de Pabo, maar zijn mentor
vond het geen goed idee dat hij voor de klas ging staan.
“Een enorme tegenslag voor mij, maar ook een eerste
markeringsmoment,” zegt Jan daar nu over. Hij ging niet bij
de pakken neer zitten maar ging de administratieve kant op
en na een avondstudie werd hij planeconoom bij de
gemeente Heerlen. Jan had een goed gevuld sociaal en
maatschappelijk leven dat hem in 2006 een Koninklijke
onderscheiding opleverde. Dat moment zette hem aan het
denken.
Jan: “Ik was 48 jaar en ik kreeg een lintje, was dat het nou?
Mijn ouders waren inmiddels overleden en mijn broer zat op zijn
plek in een gezinsvervangend tehuis. Ik merkte dat sommige
wegen in mijn leven stuk liepen. Thuis had ik een schotel
antenne. Die was op een dag door de wind uit de koers
gewaaid. Opnieuw richten leverde nieuwe zenders op, o.a. de
Duitse zender Bibel TV. Door dit programma voelde ik me
persoonlijk aangesproken. Op een zondag was er in de kerk een
priester die sprak over zijn seminarietijd en zijn weg naar het
priesterschap. Ook dat verhaal raakte me. Ik kreeg in de kerk
steeds vaker het gevoel dat ik met mezelf in de knoop zat, en
dat ik een andere weg moest inslaan. Het bezoek van mijn
pastoor, op de dag van de uitreiking van het lintje, heeft me het
laatste zetje gegeven. De zondag erna was het roepingzondag,
dat was gewoon mijn dag. Ik heb de pastoor gebeld voor een
gesprek, voor mij was toen ook duidelijk dat ik de hele weg
wilde gaan. Over mijn weg had ik geen twijfels meer, omdat God
al lange tijd met mij bezig was, maar ik nog niet zo met Hem.
Op roepingenzondag wist ik het zeker: “U God, hebt Mij
geroepen, en ik wil er voor gaan.”
Jan wilde in zijn diakenperiode werken in een combinatie
van stad en dorp. “Toen de bisschop mij vroeg of ik een
voorkeur had voor een plaats heb ik geantwoord: daar waar u
mij nodig heeft, en dat standpunt heb ik nog steeds”.
Jan Geilen was in 2010-2011 stagiair in onze parochies van
Ubachsberg en Simpelveld.
Bisschop Wiertz heeft Jan waardig bevonden en de
priesterwijding vindt plaats op zaterdag 2 juni om 10.30 uur

Zondag 3 juni om 11.00 uur zal Jan zijn eerste H. Mis
opdragen in de Grote Sint Jan in Hoensbroek. Aansluitend
gelegenheid tot feliciteren in O.L.V. Maagd der armen,
Zandbergsweg Hoensbroek.
Jan stelt uw aanwezigheid zeer op prijs

Parochie agenda Simpelveld –
Ubachsberg
1 juni ziekencommunie aan huis
13 juni tienerclub 18.30 uur – 20.30 uur

parochiezaal

14 juni kerkbestuur St. Remigius 20.00 uur parochiezaal
19 juni MOV vergadering

parochiezaal

20 juni kinderclub De Wijnrank uitstapje

verrassing

20 juni kerkbestuur Simpelveld/Ubachsberg 19.45 uur
parochiezaal
22 juni 16.30 uur lectorenvergadering

parochiezaal

27 juni tienerclub 18.30 uur – 20.30 uur

parochiezaal

1 juli koffie drinken na de mis

parochiezaal

2 juli doopkatechese

parochiezaal

Kerkbanken aangeboden
Op zaterdag 2 juni a.s. worden in de Remigiuskerk de
vlonders en enkele banken verwijderd uit het linker- en
rechtertransept. Maandag 4 juni wordt dan gestart met het
bijleggen van de tegelvloer.
Parochianen die interesse hebben in een kerkbank (lengte 5
meter), kunnen deze op zaterdagochtend 2 juni om 9 uur
ophalen bij de Remigiuskerk tegen een vrije gave. Wel dient
men zorg te dragen voor eigen vervoer.
Zijn er meer liefhebbers dan banken, dan is loting of de
kerkbanken van de hulpkerk Huls een optie.
Pagina 7

Parochie Sint Remigius Simpelveld
Kerkdiensten

Opgave misintenties voor Simpelveld
Misintenties voor opname in het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met dinsdag 19 juni.
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 .

Vrijdag 1 juni
V.a. 9.00 Ziekencommunie aan
huis
18.30 Aanbidding
19.00

Voor de intenties uit het boek in de
kerk;
Jrd. Pierre Bisschoff (st);

Zaterdag 2 juni
Weekend Heilige Drie-eenheid
17.45 Mannenkoor David

Zwd. Don Grosjean;
1e jrd. Anny Klemke-Bogman (o);
Frans van der Smissen (o);
Jrd. ouders Ad Beij en Annie BeijVandeberg en kleinzoon Ger Beij (st);
Jrd. ouders Kerckhoffs-Hensgens (st);
Jrd. ouders Muijrers-Scheeren en
dochters Mia en Gerda (st);
Jrd. Lambert Wings (st);
Jrd. ouders Schöller-Vleugels;
Gerda Gulpen (o);

Zondag 3 juni
11.00

Jrd. Sjef Engelen (st);
Jrd. echtp. Huveneers-van Ophoven
(st);
Jrd. Theo Rabeling en
Mariëlle Thomas-Rabeling (st);
Annie Joosten-Wenders (o);
Jrd. Marc Leunissen;
Voor intenties uit kapel in het Hellingbos;
Jrd. ouders Lennertz-Andriolo, zonen
Jup en Wiel en kleinzoon Dave;
Jrd. ouders Huijnen-Dormans;

Jrd. ouders Kockelkoren-Schmetz;

Dinsdag 5 juni
19.00

Ouders Broekmans-Horbach (st);
T.i.v. een zieke;

Donderdag 7 juni
19.00

Jrd. Tony en Keetje ReindersMommerskamp en voor de leden en
overleden leden van bewonersvereniging “De Ster”(Sterflat);

Zaterdag 9 juni
11.00
Huwelijksmis

Joost Schnackers en Maud
Pluijmaekers

Jrd. echtp. Pieter Storms-Haartmans
(st);
Tonny Simon-Leijser (o);
Jrd. ouders Storms-Dautzenberg,
dochter Lieske en fam.;
Tot dankzegging en bijzondere intenties en voor Traut Habets-Beckers en
Leo Müller;
Zef Jongen (v.w. verjaardag);

Dinsdag 12 juni
19.00

Jrd. ouders Swelsen-Meijers en zoon
(st);
Hans Hellenbrand (o);

Donderdag 14 juni
19.00

T.i.v. een zieke;
Weekend van Sacramentsdag
17.45

Frans van der Smissen ( nms. bew.
Sterflat);
Jrd. Cor Crijnen (st);
Ouders Palmen-Jaspers;
Jrd. Ria Pelzer-Dackus;
Jrd. ouders Genders-Bonten;
Ouders Vliex-Storms en fam.;
Jrd. Wiel Simons;
Jrd. ouders Goffin-Wiertz;
Jrd. ouders Wiertz-Veelings;
Jrd. Felecita Hamerlinck-Pisters;

Zondag 10 juni
11.00 Kindernevendienst
Kinderkoor De Wijnrank

Jrd. George Cremers (st);
Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st);
Jrd. Louise Ploumen-Schins (st);
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Vrijdag 15 juni
15.00

Huwelijksviering Rob Laeven en
Claudia Nix
tevens doopsel dochter Britt
19.00 Kapel Bosschenhuizen
Viering Heilig Hart van Jezus
Kerk. zangkoor Huls

Voor de zieken van onze parochie;

Zaterdag 16 juni
Weekend 11e zondag door het jaar

17.45

Zwd. Thea Sauren;
Zwd. Lieske de Wind-van Loo;
Zwd. Netta Bergmann-Luja;
Jrd. ouders Kevers-Houben (st);
Jrd. ouders Wiel en Antje VankanKnops (st);
Jrd. Sjef Knops (st);

Mia Scheeren-Prumpeler;
Johan Vliex en Gabriël Nijholt;
Jrd ouders Arets-Pricken (st);
Ouders Knops-Savelsbergh en ouders
Kneepkens-Schreibers;
Jan Schmitz (o);
Catharina Schmitz-Wauben (o);
Jrd. Joep en Wiel Breemen;
Jrd. ouders Grosjean-Simons en
dochter Wilma Kerckhoffs-Grosjean;
Jrd. ouders Kerckhoffs-Noteboren;

Zondag 17 juni
11.00 Kerk. zangkoor Harmonia

Zwd. Corrie Ensink-Pisters;
Jrd. ouders Bisschoff-Hollands (st);
Jrd. Annie Meijers (st);
Ouders Ploumen-Luja (st);
Voor priesterroepingen (st);
Jrd. Wiel Schrijvers (st);
Martin Sijstermans (o);
Jan Bemelmans;
Jrd. Troutje Kemmerling;
Ouders Sauren-Storms;
Ouders Vrusch-Vaesen en zoon Piet;
Ouders Faarts-Boumans en kleindochter Indy;

Dinsdag 19 juni
19.00

Tilla Leunissen-Hensgens (o);
Mia Vleugels-Hamers (o);

Donderdag 21 juni
19.00

Echtp. Kleijnen-Donners (st);
Jo Cremers (o);

Zaterdag 23 juni
Weekend Geboorte van H. Johannes de Doper
17.45

Marij Hamers-Herberichs (o);
Jeu Thill (nms. bew. Sterflat);
Zef van Loo (o);
Jrd. Wiel Smeets;
Lieske Vliex-Hermans (o);

Jrd. Bernard Spelthaen en Hub van
der Smissen;
Lieske de Wind-van Loo (o);
Jrd. Albert Dodemont;

Zondag 24 juni
11.00 Kindernevendienst

Anneke Souren-Kreuels (o);
Ouders Arets-Haambeukers, ouders
Kicken-Schrijvers en Sjeng Schrijvers
(st);
Jrd. echtp. Hamers-Sijben (st);
Echtp. Jaegers-Lemmens (v.w. trouwdag) (st);
Jrd. Jetty Meijers (st);
Jrd. ouders Possen-Vincken (st);
Jrd. ouders Smeets-Vinders (st);
Jrd. Jos en Hubertina VanhommerigHupperets (st);
Rob Grooten (nms Pap† en Mam);
Tonny Simon-Leijser (nms. bew. Sterflat);

Dinsdag 26 juni
19.00

Voor de zieken van onze parochie;

Donderdag 28 juni

Overleden:
1 mei : Corrie Ensink-Pisters,
93 jaar, v.d. Leyenstraat 22
- 2 mei: Anna van Houtem-Baggen,
90 jaar, Zorgcentrum Bocholtz
- 2 mei: Thea Sauren,
50 jaar, Pater Damiaanstraat 31
- 5 mei: Lieske de Wind-van Loo,
92 jaar, Mr. Jongenstraat 11
- 11 mei: Netta Bergmann-Luja,
90 jaar, Zorgcentrum Bocholtz
Sterkte aan de familie.
………………………………………………………

19.00

Giel en Bertha Xhonneux (st);

Zaterdag 30 juni
Weekend 13e zondag door het
jaar
17.45 Kerk.zangkoor Huls

Marij Hamers-Herberichs (o);
Ger Wilhelmus (o);
Gerda Gulpen( nms. bew. Remigiushöfke);
Corrie Ensink-Pisters (nms. bew. v.d.
Leyenstr. en Cochemstr.);
Johan van de Weijer (nms. bew. Sterflat)

Gaan trouwen:
- 9 juni: Joost Schnackers en Maud
Pluijmaekers, Bessenvlinderstraat
109, Eindhoven
- 15 juni: Rob Laeven en Claudia Nix,
Panneslagerstraat 32,
Wij wensen jullie een mooie dag.
………………………………………………………
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Parochie Sint Bernardus
Ubachsberg
Processie Ubachsberg
Op zondag 24 juni trekt
weer de processie door de
vol gen de st rat en va n
Ubachsberg:

Kerkstraat, Bernardusplein, Jozefstraat, Mingersborgerweg,
Mingersborg (rustaltaar) Mingersborgerweg, Vloedgraaf
(rustaltaar), Minnegardsweg, Kerkstraat, ontbinding aan
H. Hartbeeld kerk.

kunnen we dit jaar het parochietreffen iets grootser
aanpakken dan voorheen.
Zo zijn er voor een ieder, naast koffie of frisdrank,
broodjes met ham en kaas.
Het kerkplein zal worden ingericht met sta tafels en tafels
met stoelen, verder zullen voor de kinderen een
springkussen en een paar kleine beestjes worden geplaatst
om zich te vermaken. Natuurlijk zijn er voor hen ook
versnaperingen aanwezig.
Mocht het onverhoopt regenen, zodat de processie niet
kan uittrekken, dan zal het koffiedrinken in de pastorie
plaats vinden aansluitend aan de H. Mis van 9.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd, U komt toch ook ?
Kerkbestuur Bernardus Parochie Ubachsberg.

Opstelling processie
Schutterij

Kleurplaat voor de kinderen

Processiekruis met misdienaars

Ook de kinderen van Ubachsberg zijn van harte welkom na
de processie, omdat er voor voldoende vertier gezorgd is
op het kerkplein, zoals spelletjes, springkussen, schminken
e.d. Bij dit parochieblad zit een kleurplaat die de kinderen
mooi kunnen kleuren en na de processie kunnen afgeven bij
de kerk: er ligt dan een verrassing voor je klaar !

Communicantjes en Ouders Communicantjes
Gemengd koor St.Bernardus
Misdienaars en acolieten
Allerheiligste
Kerkbestuur

Wij hopen dan ook dat de kinderen van Ubachsberg met
velen zullen komen.

Oud kerkbestuur
College B&W
Dames parochianen
Fanfare

Afscheid in kerkbestuur

Mannen parochianen

Parochietreffen na de processie
Het parochietreffen na de processie is een niet meer weg
te denken traditie waarbij de inwoners van ons kerkdorp,
hun families en of kennissen ook van buiten het dorp,
elkaar kunnen ontmoeten in een gezellig samenzijn op het
kerkplein.
Dankzij de medewerking van de buurtverenigingen van de
Dalstraat, Kerkstraat, Minnegardsweg en Oude
Schoolstraat, onze vaste corvee dames en niet te vergeten
de financiële ondersteuning van de gemeente Voerendaal,

Na een periode van ruim 4 jaar
neemt Jacques Klinkenberg,
vanwege het bereiken van de
leeftijd van 75 jaar, afscheid van het
kerkbestuur. Wij bedanken Jacques
voor zijn enorme inzet in de afgelopen 4 jaar. Vele
technische klussen heeft hij geklaard en steeds stond hij
klaar met zijn helpende handen en deskundige adviezen op
velerlei vlak. Het was fijn samenwerken met hem in het
bestuur, en gelukkig blijft hij op de achtergrond actief met
de uitvoering van de werkzaamheden die hij tot op heden
verrichtte.
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Instrumentenactie fanfare
De fanfare St. Cecilia Ubachsberg houdt haar jaarlijkse
actie voor het instrumentenfonds vanaf maandag 21 mei t/
m maandag 4 juni. De fanfare dankt de Ubachsbergse
bevolking bij voorbaat voor hun gulle gaven!

Dagtocht Zij-Actief

zijn vanaf de kerk van Ubachsberg gestart en hopen op 11
of 12 juni in Santiago te arriveren.
Pastoor Pisters heeft hen beiden vlak voor de start de
pelgrimszegen gegeven voor een behouden reis en tevens
de eerste stempel (van de Bernardusparochie) uitgereikt
voor in hun pelgrimspaspoort.

Dinsdag 19 juni dagtocht naar Delft met Jacobs reizen.
We zullen samen met zij actief uit Schimmert deze reis
maken. Delft is vooral bekend uit de historische geschiedenis
van ons land, in 1584 werd er Willem van Oranje vermoord.
Ook beroemd om zijn aardewerk, dit uniek blauw
gedecoreerd aardewerk, is onder de naam "Delfts Blauw"
bekend. Dat nog op de traditionele wijze wordt vervaardigd in
de aardewerkfabriek "De Porcelyne Fles". Er is nog van alles te
beleven en te zien in Delft o.a. musea - hofjes -kerken botanische tuin bij de universiteit. De Nieuwe Kerk waar het
praalgraf van Willem van Oranje kan worden bezocht en waar
zich ook de grafkelder van de Oranjes bevindt. Ook de
rondvaart onder tientallen boogbruggen met een prachtig
uitzicht op de vele oude gevels en grachten is een van de
hoogtepunten.

Wij wensen Ralf en Wiel een onvergetelijke reis toe en dat
zij geïnspireerd en met vele fijne herinneringen huiswaarts
keren.

Programma:
8.00 uur: vertrek Bernardusplein
10.00 uur: pauze onder genot van kop koffie/thee en iets
lekkers
12.00 uur: aankomst Delft aansluitend bezoek Porcelyne Fles 13.30 uur: rondvaart aansluitend vrije tijd
16.15 uur: vertrek uit Delft
17.45 uur: diner in Soerendonk

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

19.45 uur: vertrek

Oude Schoolstraat 2a

21.15 uur: aankomst Ubachsberg.

6367 HD Uachsberg

Inbegrepen:- Busreis; koffie/thee met gebak; entree
museum de porceleyne fles; rondvaart en het diner.
Kosten voor leden en niet leden € 51,75 p.p. Opgeven zo
spoedig mogelijk bij M. Brouwers, Windschoor 6. Als U het
bedrag betaald heeft geldt dit als reservering. Wees er snel
bij want het aantal plaatsen is beperkt.

Per fiets naar Santiago de Compostella
Vanaf 18 mei zijn Wiel en Ralf Pakbier uit Ubachsberg een
pelgrimstocht per fiets naar Santiago de Compostella
begonnen, naar het graf van de heilige apostel Jacobus. Zij
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Tel./Fax 045-5750108
Mail info@boerderijwinkelgebrspee.nl
www.boerderijwinkelubachsberg.nl

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

HOVENIERS BEDR IJF SOU RETH
voor al uw tuinwerkzaamheden,
grondverzet en (sier)-bestrating
zowel voor de particulier als de
zakelijke markt

de TUINDERIJ
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







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.
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Parochie Sint Bernardus Ubachsberg
Kerkdiensten

Opgave misintenties Ubachsberg
Misintenties voor het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met dinsdag 19 juni,
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 2 juni.

Zaterdag 9 juni.

Woensdag 20 juni.

Weekeinde: H. Drie-Eenheid.
19:00: Volkszang.

Weekeinde: Sacramentsdag.
19:00: Volkszang.

19:00:

ste

1 Jrd. Leo Voncken (o);
Hetty Dautzenberg-de la Bije (o);
Frieda Habets-Dondertman (o);
Netta Willems-Vromen (o);
Jrd. Wiel Pakbier;
Rosalie Pakbier-Bex (o);
Leo Heuts;
Maria Rosenboom-Moedersheim en
dochter Anny;
Wiel Wiertz;
Vrony Abels-Hettinga en overleden
familie;
Sientje Voncken-Possen (verj.);
Maria Zitzen (verj.) (st);
Jrd. Wiel Keulartz;
Jrd. Maria Meulenberg (st);
Jrd. ouders Meulenberg-Eussen (st);
Jrd. Antoon Cox en Lucie CoxHorbach (st);

ste

1 Jrd. Tiny Erkens-Kuipers;
Leo Heuts (nms. A.K.);
Tiny Souren-Frederix (o);
Wiel Smeets (o);
Juliëtte Waelen-Eichhorst (o);
Anneke Zinzen-Kleijnen (o);
en Harie Zinzen;
Echtgenoten Bisschops-Engelen (st);
Jrd. Annie Pieters-Bisschops;
Jrd. ouders Meessen-Pijls (st);
Jrd. ouders Snijders-Bex (st);

Woensdag 13 juni.

19:00 :

Annie Franssen-Schijns;
Ronald Bosten;
John Schetters (verjaardag);
Echtgenoten Rouwette-Bex (st);
Maria Zitzen (st);
Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st);
Jrd. ouders Beckers-Pakbier (st);
Jrd. Martinus Vliegen (st);
Jrd. Agnes Zinzen (st);

Zaterdag 23 juni.
Weekeinde: Geboortefeest H.
Johannes de Doper
19.00: Gregoriaans.

Zeswekendienst Giel Bessems;
Frieda Habets-Dondertman (o);
Juliëtte Waelen-Eichhorst (o);
Mia Jaskowiak-Monsuwé;
Ouders Coort-Gerrits;

Zondag 24 juni.

19:00 :

Annie Franssen-Schijns;
Fam. Offermans-Jongen;
Jrd. ouders Hamers-Crasborn;

Zaterdag 16 juni.
Weekeinde: 11de zondag d/h Jaar.

19:00: Volkszang.

Woensdag 6 juni.

Annie Franssen-Schijns;
Jrd. Johan Souren;
Jrd. ouders Sieben-Royen (st);
Maria Zitzen (st);

Ans Engelen-Zinzen (o);
en Jan Engelen;
Annie Franssen-Schijns (o);
Funs Haesen (o);
Overledenen van de familie Freij;
Loe, Loes en John Knoops;
Sjef Souren;
Ouders Donners-Leunissen en
schoonzoon;
Jan Schaeks;
Jrd. Leo Winthagen;
Echtgenoten Schneiders-Zitsen (st);
Jrd. ouders Meijs-Kruijen en zoon
Alex (st);
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Processiezondag: 4de zondag na
Pinksteren.
9.00: Bernarduskoor en Fanfare.
Voor het Welzijn van alle Parochianen;

Woensdag 27 juni.
19:00:

Annie Franssen-Schijns;

Zaterdag 30 juni.
Weekeinde: 13 de zondag d/h Jaar.

19:00: Koor Oud Berglijsters.

Maria Caselli-Vonken (o);
Funs Haesen (o);
Leo Heuts (o);
Roos Hoenen Muijtjens;
……………………………………………………

Overleden:
8 mei: Giel Bessems,
29 jaar, Mostardstraat 27
Sterkte aan de familie.

WAAR BLIJFT DE TIJD
De tijd, we hebben het er vaak over:
Je bent te laat.
Kom je om 4 uur bij me spelen?
Ik zet de wekker op 7 uur.
Ik heb nu geen tijd.
Enz., enz.
En zo gaat het de hele dag door!
De tijd is erg belangrijk in ons leven. We staan er mee op en gaan er mee naar bed! Weet je wie nooit slaapt?
God! Hij slaapt nooit, Hij doet zelfs nooit even een dutje. God is altijd wakker en Hij let altijd op hoe het met je
gaat. Hij gaat nooit op vakantie. Hij is nooit druk. Hij zegt nooit: Ik heb nu even geen tijd. God verliest je nooit
uit het oog. Dat is een veilig gevoel!! God waakt over ons, altijd.
Maar, … hoor ik je denken, waar is God dan als er nare dingen gebeuren? Juist dan is God ook bij ons. Hij wil
ons door nare dingen heen dragen. Maar we kunnen niet altijd begrijpen waarom nare dingen gebeuren. En dat
hoeft ook niet, als we maar weten dat God bij ons is.
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KOM JIJ OOK NAAR

Gebedje

DE KINDERCLUB ?

Lieve God,
Wij hebben het vaak druk, Heer,
soms komen we tijd te kort.
U hebt nooit tijd te kort, U waakt altijd over ons.
Daarvoor wil ik U bedanken.
Leer ons ook een beetje tijd te maken voor U,
zodat we elke dag even een stille tijd houden

Woensdag 30 mei houden wij weer kinderclub in het

waarin we met U praten en in de Bijbel lezen.

parochiezaaltje (ingang tegenover de hoofdingang van de

Amen.

Remigiuskerk), van 14 tot 16 uur. Thema: Wees maar niet
bang, God zorgt als een Vader voor jou !
Op 20 juni organiseren wij de hele middag een uitstapje ter
afsluiting van het seizoen. Hiervoor moet je je wel voor 13
juni opgeven bij de pastoor.
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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 26 juni.

Opgeven kopij parochieblad
Artikelen voor het parochieblad dienen
uitsluitend gestuurd te worden naar:

Redactie

redactie@parochiesimpelveld.nl

Mieny Grooten-Kleijnen, Hein Lemmens, Pastoor Pisters

Let hierbij op de datum van de kopijstop die ver-

Inleveren kopij volgende uitgave

meld staat in het colofon achterop het parochieblad.

Uiterlijk 12 juni. Liefst per e-mail:
redactie@parochiesimpelveld.nl

Opgeven misintenties volgende uitgave
Misintenties t/m 31 juli kunt u opgeven t/m 19 juni.
Kosten: € 7 door de week; € 20 weekend en feestdagen.

Bezorgklachten
Hiervoor kunt u voor Simpelveld terecht bij Theo
Meijer tel. 06 1986 8816
In Ubachsberg s.v.p. melden op parochiekantoor.

Opgave in Simpelveld: maandag en vrijdag
van 10.00 uur -11.00 uur op het parochiekantoor.

Voor foto’s 1ste H. Communie en processie:

Opgave in Ubachsberg: dinsdagmorgen van 10.00 uur tot
12.00 uur op de pastorie.

www.parochiesimpelveld.nl

zie
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