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De reisgids en de bijbel

Vakantie
De vakantie staat weer oor de deur bij velen, we trekken
erop uit ! Naar verre landen, de camping, het strand of
gewoon lekker thuis.

Een reisgids kwam op zijn weg een bijbel tegen.
Ze zaten beiden in een weekendtas.
De reisgids was een tikkeltje beduimeld,

Het woord vakantie komt van het latijnse „vacare‟ en dat
betekent „niets doen‟ Voor iedereen breekt er een periode
van rust aan, een aantal weken om ons zelf te zijn: geen
werk, stress of files.

de bijbel of hij pas gebonden was.

Maar echt niets doen, wie kan dat? Toch kan zo‟n periode
veel opleveren, door eens goed na te denken waar je mee
bezig bent , en je af te vragen of je je leven niet anders kunt
inrichten.

terwijl ik bijna zienderogen slijt.

Als je jezelf tot rust brengt, lijkt het leven om je heen ook
rustiger te worden. We brengen dan uiteindelijk meer tot
stand dan als we lopen te haasten
Wie naar andere landen gaat zou daar eens een kerkdienst
kunnen bezoeken of een kerk bezichtigen. Er wordt
weliswaar een andere taal gesproken, maar toch voelt zo‟n
dienst heel vertrouwd aan. De handelingen en rituelen zijn
meestal hetzelfde als bij ons. Vreemd, zeker, maar toch ook
weer niet, want je bent in Christus over alle (taal-)grenzen
heen met elkaar verbonden.
Blijft u in eigen land, dan is het zeker de moeite waard om
in juli en augustus eens naar de “open kerk dagen” te gaan.
De extra openstelling van de kerken in de zomermaanden
biedt aan bezoekers uit binnen- en buitenland de
gelegenheid de kerk te bezoeken.
Kerk open — Open kerk

Ook de Remigiuskerk is dit jaar weer opengesteld en zeker
de moeite waard om te bezichtigen.
De kerk is open in de maanden juli en
augustus, elke woensdag van 14.00 uur
tot 16.00 uur.
Bij min. 8 personen is er ook op
andere dagen een rondleiding mogelijk
o.l.v. een deskundige gids. Inlichtingen:
Gerard Frijns, tel. 06 538 708 05

“Zeg”, sprak de reisgids aarzelend tot de bijbel,
en uit zijn stem klonk zachtjes een verwijt.
Jij blijft zo nieuw ondanks het vele reizen,
Ze moeten mij natuurlijk veel gebruiken,
op mijn gegevens kun je altijd aan.
De mens zegt waar hij heen wil reizen,
ik geef vertrek- en halteplaatsen aan.
Toen sprak de bijbel en hij zuchtte even:
Ik ben de mensen niet zo naar de zin,
ik wijs wel de weg, maar wat zij lastig vinden;
bij mij staan er geen aankomsttijden in.

Collecte opbrengsten
-Kerkcollecte

voor

de

Nederlandse missionarissen:
Simpelveld € 328,50 en
Ubachsberg € 52,35.

-Dankmis communicantjes
Ubachsberg voor Kika
(kinderen kankervrij): De communicantjes zelf hebben het
mooie bedrag bij elkaar gebracht van € 135,- Een geweldig
resultaat voor 8 kinderen! De kerkcollecte bracht nog eens
extra € 32,67 op. In totaal € 167,67.
- Dankmis communicantjes Simpelveld: de 36 jongens en
meisjes uit Simpelveld gaven een mooi bedrag van € 158,Dit bedrag komt geheel ten goede aan het Melkfonds.

Communie- en vormseldata 2013
Eerste communie:
zondag 28 april Simpelveld en zondag 12 mei Ubachsberg.
Vormsel:
zaterdagavond 2 maart Simpelveld.

Pastoor en kerkbestuur wenst ieder een prettige vakantie.
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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.
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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Vrijwilligers opgelet

Summerschool voor jongeren

Voor alle parochievrijwilligers is er als dank dit jaar een
tuinfeest in de pastorietuin met barbecue.

Bestaat God eigenlijk wel?
Zijn Jezus‟ wonderen echt?
Is er wel zoiets als keuzevrijheid?
Wat heb ik aan de Kerk?
Is een mens meer dan zijn lichaam?
Op deze vragen, waarmee veel jongeren in deze tijd
kampen, wordt antwoord gegeven tijdens een zogeheten
'summerschool'. Deze wordt komende zomer in het
bisdom Roermond voor het eerst georganiseerd. Door en
in Grootseminarie Rolduc in Kerkrade. De midweek is
bedoeld voor katholieke jongeren tussen 18 en 30 jaar.

Zaterdagavond 7 juli na de avondmis van 19.00 uur voor de
vrijwilligers in Ubachsberg.
Zondagnamiddag 15 juli doen we hetzelfde vanaf 15.00 uur
in Simpelveld.
Denken jullie nog aan het inleveren van het
aanmeldingsbriefje ?
Vrijwilliger zijn…..
is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
is verbonden zijn, maar niet gebonden,
is onbetaalbaar, maar niet te koop.
is positief denken, is positief doen, met als enige doel,
voor jezelf en de ander: een goed gevoel.

Diaken worden ?
De pastoor meehelpen in het pastoraat?

'Een rechtvaardiging voor zijn leven'. Dat is de titel van een
boek waarin de bekende 19e eeuwse Engelse filosoof en
theoloog John Henry Newman gereageerd heeft op critici
van zijn katholieke geloof en levenswijze. Voor zichzelf en
de buitenwereld wilde hij daarmee aantonen welke
rationele argumenten hij had om als gelovige in een sterk
geseculariseerde wereld te leven. Ook in de 21e eeuw is
merkbaar dat een rechtvaardiging voor het eigen christelijk
leven meer dan ooit van belang is. Daarover gaat de
'summerschool'.
Deze vindt plaats van zondagmiddag 22 juli tot en met
zaterdagochtend 28 juli in Abdij Rolduc te Kerkrade en
wordt verzorgd door vakdocenten in filosofie en theologie
van het grootseminarie, te weten hulpbisschop Everard de
Jong, en de priesters Detlef Rohling, Lambert Hendriks, en
Harrie Quaedvlieg. Deelname bedraagt € 200,- (dat is
inclusief volpension en verblijf op één-persoonskamer met
douche).

De diakenopleiding van ons bisdom is ook toegankelijk
voor mannen en vrouwen die niet diaken willen worden
maar zich wel willen verdiepen in de theologie en de
filosofie.
Mannen en vrouwen ontvangen er een opleiding op HBOniveau, die hen voorbereidt op een taak in de kerk als
pastoraal werker(-ster), geestelijke verzorger(-ster) en
andere medewerkers in het apostolaat. Ook voor
katholieken die geen speciale taak in de kerk ambiëren,
bestaat de mogelijkheid hier hun geloof op een
wetenschappelijke wijze te verdiepen. Belangstellenden
kunnen informatie inwinnen bij de pastoor of op
www.rolduc.nl

Het programma voorziet in colleges en disputaties omtrent
vragen uit filosofie, theologie, Bijbelwetenschap en moraal
(colleges vereisen havo-vwo niveau), samen vieren van de
liturgie, Middaguitstapjes naar Maastricht en Aken en
gezellig samenzijn.
Aanbevolen door pastoor Pisters. Voor meer info en
aanmelding: (045) 5466822 of drohling@rolduc.nl
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Cursus inleiding filosofie
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die een eerste
kennis wil opdoen over de activiteit van het filosoferen en
over enkele hoofdthema‟s van de filosofie. Omdat de
cursus het karakter van een inleiding heeft, is geen
voorkennis vereist, behalve een geïnteresseerde
nieuwsgierigheid.
U kunt verwachten dat de volgende vragen aan de orde
komen:
Wat is filosoferen? En hoe doe je dat? Is het een
wetenschap of een „lifestyle‟?
Wat zijn de eerste stappen tot de filosofie? Kan iedereen
de filosofie binnentreden?
Wat is het belang en het nut van de filosofie? Kan zij helpen
bij het leven van alledag of bij het bestuderen van andere
wetenschappen?
Wat zijn de verschillende disciplines van de filosofie? Waar
houdt zij zich vooral mee bezig?
Met betrekking tot enkele filosofische onderwerpen zullen
we tevens aandacht besteden aan het volgende:
Bestaat er naast materie ook geest? Is de mens een wezen
uit lichaam en ziel?
Wat kan een mens weten en waar kan hij zeker van zijn?
Bestaat God?
Zijn er normen en waarden die voor alle mensen gelden?
De cursus vindt plaats te Kerkrade, Rolduc
(seminariegebouw), Heyendallaan 82 en begint na de
zomervakantie in september 2012; de volgende data in de
loop van het jaar 2012 staan reeds vast (de data van 2013
volgen t.z.t.):
18-09; 02-10; 16-10; 30-10; 13-11; 27-11; 11-12, telkens
van 20.00 – 21.45 uur.
Inleider is docent voor filosofie, Dr. Detlef Rohling.
Behalve een vrije gave voor koffie/thee zijn er geen kosten
aan verbonden. In verband met de organisatie is
voorafgaande opgave wenselijk bij: drohling@rolduc.nl of
via tel. 045-5466822. Aanbevolen door pastoor Pisters.

De eerstvolgende bijeenkomsten na de vakantie zijn op
maandag 10 september in Kerkrade en op 1 oktober in
Simpelveld.
Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen zich voor
de doopvoorbereiding opgeven bij de pastoor.

Geen woord- en communiediensten op
zondag
Waarom op zondag geen gebedsdienst houden in die
kerken waar geen eucharistie gevierd wordt bij gebrek aan
een priester? De vraag leeft in het hart van veel oprechte
gelovigen. Ze leeft ook in het geweten van wie lokaal als op
het vlak van het bisdom verantwoordelijkheid dragen.
Op het niveau van de wereldkerk is voorzien dat, in
bepaalde omstandigheden, de parochies die geen priester
ter beschikking hebben, op zondag toch zouden
samenkomen in gebed rond het Woord van de Heer. „Maar
of die omstandigheden gelden in onze streken is lang niet
evident. Er zijn integendeel goede redenen om, in ons land
en in onze tijd, de christenen juist nu uit te nodigen tot
eucharistie op een van de plaatsen waar die gevierd wordt,
en om die uitnodiging niet af te zwakken of te ontkrachten
door tegelijk op een nabij gelegen plaats een zondagse
woord- en communiedienst te houden‟, aldus Paul Van
Puyenbroeck, vicaris-generaal van het bisdom Gent.
„Ons bisdom
woord- en
overwegingen
fundamentele
Puyenbroeck.

voert een beleid waarbij vooralsnog geen
gebedsdiensten worden voorzien. De
die daartoe hebben geleid zijn zowel van
als van meer praktische aard‟, aldus Van

Van Puyenbroeck vindt gebedsdiensten echter niet
minderwaardig. „Zij vormen naast de eucharistie een rijke
aanvulling van het brede palet van de liturgie. Alleen
worden ze niet bedoeld of ingericht als alternatief voor de
zondagse eucharistie. Dit zou misleidend kunnen zijn, net
zoals ook communie in een gebedsdienst misleidend kan
zijn‟.
Ook in het bisdom Roermond zijn woord- en
communiediensten in het weekend niet toegestaan, aldus
bisschop Frans Wiertz.

Doopvoorbereiding
Op maandag 2 juli zijn de a.s.
ouders die hieraan willen
deelnemen van harte welkom om
20.00 uur in de parochiezaal,
ingang t.o.v. de kerk in
Simpelveld.

Voetballer wordt priester
Gewezen voetballer Phil Mulryne (34) is priesterstudies
gestart in Rome. Mulryne, een product van de
jeugdopleiding van Manchester United, speelde enkele jaren
bij de topclub Manchester United en voetbalde er met
topspelers als Ryan Giggs en David Beckham. Hij kon
Pagina 5

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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slechts moeilijk een vaste
plaats in de eerste ploeg
afdwingen en verkaste in
1999 naar Norwich.

Simpelveld en Ubachsberg. Het is hartstikke leuk om
misdienaar te zijn!

Na een verkeersongeval
brak hij in 2008 met het
voetbal en keerde hij terug
naar Ierland. Daar zette hij
zich in voor verschillende
liefdadigheidsorganisaties en
bood hij vooral hulp aan
daklozen.

Heb je een keer per maand een uurtje tijd …

Dankzij zijn vriendschap en gesprekken met bisschop Noel
Treanor van Down en Connor besloot hij uiteindelijk voor
het priesterschap te kiezen. Inmiddels is hij priesterstudies
gestart aan het Iers College in Rome.

Wil je graag meer weten? Wil je graag misdienaar worden?
Meld je dan aan bij Pastoor Pisters. Hij wil je er graag meer
over vertellen!

Koffiedrinken na de mis
Zondag 1 juli en op zondag 29 juli is er in Simpelveld
koffiedrinken na de mis van 11.00 uur in de pastorietuin.

Misdienaar zijn is heel erg leuk!
Als je misdienaar bent, help je, samen met
leeftijdsgenootjes, mee in de kerk. Nadat je de eerste
communie hebt gedaan kun je misdienaar worden. Eerst
krijg je uitleg wat je moet doen. Daarna ga je een paar keer
oefenen samen met andere misdienaars.
Je maakt de altaartafel klaar door de kelk en hostieschaal
naar het altaar te brengen. Je zorgt voor het water en de

Op vakantie !
Vakantietijd, je pakt je koffer en je vleit je op een exotisch
strand en geniet van de welverdiende rust.
Als de Paus naar zijn buitenverblijf Castelgandolfo vertrekt
om daar in de koelte door te kunnen werken, gaan
prelaten en priesters in Rome op vakantie. Dat wil zeggen,
ook zij pakken hun koffer en gaan naar verre oorden. In
hun koffer zit geen strandkleding en zonnebrandcrème,
maar het eigen missaal en een rozenkrans.

wijn. Daarnaast moet je de bel luiden en de kaarsen
vasthouden. Soms help je de pastoor of de kapelaan bij het
gebruiken van het wierookvat en het wijwatervat met
daarin de wijwaterkwast.

Het is tijd voor een opfrismoment zoals anderen misschien
om de zoveel tijd een opfriscursus volgen. Je trekt je terug
in stilte en eenzaamheid om ruimte te maken voor gebedsen geloofsverdieping. Door drukke werkzaamheden in de
parochie of andere bezigheden komt dit vaak in het
gedrang. Er wordt van elke priester verwacht dat hij in zijn
vakantietijd één week met retraite gaat. Dit kan ook in
groepsverband. Bisdommen organiseren retraiteweken
voor hun priesters. Kloosters in binnen- en buitenland
bieden ruimte aan en ademen de sfeer voor een zingevende
retraite. De locaties voor een retraite liggen vaak in een
mooie idyllische landschappelijke omgeving. Genieten van
een mooie wandeling is hier zeker niet verkeerd, maar het
uiteindelijke doel van deze week is niet het genieten maar
verdiepen.

Een paar keer per jaar wordt er een gezellige middag of
avond georganiseerd voor de misdienaars van de parochies

Ook wordt de eigen kansel vaak verwisseld voor een
tijdelijke preekstoel in den vreemde. Veel priesters die in
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Parochie Sint Remigius Simpelveld
Kerkdiensten
Opgave misintenties voor Simpelveld
Misintenties voor opname in het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met dinsdag 24 juli.
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 .

Zondag 1 juli
Koffie drinke noa de mès
11.00

Annie Joosten-Wenders (o);
Jrd. Mia Zinzen-Lennartz (st);
Jrd. Giel en Leentje Lardinois-Hamers;
Jrd. Jo Hollands (nms. echtg. en
kinderen);

Dinsdag 3 juli
19.00

Ouders Broekmans-Horbach (st);

Donderdag 5 juli
19.00

Mia Vleugels-Hamers (o);
Thea Sauren;
Jrd. Christien Hodinius-Meessen;

Vrijdag 6 juli
Vanaf 9.00 Ziekencommunie
aan huis
18.30
Aanbidding
19.00

Voor de intenties uit het boek in de
kerk;
Ouders Reinders-Peukens (st);

Zaterdag 7 juli

Dinsdag 10 juli

Weekend 14e zondag door het
jaar
17.45

19.00

Zwd. Frans Souren;
Zwd. Mien Smeets-Ernes;
Jrd. Piet Smeets;
Frans van der Smissen;
Ouders Genders-Bonten;
Sjeng Bisschops, ouders en fam.;
Gerda Gulpen (o);
Jrd. Hub Keijdener;
Jrd. ouders Wachelder-Herberichs;

Zondag 8 juli
11.00 Kerk.zangkoor Harmonia

Marij Hamers-Herberichs (nms. de
buurt);
Jrd. Math Grooten (st);
Wilhelm Kohl (st);
Jrd. ouders Willem Ploumen-Luja (st);
Martin Sijstermans (o);
Lenie Jongen-Henssen (o);
Jan Bemelmans;
Tonny Simons-Leijser (o);
Leo Kohl;
Barbara Ensink-Pisters (o);
Overl.ouders Packbier-ten Lohuis en
schoondochter Annie;
Uit dankbaarheid;
Jrd. Vic en Mia Spronck-Kooiker;
Jrd. ouders Hensgens-Lucassen en
kinderen;
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Overl. ouders en kinderen Xhonneux
(st);
Hans Hellenbrand (o);
Annie Joosten-Wenders (v.w.
verjaardag);

Donderdag 12 juli
19.00

Voor de zieken van onze parochie;
Huub Vermeeren (nms. bew.
Beaurepart);

Zaterdag 14 juli
13.30

Huwelijksmis
Jelle Dautzenberg en Diana
Dautzenberg

17.45
Weekend van 15e zondag door
het jaar

Jrd. Mia Scheeren-Prumpeler (st);
Josta, Jelle en Leo Kloth;
Lieske Vliex-Hermans (o);
Netta Bergmann-Luja (o);
Jrd. Servé Kleijnen;
Jrd. Albert Mens;
Jrd. Herman Joha en overl. fam.;
Jrd. ouders Hardy-Weijers;
Jrd. Harrie Jorissen;

Zondag 15 juli

Don Grosjean (o);
Jrd. Twan Voncken;

11.00

Rob Grooten (o);
Jrd. Marcel en Mia Simons-Vliegen
(st);
Voor overleden gelovigen (st);

Donderdag 26 juli
19.00

Giel en Bertha Xhonneux (st);
George Boltong;

Dinsdag 17 juli

Zaterdag 28 juli

19.00

Weekend van 17e zondag door
het jaar
17.45

Jrd. ouders Grassère-Maubach;

Donderdag 19 juli
19.00

Thea Sauren;
Overl. van fam. Vandeberg-Pelzer;

Zaterdag 21 juli
Weekend van 16e zondag door
het jaar
17.45

Zwd. Huub Vermeeren;
1e jrd. Andreas Beckers (o);
Zef van Loo (o);
Lieske de Wind-van Loo (o);

Zondag 22 juli
11.00

Zwd. Lieske Derks-Meessen;
Jrd. Maria Elisabeth Vreuls (st);
Tonny Simons-Leijsen ( nms. bew.
Sterflat);
Jeu Thill (o);
Overl. van fam. Janssen-Pelzer
Ouders Reulen-Doveren en Lie
Doveren;

Jrd. Ben Cuppens en ouders BroersBessems (st);
Jrd. Nic Loo en Trautje Dautzenberg
(st);
Jrd. Ketie van Tilburg-Bisschops en
wederz. ouders (st);
Maria Vanthoor (st);
Ger Wilhelmus (o);
Annie Gorissen-Aretz;
Johan van de Weijer (o);
Barbara Ensink-Pisters (nms. bew. v.d.
Leyenstr. en Cochemstr.);
Jrd. Hub Belleflamme;
Jrd. Annie Bisschoff-Janssen en zoon
Paul;
Jrd. Clara Dautzenberg-Leerssen;

Overleden:
- 30 mei: Mien Smeets-Ernes,
86 jaar, Zorgcentrum Bocholtz
- 31 mei: Frans Souren,
80 jaar, Kloosterstraat 27
- 1 juni: Lieske Derks-Meessen,
82 jaar, Pleistraat 15c
- 7 juni: Huub Vermeeren,
74 jaar, Markt 56
Sterkte aan de familie.
………………………………………………………

Gedoopt:
- 28 mei: Ayana Heuts, dochter van
Kenny Heuts en Regina Vijgen,
Reenstraat 12
- 15 juni: Britt Laeven, dochter van
Rob Laeven en Claudia Nix,
Panneslagerstraat 32

Zondag 29 juli
11.00
Koffie drinke noa de mès

Welkom in onze Kerk.
………………………………………………………

Jrd. echtp. Souren-Xhonneux (st);
Rob Grooten (nms. pap† en mam);
Jrd. ouders Engelen-Merx;

Dinsdag 31 juli
19.00

Voor de zieken van onze parochie;

Dinsdag 24 juli

Gaan trouwen:
Zaterdag 14 juli 13.30 uur:

Jelle Dautzenberg en
Diana Dautzenberg,
Romeinenstraat 36

19.00

Een fijne dag toegewenst.

Tilla Leunissen-Hensgens (o);
Jo Cremers (o);
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het buitenland werken gaan in deze periode terug naar hun
geboorteland om familie en vrienden te bezoeken en
tegelijkertijd een plaatselijke pastoor te vervangen die op
zijn beurt zo op retraite en op vakantie kan gaan. Ook de
Romeinse curiekardinalen keren terug naar hun
geboortestad of streek. Daar wordt door de parochies al
lang van te voren rekening mee gehouden, zodat de
kardinaal in kwestie minstens een keer de mis bij hen komt
vieren in die periode. Echte rust is voor hen moeilijk te
vinden.
Anderen pakken juist hun koffers in Rome uit om hier de
lege plekken op te vullen. Ook in de biechtstoelen, zoals
priester Math van Kampen, die elke zomer twee maanden
doorbrengt in Rome als biechtvader in de Sint Pieter
(rechts van het hoofdaltaar), zodat de penitenzers even hun
geplaagde oor elders te luister kunnen leggen.
Helemaal los van hun taak komen de meeste priesters
nooit in hun vakantie. De een vervangt de plebaan van een
grote kathedraal, de ander gaat borden wassen als
vrijwilliger in Lourdes. Enkele priesters keren terug naar de
universiteit om hun theologische kennis tijdens een
zomercursus te verfijnen.
Maar in Rome zie je dat er toch, naast alle vakantiebaantjes,
er ook tijd is voor een terrasje, een glaasje wijn en een
bordje pasta. Genieten toch!

Simpelveld en Ubachsberg is dat niet altijd mogelijk. Het
werk voor twee priesters wordt er niet minder op en
soms hebben ook zij andere activiteiten of zijn een keer
weg. Vroeger vond je altijd nog wel een rustende pastoor
of pater in de buurt, maar die zijn er haast niet meer. Hoe
graag wij u ter dienste zouden zijn, het kan wel eens
gebeuren dat we niet terstond beschikbaar of bereikbaar
zijn, zelfs niet op het mobiele nummer.
Wat te doen? Wat betekent dat? Het is belangrijk om te
weten dat het sacrament van de ziekenzalving niet
heilsnoodzakelijk is voor de katholiek. Dat is alleen het
doopsel. De ziekenzalving wil iemand helpen om in het
moeilijke uur van lijden en stervensgevaar overgave te
kunnen vinden, berusting en volharding, om zijn leven aan
God toe te vertrouwen. Er wordt ook een vergevend
karakter toegekend aan de zalving, maar je kunt het niet
zien als een beslissende factor om wel of niet naar de
hemel te gaan. Wat dat betreft zijn twee andere
sacramenten, nauw verbonden met de bediening, meer
beslissend, namelijk het sacrament van de biecht en de
communie. Maar omdat de ziekenzalving vaak
onvoorbereid plaatsvindt en de zieke al vaak te ver is in het
stervensproces, komt het daar in de praktijk meestal niet
van. Zij geven natuurlijk wel juist diepte aan de
ziekenzalving. En misschien nog een belangrijk punt om toe
te voegen: bediend worden betekent niet dat je dood moet
gaan. Je mag natuurlijk ook herstellen en genezen.
Wat kunt u doen? Op tijd bellen, niet uitstellen! Dat is het
allerbelangrijkste. Als je te lang wacht, wordt het risico des
te groter dat je op het gevraagde moment geen priester
kunt vinden. Door op tijd te bellen kan het sacrament
bovendien in alle rust beleefd worden, bij bewustzijn en het
geeft de kracht waarvoor het bedoeld is.
Wist u dat het sacrament van de ziekenzalving ook gegeven
mag worden wanneer iemand een zware operatie moet
ondergaan, of aan mensen op leeftijd, bijvoorbeeld bij het
bereiken van “de leeftijd der sterkeren” (80 jaar of ouder),
of zelfs eerder, wanneer de gezondheid begint na te laten?
En wist u dat de ziekenzalving ook meerdere malen
herhaald kan worden?

Help, een bediening! Maar de pastoor is
niet bereikbaar…
We hopen dat het u niet overkomt: met spoed moet een
dierbare bediend worden. U kunt zich voorstellen dat met
het afnemen van het aantal priesters dit wel eens een
probleem kan worden. We proberen altijd alles in het
werk te stellen om mensen in stervensnood nabij te zijn,
maar met twee priesters voor heel het cluster Bocholtz,

Bezoek ziekenhuizen
De pastores proberen regelmatig de zieken in ziekenhuis of
kliniek te bezoeken. Maar: zij krijgen de opnames niet door
van het ziekenhuis. Dan lopen zij de kamer voorbij!
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Dus: iemand opgenomen uit de familie of graag bezoek aan
huis? Laat het even weten aan uw pastoor, ook als het niet
ernstig is! Een bezoekje is voor ons een kleine moeite, en
voor de zieke meestal een groot plezier!

Beste dorpsgenoten,
Op 18 mei zijn wij nadat wij de pelgrimszegen van pastoor
Pisters hadden ontvangen en afscheid hadden genomen van
familie en vrienden onder begeleiding van een aantal
fietskameraden vertrokken richting Zuiden. De route die
wij hebben gevolgd “Langs Oude Wegen” (officiële naam
van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob) leidde ons
langs inderdaad oude wegen, langs akkers en weilanden,
door dorpjes, grote(re) steden , gehuchten, langs kerken,
kathedralen, kloosters, kapelletjes, kruisbeelden en beken,
rivieren, kanalen en over menige heuvels, bergen en door
bossen. Langs de route waren er genoeg gelegenheden om
een stempel te verkrijgen. Bij aankomst in Santiago dien je
de pelgrimspas te overleggen om aldaar het officiële
certificaat te kunnen ontvangen. Verder ook genoeg kansen
en gelegenheden om inspiratie en indrukken op te doen
die zeker als herinneringen bewaard zullen blijven.
De wegen waren over het algemeen vrij goed te begaan op
enkele slechtere trajecten na. De weersomstandigheden
waren wisselend van koude met regen, zon, hitte,
bewolking en stevige wind. Al met al goed fietsweer.

wij op 11 juni onder een goede conditie en zonder ook
maar één lekke band ons doel de kathedraal van Santiago
en het graf van Sint Jacob. Onze eindbestemming was
bereikt! Tot slot willen wij eenieder die direct en indirect
belangstelling en interesse heeft getoond voor, tijdens en
na onze reis hiervoor bedanken. Het was een
onvergetelijke reis.
Ralf en Wiel Pakbier uit Ubachsberg

Na het vertrek werd in Limbourg koffie gedronken en
afscheid genomen van enkele Plekkers. De dag werd
vervolgd richting Houflaize in de Ardennen alwaar de
eerste overnachting plaats vond. De andere fietskameraden
namen de 2e dag afscheid waarna wij de tocht alleen
vervolgden naar Frankrijk. Het noord Franse landschap is
golvend en glooiend en ons etappeschema kon goed
worden gevolgd. De tocht ging verder richting Vezelay.
Deze plaats wordt veel gebruikt als officiële startplaats
voor de pelgrimstocht naar Santiago. Verder via Nevers
waar Bernadette is opgebaard werd richting centraal
Frankrijk getrokken. Via de uitloopgebieden van het
Centraal Massief en door de Dordogne fietsten wij richting
Sint Jean Pied de Port. De voet van de Pyreneeën was
bereikt. Ook deze plaats wordt veel gebruikt om het
laatste deel van de Camino af te leggen. De eerste bergpas
en het overschrijden van de Frans-Spaanse grens was een
feit. Het traject werd voortgezet via Pamplona, Burgos,
Leon en uiteindelijk Santiago. Het Spaanse traject is met de
bergpassen ( hoogste top 1500m +NAP), de vele kleine
klimmetjes en de hoogvlakte waar de wind voor grote
weerstand zorgde een aparte belevenis.

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

Na 25 dagen en een afstand van bijna 2500 km bereikten
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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

HOVENIERSBEDRIJF SOURETH
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 24 juli,
tot 12.00 uur. De pastorie van Ubachsberg is hiervoor bereikbaar bij voorkeur op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 u.; ofwel woensdag na de avondmis tot 19.45 uur.

Woensdag 4 juli.
19:00 :

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

Zaterdag 7 juli.
Weekeinde: 14de zondag d/h
Jaar.
19:00: gemengd kerkelijk zangkoor St. Bernardus.

Leo Voncken;
Hetty Dautzenberg-de la Bije (o);
Rosalie Pakbier-Bex (o);
Juliëtte Waelen-Eichhorst (o);
Hub Crombach (Colmont) en dochter
Maria Crombach;
Wiel Wiertz;
Jrd. Frans Abels;
Jrd. Mireille Steinbusch;
Maria Bosch-Moonen en Zef Bosch;
Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st);
Jrd. ouders Ubachs-Wintgens (st);

Woensdag 11 juli.
19:00 :

Annie Franssen-Schijns;
Fam. Offermans-Jongen;

Zaterdag 14 juli.
15:00: Huwelijksmis

Lena Pape en Erik Jacobs

Wiel Smeets (o);
Anneke Zinzen-Kleijnen (o) en Harie
Zinzen;
Maria Caselli-Vonken (o);
Netta Willems-Vromen (o);
Ouders Schijen-Habets;
Jrd. ouders Maassen-Smeets en zoon
Johan;
Echtgenoten Bisschops-Engelen (st);
Jrd. ouders Lousberg-Vaessen (st);
Jrd. ouders Bessems-Franssen (st);

Woensdag 18 juli.
19:00 :

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

Weekeinde: 15 zondag d/h
Jaar.
19:00:

Annie Franssen-Schijns (o);
Frieda Habets-Dondertman (o);

……………………………………………………

Overleden:
7 juni: Tiny Eussen-Souren,
84 jaar, VKH, voorheen
Bernardusplein/Minnegardsweg.
Sterkte aan de familie.
……………………………………………………

Zaterdag 21 juli.
Weekeinde: 16de zondag d/h
Jaar.
19:00:

1ste Jrd. Hein Cuijpers;
Ans Engelen-Zinzen (o);
en Jan Engelen;
Jrd. ouders Voncken-Vliegen (st);
Jrd. echtgenoten Schijns-Donners (st);
Jrd. Sjeng Franssen (st);

Gedoopt:
10 juni: Sietse Engelen, zoon van
Maurice Engelen en Celine Roijen,
Klaverweerd 2.
Welkom in onze Kerk.
……………………………………………………

Woensdag 25 juli.
Gaan trouwen:

19:00:

Annie Franssen-Schijns;

Zaterdag 28 juli.
de

Ouders Prumpeler-Groven;
Jrd. ouders Ubachs-Rouwette en zoon
Leo (st);
Jrd. ouders Scheepers-Ubaghs (st);

Weekeinde: 17de zondag d/h
Jaar.
19.00:

Funs Haesen (o);
Aad Martens;
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Zaterdag 14 juli 15.00 uur
Lena Pape en Erik Jacobs
(uit Londen), p/a Mingersborg 17.
Een fijne dag toegewenst.

Daarom zei Jezus tegen hen: Kom mee, ook jullie moeten eens
naar een eenzame plaats waar je alleen bent en wat uit kunt rusten.
Marcus 6:31
stukje hierboven staat in de Bijbel.
Vakantie hebben we allemaal nodig om tot rust te komen.
Even niks wat moet, geen school, geen werk.
Fijn samen genieten van de vrije tijd. Misschien ga je wel
kamperen, of met een vliegtuig naar een ander land!
Waar je ook heen gaat, dichtbij of ver weg, God is overal!
Overal kun je bidden, overal kun je Hem bedanken.
En overal kun je Hem iets vragen.

Opzij opzij!
Alle grote mensen opzij!
Want wij mogen erbij!
Onze lieve Heer zei het Zelf
hoor!
Dus uit de weg! We mogen
erdoor!
Zeg meneer, kijk niet zo sip
Hoorde U het niet? U moet
zijn zoals ik!
Ik wil rennen naar de Heer
En Hem omarmen een keer!
opzij! toe, nu!
ja mevrouw, ook u!
dus als u nu even niet zeurt,
wij zijn aan de beurt!
Niemand houdt ons tegen
Want wij krijgen de zegen!!

Bescherm mij, God
bij Jou ben ik veilig.
Want niemand is
groter dan jij.
Zelfs ’s nachts
denk ik aan Jou.
Met Jou aan mijn zijde
zal mij niets overkomen.
In jouw nabijheid ben ik
gelukkig.
Amen
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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 31 juli.

Redactie
Mieny Grooten-Kleijnen, Hein Lemmens, Pastoor Pisters

Inleveren kopij volgende uitgave
Uiterlijk 17 juli. Liefst per e-mail:
redactie@parochiesimpelveld.nl

Opgeven misintenties volgende uitgave
Misintenties t/m 31 augustus kunt u opgeven t/m 24 juli.
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
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(18.30 aanbidding)

