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Avondwake op vooravond uitvaart 
 

Er zijn weinig zaken zo ingrijpend in ons leven dan het 

definitief afscheid moeten nemen van iemand die heel 

dicht bij je staat en je zeer dierbaar is. Toch worden we 

hier allemaal mee geconfronteerd. Hoe belangrijk is het 

dan om te merken dat er velen om je heen zijn die je in 

zo’n periode willen steunen door een warm woord, een 

gebaar of hun aanwezigheid. Allemaal zaken die een kleine 

bijdrage kunnen leveren om het proces van afscheid 

nemen een plek te gunnen. Hoe moeilijk dat vaak ook is. 

In veel niet-westerse culturen zie je dat mensen een 

afscheid samen willen verwerken, het verdriet proberen te 

delen, door heel dicht naar elkaar toe te trekken. Tot in 

de eerste helft van de vorige eeuw kenden we dit in onze 

streek ook heel sterk. Een overledene werd thuis 

opgebaard en er werd tot aan de begrafenis gewaakt en 

gebeden door familie, vrienden en buren. Deze traditie 

leidde tot ontmoeting van allen die één zaak gemeen 

hadden: het verlies van iemand die heel dicht bij hen 

stond. Maar die ontmoeting leidde ook tot gesprekken, 

gesprekken die veelal leidden tot het ophalen van 

herinneringen, gedachten aan en over degene van wie 

afscheid genomen moest worden. Naast het verdriet ook 

ruimte geven aan mooie herinneringen. En onbewust was 

men gestart met het proces van afscheid nemen. 

 

Tijden veranderden en lange tijd gaven we elkaar vaak 

letterlijk geen ruimte om verdriet en herinneringen te 

delen. In de afgelopen jaren is er vanuit de kerk weer plek 

gemaakt om tot een gezamenlijke beleving van het afscheid 

nemen te komen: de Avondwake. Een dergelijke viering, 

verzorgd door leken, wordt ook in onze parochie 

verzorgd. 

 

Het is een viering waarin het gedachtegoed van de 

overledene centraal staat. Vooraf aan deze viering wordt 

tijdens een gesprek met degene die de viering zal leiden 

samen met de familie een keuze gemaakt welke 

eigenschappen, kenmerken het meest bij de overledene 

behoren en bij de familie de meeste indruk achter laten. 

Ook wordt afgesproken op welke wijze de naaste familie 

een rol tijdens de viering kan hebben. 

Tijdens de bijeenkomst worden de gekozen thema’s op 

een symbolische wijze centraal gesteld. Korte 

herinneringen die dan ook gerelateerd worden aan 

teksten uit de bijbel en tevens worden andere passende 

overwegingen/overdenkingen gebruikt. Samen ook met 

alle aanwezigen herinneringen uitspreken, samen nadenken 

over mooie dingen die zeker ook een plek naast het 

verdriet mogen hebben. 

 

De mogelijkheid om in Simpelveld een avondwake te 

houden is op maandag, woensdag en vrijdag om 19.30 uur 

in de Remigiuskerk. Daarnaast blijft uiteraard de 

mogelijkheid om een overledene in de eucharistieviering 

op dinsdag- , donderdag- of zaterdagavond en op 

zondagmorgen, voorafgaande aan de plechtige 

uitvaartdienst, te gedenken. De keuze is aan de 

nabestaanden.  

Voor vragen of verdere informatie kunt u terecht bij 

pastoor Pisters of bij Joop Heuts (werkgroep avondwake) 

045 544 2827. 

 

In Ubachsberg is er een andere invulling van 

avondwake 

Het is gebruikelijk aan de uitvaart een avondwake te laten 

voorafgaan. In Ubachsberg is er in de regel een 

vooravondmis mogelijk op zaterdag en woensdag om 

19.00 uur in de Bernarduskerk. Op andere weekdagen is 

er ook een avondwake mogelijk. De parochieassistent van 

Kunrade-Voerendaal, John Gulpen, verzorgt deze dienst in 

Ubachsberg. Deze avondwake is een gebedsdienst waarin 

de overledene centraal staat. Samen met de familie wordt 

de wake voorbereid. In de avondwake is ook ruimte voor 

eigen muziek. Contactpersoon: pastoor Pisters of John 

Gulpen, tel. 06 5054 4105. 
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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  €  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.  
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  

WAT ZIJN DE VOORDELEN:  

HOGE UITKERING  

LAGE CONTRIBUTIE  

SNELLE EN ZORGVULDIGE DIENSTVERLENING  

GOEDE BEREIKBAARHEID  

UIT TE KEREN BEDRAG IS VRIJ BESTEEDBAAR  

HET BEGRAFENISFONDS VOOR EEN UITVAART OP MAAT.  

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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Maria-Tenhemelopneming  

of Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart is de Rooms-

katholieke benaming voor de feestdag van de opneming van 

Maria in de hemel "met lichaam en ziel". In de Orthodoxe 

Kerk wordt dit feest de Ontslapenis van de Moeder 

Gods genoemd. 

In de Rooms-katholieke Kerk is Maria-Tenhemelopneming 

een hoogfeest en wordt 

steeds op 15 augustus 

gevierd. In veel (katholieke) 

landen, waaronder België, 

Polen, Frankrijk, Luxemburg, 

Italië, Oostenrijk, Slovenië, 

Spanje en gedeeltelijk in 

Duitsland (in Saarland en 

gedeeltes van Beieren) is het 

een wettelijke feestdag. Het 

in de volksmond gebruikte 

"Maria Hemelvaart" is volgens het katholieke geloof niet 

correct omdat Maria niet zelf ten hemel opsteeg maar door 

God in de hemel werd opgenomen.  

Volkstradities  

Maria Hemelvaart was tot ver in de 20e eeuw een 

feestelijke vrije dag en stond in het teken van de 

Mariadevotie en de oogst. Uit dankbaarheid voor de goede 

oogst trokken vele mensen naar de verschillende 

Mariaheiligdommen. De dag werd ook wel 'Hoog Lieve 

Vrouwendag genoemd als start van een devotionele tijd tot 

8 september, het feest van Mariageboorte, de 'Lage Lieve 

Vrouwendag'. In deze periode is de natuur ons goed gezind, 

vertelt de overlevering. Giftige dieren hebben hun gif 

verloren en bloemen en kruiden hebben een bijzondere 

geneeskrachtige werking.  

 

Kroedwusj 
Zij-Actief Simpelveld gaat 

ook dit jaar weer op zoek 

naar zeven kruiden voor in 

de kroedwusj, die wij graag 

aan de kerkgangers op 

woensdag 15 augustus 

Maria Hemelvaart na de H. 

Mis van 11.00 uur in de 

Remigiuskerk  voor een 

kleine bijdrage aanbieden. 

De opbrengst gaat dit jaar 

naar de Alzheimer Stichting. 

 

Koffie na de mis 
Zondag 29 juli en zondag 26 augustus is er in Simpelveld na 

de mis van 11.00 uur koffiedrinken in de parochiezaal (bij 

goed weer in de tuin). 

 

Bernardusfeest  
Zaterdagavond 18 augustus vieren we in Ubachsberg het 

patroonsfeest van Sint Bernardus. Om 19.00 uur is de 

plechtige eucharistieviering in de Bernarduskerk, 

opgeluisterd door het Bernarduskoor.  

Na afloop is er gezellig koffiedrinken op de pastorie (bij 

goed weer in de tuin).  

 

Afscheid van Moeder Clara Fey 
Clara Fey werd in 1815 in 

Aken geboren. Op jonge 

leeftijd zette zij zich al in voor 

kinderen uit arme gezinnen. In 

1844 stichtte zij in Aken de 

Congregatie van de zusters 

van het arme Kind Jezus. De 

zusters zetten zich o.a. in 

voor verwaarloosde kinderen. 

Vanuit het moederhuis in 

Aken werden vele nieuwe 

kloosters gesticht over de 

hele wereld. Door de 

Kulturkampf (1872-1887) moest de congregatie Duitsland 

verlaten en vond men een nieuwe plaats voor het 

moederhuis in Simpelveld. Op 8 mei 1894 overleed 

Moeder Clara Fey. Zij werd begraven op het 

kloosterkerkhof. In 1934 vond zij uiteindelijk haar laatste 

rustplaats in de kloosterkerk van het moederhuis te 

Simpelveld. Nu de congregatie eind van het jaar het 

klooster gaat verlaten, wordt het gebeente van Moeder 

Clara Fey in alle stilte overgebracht naar de Dom van Aken 

waar zij een voorlopige rustplaats vindt.  

Vrijdagmorgen 31 augustus viert de bisschop, Mgr. Wiertz, 

samen met de zustergemeenschap om 10.00 uur een 

plechtige eucharistie tot dankzegging in de kloosterkerk. 

Gelegenheid tot afscheid nemen 

Voor de inwoners van Simpelveld bestaat de gelegenheid 

om een laatste groet te brengen aan Moeder Clara Fey, en 

wel op vrijdagmiddag 31 augustus tussen 15.00 en 17.00 

uur. In de kloosterkerk van Huize Loreto, Kloosterstraat 

68, is er dan gelegenheid tot stille aanbidding en 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_(moeder_Jezus)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hemel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ziel_(filosofie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Orthodoxe_Kerk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Orthodoxe_Kerk
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dankzegging voor alle goede werken die Moeder Clara Fey 

gedaan heeft.  

In het najaar zal er nog een aparte afscheidsviering zijn voor 

alle zusters , die tot op heden woonachtig zijn in het hele 

kloostercomplex, en waarbij ook heel de Simpelveldse 

gemeenschap uitgenodigd zal worden. Hier zullen we u in 

een later stadium verder over informeren. 

 

Nieuwe kosteres 
Het kerkbestuur St. Remigius heeft mevrouw Odie Niese-

Franken (67), Puntelstraat 78, per 1 juli 2012 aangesteld tot 

kosteres van de Remigiusparochie Simpelveld, als 

opvolgster van Jan Bisschoff.  Samen met Wim Moison en 

Piet Possen vormt zij nu het nieuwe kostersteam van onze 

parochie. Wij wensen haar een fijne tijd toe in dit mooie 

dienstwerk.  

Wij danken Sjef Vrusch en Math Kockelkoren voor de 

bereidwillige hulp in de afgelopen maanden.  

 

Pro Ecclesia voor Hub Hamers 

Zondag 1 juli j.l. werd aan Hub Hamers (77), uit de Oude 

Schoolstraat 9 te Ubachsberg, de kerkelijke onderscheiding 

“Pro Ecclesia et Pontifice” uitgereikt. 

Het was voor Hub een echte verrassing toen hij die 

zondagmiddag zijn familieleden, oud-kerkbestuursleden en 

ook pater Kleijkers en de dekens Clerx en Borghans trof 

op de pastorie van Ubachsberg. Pastoor Pisters en het 

kerkbestuur Sint Bernardus hadden geregeld dat Hub eens 

echt in het zonnetje gezet zou worden.  

Immers, de verdiensten van Hub voor de parochie Sint 

Bernardus zijn buitengewoon bijzonder te noemen. Zijn 

inzet begon omstreeks 1993 toen oud-pastoor Simons 

wegens afnemende gezondheid meer en meer van zijn 

krachten moest inleveren. Hub werd als het ware de 

rechterhand van pastoor Simons in het regelen en 

overnemen van de alledaagse praktische zaken omtrent het 

reilen en zeilen van de parochiegemeenschap. Na het 

overlijden van pastoor Simons in 1996 tot verleden jaar 

was Hub degene die het parochieleven grotendeels 

coördineerde  en in goede banen leidde.  

Hub Hamers was vele jaren lid van het kerkbestuur Sint 

Bernardus en was sinds 1993 tevens actief als vrijwilliger op 

vele fronten van het parochieleven. Zo hield hij de 

kerkadministratie bij, het beheer van het kerkhof, maakte 

hij het kerkklokje, was hij in de liturgie dienstbaar als 

collectant en communie-uitreiker en ook bemande hij vele 

jaren lang het parochiekantoor. Ook was hij de 

samensteller van de heruitgave van het kroniekboek van de 

parochie Ubachsberg. Dit voorjaar was hij 50 jaar gehuwd 

met Leny, zijn steun en toeverlaat. 

Vandaar dat hij dit jaar als kroon op zijn vrijwilligerswerk 

voor kerk en parochie de Pro Ecclesia ontving uit handen 

van pastoor Pisters. Vanaf deze plaats willen wij Hub van 

harte feliciteren met deze eervolle onderscheiding en 

daarbij ook zijn vrouw Leny danken voor al wat zij voor de 

Bernardusparochie heeft gedaan.  
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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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Mijn stagejaar in uw parochies 

De tijd is gekomen om afscheid te nemen. Mijn 

parochiestage is in juni ten einde gelopen. Tja, waar moet ik 

beginnen, want er zijn zoveel dingen die ik u graag zou 

willen vertellen, er zijn zovele mensen die ik moet 

bedanken. Waar ik mee wil beginnen is u allen te danken 

voor uw medeleven, uw geduld, uw geloof en uw steun en 

hulp. Als iemand uit India ervaar ik dit alles als een warm 

bad, waarin je je vaak en zo lang mogelijk wilt 

onderdompelen. 
 

In uw parochies heb ik veel mooie ervaringen meegemaakt. 

Mijn mooiste ervaringen waren de Sacramentsprocessies in 

Ubachsberg en Simpelveld, waar ik intens van genoten heb; 

het was een bijzondere ervaring voor mij om samen met u 

allen Christus door de straten te dragen. Zo wil Christus 

altijd onder ons zijn. Niet als een soort talisman om onze 

nek, maar Jezus als een kostbare schat in onze harten 

ronddragen en uitdragen iedere dag opnieuw. 

 

Bijzondere dank wil ik uitspreken aan uw pastoor Pisters, 

die mij tijdens het stagejaar begeleid heeft. Ik heb veel 

mogen leren, ondervinden en uitvoeren, achter de 

schermen kijken. Ik ben van een ander land hier gekomen 

en alles wat ik meegemaakt heb was nieuw voor mij, de 

meeste dingen heb ik voor de eerste keer meegemaakt 

sinds mijn komst naar Nederland. Maar met alle respect en 

geduld heeft de pastoor mij geholpen om alles beter te 

doen, om zaken te leren kennen en hij heeft mij 

geaccepteerd zoals ik ben. Dank voor deze geweldige 

leerschool. Het was echt een “learning by doing”, ofwel 

praktijk van de theorie. Ik wil uiteraard ook pater Kleijkers 

bedanken voor zijn bijdragen aan mijn vorming. 

 

Tja, en nu sta ik aan het einde, of nee juist aan het begin 

van een nieuw hoofdstuk van mijn leven. Dit hoofdstuk, 

waarvan de tekst dagelijks door God geschreven wordt, zal 

een andere zijn dan alle voorgaande hoofdstukken en toch 

past het in het geheel van mijn levensboek.  

 

Momenteel ben ik op zomervakantie in India, en op zondag 

22 juli j.l. ben ik door handoplegging van bisschop Arackal 

(Bisschop van het Syro-Malabaarse Katholiek Bisdom, 

Kanjirapally) samen met mijn twee andere collega’s tot 

diaken gewijd. Als iemand van u de foto’s van mijn 

diakenwijding graag wil zien, stuur dan een bericht naar 

mijn email muprappallil@gmail.com  Dan zal ik zeker vanuit 

India al die foto’s naar u doorsturen. Als God het wil, word 

ik in januari 2013 tot priester gewijd. Deze plechtigheid zal 

ook in India plaatsvinden.  

 

Ik had u graag van harte willen uitnodigen voor de 

diakenwijding in juli, maar helaas vond deze plaats in een 

ver land, in India. Maar toch vraag ik om jullie blijvend 

gebed. De bisschop van Roermond, Mgr. Wiertz, heeft mij 

na de diakenwijding benoemd in de Parochiefederatie 

Hoensbroek, alwaar ik vanaf 1 september a.s. zal wonen en 

werken en deel zal uitmaken van een energiek pastoraal 

team.  
 

Tot slot wil ik u allen nogmaals danken dat ik in uw midden 

mocht zijn en dat u mijn praktijkleraren bent geweest en ik 

wens u allen Gods rijke zegen.  

 

Rijo Muprappallil 

Gouden bruiloft 
Zaterdag 1 september a.s. vieren Zef en Leonie Hamers-

Willems, Minnegardsweg 5 Ubachsberg, om 15.00 uur hun 

gouden bruiloft in de Bernarduskerk met een plechtig 

gezongen H.Mis uit dankbaarheid.  

Het gouden bruidspaar zijn wij heel erg dankbaar omdat zij 

zoveel goede werken doen voor onze parochie.  

Samen helpen zij bij de bloemversiering in de kerk, zorgen 

zij voor een regelmatige schoonmaakbeurt en Leonie zingt 

al vele jaren met veel plezier bij ons Bernarduskoor. Vanaf 

deze plek feliciteren wij dit gouden bruidspaar en wensen 

hun een fijne feestdag toe. 
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Donderdag 2 augustus 

19.00 

Hans Hellenbrand (o); 

Jrd. Mathieu Scheeren en overlede-

nen van fam. Scheeren-Kemp; 

Vrijdag 3 augustus 
V.a. 9.00 uur Ziekencommunie  
18.30 Aanbidding 
19.00  
Voor de intenties uit het boek in de 
kerk; 

Mia Thill-Luiten (v.w. verjaardag); 

Zaterdag  4 augustus 

Weekend 18e zondag d/h jaar 

17.45 

Zwd. Karel Berk; 

Frans van der Smissen (nms. bew. 

Sterflat); 

Marij Hamers-Herberichs (o); 

Jrd. ouders Jorissen-Weerts (st); 

Jeu Thill (nms. bew. Sterflat); 

Gerda Gulpen (o); 

Jrd. Tony Görtzen; 

Math Vandenberg (v.w.verjaardag); 

Zondag 5 augustus 

11.00 

Lieske Derks-Meessen (o); 

Jrd. ouders Meijers-Brouwers en ou-

ders Waniorek; 

Dinsdag 7 augustus 

19.00 

Ouders Broekmans-Horbach (st); 

Donderdag 9 augustus 

19.00 

Huub Vermeeren (nms. bew. Huize 

Beaurepart); 

Clara Schielen-Hameleers; 

Zaterdag 11 augustus 

15.00 Huwelijksmis 

Bert Essers en Norma Bonten 

Weekend 19e zondag d/h jaar 

17.45 

Zwd. Wim Palmen; 

1e jrd. Jo Reinders (o); 

Jrd. Joep en Bep Breemen-Mevissen; 

Netta Bergmann-Luja (o); 

Jrd. ouders Pirnay-Mulleneers en 

zoon Jo; 

Jrd. Hans Croes; 

Mien Smeets-Ernes (nms. maandag-

avondclub Sterflat); 

Jrd. ouders Sluijsmans-Kleijnen en 

voor Heinz Wolters; 

Jrd. Vic Schreuders; 

Zondag 12 augustus 

11.00 

Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st); 

Voor priesterroepingen (st); 

Annie Thewessen-Heuts (st); 

Wiel Bindels; 

Dinsdag 14 augustus 

19.00 

Tilla Leunissen-Hensgens (o); 

Overled. van fam. Vandeberg-Pelzer; 

Jo Gotschalk en fam. Gotschalk-

Knops; 

Woensdag 15 augustus 

Maria Tenhemelopneming 

11.00 Kerk.Zangkoor Huls 

Levende en overl. weldoeners kapel 

“Sterre der Zee”(st); 

Jrd. Johan en Marieche Lennertz-

Eggen (st); 

Lenie Jongen-Henssen (o); 

Jan Bemelmans; 

Huub Vermeeren (o); 

Ben Starmans; 

Donderdag 16 augustus 

19.00 

Voor de zieken van onze parochie; 

Zaterdag 18 augustus 

Weekend 20e zondag d/h jaar 

17.45 

Zwd. Hub Fokkens; 

Jrd. ouders Anna en Johan Vliex en 

voor Gabriël en Gusti Nijholt; 

Lieske Vliex-Hermans (o); 

Mia Vleugels-Hamers (o); 

Mien Smeets-Ernes (o); 

Mia Zinzen-Lennartz; 

Jrd. ouders Coenen-Wiertz; 

Zondag 19 augustus 

11.00 

Jrd. overled. van fam. Vanthoor (st); 

Jrd. echtp. Rutters-Bonten (st); 

Jrd. Guus Pagen; 

Dinsdag 21 augustus 

19.00 

Echtp. Huveneers-van Ophoven (st); 

Don Grosjean (o); 

Lieske Derks-Meessen (o); 

Donderdag 23 augustus 

19.00 
Geen avondmis, wel woord- en 

communiedienst 

Zaterdag 25 augustus 

Weekend 21ste zondag d/h jaar: 

Miva collecte 

17.45 

 

Parochie Sint Remigius Simpelveld 
Kerkdiensten  

 

Opgave misintenties voor Simpelveld 

Misintenties voor opname in het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met dinsdag 21 augustus.  

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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1e jrd. Guus Quadvlieg en jrd. Riet 

Quadvlieg-Kleijnen; 

Jrd. Wiel en Käthe Houben-Lenoir 

(st); 

Jrd. Felix en Rie Rameckers-Hamers 

(st); 

Ouders Anna en Johan Vliex (st); 

Jrd. ouders Wauben-Bosten (st); 

Jrd. ouders Wierts-van Schaijk (st); 

Ger Wilhelmus (o); 

Zef van Loo (o); 

Lieske de Wind-van Loo (o); 

Johan van de Weijer (nms. bew. Ster-

flat); 

Leden en overl. leden  

gymnastiekvereniging WNK b.g.v. 

150 jarig jubileum; 

Jo Voragen en overled. familieleden; 

Karel Berk (o); 

Annie Bisschoff-Hendriks; 

Jrd. Will Bisschoff; 

Zondag 26 augustus 

11.00 Kindernevendienst 

Kerk. zangkoor Harmonia 

1e jrd. Jeu Thill (o); 

Jrd. ouders Bleijlevens-Meertens (st); 

Jrd. ouders Schepers-Boumans en 

kinderen (st); 

Martin Sijstermans (o); 

Rob Grooten (nms. pap† en mam); 

Tonny Simon-Leijser (o); 

Jrd. Hubert en Maria Ploumen-Loo; 

Aalm. Huub Lumeij en Wim Lumeij; 

Jrd. ouders Hamers-Pelzer en schoon-

zoon Wiel Camps; 

Barbara Ensink-Pisters (o); 

Jrd. Ouders Lerschen-Pelzer, Fer en 

Maria; 

Ouders Rouhl-Brouwers, ouders  

Geilenkirchen-Vondenhoff en Jan 

Rouhl; 

Dinsdag 28 augustus 

19.00 

Overled. van fam. Vandeberg-Pelzer; 

Donderdag 30 augustus 

19.00 

Giel en Bertha Xhonneux  (st); 
……………………………………………………… 

Overleden: 

- 20 juni: Karel Berk,  

78 jaar, Haembuckersstraat 25 

- 27 juni: Wim Palmen,  

47 jaar, Galileastraat 20, Heerlen 

- 5 juli:  Hub Fokkens,  

74 jaar, Cochemstraat 2 
 

Tevens wordt gebed gevraagd voor  

Nelly Bianchi-Bisschoff, 75 jaar,  

Lerschenstraat 15, overleden1 juli, 

uitvaart vond plaats in Welten 
 

Sterkte aan de familie.  
……………………………………………………… 

 

 

 

Gedoopt: 

- 23 juni: Florine Lauterfeld, dochter 

van Ron Lauterfeld en Seline Bindels, 

Plaarstraat 4 

- 1 juli: Quinten Voncken, zoon van 

Roger Voncken en Benita Henstra, 

Pleistraat 18 

- 15 juli: Nica Geurts, dochter van 

Denise Geurts, Brandstraat 23 

15 juli: Hailey Beer, dochter van Hub 

Beer en Melanie Sterk, Drievogel-

straat 99, Kerkrade 
 

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

Gaan trouwen:  

-11 augustus: Bert Essers en Norma 

Bonten, Kennedystraat 15, Heel 
 

-1 september 14.00 uur  

Fion Heiligers en burgemeester  

Richard de Boer, Het Ambacht 60, 

Brunssum. 
 

 

Proficiat en een mooie dag toege-

wenst. 
……………………………………………………… 

 AUGUSTUS 2011    AUGUSTUS 2012 
 

JAN WINDT 

 
Een jaar geleden hebben wij van JAN afscheid moeten 

nemen. Een jaar van veel verdriet, leegte en gemis, 

maar ook van veel warmte en medeleven. 

 
Jan z’n motto was om van elke dag “iets” te maken 

en vooral niet te vergeten “geniet”momenten te creëren. 

Deze gedachte van JAN geeft ons kracht. 

De herinneringen blijven. 

 
Thea Windt-Hogeland 

 
Marcel en Evelien   Patrice en Klaas-Jan 

Anna, Faas   Bauke, Jinte 
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GEBEDSDAG VOOR ONZE KINDEREN 

“biddende moeders, oma’s”  
Als ouder heb je een grote wens: dat je kinderen gelukkig 

worden. Helaas groeien ze op in een wereld waarin niet 

alleen aangename dingen gebeuren maar waarin ook 

problemen voorkomen zoals pesterijen, ziekten, problemen 

op school, verslavingen, verbroken relaties, noem maar op.  

 

In 1995 besloten twee Engelse grootmoeders om te gaan 

bidden voor hun eigen kinderen en andermans kinderen. Al 

snel sloten andere moeders zich bij hen aan. 

Zo ontstond Mothers Prayers, Biddende Moeders. 

Op dit moment zijn er duizenden gebedsgroepjes verspreid 

over meer dan 100 landen. 

 

In Limburg zijn inmiddels 30 groepjes biddende moeders 
die wekelijks of om de twee weken bij elkaar komen om 

voor hun kinderen en andere intenties te bidden. 

Datum: Dinsdag 11 september 

Adres: Pastorie Ubachsberg 

 Kerkstraat 28 Ubachsberg. 

Programma: 

09.30 uur  Ontvangst. 

10.00 uur  Inleiding “verheug je in het moederschap” 

11.00 uur  Gebedsuur, waar we gaan bidden voor onze  

  kinderen. 

12.00 uur  Lunch (koffie, thee wordt verzorgd, graag  

  lunchpakket zelf meenemen). 

13.00 uur  Vervolg inleiding. 

14.30 uur  Eucharistieviering. 
 

Deze gebedsdagen worden in samenwerking met Mothers 

Prayers Nederland georganiseerd door het Centrum voor 

Huwelijk en Gezin van het bisdom Roermond. 
 

Aanmelding en informatie bij pastoor Pisters of bij het 

secretariaat van de afdeling Huwelijk en Gezin:  

Myriam Rademaker 

chg@bisdom-roermond.nl    

Tel. 0475-386892. 

Deelname is gratis. 

Collecte 
De collecte voor de darm- en leverstichting heeft in 

Ubachsberg het mooie bedrag  van  € 589,87 opgebracht. 

Bedankt voor uw gulle gaven. 
 

In het weekend van 25 en 26 augustus is er in onze kerken 

een collecte voor de MIVA (missieverkeersmiddelenaktie). 

Woonhuis te huur 
Per 1 augustus komt het riante 

halfvrijstaande woonhuis, 

Pastoriestraat 13, vrij voor 

verhuur. Dit grote historische 

pand ligt tegenover de kerk, 

dus centraal in Simpelveld 

gelegen. Aan slechts één zijde 

ligt het vast aan de oude poort van de voormalige boerderij 

van de pastorie.  Achterom kleine tuin, geen garage. 

De indeling van dit huis is als volgt:  

Begane grond: meerdere bergingen; ruime keuken; 

eetkamer; woonkamer; toilet.  

1e Verdieping: 4 ruime slaapkamers 9, 12, 16 en 20 m²; 

douche met toilet; berging.  

2e Verdieping: bereikbaar via een vaste trap, ruime 

werkkamer met berging.  

Voor meer informatie kunt u bellen met het kerkbestuur:  

Jo Kohl, telefoon 06-29068001. 

 
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 

Op deze gebedsdag voor onze kinderen 

zijn alle moeders/oma’s en vrouwen met 

een hart voor kinderen welkom; zowel de 

fysieke als de geestelijke moeders/oma’s 

mailto:chg@bisdom-roermond.nl
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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 MOOIE HORTENSIA’S EN 
VASTE PLANTEN   

HOUTEN TUINMEUBELEN  

 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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Barbecue voor vrijwilligers van parochie Simpelveld en Ubachsberg 

Met dank aan Frank Laumen en Rob Habets voor het 

gratis beschikbaar stellen van de parasols die in Simpel-

veld bescherming brachten tegen de regen. 

Desondanks was het een zeer geslaagde en gezellige 

barbecue, met dank aan al onze vrijwilligers.  

Fred van Can zorgde in Ubachsberg ervoor dat  

iedere vrijwilliger van een lekker stukje vlees werd voor-

zien en Riet Jussen tapte in Simpelveld de hele middag 

heerlijke glaasjes bier.  

Wij mogen ons gelukkig prijzen met zoveel helpende  

handen. 
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Woensdag1 aug. 

19:00 : 

Annie Franssen-Schijns; 

Ronald Bosten; 

Piet Zinzen en schoonzoon Hub; 

Echtgenoten Rouwette-Bex (st); 

Maria Zitzen (st); 

Jrd. Jozef Hamers (st); 

 

Zaterdag 4 aug. 
Weekeinde: 18de zondag d/h 

jaar.  

19:00: 

Zeswekendienst Tiny Eussen-Souren; 

Leo Voncken; 

Rosalie Pakbier-Bex (o); 

Tiny Souren-Frederix (o); 

Maria Caselli-Vonken (o); 

Wiel Wiertz; 

Ouders Pieters-Groven; 

Jrd. ouders Souren-Hodiamont (st); 

Jrd. ouders Smeets-Schijns (st); 

Jrd. Joep Zinzen (st); 

Jean Kerckhoffs; 

 

Woensdag 8 aug. 

19:00 : 

Annie Franssen-Schijns; 

Maria Zitzen (st); 

Jrd. Elisa Keckhoffs (st); 

 

Zaterdag 11 aug. 
Weekeinde: 19de zondag d/h 

jaar. 

19:00: 

1ste Jrd. Annie Franssen-Schijns; 

Netta Willems-Vromen (o); 

Tiny Eussen Souren (o); 

Roos Hoenen-Muijtjens; 

Zef Bosch en Maria Bosch Moonen; 

Mieke Beckers-Meessen; 

Echtgenoten Bisschops-Engelen (st); 

Voor de levende en overleden leden 

van de buurtvereniging Oude School-

straat/Vrenkeweg; 

 

Woensdag 15aug. 

Hoogfeest  

Maria Tenhemelopneming 

19:00 :Volkszang 

Annie Franssen-Schijns; 

Fam. Offermans-Jongen; 

Hetty Dautzenberg-de la Bije (o); 

Ouders Pieters-Groven; 

Hens Kasperski (verj) en dochter  

Marie-Louise; 

Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st); 

Maria Zitzen (st); 

 

Zaterdag 18 aug. 
Weekeinde: 20ste zondag d/h 

jaar. 

Patroonsfeest Sint Bernardus. 

Koffiedrinken noa de Mis. 

19:00: GKZ “St. Bernardus” 

Ans Engelen-Zinzen (o);  

en Jan Engelen; 

Wiel Smeets (o); 

Leo Heuts (o); 

Hetty Dautzenberg-de la Bije (o); 

Mia Jaskowiak-Monsuwé; 

Sjeng Senden; 

Sjef Souren; 

Ouders Bisschops-Bemelmans; 

Overledenen fam. Senden-Vliegen en 

voor Annie Senden-De Bie; 

Ouders Herberichs-Conjaerts (st); 

Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st); 

Jrd. Hub Aelmans; 

Jrd. ouders Aelmans-Ackermans (st); 

Jrd. Hub Hutschemaekers; 

Jrd. Marleen van Vlokhoven-Cuijpers; 

Jrd. ouders Voncken-Hoenen; 

Jrd. Leonie Rouwette-Bex (st); 

 

Woensdag 22 aug. 

19:00: 

Annie Franssen-Schijns; 

 

Zaterdag 25aug. 
Weekeinde: 21ste zondag d/h 

jaar. 

19.00:  

Funs Haesen (o); 

Juliëtte Waelen-Eichhorst (o); 

Anneke Zinzen-Kleijnen (o);  

en Harie Zinzen; 

Ouders Souren-Noteborn en zonen; 

Jrd. Bér Senden (st); 

Jrd. ouders Senden-Vliegen dochter 

en Pater Frans; 

Hub van Wissen en ouders Huynen-

Dormans; 

 

Woensdag 29  aug. 

19:00: 

Annie Franssen-Schijns; 

 

 

Rozenkransgebed:  

Elke woensdag om 18.40 uur  in de 
kerk. Aansluitend H. Mis. 

Parochie Sint Bernardus Ubachsberg 
Kerkdiensten  

 

Opgave misintenties Ubachsberg 

Misintenties voor het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met dinsdag 21 aug.,  

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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Examen 

Leerling gezakt voor examen kreeg een 0; ik zou hem 

een 10 hebben gegeven 

 

Q1. In welke oorlog ging Napoleon dood?  

* Zijn laatste oorlog 

 

Q2. Waar werd de onafhankelijkheidsverklaring 

ondertekend?  

* Onderaan de pagina 

 

Q3. In welke staat stroomt de rivier de Mississippi?  

* vloeibare 

 

Q4. Wat is de belangrijkste reden voor 

echtscheidingen?  

* huwelijk 

 

Q5. Wat is de belangrijkste reden voor falen?  

* examens 

 

Q6. Wat kun je nooit voor het ontbijt eten?  

* lunch en diner 

 

Q7. Wat ziet eruit als een halve appel?  

* de andere helft 

 

Q8. Als je een rode steen in een blauwe zee gooit, wat 

wordt hij dan?  

* nat 

 

Q9. Hoe kan een man acht dagen zonder slaap? 

* hij slaapt ‘s nachts. 

 

Q10. Hoe kan je een olifant met een hand optillen?  

* Je zult nergens een olifant met een hand vinden. 

 

Q11. Als je 4 appels en drie sinaasappels in je ene 

hand hebt en 4 peren en drie mandarijnen in je andere 

hand, wat heb je dan?  

* Heel grote handen 

 

Q12. Als het 8 mannen 10 uur kostte om een muur te 

bouwen, hoe lang duurt het dan voor 4 mannen hem 

gebouwd hebben?  

* Geen enkele tijd, want de muur was al gebouwd. 

 

Q13.  

Hoe kun je een rauw ei op een betonnen vloer gooien 

zonder dat hij breekt 

*Zoals je zelf wilt, want betonnen vloeren breken 

niet zo makkelijk  

Knutselwerkje: 

Benodigdheden: 

Schaar 

Kleurtjes 

Viltstiften 

Lijm 

Pen 

 

Knip de reisicoon uit,  

en kleur de icoon 

Vouw de icoon langs de  

stippellijn, plak de  

reisicoon als een enve- 

loppe dicht. Zo kan je in 

de enveloppe jouw gebed 

schuiven. Neem de  

reisicoon mee op reis 
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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 na de avondmis 
 

 

 

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 28 augustus. 
 

Redactie 

Mieny Grooten-Kleijnen, Hein Lemmens, Pastoor Pisters 

 

Inleveren kopij volgende uitgave  

Uiterlijk 14 augustus. Liefst per e-mail: 

redactie@parochiesimpelveld.nl 
 

Opgeven misintenties volgende uitgave 

Misintenties t/m 30 september kunt u opgeven t/m 21 aug. 

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

