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Bisschop opent Jaar van het Geloof met 

feestelijke viering 
Op 11 oktober opent paus Benedictus XVI het 

internationale Jaar van het Geloof. De diocesane opening 

vindt plaats op zondag 14 oktober in de kathedraal van 

Roermond met een feestelijke eucharistieviering door 

bisschop Frans Wiertz. Daarbij zijn ook de relieken van 

verschillende Limburgse geloofsverkondigers uit diverse 

eeuwen aanwezig. De plechtigheid is voor iedereen vrij 

toegankelijk en begint om 11.30 uur. 

 

In de viering zullen relieken van verschillende zalige en 

heilige Limburgse geloofsverkondigers aanwezig zijn. 

Onder meer de heiligen Servatius, Lambertus, Gerlachus, 

Edith Stein, Karel Houben en Arnold Janssen en de zaligen 

Maria Tauscher, Josefa Stenmanns en Helena Stollenwerk. 

Op hun voorspraak zal voor de Kerk in Limburg gebeden 

worden. 

 

Het Jaar van het Geloof duurt tot 24 november volgend 

jaar en is een uitnodiging van de paus aan alle gelovigen 

voor een authentieke en hernieuwde bekering tot de 

Heer. Tijdens het jaar zijn er diverse internationale, 

landelijke en diocesane activiteiten. 

 

Missio Wereldmissiemaand 2012: 

aandacht voor Senegal 
Wereldmissiemaand (oktober) staat dit jaar in het teken 

van Senegal. Dit West-Afrikaanse land is ongeveer vijf 

keer zo groot als Nederland en heeft circa 13 miljoen 

inwoners. 

Het land is overwegend islamitisch (93% van de bevolking). 

De christenen, meestal katholiek, zijn met 7% in de 

minderheid. Kerk en staat zijn in Senegal gescheiden. 

Moslims en christenen leven vreedzaam naast en met 

elkaar. 

 

Er zijn ongeveer 600.000 katholieke gelovigen in Senegal, 

verspreid over zeven bisdommen, waaronder het 

aartsbisdom Dakar. Kardinaal Théodore Adrien Sarr is de 

aartsbisschop. Er zijn ongeveer 143 parochies. 

De Katholieke Kerk zet zich vooral in voor het 

verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. 

Ook houdt de Kerk zich bezig met problemen als 

emigratie en de situatie 

van vrouwen. 

Een groot probleem is 

de emigratie van jonge 

mannen naar Europa. Als 

ze de overtocht al 

overleven, wacht hen 

een onzekere toekomst. 

In parochies worden 

informatiebijeenkomsten 

georgan i seerd  om 

mensen voor de gevaren 

te waarschuwen en hen 

ertoe te bewegen in 

Senegal te blijven. 

Een ander probleem is 

het nog veelvuldig voorkomen van vrouwenbesnijdenis, 

hoewel het al lang officieel verboden is. Zuster Christine 

Ngom, werkzaam als verpleegster in het bisdom Kaolack, 

gaat samen met haar team de dorpen langs om de mensen 

bewust te maken van de lichamelijke en psychische 

gevolgen van genitale verminking. 

SIMPELVELD en UBACHSBERG oktober 2012 
5e jaargang, nummer 63 

Allerheiligen en Allerzielendienst 
In Simpelveld 

Donderdag  1 november Allerheiligen 10.00 uur 

   (geen avondmis) 

Donderdag 1 november Allerzielendienst 15.00 uur 

In Ubachsberg 

Zondag 28 oktober  Allerzielendienst 15.00 uur 

Vrijdag 2 november Allerzielen 19.00 uur 
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Afd. SWOBS COMPUTERHOME BOCHOLTZ  

Wilhelminastraat 19 te Bocholtz  
www.computerhome.info  

In de eerste week van oktober beginnen weer de nieuwe cursussen 
en daarbij is nog steeds de kortingsactie van toepassing, kijk 
hieronder. Wilt u nog mee doen geef u dan zo snel mogelijk op. 
De dames en heren die u zijn voorgegaan vonden het met een woord 
geweldig en dat zult u ongetwijfeld ook vinden. 
 

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) Voor (partners) die samen inschrijven voor een cursus is de korting € 30 voor een 
van beiden. Voor (partners) die samen inschrijven voor twee  cursussen is de korting 
nog eens  € 30 , zodat het totaal bedrag van beide cursussen met € 60 wordt 
verminderd. 

2) Wanneer (een cursist alleen) gelijktijdig inschrijft, voor twee cursussen direct 
achter elkaar, is de korting € 30 op het totaal van beide cursussen. 

 
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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Steun de katholieke geloofsgemeenschap in Senegal en geef 

aan de collecte op Missiezondag 21 oktober of stort uw 

bi jdrage op rekeningnummer 1566 Miss io 

Wereldmissiemaand te Den Haag. Voor meer informatie: 

www.missio.nl 

Aandacht voor Missio en 

Senegal in onze parochie 

Ook in onze parochie besteden 

de MOV-groep en pastoor 

Pisters aandacht aan Missio en 

het land Senegal. 

Op woensdagmiddag 3 oktober 

staat de kinderclub van de 

Wijnrank in het teken van de 

Pauselijke Missiewerken voor 

kinderen. 

Op vrijdagmorgen 12 oktober houdt de MOV-groep 

weer een koffiestop tijdens de markt in Simpelveld. U 

bent welkom voor een kop koffie of thee en u kunt dan 

meteen informatie krijgen over Missio en Senegal. 

Tenslotte zal ook de gezinsviering van zaterdag 20 

oktober in Ubachsberg als thema Missio en Senegal hebben. 

Op zondag 21 oktober zal het kerkelijk zangkoor van 

Bocholtz de Missa Luba ten uitvoer brengen in de  

H. Mis van 11.00 uur te Simpelveld. 

 

 

Wie wil ons helpen met de 

Kribkeswandeling 
Wij als vrijwilligers van de Stichting Kribkeswandelingen 

Bocholtz en Simpelveld, zijn op zoek naar inwoners die 

tijdens de kerstperiode een kerststalletje willen uitstallen. 

Op onze website www.kribkeswandelingen.nl zijn kribkes 

van vorig jaar te zien. Wandelaars uit de hele omgeving 

genoten van de kribkes, de warme kerstsfeer en de 

gezellige lampjes.  

Wilt u meer inlichtingen of wilt u zich aanmelden? Bel dan 

naar Yvon Frissen, tel. 045 5444003 of Marianne Bonten, 

tel. 045 5440198 of mail naar info@kribkeswandelingen.nl  

Wij verheugen ons over elke aanmelding. Deelnemers van 

vorig jaar hoeven zich niet meer op te geven. Zij worden 

door ons aangeschreven.  

Misschien hebt u onlangs opgeruimd en staat de kerstgroep 

of de kerstmaterialen u in de weg? Wij houden ons 

aanbevolen en halen ze graag bij u op. We zorgen ervoor 

dat ze een mooi nieuw plekje zullen krijgen in de 

plaatselijke kribkeswandelingen.   

Sint Remigius 
Op zaterdag 6 en zondag 7 oktober vieren wij in 

Simpelveld het patroonsfeest van onze kerk. Vandaar een 

korte legende over Sint Remigius. 

Legende 

De geboorte van onze grote leraar en belijder, Remigius 

werd voorspeld door een kluizenaar. In de tijd dat heel 

Frankenland na de doortocht der Vandalen ver woest 

achtergebleven was, leefde er een blinde, heilige kluizenaar 

die sinds lang het licht in zijn ogen verloren had. Hij bracht 

dag en nacht door in gebed, waarin hij God vroeg de kerk 

van Frankrijk de vrede terug te geven en weer in glorie te 

herstellen. Nu verscheen hem een engel des Heren met de 

woorden: “Weet dat een vrouw Cilina genaamd, een kind 

ter wereld zal brengen dat Remigius zal heten. Hij zal zijn 

volk verlossen van zijn boze vijanden.” Toen de kluizenaar 

wakker werd, begaf hij zich onmiddellijk naar het huis waar 

Cilina woonde en vertelde haar van het visioen dat hij had 

gezien. Maar zij geloofde hem niet, want zij was al op 

leeftijd. Daarop zei de kluizenaar: “Let op: wanneer u het 

kind de borst zult geven en mijn ogen met de melk 

bestrijkt, dan zal ik op dat moment het licht in mijn ogen 

terug krijgen. 

http://www.missio.nl
http://www.kribkeswandelingen.nl
mailto:info@kribkeswandelingen.nl
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Hier wordt ons op typisch middeleeuwse wijze te verstaan 

gegeven dat Remigius van het begin af aan sterk op Jezus leek. 

Ook zijn geboorte werd van te voren aangekondigd. 

Hoe de parochiekerk van Simpelveld de heilige Remigius als 

patroonheilige kreeg is niet bekend.  

Bijzondere deurcollecte  
In juni 2012 heeft Rijo  Muprappallil zijn stage in onze 

parochie succesvol afgesloten. Op 22 juli is hij door 

handoplegging van 

bisschop Arackal 

tot diaken gewijd, in 

het klein-seminarie 

van het bisdom 

Kanjirapally in India. 

Met Gods wil zal 

Rijo tot priester 

worden gewijd op 

17 januari 2013 in de heilige Josephparochie Thirdcamp-

Kerala. De traditie is dat een priesterwijding plaats vindt in 

de eigen dorpskerk. In het geboortedorp van Rijo zijn ze 

bezig met het bouwen van een nieuwe kerk, die ze graag 

klaar willen hebben voor de priesterwijding van Rijo. De 

parochie is met slechts 550 parochianen een van de 

kleinste parochies van het bisdom. Mede daarom heeft Rijo 

onze steun gevraagd. Pastoor en kerkbestuur willen  een 

deurcollecte houden op 6 en 7 oktober in Simpelveld en 

Ubachsberg en die van harte bij u aanbevelen om zo een 

kleine bijdrage te leveren aan de bouw van deze kerk. Rijo 

zal dat weekend aanwezig zijn tijdens de 

eucharistievieringen, en u zeer dankbaar zijn voor uw 

bijdrage. 

Korte beschrijving van de thuisparochie van Rijo 

De H. Jozef parochie in Thirdcamp- Kerala is een parochie 

met 550 katholieken. Qua aantal gelovigen is dit een kleine 

parochie in het bisdom van Kanjirapally. Er wonen allemaal 

boeren. Het is een levendige parochie met dagelijks een H. 

Mis en op zondag zijn er zelfs twee. Ook is er  op zondag 

catechismusles voor de kinderen en jongeren vanaf  5 tot 

17 jaar. 

De parochie heeft weliswaar een kleine kerk, maar  voor 

de H. Mis van zondagen en  feestdagen moeten de mensen 

buiten staan. Op dit moment zijn er zeven jongens uit het 

dorp op de priesteropleiding. Twee van de zeven worden 

in januari tot priester gewijd, waaronder ikzelf. Dit is de 

eerste priesterwijding van deze parochie. Daarom willen de 

parochianen hun kleine kerk afbreken en een nieuwe 

bouwen, maar vanwege de slechte oogst in de moesson 

(regenseizoen) kunnen de boeren niet méér betalen voor 

de bouw van hun parochiekerk, maar ze willen die toch 

graag afbouwen voor de priesterwijding in januari. Er zijn 

veel helpende handen nodig voor de bouw van deze kerk. 

Daarom mijn vraag: steun a.u.b. de collecte zodat ik onze 

mensen in mijn geboortedorp  blij kan maken. 

Groetjes van Rijo, uw oud-stagiair. 

Uitstapje misdienaars 
Woensdagmiddag 12 september maakten de misdienaars 

van Simpelveld en Ubachsberg per trein een uitstapje naar 

het Continium in Kerkrade. Het werd een fantastische 

middag. Het foto-album kun je op de website bekijken: zie 

www.parochiesimpelveld.nl 

Ook in oktober 2012 is Zij Actief 

Ubachsberg weer “actief” 
Na het overweldigende succes in 2010 is Guus Reinartz 

weer onze gast. Zijn dia-overvloei-show: “ Zuid Limburg: 

dag en nacht in detail ” op 2 oktober in het Soosgebouw 

(aanvang 20.00 uur) is een echte aanrader. Leden hebben 

gratis toegang; introducés betalen € 3,50. Opgeven vóór 9 

oktober bij Marlies Brouwers (Windschoor 6 Ubachsberg / 

045 - 4052178). 

Dinsdag 23 oktober: Herhalingsles reanimatie in het 

Soosgebouw  (aanvang 20.00 uur ). Leden die de cursus 

alsnog willen volgen zijn ook welkom. Info bij Marlies 

Brouwers (045 - 4052178). 
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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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Verlies verwerken 
LOTGENOTEN IN ROUW ONTMOETEN ELKAAR 

Dit najaar zal pastor Jacques Vestjens en Mevr. Martha 

Grosseibl acht bijeenkomsten houden voor mensen die 

een dierbare persoon verloren hebben. 

De deelnemers luisteren naar muziek, zelfgemaakte of 

gevonden teksten die aanspreken. 

Vanuit dat luisteren wisselen de deelnemers hun ervaringen 

uit. Het is een groep van lotgenoten, die zelf een ernstig 

verlies hebben meegemaakt. Het gaat om de onderlinge 

steun die mensen elkaar kunnen geven. 

Mensen uit onze parochie die de afgelopen twee jaar een 

dierbaar persoon verloren hebben zijn van harte welkom. 

Kennismakingsbijeenkomst:  

donderdagmiddag 8 november van 14.00 tot 16.00 uur. 

Plaats van ontmoeting: Pastorie Ubachsberg, Kerkstraat 28. 

 

De overige 8 bijeenkomsten zijn ook altijd op 

donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur op 

November:  22 

December: 6 en 20. 

Januari:  17 en 31 

Februari:  14 en 28 

Maart : 14 

Lichtprocessie naar Rodeput 
Op vrijdag 5 oktober vindt er ’s avonds een lichtprocessie 

plaats vanuit de Sint Remigiuskerk naar de kapel van Onze 

Lieve vrouw Sterre der Zee op de Rodeput. 

De processie start na de H. Mis van 19.00 uur rond 19.30 

uur. Aan de processie- deelnemers zullen kaarsen worden 

uitgedeeld. De route loopt via de Kloosterstraat, 

binnendoor naar de Lourdesgrot, waarna na een kort 

gebed en Lourdeslied de tocht wordt voortgezet naar de 

kapel op de Rodeput.  

 

Wij hopen U met velen te mogen begroeten.  

Bestuur Stichting Kapel Sterre der Zee Rodeput. 

Opbrengst collecte 
De opbrengst van de collecte t.b.v. MIVA bedroeg in 

Simpelveld: 448,93 euro. 

Opbrengst deurcollecte ziekenzondag in Simpelveld 

€310,40 en in Ubachsberg: €141,00 euro.  

De traktatie van de Zonnebloem op ziekenzondag in 

Ubachsberg (Limburgse vla) smaakte voortreffelijk (zie 

foto’s). 

 

Afscheidsgebaar voor de zusters van 

Clara Fey 
De zusters van Clara Fey nemen op zaterdag 3 november 

met een H. Mis om 15.00 uur in de Remigiuskerk afscheid 

van Simpelveld. Maar 

n i e t  zonder  een 

welgemeend dankjewel. 

Namens alle inwoners 

geven we een cadeau. 

Een bijzonder geschenk 

in de vorm van een 

k u n s t w e r k .  E e n 

gedenkteken dat een 

plekje krijgt in de buurt van het klooster, als blijvend 

eerbetoon aan de zusters. Daarvoor zamelen we geld in. 

Mogen we ook op uw bijdrage rekenen? 

Stort uw gift op rekeningnummer 285007696 onder 

vermelding van ‘afscheid zusters’. Of stop uw bijdrage in 

het offerblok achterin de kerk. De sluitingsdatum is 15 

oktober. Wilt u meer informatie? Bel dan: 06 55 95 45 25. 
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Dinsdag 2 oktober 

19.00 

Voor de zieken van onze parochie; 

 

Donderdag 4 oktober 

19.00 

Mia Vleugels-Hamers (o); 

 

Vrijdag 5 oktober 
V.a. 9.00 Ziekencommunie aan 

huis 

18.30 Aanbidding 

19.00 H. Mis, t. e.v. Maria Ster-

re der Zee, waarna lichtproces-

sie naar kapel Rodeput 

Voor de intenties uit het boek in de 

kerk; 

Anneke Souren-Kreuels (o); 

Harrie Otten (st); 

Jo Cremers; 

Lilly Bonten-Bisschoff (o); 

 

Zaterdag 6 oktober 

Weekend 27e zondag door het jaar 

Patroonsfeest H.Remigius 

17.45 

Zwd. Hein Demas; 

1ste jrd. Hubert Leijmans (o); 

1ste jrd. Charles Vijgen en Charles 

Vijgen sr.; 

Jrd. Gusti Nijholt-Vliex (st); 

Jrd. ouders Vliex-Keijdener (st); 

Ouders Anna en Johan Vliex; 

Jan Schmitz (o); 

Catharina Schmitz-Wauben (o); 

Gerda Gulpen (o); 

Karel Berk (o); 

Wiel Franzen (o); 

Hub Lennartz (nms. bew.  

Beaurepart); 

Jrd. ouders Grond-Strijthagen; 

Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st); 

Jrd. Mia Lousberg-Winkens; 

Ouders Snackers-Peukens; 

Jrd. Eric Meurers; 

Jrd. Jan ter Voorde; 

Jrd. Johan Lauvenberg en  

fam. Snakkers; 

 

Zondag 7 oktober 

11.00 Kindernevendienst 

Kerk. zangkoor Harmonia 

Jrd. ouders Houppermans-Vijgen en 

Jos Houppermans (st); 

Jrd. ouders Huits-Hermans (st); 

Jrd. ouders Smeets-Renardy (st); 

Jrd. Zef Vijgen (st); 

Annie Joosten-Wenders (o); 

Tiny Cleuters-Claessens; 

Tonny Simon-Leijser ( nms. bew. Ster-

flat); 

Ouders Pagen-Frings en zonen; 

Jrd. ouders Bessem-Bindels en zoon 

George; 

Giel Houben (st); 

Jrd. ouders Sevarts-Didden, tevens 

voor Gerda en Zef; 

Jrd. Hub Bosch en overl. familie; 

Barbara Ensink-Pisters (o); 

Fam. Harrij Frijns-Prickaerts; 

 

Dinsdag 9 oktober 

19.00 

Ouders Broekmans-Horbach (st); 

Hans Hellenbrand (o); 

 

Donderdag 11 oktober 

19.00 

Jo en Louise Gotschalk en fam. Got-

schalk-Knops; 

Hub Vermeeren ( nms. bew.  

Beaurepart); 

 

Zaterdag 13 oktober 

Weekend 28e zondag door het jaar 

17.45 

1ste jrd. Frans van der Smissen (o); 

Jrd. Jetty Vaessen-Schneiders (st); 

Lieske Vliex-Hermans (o); 

Netta Bergmann-Luja (o); 

Jrd. ouders Houben-Ploumen en zoon 

Sjef; 

Jrd. Piet Muijtjen;s 

 

Zondag 14 oktober 

11.00 

Jrd. Riet Coenjers-van Bekkum (st); 

Jrd. ouders Kohl-Grosjean (st); 

Voor priesterroepingen (st); 

Maria Vanthoor (st); 

Ouders Vliex-Demollin en zoon Loek 

(st); 

Jrd. Fred Prickarts; 

Math Mobers; 

Jrd. ouders Spierts-Bemelmans; 

Jrd. ouders Bertholet-Sijben; 

 

Parochie Sint Remigius Simpelveld 
Kerkdiensten  

 

Opgave misintenties voor Simpelveld 

Misintenties voor opname in het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met dinsdag 23 oktober.  

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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Dinsdag 16 oktober 

19.00 

Overl. van fam. Vandeberg-Pelzer; 

 

Donderdag 18 oktober 

19.00 

Echtp. Huveneers-van Ophoven (st); 

Lilly Bonten-Bisschoff (o); 

Ger Didden; 

 

Zaterdag 20 oktober 

Weekend 29e zondag door het jaar 

Weekend Wereldmissiedag 

17.45 Kerk. zangkoor Huls 

Zwd. Lieske Erven-Lenaerts; 

Zwd. Louise Gotschalk-Knops; 

Jrd. ouders Coerver-Leunissen (st); 

Jrd. ouders Packbier-Schrijvers en 

zoon Wiel (st); 

Jrd. Herman de Wind (st); 

Lieske de Wind-van Loo (o); 

Anny Grond-Scheeren en dochter  

Bella; 

Mien Smeets-Ernes (o); 

Karel Berk (o); 

Wim Palmen (o); 

 

Zondag 21 oktober 

11.00 Kindernevendienst 

Kerk. zangkoor Bocholtz “Missa 

Luba” 

1ste jrd. Anneke Souren-Kreuels (o); 

Jrd. ouders Hamers-Hodiamont (st); 

Jrd. ouders Thill-Lerschen; 

Jeu en Maria Thill-Luiten ( nms. bew. 

Sterflat); 

Tonny Simon-Leijser (o); 

Hub Vermeeren (o); 

 

Dinsdag 23 oktober 

19.00 

Voor de zieken van onze parochie; 

 

 

Donderdag 25 oktober 

19.00 

Giel en Bertha Xhonneux (st); 

 

Zaterdag 27 oktober 

Weekend 30e zondag door het jaar 

17.45 

Jrd. Hubert, Jos Heuts (st); 

Leny Ruyters-Deswijzen (v.w. verjaar-

dag) (st); 

Ger Wilhelmus (o); 

Jan Schmitz (o); 

Josta, Jelle en Leo Kloth; 

Johan van de Weijer (nms. bew. Ster-

flat); 

Frans Souren (o); 

Andy Karsten (nms. bew. Sterflat); 

 

Zondag 28 oktober 

11.00 

Jrd. ouders Hermans-Thomas (st); 

Jrd. Martin Wiertz (st); 

Jrd. ouders Souren-Kreuels (st); 

Rob Grooten (nms. pap† en mam); 

Jrd. Leo Schwanen en zoon Math; 

 

Dinsdag 30 oktober 

19.00 

Voor overl. van fam. Bisschoff-Colleye 

(st); 

Hub Lennartz (o); 

Ouders Sjeng en Tilla Leunissen-

Hensgens; 

 

Donderdag 1 nov.  

Allerheiligen 

Geen avondmis. 

10.00 Kerkelijk zangkoor  

Harmonia 

Echtp. Nic Loo en Trautje  

Dautzenberg (st); 

Jrd. Diny Schepers(st); 

Jrd. ouders Strijthagen-Geurts(st); 

Jan Bemelmans; 

Joep Meijers; 

Lilly Bonten-Bisschoff (o); 

 

15.00 Allerzielendienst 

……………………………………………………… 

Overleden: 

- 31 aug: Lieske Erven-Lenaerts,  

95 jaar, Rode Beuk afd. Veldmuis 

- 8 sept: Sjeng Leunissen, 89 jaar, 

Dr.Ackenshuis, Gulpen 

- 8 sept: Louise Gotschalk-Knops, 88 

jaar, Markt 14 

- 18 sept. Jacques Pelzer, 51 jaar, 

  Bongerdplein 26 Bocholtz 

 

Sterkte aan de familie.  
 

 

……………………………………………………… 

Gedoopt: 

-2 sept: Lars Vrancken, zoon van 

Loek Vrancken en Lisette Vaessen, 

Rolduckerweg 62  

-22 sept: Jurre Lux, zoon van  

Rob Lux en Martine Schepers, 

Molsberg 30 

 
- 

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

 



 Pagina 10 

 

Parochieagenda Simpelveld-Ubachsberg 
Ma. 1 oktober doopvoorbereidingsavond  

 parochiezaal 20:00 uur 

Di.  2 oktober vergadering K.V.G.  

 parochiezaal 19:30 uur 

Wo. 3 oktober Kinderclub De Wijnrank 

 parochiezaal 14:00 – 16:00 uur 

Wo. 3 oktober Vergadering kerkbesturen   

  Simpelveld-Bocholtz-Ubachsberg 

 Bocholtz 20.00 uur  

Za. 6 oktober Koffie na de mis in Ubachsberg op 

 de pastorie 

Wo. 10 en 24 oktober tienerclub  

 parochiezaal 18:30 – 20:30 uur 

Zo. 28 oktober koffiedrinke noa de mès in   

 Simpelveld 

Verjaardag van onze pastoor 
Op zondag 16 september vierde onze pastoor zijn 

verjaardag. 

Na de eucharistieviering leidde Piet Bardoul met mooie 

woorden de muzikale felicitatie in van het  KZ Harmonia. 

Na de muzikale aubade trakteerde de jarige op koffie met 

vla in de zonovergoten pastorietuin, hetgeen door de 

parochianen zeer werd gewaardeerd. 

 

 Uw adres voor: 
aardappelen, groenten, fruit boerderijzuivel,  

ambachtelijk brood en gebak. 
Alle producten worden dagelijks dagvers 

geleverd 
Tevens een ruim assortiment aan 

streekproducten en relatiegeschenken. 
Boerderijwinkel Gebr. Spee 

Oude Schoolstraat 2a 

6367 HD Uachsberg 

Tel./Fax 045-5750108 

Mail info@boerderijwinkelgebrspee.nl 

www.boerderijwinkelubachsberg.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 VIOLEN, 

BOLCHRYSANTEN en GRAFSTUKKEN  

haagplanten en bomen (op bestelling) 

 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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Financieel jaarverslag 2011  

H.Bernardus Ubachsberg 
De exploitatierekening van onze parochie werd in het jaar 

boekjaar 2011 afgesloten met een tekort  van €. 11.922,16. 

De opbrengsten bedroegen in totaal €. 64.264,86 

waartegenover een bedrag aan uitgaven stond van 

€.76.187,02 

De complete jaarstukken liggen voor geïnteresseerden 

gereed in het parochiekantoor (iedere dinsdag geopend van 

10 tot 12 uur). 

Op verzoek kunnen de complete jaarstukken u  ook  per 

mail of post worden toegestuurd. 

Herfstwandeling Kerkkoor Ubachsberg 
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Bernardus van 

Ubachsberg nodigt jong en oud uit voor een gezellige en 

mooie wandeling.  

Laat u verrassen door het schitterende landschap rond 

Ubachsberg en haar verdere betoverende omgeving. Deze 

wandeling vindt plaats op zondag 7 oktober 2012. 

U heeft de keuze uit 3 afstanden t.w. 5, 10 en 15 km 

 

Bij het rustpunt kunt u voor een vriendelijk prijsje genieten 

van een geurig kopje koffie of thee, frisdrank en vers 

gebakken vlaai. 

Inschrijven bij startpunt:  

Café "Oad Genberg", Kerkstraat 57 te Ubachsberg tussen 

09.00 uur - 13.00 uur. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 3,00.  

Bij de inschrijving ontvangt u een tegoedbon voor een kop 

soep, welke na afloop van de wandeling op het eindpunt/

startpunt tijdens een gezellig samenzijn genuttigd kan 

worden. 

Dankbetuiging  
September 2012 

Bij deze willen we u allen bedanken voor de 

vele kaarten, bloemen en cadeaus. 

Een bijzonder woord van dank aan het GKZ St. 

Bernardus voor de mooie opluistering van de H. Mis. 

Het was voor ons een onvergetelijke dag en daarom veel 

dank aan allen. 

Zef en Leonie Hamers Willems 

Minnegardsweg 5, Ubachsberg 

 

Lubbers: 'CDA moet meer appeleren 

aan christendom'  

 

 

Oud-premier Ruud Lubbers: ""Zo alleen komen we er niet, 

zonder geloof. Dat erkennen nu ook mensen die vroeger 

fel tegen het geloof waren." Foto:  

"De fundamentele christelijke waardes van het CDA zijn 

bleker geworden. De partij moet weer meer gaan 

appelleren aan het christendom, met Christus als 

voorbeeld." Dat zegt Ruud Lubbers in een interview met 

Katholiek Nieuwsblad.  

"Ons appèl is verzwakt. We moeten weer meer handelen 

uit liefde en gerechtigheid; de hoofdonderwerpen van het 

Evangelie." 

Volgens de oud-premier heeft de samenleving weerstand 

gekregen tegen het CDA omdat die partij voor de Paarse 

kabinetten van de jaren negentig van de vorige eeuw veel 

macht had. Maar juist in deze seculiere wereld hebben we 

volgens Lubbers christelijke politiek hard nodig. 

"Zo alleen komen we er niet, zonder geloof. Dat erkennen 

nu ook mensen die vroeger fel tegen het geloof waren, 

zoals de Duitse vooraanstaande filosoof Jürgen Habermas. 

Hij zegt dat we religie voluit moeten erkennen, en niet 

moeten denken dat het iets is uit de oudheid. Geloof is 

beter voor mensen." 

 

Binnenkort publiceert Katholiek Nieuwsblad een uitgebreid 

interview met Ruud Lubbers over onder meer zijn geloof, 

macht, het verschil tussen katholieken en protestanten en 

het gebrek aan duurzaamheid in de hedendaagse 

maatschappij.  

 

http://www.katholieknieuwsblad.nl/media/k2/items/cache/b824f85901d9a92733484c4ba647e881_XL.jpg
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Woensdag 3 oktober. 

19:00  

Annie Franssen-Schijns; 

Ronald Bosten; 

Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st); 

Maria Zitzen (st); 

Zaterdag 6 oktober. 

Weekeinde: 27ste zondag d/h jaar. 

Koffiedrinken na de Mis. 

19.00 Gregoriaans. 

1ste Jrd. Tiny Souren-Frederix; 

Netta Willems-Vromen (o); 

Wiel Smeets (o); 

Tiny Eussen-Souren (o); 

Overledenen van de familie Freij; 

Mireille Steinbusch en wederzijdse 

grootouders; 

Wiel Wiertz; 

Ouders Maassen-Smeets, zonen en 

dochter; 

Jrd. ouders Janssen-Lipsch (st); 

Woensdag 10 oktober. 

19:00 Annie Franssen-Schijns; 

Zaterdag 13 oktober. 

Weekeinde: 28ste zondag d/h jaar. 

19:00 Volkszang. 

Zwd. Sjef Klinkenberg; 

Zwd. Sjir Auf den Kamp; 

Zwd. Ber Souren; 

Ans Engelen-Zinzen (o) en Jan  

Engelen; 

Anneke Zinzen-Kleijnen (o) en Harie 

Zinzen; 

Maria Caselli-Vonken (o); 

Roos Hoenen-Muijtjens; 

Echtgenoten Bisschops-Engelen (st); 

Jrd. ouders Zinzen-Groenemeijer; 

Jrd. ouders Amkreutz-Daemen (st); 

Jrd. ouders Schijen-Habets (st); 

Jrd. ouders Bemelmans-Klinkenberg 

en dochter Ria (st); 

Jrd. ouders Franssen-Heuts (st); 

Jrd. Willem Hamers-Bex (st); 

Zondag 14 oktober. 

9.45 GKZ St. Bernardus 

H. Mis tot dankzegging b.g.v. het  

60 - jarig jubileum van de Ouderen-

vereniging Ubachsberg en voor alle 

levende en overleden leden van de 

Ouderenvereniging; 

Woensdag 17oktober. 

19:00 : 

Annie Franssen-Schijns; 

Fam. Offermans-Jongen; 

Ouders Bosch-Sieben en familie; 

Leo Bosch en familie; 

Ouders Janssen-Schelen, zonen en 

Harold; 

Maria Zitzen (st); 

Zaterdag 20 oktober. 

Weekeinde: 29ste zondag d/h jaar. 

Wereldmissiedag. gezinsmis. 

19:00 Bernarduskoor en jeugd-

fanfare 

Zwd.  Leo Lardinois; 

1ste Jrd. Rosalie Pakbier-Bex en voor 

Wiel Pakbier; 

Hub Crombach (Colmont) en dochter 

Maria Crombach; 

Overledenen familie Senden-Vliegen 

en voor Annie Senden-De Bie; 

Ria Thewissen-Vliex (verj.); 

Ouders Voncken-Habets en overle-

den familie; 
Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st); 

Jrd. ouders Hamers-Vleugels; 

Jrd. echtgenoten Moulen-Possen (st); 

Woensdag 24 oktober. 

19:00: 

Annie Franssen-Schijns; 

Voor alle zieken van de parochie; 

Zaterdag 27 oktober. 

Weekeinde: 30ste zondag d/h jaar. 

19.00 Oud Berglijsters. 

Funs Haesen (o); 
Juliëtte Waelen-Eichhorst (o); 

Mia Jaskowiak-Monsuwé (nms. 

buurt); 

Zondag 28 oktober. 

15:00 Allerzielendienst 

Woensdag 31 oktober. 

Vooravond Allerheiligen. 

19:00  

Annie Franssen-Schijns; 

Ouders Hartmans-Koch en de 
echtgenoten Hartmans-Krings; 

Misintenties van de offerblok; 

Vrijdag 2 november. 

Allerzielen. 

Koffiedrinken na de Mis. 

19:00 

Leo Heuts (o); 

Ouders Pieters-Groven; 

Zaterdag 3 november. 

Weekeinde: 31ste zondag d/h jaar 

Hubertusmis met  zegening van 

het Hubertusbrood 

19:00 Volkszang. 
.Tiny Eussen-Souren (o); 

Anneke Zinzen-Kleijnen (o) en Harie 

Zinzen; 

Wiel Wiertz; 

Ouders Aelmans-Voncken; 

Ouders Steinbusch-Schnackers, zoon 

Math en kleindochter Mireille; 

Piet Crutzen; 

Tony, Elvire en Sjef Bemelmans;  
………………………………………………………

Overleden: 

- 30 aug: Sjef Klinkenberg, 77 jaar, Berg-

seweg 109 

- 31 aug: Sjir Auf den Kamp 79 jaar, 

Bernardusplein 23 

- 8 sept: Leo Lardinois, 68 jaar, Mostard-

straat 17 

Sterkte aan de familie 

Parochie Sint Bernardus Ubachsberg 
Kerkdiensten  

 

Opgave misintenties Ubachsberg 

Misintenties voor het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met dinsdag 23 okt..,  

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

dagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur; ofwel woensdag na de avondmis. 
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De oktobermaand wordt ook wel de rozenkransmaand genoemd, of evenals in mei: de 

Mariamaand.  Kleur de tekening van Moeder Maria mooi in 

Wat is een rozenkrans? 

Een rozenkrans is een soort ketting met kraaltjes, dat 

als hulp gebruikt wordt bij het rozenkransgebed. Dit 

gebed is bijzonder: terwijl je bij elk kraaltje een Onze 

Vader of Wees Gegroet Maria bidt, denk je na over 

belangrijke gebeurtenissen in het leven van Jezus en 

Maria. Wat deden zij toen? Wat betekent het voor jou 

nu? Steeds kun je nieuwe dingen ontdekken als je leest 

wat er in de Bijbel over geschreven staat. Het zal jouw 

geloof en vertrouwen in God sterker maken. 

Waarom heet het een rozenkrans? 

Heb je wel eens bloemen geplukt voor je moeder? En 

was ze er blij mee? Elke keer dat je een Wees 

Gegroet Maria bidt, is dat voor Maria als een mooie 

roos die je haar geeft. Zeker als je dit bidt om Maria 

blij te maken. Stel je eens voor dat je bij alle kleine 

kraaltjes van de rozenkransketting een Weesgegroet 

bidt. Wat een prachtige krans van rozen wordt dat 

voor Maria! Maar net als bij jouw mama: het gaat er 

niet om hoe groot je boeket is, maar dat je het geeft 

om te laten zien dat je haar lief vindt. Wat denk je dat 

je Moeder in de hemel fijner vindt? Een heleboel 

afgeraffelde Weesgegroetjes, of minder gebedjes die je 

bidt vanuit je hart en met je gedachten bij Maria en 

haar Zoon Jezus? 
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WOENSDAG 3 OKTOBER HOUDEN WIJ WEER KINDERCLUB 

IN HET PAROCHIEZAALTJE (INGANG TEGENOVER HOOFDINGANG 

REMIGIUSKERK) 
 

SPECIAAL UITGENODIGD ZIJN DE COMMUNICANTEN VAN 

DIT SCHOOLJAAR, ALSOOK DE OUD-COMMUNICANTEN 

 

Thema: In deze wereldmissiemaand besteden wij 

aandacht aan onze broertjes en zusjes  

in Senegal (Afrika). 

 

We luisteren naar een mooi Bijbelverhaal,  

we gaan samen zingen, samen spelen  

en samen knutselen 

 

JE BENT WELKOM VAN 14.00 TOT 16.00 UUR 

EIGEN BIJDRAGE: 1 EURO 

volgende kinderclubs:7-11, 5-12, 19-12 
 

Groetjes van Pastoor Pisters, tel: 045–5441818,  

Email: pisters@parochiesimpelveld.nl 

Zie ook: www.parochiesimpelveld.nl / Wijnrank 

KOM JIJ OOK 

NAAR DE 

KINDERCLUB ? 

http://www.parochiesimpelveld.nl
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Pastoor R. Pisters  
Pastoriestraat 15 

6369 AN Simpelveld 

Tel. 045-544 18 18  

Email: pisters@parochiesimpelveld.nl 

 

Pastoor P. Pierik, parochieassistent 
Past. Neujeanstraat 8 

6351 GK Bocholtz 

Tel. 045-544 12 52  

Email: pastoorpierik@parochiebocholtz.nl 

C O L O F O N  

S I M P E L V E L D  
 

Parochiekantoor Parochiezaal Simpelveld 
Pastoriestraat 15 (rechts van de pastorie) 

6369 AN Simpelveld 

Tel. 045-544 18 18  

Email: parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl  

 

Openingstijden:  
dinsdag, woensdag, donderdag van 10.00 tot 12.00 uur 

Maandag en vrijdag van 10.00 uur -11.00 uur voor opgave 
misintenties 
 

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 
 

 

 

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 30 oktober. 
 

Redactie 

Mieny Grooten-Kleijnen, Hein Lemmens, Pastoor Pisters 

 

Inleveren kopij volgende uitgave  

Uiterlijk 16 oktober. Liefst per e-mail: 

redactie@parochiesimpelveld.nl 
 

Opgeven misintenties volgende uitgave 

Misintenties t/m 30 november kunt u opgeven t/m 23 okt. 

Kosten: € 7 door de week; € 20 weekend en feestdagen. 
 

 

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) 

NIEUW REGELEMENT 

BEGRAAFPLAATS UBACHSBERG 

ZIE 

WWW.PAROCHIESIMPELVELD.NL 

mailto:pisters.pr@parochie-hremigius.nl
mailto:pisters.pr@parochie-hremigius.nl

