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Afscheid 
 

Het is tijd voor mij te gaan 

Nu geen tranen meer 

Kijk naar de hemel en geloof 

Eens zien we elkaar weer. 

 

Tijd voor mij jou te verlaten 

Geen verdriet meer en geen pijn 

Kijk naar de regenboog en weet 

Ik zal er altijd zijn. 

 

Het zal niet eeuwig duren 

Eens komt er een moment 

Dat ik je weer zal vasthouden 

Dat je weer bij me bent. 

 

Tijd voor ons om afscheid te nemen 

Droog je tranen nou 

Kijk ’s avonds naar de sterren 

Weet dat ik van je hou. 

 

Denk aan mij en wens mij 

Altijd heel dichtbij 

Praat met mij, verdring de pijn 

Ik zal er altijd voor je zijn. 

(Francis van ’t Klooster) 

Laten wij bidden voor hen wier naam we met eerbied 

noemen: dat zij mogen rusten in vrede. Laten wij God 

danken, want onze dierbaren straalden iets van Gods 

oneindige liefde uit.  

Sint Remigiusparochie Simpelveld 

Allerzielen 2011-2012 

Carolien Merx-Clement 80 jaar 

Jo Cremers 65 jaar 

Hubert Meisters 87 jaar 

Annie Joosten-Wenders  79 jaar 

Ger Wilhelmus 78 jaar 

Mia Vleugels-Hamers 88 jaar 

Jan Schmitz 80 jaar 

Zef van Loo 88 jaar 

Lia Wassenberg-Wolf 93 jaar 

Gerda Gulpen 75 jaar 

Tiny Deguelle-Honings 90 jaar 

Hans Hellenbrand 69 jaar 

Tonnie Mols-van Megen 74 jaar 

Tonny Simon-Leijser 68 jaar 

Catharina Schmitz-Wauben 78 jaar 

Peter Scherpf 73 jaar 

Lieske Vliex-Hermans 83 jaar 

Johan van de Weijer 86 jaar 

Don Grosjean 79 jaar 

Barbara Ensink-Pisters 93 jaar 

Anna van Houtem-Baggen 90 jaar 

Thea Sauren 50 jaar 

Lieske de Wind-van Loo 92 jaar 

Netta Bergmann-Luja 90 jaar 

Mien Smeets-Ernes 86 jaar 

Frans Souren 80 jaar 

Lieske Derks-Meessen 82 jaar 

Huub Vermeeren 74 jaar 

Karel Berk 78 jaar 
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Afd. SWOBS COMPUTERHOME BOCHOLTZ 
Wilhelminastraat 19 te Bocholtz 

www.computerhome.info 
In de eerste week van oktober zijn de computer-cursussen begonnen van het laatste 

kwartaal van het jaar 2012.   

Als u toch van plan bent eens de stoute schoenen aan te trekken om meer van de 

computer te weten, dan kunt u zich nu al opgeven voor het eerste kwartaal van 2013.   

De cursussen beginnen dan in de tweede week van januari.  

De meer als 3000 cursisten die u al zijn voorgegaan vonden het met één 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. 

Er is ook een interessante kortingsregeling, vraag er naar. 

Voor inlichtingen en inschrijfformulieren kunt u bellen met,  

Dhr.Math Bisschops tel.045-5442407 of 

Dhr.Jan Mertens 045-5442523 

Ook op onze website kunt u zich inschrijven. 

 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 

 

nieuw – nieuw – nieuw – nieuw– nieuw 

Kaakfysiotherapie 
Helpt bij: 

pijn of vermoeidheid van de kauwspieren 

het niet goed kunnen openen van de mond 

pijn rond het kaakgewricht( vȯȯr het oor) 

knappende of krakende kaakgewrichten 

overgevoelige of pijnlijke tanden en kiezen 

abnormale slijtage van het gebit 

 

Zowel fysiotherapie als acupunctuur kunnen zonder 

verwijzing van de huisarts 

http://www.computerhome.info
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Wim Palmen 47 jaar 

Hub Fokkens 74 jaar 

Wiel Franzen 75 jaar 

Hub Lennartz 74 jaar 

Huub Schrijvers 79 jaar  

Lily Winkens-Bergmann 86 jaar 

Lilly Bonten-Bisschoff 92 jaar 

Giny Luja-Ramaekers 82 jaar 

Hein Demas 66 jaar 

Lieske Erven-Lenaerts 95 jaar 

Sjeng Leunissen 89 jaar 

Louise Gotschalk-Knops 88 jaar 

Jacques Pelzer 51 jaar 

Hennie Zieltjens-Visscher 91 jaar 

Jo Thomas 71 jaar 

Keetje Steijns-Wiertz 88 jaar 

 

Afscheid zusters van Clara Fey 
Op zaterdag 3 november nemen wij als dorpsgemeenschap 

afscheid van de zusters van Clara Fey.  

Om 15.00 uur is er een plechtige eucharistieviering uit 

dankbaarheid in de Sint Remigiuskerk te Simpelveld. Het 

kerkelijk zangkoor Harmonia en Kinderkoor De Wijnrank 

luisteren deze viering gezamenlijk op. 

 

Aansluitend wordt het dorpsgeschenk aangeboden en is er 

een afscheidsreceptie in De Klimboom / De Rode Beuk. 

Meer informatie wordt in het plaatselijke weekblad bekend 

gemaakt. 

 

Wij hopen dat heel veel inwoners van onze gemeente op 3 

november aanwezig zullen zijn voor een hartverwarmend 

afscheid voor onze zusters. 

 

 

Elk jaar weer de gedachten aan wie er niet meer is. 

De pijnlijke herinnering, hartenzeer. 

Elk jaar weer hetzelfde gemis. 

 

Sint Bernardusparochie Ubachsberg 
Allerzielen 2011-2012 

Leo Heuts 86 jaar 

Netta Willems-Vromen 90 jaar 

Wiel Smeets 64 jaar 

Hub Geurts 82 jaar 

Maria Caselli-Voncken 85 jaar 

Funs Haesen 79 jaar 

Juliëtte Waelen-Eichhorst 86 jaar 

Anneke Zinzen-Kleijnen 87 jaar 

Harry Hamers 92 jaar 

Giel Bessems 29 jaar 

Tiny Eussen-Souren 84 jaar 

Johan Strijthagen  84 jaar 

Sjef Klinkenberg  77 jaar 

Sjir Auf den Kamp  79 jaar 

Leo Lardinois  68 jaar 

Marcel Neven  82 jaar 
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Automatische deuropener 
De grote bronzen poort van de hoofdingang van de 

Remigiuskerk is onlangs voorzien van een automatische 

deuropener.  

De drukknop bevindt zich buiten op een paal naast de deur 

en aan de binnenzijde op de muur. Hierdoor is de toegang 

makkelijker bereikbaar voor mindervaliden en 

rolstoelgebruikers en ook blijft de buitendeur niet onnodig 

openstaan bij slecht weer en in de koude winterperiode. 

Ook een van de beide glazen binnendeuren in het 

hoofdportaal is voorzien van een automatische deuropener.  

 

Dankjewel van uw oud-stagiair 
Beste mensen uit Simpelveld en Ubachsberg,  

Hartelijk bedankt voor uw grote hulp voor de bouw van 

onze nieuwe parochiekerk in mijn geboortedorp in India, 

waar ik op 17 januari a.s. de priesterwijding mag ontvangen. 

U hebt mij een geweldige en drukke dag gegeven om in uw 

kerk te mogen collecteren.  

 

Alles bij elkaar hebben wij € 1127,17  samen gebracht. In 

de parochie Ubachsberg: € 276,30 en in de parochie 

Simpelveld: € 850,87  

 

Nogmaals bedankt en de groeten van Rijo. 

 

Kerk. Zangkoor Harmonia huldigt 

jubilarissen 
Kerkelijk Zangkoor Harmonia zal op zondag 18 november 

a.s. tijdens de Caeciliaviering een viertal jubilarissen in de 

schijnwerpers plaatsen. Voor hun intentie wordt in de St. 

Remigius parochiekerk van Simpelveld om 11.00 uur een H. 

Mis opgedragen, die door het koor, o.l.v. Jean Lardinois en 

met orgelbegeleiding van Margreet Wesseling, zal worden 

opgeluisterd met de Missa brevis in C (Spaur-/Piccolomini-

Messe) van Mozart. Aansluitend vindt in het 

verenigingslokaal Party Centrum “Oud Zumpelveld”de 

interne huldiging plaats door voorzitter Harry Wetzels. 

Dit jaar kan Harmonia maar liefst 4 jubilarissen in het 

zonnetje zetten: 3 zilveren en 1 robijnen. Mia Didden-van 

Rijn, Fia Geilenkirchen-Rouhl en Ben Bovens hebben elk 25 

jaar lang hun beste krachten gegeven voor het koor en 

Mariëtte Bleijlevens-Thomas zingt zelfs al 40 jaar lang mee. 

De jubilarissen: v.l.n.r. Ben Bovens, Mia Didden-van Rijn, Mariëtte Bleijlevens-

Thomas, Fia Geilenkirchen-Rouhl 

 

Robijnen jubilaris Mariëtte Bleijlevens-Thomas: Mariëtte, 

een bevlogen en vaste alt. Maakte van 1985 tot 1988 deel 

uit van het bestuur. Zit nu alweer enkele jaren in de 

muziekcommissie. Is recht door zee en altijd positief 

ingesteld. Mariëtte is, als het even kan, ook present bij de 

uitvoeringen van het kleinkoor. Ook buiten het koor speelt 

de muziek voor haar een prominente rol. Ze bezoekt 

regelmatig operavoorstellingen en als vrijwilligster in de 

Hamboskliniek wordt met relax-muziek een weldadige 

sfeer gecreëerd en worden met de patiënten zelfs liedjes 

gezongen en een revue opgevoerd. 

 

Zilveren jubilarissen: 

Mia Didden-van Rijn: Mia maakt deel uit van de 

sopraangroep. Altijd trouw aanwezig op repetities en 

uitvoeringen. Indien mogelijk zingt Mia mee bij het 

kleinkoor. Zij is ook lid van  het koor Sobernost, mede- 

opgericht door haar man Jo, waar ze zelfs onlangs hun 

koperen jubileum hebben gevierd. Andere hobby’s waar 

Mia voor te porren is zijn bowlen, bridgen en fietsen. En 

wie weet kan ze haar man Jo er nog eens toe bewegen om 

mee te zingen in Harmonia. Zingende echtparen zijn bij het 

koor echt geen uitzondering! 
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Fia Geilenkirchen-Rouhl: Fia zingt eveneens bij de 

sopranen. Ze moet haar muzikale genen vast geërfd hebben 

van haar vader Wiel Rouhl, die meer dan 45 jaar lid was 

van Harmonia. Ook is Fia regelmatig aanwezig bij 

uitvoeringen van het kleinkoor. Dat zij ook nog over ander 

talent beschikt, bewijst ze op feestavonden, waar ze wel 

eens leuke sketches opvoert. Andere bezigheden van Fia, 

behalve haar werk, zijn kamperen  en fitness, hetgeen de 

longen in perfecte conditie brengt en zorgt voor een goede 

ademsteun bij het zingen. 

 

Ben Bovens: Ben levert met zijn sonore tenorstem een 

belangrijke bijdrage in de tenorengroep. Altijd trouw 

aanwezig, ondanks de grotere reisafstand. Ben is een tijd 

lang bestuurslid geweest en hij was meerdere jaren lid van 

de muziekcommissie, waar hij heel veel tijd gestoken heeft 

in het archiveren van alle muziekstukken, met als resultaat 

dat nu de leden alle muziekwerken thuis in eigen beheer 

verzorgen. Ook voorziet hij de leden jaarlijks van een 

bijgewerkt totaaloverzicht van alle muziekstukken. Het 

muzikale talent van Ben blijft niet alleen beperkt tot het 

koor. Hij bespeelt ook de tenor-saxofoon bij Harmonie St. 

David in Voerendaal, waar hij volgend jaar zijn 25-jarig 

jubileum hoopt te vieren.  

Het bestuur, dirigent en alle leden danken de jubilarissen 

van harte voor hun betrokkenheid en inzet in al die vele 

jaren. 

 

Op 18 november zingen de zusters in 

Theater De Klimboom 
 

Jawel hoor u leest het goed. 

De zusters van het Arme Kind Jezus ( van de internationale 

communiteit ) nodigen u graag uit voor een muzikale reis 

door drie continenten. 

Ze gaan “samen met Moeder Clara Fey” op reis door o.a. 

liedjes ten gehore te brengen uit Colombia, Peru, 

Indonesië, Oostenrijk en Engeland. De vijf zingende zusters 

zullen zichzelf begeleiden. 

Naast zang kunt u ook genieten van dans. 

De zusters zingen zowel wereldlijke als religieuze liederen. 

Dit alles speelt zich af in de vorm van een 

zondagmiddagconcert in Theater De Klimboom, aan de 

Kloosterstraat 66 te Simpelveld. 

De opbrengst van dit unieke en bijzondere concert is 

grotendeels bestemd voor de zusters van het Clara Fey 

convent.  

Na afloop van het concert kunt u iets doneren door middel 

van een vrije gave. 

Puur Weijers & Weijers verheugt zich over het feit, dat de 

zusters spontaan bereid zijn gevonden om dit concert te 

houden. 

In verband met de te verwachten drukte verzoeken we u 

om vooraf telefonisch (0655954525) of via mail 

info@puurweijersenweijers.nl ) te reserveren. 

Het concert begint op zondagmiddag 18 november om 

15.00 uur.  

U bent van harte welkom! 

 

Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint-Jozef

-Arbeider Huls viert 11e lustrum  
Het is amper 5 jaar geleden dat het Gemengd Kerkelijk 

Zangkoor van de Huls het gouden bestaansfeest mocht 

vieren. Tijdens dit jubileum werden ook tal van leden in het 

zonnetje gezet, vanwege een jarenlange verbondenheid met 

het koor. 

 

Nu, 5 jaren later, is het koor aan zijn 11e lustrum toe. Géén 

aanleiding voor een groots verenigingsjubileum, maar wel 

aanleiding om een goede traditie in ere te houden. Deze 

traditie bestaat er uit dat het koor elke 5 jaren de 

jubilarissen rondom een lustrum publiekelijk stevig naar 

voren wil schuiven. Ze mogen letterlijk in de schijnwerpers 

staan. 

mailto:info@puurweijersenweijers.nl
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Rondom dit 11e lustrum mag het koor zich weer verheugen 

in een 9-tal jubilea, waarvan een aantal wel als heel 

bijzonder gezien mogen worden. 
 

Een gouden verenigingsfeest is er voor tenor HUB 

DIDDEN hij is dit jaar precies 50 jaren lid van het koor. Hij 

is niet alleen een zeer verdienstelijk zanger binnen de 

koorgroep, maar vult het muzikale niveau van het koor op 

veel momenten op een voortreffelijke manier aan door 

solo’s voor zijn rekening te nemen. Naast dit onomstreden 

zangtalent heeft Hub ook jarenlang als penningmeester deel 

uit gemaakt van het koorbestuur. Nu nog plukt het koor de 

vruchten van een goede financiële basis die mede door Hub 

gelegd werd. Verder maakt Hub deel uit van het zeer 

actieve ontspanningscomité van het koor, waarbij hij acteer

- en zangtalent laat samensmelten. 

Châpeau dus, zeker als je weet dat Hub ook nog actief 

zanger bij een aantal andere koren is. 

 

Een tweede gouden jubileum is er voor HEIN PACKBIER. 

Liefst 50 jaren maakt Hein deel uit van het koorbestuur. Na 

een eerste korte periode als penningmeester, heeft hij, tot 

nu toe, onafgebroken het secretariaat van de vereniging 

onder zijn hoede  en terloops vervult hij ook nog de 

functie van vice-voorzitter. De secretariële punctualiteit  

van Hein komt met name naar voren in de door hem 

opgemaakte jaarverslagen. Ze worden vooral gekenmerkt 

door correctheid en een bijna spreekwoordelijke eigen stijl 

die Hein hieraan telkens weer weet mee te geven. 

Tijdens het gouden koorjubileum (2007) werd Hein reeds 

als mede-oprichter en 50-jarig lid gehuldigd. 

 

Wanneer er tussen een koor en een dirigent een 40-jarige 

relatie bestaat, zegt dat heel veel over de talenten 

waarover een koorleider beschikt. FRED PIEPERS heeft 

inmiddels laten zien dat een dergelijke mijlpaal heel goed 

haalbaar is. Als startende musicus werd hij door het 

toenmalige koorbestuur gevraagd om het koor uit een 

plots ontstane dirigentloze periode te helpen. Dit 

“uithelpen” resulteerde in een nu ruim 40-jarig muzikaal 

leiderschap. Dat Fred dit op een niet onverdienstelijke 

wijze deed moge duidelijk zijn.  

Fred Piepers heeft op vele momenten een zeer belangrijke 

steen kunnen bijdragen aan de muzikale historie van wat 

verworden is tot ‘zijn koor’. Hoewel hij ook bij diverse 

andere koren een respectabel aantal dienstjaren mocht 

vervullen en nog vervult, spant hij met Sint-Jozef-Arbeider 

de kroon. Iets waar de vereniging bijzonder trots op is. 

  

Vorig jaar ontving Fred, mede vanwege zijn staat van dienst 

bij het koor van de Huls het ‘Ereteken voor bijzondere 

diensten’ van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, een 

slechts zelden uitgereikte blijk van waardering. 
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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 

VOGELHUISJES EN VOER 

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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Een 6-tal leden van het koor mag trots zijn op het feit dat 

zij 40 jaren lid van Sint-Jozef-Arbeider zijn. Voor een aantal 

dames viel de start van hun lidmaatschap samen met de 

datum waarop het oorspronkelijke mannenkoor 

omgevormd werd naar een gemengd koor. 
 

De sopraan MARIA KOCKELKOREN is een van de stille 

krachten in een vereniging en juist daarom onmisbaar. Al 

40 jaren steeds aanwezig om dát te doen waarvoor je kiest 

om lid van een vereniging te zijn. In dit geval betekent dat 

een duidelijke stem hebben bij de groep sopranen, trouw 

de repetities en uitvoeringen te bezoeken en je talenten 

ook op een andere wijze in dienst van het koor te stellen.  

In het geval van Maria mede zorg dragen voor het maken 

en, indien nodig, herstellen van de uniforme kledij van de 

vrouwelijke leden. 

 

Ook TIL KERCKHOFFS maakt inmiddels 40 jaren deel uit 

van de groep sopranen in het koor. Muziek vormt een 

belangrijk onderdeel in haar leven. Mogelijk dat ze dit van 

jongs af aan heeft meegekregen (tegenwoordig zouden we 

zeggen: het zit in de genen). Vermeldenswaard hierbij is dat 

al haar zussen en haar broer bij Sint-Jozef-Arbeider hebben 

gezongen of dit nog steeds doen. Naast haar zangtalent laat 

Til het koor ook van andere vormen van creativiteit 

waarover zij beschikt mee profiteren.  

Til maakt al jarenlang deel uit van het ontspanningscomité 

en men doet nooit tevergeefs een beroep op haar als er  

sfeer gecreëerd moet worden in de vorm van het 

aankleden van een feestzaal of de vormgeving van een 

speciaal kado voor een van de leden van het koor. 

 

Toen TRUUS SCHIFFELERS zich bij het koor aanmeldde 

had ze al een aantal zangersjaren elders achter de rug. Haar 

verhuizing naar de Huls betekende voor haar ook een 

verhuizing van koor. Zangtalent, acteertalent, schrijftalent, 

bestuurlijk talent. Hiervan mag Sint-Jozef-Arbeider nu al 40 

jaren genieten.  

Truus is namelijk naast een gewaardeerd lid van de groep 

alten ook al jarenlang lid van het ontspanningscomité. En 

passant is Truus dit jaar ook nog 25 jaren actief als 

bestuurslid. Voor haar dus een dubbel jubileum ! 

 

Hoewel ANNIE DAUTZENBERG momenteel niet meer 

actief zingt in het koor is zij nog steeds lid van het koor (de 

vereniging kent ook zgn. inactieve, steunende leden). Nadat 

Annie jarenlang een actieve rol als sopraan in het koor 

gespeeld had, moest zij om gezondheidsredenen haar 

geliefde hobby aan de kant zetten. Iets dat ze met tegenzin, 

maar noodgedwongen deed. Om die reden bleef ze ook lid 

én in alle opzichten betrokken bij het koor. Bij vele 

muzikale en overige kooractiviteiten blijft Annie, net als in 

de jaren dat zij actief kon meezingen een vertrouwd 

gezicht. Met trots mag zij dan ook terugblikken op 40 jaar 

Sint-Jozef-Arbeider. 

 

Als het jongste lid van een vereniging kan zeggen dat zij 40 

‘dienstjaren’ achter de rug heeft stemt dit wellicht tot 

nadenken. Toch ligt dit iets genuanceerder: MARIET 

HEUTS laat zien dat als je maar jong genoeg begint en een 

vereniging trouw blijft, je op relatief jonge leeftijd zo’n 

respectabele mijlpaal kunt behalen. Met veel energie en 

betrokkenheid heeft Mariet zich als alt in het koor laten 

horen, maar daarnaast was en is ze nog steeds een van de 

stuwende krachten binnen het ontspanningscomité. Er 

werd en wordt ook nooit tevergeefs een beroep op haar 

gedaan als de schouders ergens onder gezet moeten 

worden. 

 

In het rijtje van robijnen jubilarissen staat één mannelijke 

zanger: FRANS HELLENBRAND. Na zijn huwelijk met ‘ee 

Hulzer maedje’ kwam Frans op de Huls wonen en zocht hij 

aansluiting bij het koor. Hij heeft jarenlang verdienstelijk als 

tenor gezongen en durfde de uitdaging aan om over te 

stappen naar de bassen toen deze koorpartij te klein 

dreigde te worden. Tot op heden is de ‘basafdeling’ de 

thuisbasis van Frans. Ondanks vele andere nevenactiviteiten 

was en is Frans steeds bereid om het koor op enig andere 

wijze te ondersteunen. 
 

 

Drie-honderd-en-tachtig dienstjaren, zo zou je 

bovenvermelde jubilea kunnen samenvatten. 

Het Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint-Jozef-Arbeider van 

de Huls is dan ook enorm trots op deze jubilarissen. Het 

koor wil dan ook iedereen in de gelegenheid stellen om in 

de feestvreugde van deze jubilea te delen én om de 

jubilarissen persoonlijk te feliciteren. 

Eenieder die zich met het koor, maar vooral de jubilarissen 

verbonden voelt is op zondag 11 november a.s. van harte 

uitgenodigd tijdens de Eucharistieviering om 11.00 uur in de 

parochiekerk van Simpelveld. Het koor zal dan op 

feestelijke wijze, o.l.v. Fred Piepers en begeleid door Paul 

Huijts, deze viering opluisteren. 

In de namiddag is er voor iedereen de gelegenheid om de 

jubilarissen tussen 14.30 uur en 16.00 uur te komen 

feliciteren. De receptie wordt gehouden in het 

verenigingslokaal Café Party Centrum “The Hills”, Huls 46, 

Simpelveld.  
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Donderdag 1 november 

Allerheiligen 

10.00 Kerk. zangkoor Harmonia 

Echtp. Nic Loo en Trautje  

Dautzenberg (st); 

Jrd. ouders Strijthagen-Geurts (st); 

Jan Bemelmans; 

Joep Meijers; 

Lilly Bonten-Bisschoff (o); 

Clara Schielen-Hameleers; 

Mia Zinzen-Lennartz; 

Keetje Steijns-Wiertz (o); 

15.00 Kerk.zangkoor Harmonia 

Allerzielendienst 

Geen avondmis 

Vrijdag 2 november 

Allerzielen 
V.a. 9.00 Ziekencommunie aan 

huis 

Geen avondmis 

 

Zaterdag 3 november 
Weekend 31e zondag door het 

jaar 
15.00 Kerk.zangkoor Harmonia 

en kinderkoor De Wijnrank 

H. Mis uit dankbaarheid b.g.v. het 

afscheid van de zusters van Clara 

Fey 

 

17.45 Zegening van het Huber-

tusbrood 

Zwd. Jacques Pelzer; 

1e Jrd. Hubert Meisters  

en Jrd. Troutje Meisters-Voncken (st); 

Jrd. Ben Bodelier (st); 

Ouders Storms-Sijben en dochter 

Annie (st); 

Gerda Gulpen (o); 

Huub Vermeeren (o); 

 

Zondag 4 november 

11.00 Kindernevendienst 

Jrd. ouders Hamers-Peeters en zoon 

Jos Hamers (st); 

Jrd. echtp. Jacobs-Schmelzer (st); 

Maria Kohl-Schrijvers (st); 

Jrd. overl. ouders Slüper en kinderen 

(st); 

Jrd. ouders Noteborn-Bergmann; 

Jrd. Annie Engelen-Hollands; 

Jrd. Leonie Bleijlevens; 

Jrd. ouders Bleijlevens-Souren en  

Lena Souren; 

Jrd. Maria Louisa Vliex-Pieters en 

Theo Vliex en schoonzoon; 

Jrd. Peter Wolkenar; 

 

Dinsdag 6 november 
19.00 Vooravond Hoogfeest 

H.Willibrord 

Ouders Broekmans-Horbach (st); 

Overl. ouders en kinderen Xhonneux 

(st); 

 

Donderdag 8 november 

19.00 

Mia Vleugels-Hamers (o); 

Huub Vermeeren 

( nms.bew.Beaurepart); 

Jrd. Diny Schepers (st); 

Ouders Meisters-Schepers; 

T.i.v. een zieke; 

 

Zaterdag 10 november 
Weekend 32e zondag door het 

jaar  

17.45 

Zwd. Hennie Zieltjens-Visscher; 

Zwd. Jo Thomas; 

Jrd. ouders Claessens-Heuts (st); 

Ouders Hermans-Thomas (st); 

Jan Schmitz (o); 

Catharina Schmitz-Wauben (o); 

Lieske Vliex-Hermans (o); 

Netta Bergmann-Luja (o); 

Jrd. Heinz Wolters en voor ouders 

Sluysmans-Kleijnen; 

Wiel Franzen (o); 

Hub Schrijvers (nms. IVN); 

 

Zondag 11 november 

11.00 Kerk.zangkoor Huls 

Jrd. fam. Leerssen-Houben (st); 

Jrd. ouders Rikers-Bouwens (st); 

Voor overleden gelovigen (st); 

Lieske Derks-Meessen (o); 

Joop Ensink en overl. familie; 

 

Dinsdag 13 november 

19.00 

Overl. van fam. Vandeberg-Pelzer; 

T.i.v. een zieke; 

 

Donderdag 15 november 

19.00 

Jo en Louise Gotschalk en fam.  

Gotschalk-Knops; 

Thea Sauren; 

 

 

Parochie Sint Remigius Simpelveld 
Kerkdiensten  

 

Opgave misintenties voor Simpelveld 

Misintenties voor het volgende parochieblad t/m 18dec. kunt u opgeven tot en met dinsdag 20 nov.  

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.  



 Pagina 11 

 

 

Zaterdag 17 november 
Weekend 33e zondag door het 

jaar 
Weekend Nationale Jongeren- 

collecte 

17.45 

1e Jrd. Carolien Merx-Clement en jrd. 

Hein Merx (o); 

Hein Demas (o); 

Karel Berk (o); 

Wiel Franzen en Andy Karsten; 

Ouders Schmeets-Droeven; 

 

 

Zondag 18 november 

11.00 Kindernevendienst 
Kerk. zangkoor Harmonia en 

harmonie St. Caecilia 

Jrd. ouders Didden-Claessens (st); 

Ouders Coonen-Kusters, wederz.  

familie en Guus Pagen; 

Harrie Otten; 

Uit dankbaarheid; 

Ouders Vrusch-Vaessen en zoon Piet; 

Jrd. Leo Kohl; 

Leden en overl.leden harmonie  

St. Caecilia en kerk.zangkoor  

Harmonia; 

Jrd. Mathieu Smeets; 

Jan Rouhl en ouders Rouhl-Brouwers; 

 

Dinsdag 20 november 

19.00 

T.i.v. een zieke; 

 

Donderdag 22 november 

19.00 

Jrd. Keetje Creusen-Bertholet; 

Zaterdag 24 november 
Weekend Christus, Koning van 

het heelal 

17.45 Mannenkoor David 

1e jrd. Jo Cremers (o); 

Jrd. Willem van den Hove (st); 

Hans Hellenbrand (o); 

Jeanne en Willy Hundscheid-Heynen; 

Johan van de Weijer (o); 

Lieske de Wind-van Loo (o); 

Mien Smeets-Ernes (o); 

Leden en overl. leden mannenkoor 

David; 

Frans Souren (o); 

Wim Palmen (o); 

Andy Karsten (nms. bew. Sterflat); 

Lieske Erven-Lenaerts (o); 

Jrd. Sjef Voragen; 

Jrd. ouders Godschalk-Prumpeler; 

Echtp. Spierts-Rameckers; 

Johan Schreuders; 

 

 

Zondag 25 november 

11.00 Koffie na de mis 

Jrd. ouders Andriolo-Wierts (st); 

Jrd. Leo Boormans, Jozef Boormans 

en Tonia Boormans-Pergens (st); 

Jrd. ouders Vogt-Snackers (st); 

Rob Grooten (nms.pap† en mam); 

Tonny Simon-Leijser (o); 

 

Dinsdag 27 november 

19.00 

Hub Lennartz (o); 

Ouders Sjeng en Tilla Leunissen-

Hensgens (o); 

 

 

Donderdag 29 november 

19.00 

Giel en Bertha Xhonneux (st); 

Thea Sauren; 

T.i.v. een zieke; 

Overleden: 

 

24 sept: Hennie Zieltjens-Visscher, 

91 jaar, Verpleeghuis Lückerheide, 

Kerkrade 

 

25 sept: Jo Thomas, 71 jaar,  

Brandstraat 63 

 

26 sept: Keetje Steijns-Wiertz,  

88 jaar, Zorgcentrum Langedael, 

Vaals 
 

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

Gedoopt: 

 

30 sept: Lieke Kokkelmans, dochter 

van Bas Kokkelmans en Monique 

Peltzer, Zaunbrecherstraat 22 
 

30 sept: Fynn Hamacher, zoon van 

Roger Hamacher en Raphaela 

Koonen, Nieuwstraat 157a, Kerkrade 
 

28 okt: Xavi Kloprogge, zoon van 

Wouter Kloprogge en Romy Vijgen, 

Dr. Poelsplein 29 
 

Welkom in onze Kerk.  
……………………………………………… 
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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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VOEL JE GOED - DOE DAN GOED  

Ook dit jaar zien parochies Simpelveld en Ubachsberg het 

ondersteunen van de voedselbank als een NOODzaak. 

We zoeken nog vrijwilligers om de actie wederom te laten 

slagen. 

 

Sinds enkele jaren is er, net als op vele andere plekken, in 

de parochies van Simpelveld en Ubachsberg in december 

een speciale actie ter ondersteuning van de voedselbank.  

 

Ook in 2012 nog steeds 

een NOODzakelijk 

fenomeen in onze 

samenleving. Het doel 

van deze jaarlijkse actie 

is om voor de 

feestdagen aan de 

mensen/gezinnen die 

afhankelijk zijn van de 

voedselbank iets extra’s 

te kunnen bieden. Het is 

vooral voor hen niet 

vanzelfsprekend dat het vieren van kerst en oud en nieuw 

gepaard mag gaan met iets speciaals op tafel. 

Deze december actie, die dit jaar op vrijdag 14 en zaterdag 

15 december in Plusmarkt Schouteten te Simpelveld zal 

worden gehouden (voor Ubachsberg is er een andere 

regeling) is dan ook vooral gericht op het verzamelen van 

extra voedselproducten, die velen van ons als normale 

levensbehoefte zien. In de volgende uitgave van het 

parochieblad gaan we uitgebreid in op deze actie. 

 

De werkgroep die deze activiteit aanstuurt heeft beide 

dagen (14 en 15 december) een flinke groep vrijwilligers 

nodig die bereid zijn de stands in de Plusmarkt te 

bemannen en de bezoekers te stimuleren deel te nemen 

aan deze actie. Het zou fijn zijn als de bestaande groep 

vrijwilligers nog uitgebreid kan worden. We nodigen 

hiervoor zowel mensen van de parochie Simpelveld als de 

parochie Ubachsberg uit. 

 

Als u op vrijdag 14 of zaterdag 15 december één of twee 

uurtjes tijd zou hebben om de actie voor de voedselbank 

letterlijk te ondersteunen laat dit dan svp even weten door 

contact op te nemen met een van de leden van de 

werkgroep: 

Joop Heuts  045 544 2827 

Mieny Grooten 045 544 1755 

Maria Schouteten 045 575 2501 

Marlies Baggen 045 544 2213 

Of stuur een e-mailberichtje naar:  

parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl  

De werkgroep ‘ondersteuning voedselbank’ is overtuigd 

van de meerwaarde die uw inzet bij deze actie kan 

betekenen voor onze medemens in nood. 

 

 

Opbrengst Nierstichting 
De collecte van de nierstichting in Ubachsberg heeft het 

mooie bedrag opgebracht van € 641,72 . 

Onze dank gaat dan ook uit naar de inwoners van 

Ubachsberg voor hun bijdrage en de collectanten voor hun 

geweldige inzet. 

 

 

Opbrengst missiecollecte  
De opbrengst van wereldmissiedag (Project Senegal) heeft 

in Simpelveld € 741,32 opgebracht; in Ubachsberg € 423,38  

en door de kinderen van Ubachsberg: €  27,97. 

mailto:parochiekantoor@parochie-hremigius.nl
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Hubertusbrood 
Zaterdagavond 3 november wordt in de kerk het 

Hubertusbrood gezegend. In Simpelveld kunt u voor aanvang 

van de H.Mis het brood op de trappen van het priesterkoor 

leggen.  

In Ubachsberg zal Schutterij Sint Hubertus het 

Hubertusbrood plechtig aanbieden in de Hubertusmis om 

19.00 uur. 

 

Benoeming kerkbestuur 
De bisschop heeft Frans Janssen (63), Oude Schoolstraat 30, 

per 1 november 2012 benoemd tot lid van het kerkbestuur 

Sint Bernardus. Wij feliciteren Frans met deze benoeming en 

wensen hem veel succes met zijn portefeuille “Onderhoud 

Gebouwen”. 

 

Start Rouwverwerking  
Donderdagmiddag 8 november van 14.00 tot 16.00 uur is er 

op de pastorie van Ubachsberg (Kerkstraat 28) een 

kennismakingsbijeenkomst voor allen die mee willen doen 

aan de rouwverwerking. Is afgelopen tijd  een dierbare in uw 

midden gestorven en wilt u samen met anderen over uw 

ervaringen delen?  Wees welkom. De koffie staat klaar en 

bovenal een luisterend oor. Groet Pastoor Pisters 

 

Zij Actief afd. Ubachsberg  
Programma November – December 2012  

Vrijdag 9 november 2012; vertrek 09.00 uur Bernardusplein 

Ubachsberg   

Bezoek breifabriek (voor leden en niet leden; max. 25 

personen). Opgeven vóór 27 oktober 2012 bij Mw. A. 

Loenders / 045 – 5752902 

Dinsdag 13 november 2012: aanvang 20.00 uur  

Lezing-workshop over winterkwaaltjes. Met kruiden uit het 

keukenkastje kun je al een heel eind komen (we maken 

lipbalsem en een hoestdrankje; denk aan een glazen flesje). 

Leden gratis : introducés betalen € 7,- . Opgeven vóór 30 

oktober 2012 bij Mw. M. Brouwers / 045 - 4052178  

Dinsdag 27 november 2012: aanvang 20.00 uur  

Wegkruisen in het Heuvelland; dia lezing door Chris 

Willems. Leden gratis: introducés betalen € 2,50. Opgeven 

vóór 13 november 2012 bij Mw. M. Brouwers / 045 - 

4052178  

Dinsdag 11 december 2012: Sfeervolle Kerstviering  

Vanaf 18.45 uur zijn uitsluitend eigen leden van harte 

welkom. Laat U verrassen met een hapje en een drankje en 

mooie optredens. 

Kosten € 12,50. Opgeven vóór 25 november 2012 bij Mw. 

M. Brouwers / 045 - 4052178  

 

Gevonden voorwerp 
Op zaterdag 6 oktober is er in de parochiekerk van 

Ubachsberg een horloge gevonden. Voor meer informatie 

kunt u contact opnemen met Jan Brants: tel. 06 203 84 939. 

 

Opening complex RKSVB 
Op zaterdag 1 december opent Voetbalvereniging RKSVB te 

Ubachsberg haar nieuwe verenigingscomplex. Al vele jaren 

was men bezig met de plannen hiervoor en na meer dan 2 

jaar zwoegen door vele 

vrijwilligers en betrokkenen 

is het dan eindelijk zover; 

een pracht ig  n ieuw 

complex. De avond heeft 

als thema ''Un sjieke Opening 

vuur ee sjiek Complex" met 

als dresscode 'tenue de 

ville'. Tussen 18.00 en 

19.00 uur zal de ontvangst 

zijn; om 20.00 uur zegent 

pastoor Pisters het 

complex in en de rest van de avond staat in het teken van de 

officiële opening en er is een heel feestelijk avondprogramma 

voor jong en oud, want dit prachtige complex moet 

ingezegend worden met een prachtig feest en we hopen dat 

heel Ubachsberg dit met ons wil komen vieren, want dit 

verenigingslokaal is er voor heel Ubachsberg !  

Met vriendelijke groet, Bestuur RKSVB. 



 Pagina 15 

 

Fanfare Sint Cecilia 
Van maandag 22 oktober t/m 5 

november 2012 houdt de fanfare 

St. Cecilia Ubachsberg haar 

jaarlijkse donateursaktie. 

De Ubachsbergse bevolking wordt 

bij voorbaat bedankt voor hun 

gulle gaven. 

 

Leedjeskonkoer GenBerg 
 

Op zaterdag 17 november organiseert stichting 

Leedjeskonkoer GenBerg voor de 3e keer het 

Leedjeskonkoer op Ubachsberg.  

 

Deze muzikale happening vindt plaats in café Oad Genberg - 

Kerkstraat 57 te Ubachsberg. De aanvang is om 21.00 uur. 

Wij willen gaarne eenieder uitnodigen om deze avond te 

komen luisteren naar onze 11 deelnemers, die allemaal hun 

“carnavals-sjlager” ten gehore zullen brengen. Ze zullen 

worden beoordeeld door een vakjury met gerenommeerde 

namen uit de Limburgse carnavalsgemeenschap. 

 

De 11 liedjes zijn opgenomen in een professionele studio en 

op CD uitgebracht. Deze CD wordt op zaterdag 17 

november tussen 11.00 uur en 16.00 uur geheel gratis 

aangeboden aan alle inwoners van Ubachsberg. Mocht u de 

stichting, en daarmee de deelnemers, willen steunen, is een 

gift van U uiteraard altijd welkom.  

 

Wij hopen u dan ook te mogen begroeten tijdens het 

Leedjeskonkoer. 

 

Vriendelijk uitnodigend, stichting Leedjeskonkoer GenBerg. 

Parochieagenda Simpelveld-Ubachsberg 
Woensdag 7 nov. 14.00-16.00 uur   

  kinderclub Wijnrank   

  parochiezaal Simpelveld 

 

Woensdag 7 nov. 18.30-20.30 uur tienerclub  

  parochiezaal Simpelveld 

 

Donderdag 8 nov. 19.45 uur vergadering M.O.V.  

  parochiezaal Simpelveld 

 

Vrijdag  9 nov. 9.00 uur  

  dirigentenoverleg koorplanning 2013  

  parochiezaal Simpelveld 

 

Zondag 18 nov. na de H. Mis van 11.00 uur  

  vergadering koffiedames   

  parochiezaal Simpelveld 

 

Woensdag 21 nov. 19.00 uur   

  vergadering Zonnebloem    

  parochiezaal Simpelveld 

 

Woensdag 21 nov. 20.00 uur  

  vergadering vrijwilligers onderhoud kerk 

  pastorie Ubachsberg 

 

Zondag 25 nov. na de H.Mis van 11.00 uur  

  koffiedrinken  parochiezaal Simpelveld 

 

Woensdag 28 nov. 19.45 uur  

  vergadering kerkbesturen Simpelveld en  

  Ubachsberg  

  parochiezaal Simpelveld 

 

Maandag  3 dec. 20.00 uur doopvoorbereiding  

  parochiezaal Simpelveld 

Ouderenvereniging Ubachsberg  

Deze organiseert i.s.m. busonderneming de Heidebloem 

( B. ) op maandag 26 november 2012 een dagtocht naar de 

sfeervolle kerstmarkt in Centro Oberhausen. Er wordt om 

08.00 uur vertrokken vanaf het Bernardusplein in 

Ubachsberg. Natuurlijk zijn ook niet leden van de 

Ouderenvereniging Ubachsberg van harte welkom. De 
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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 

kosten ad € 17,50 p.p. dienen vóór uiterlijk 15 november as. 

te worden voldaan op Rabobank rekeningnummer  

151802513 t.n.v. Ouderenvereniging Ubachsberg met 

vermelding van uw naam en “Centro Oberhausen”.  

Nadere info over deze dagtocht is verkrijgbaar bij:  Jef 

Brouwers ( 045 - 4052178 )  

 

 

Kerkbijdrage voor de Sint-Remigius- en 

Sint-Bernardusparochie 
 

Het jaar loopt zo langzamerhand ten einde. Zoals elk jaar 

willen we u daarom weer attenderen op de kerkbijdrage. Er 

zijn er nog een aantal onder u die hun bijdrage over het jaar 

2012 nog niet hebben overgemaakt. Sommigen doen dat aan 

het einde van het jaar (dat is bekend). Anderen zijn het 

misschien vergeten.  

 

Daarom willen wij hen er langs deze weg aan herinneren. Op 

de achterkant van dit blad vindt u de banknummers. Noteert 

u bij de betaling s.v.p. er duidelijk als omschrijving bij: 

“Kerkbijdrage 2012”.  Het richtbedrag is € 84,- per gezin per 

jaar.  

De kerk kan ook uw bijdrage niet missen! Ook voor uw kerk 

stijgen de uitgaven.  Wij willen de noodzakelijke uitgaven 

graag doen vanuit de inkomsten die onze parochie heeft.  

 

We hopen dan ook dat ook u, uw steentje wilt bijdragen. 

Alvast hartelijk bedankt ! Het Kerkbestuur. 

Kerkhof Ubachsberg in het volle licht 
Op vrijdag 2 november om 19.00 uur, Allerzielendag, 

nodigen wij u uit voor een plechtige eucharistieviering in de 

Bernarduskerk waarin de overledenen herdacht worden. 

Na afloop van deze viering gaan we met alle kerkgangers 

naar het kerkhof om een graflichtje te ontsteken bij de 

graven van onze dierbaren. Het graflichtje wordt na de dienst 

aan ieder gezin uitgedeeld en daarna aangemaakt en geplaatst 

bij het graf van hun familie (er is een kerkcollecte voor een 

vrije gave). 

Het kerkhof zal die avond sfeervol verlicht zijn met 

brandende fakkels. Na afloop is er gelegenheid om een kopje 

koffie te drinken op de pastorie. 

 

 

 

Wilt u ons steunen, dan kunt u ook gebruik maken van 

deze bon en afgeven op het parochiekantoor 

Bon voor kerkbijdrage 

  

Naam:……………………………………………… 

  

Adres:……………………………………………… 

  

Tel:………………………………………………… 

□ meldt zich aan als lid van de St. Remigiusparochie 

□ meldt zich aan als lid van de St. Bernardusparochie 

□ wil informatie over vrijwilligerswerk 

□ meldt zich aan als deelnemer aan de kerkbijdrage 

□ andere wensen:…………………………………. 

Na ontvangst van de bon nemen wij contact met u op  
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Vrijdag 2 november. 

Allerzielen. 

19:00: Koffiedrinken na de Mis. 

Gregoriaans en Volkszang 

Leo Heuts (o); 

Ouders Pieters-Groven; 

Zaterdag 3 november. 

Weekeinde: 31ste zondag d/h jaar. 

19:00: Volkszang. 

M.m.v. Schutterij St. Hubertus en  

zegening van het Hubertusbrood. 

Leo Lardinois (o); 

Sjir Auf den Kamp (o); 

Tiny Eussen-Souren (o); 

Anneke Zinzen-Kleijnen (o) en Harie 

Zinzen; 

Ouders Keulartz-Scheepers en zonen 

Wim en Jacques; 

Wiel Wiertz; 

Ouders Aelmans-Voncken; 

Ouders Steinbusch-Schnackers zoon 

Math en kleindochter Mireille; 

Tony Elvire en Sjef ; 

Jrd. ouders Manders-Hamers; 

Jrd. Theo Vonken; 

Woensdag 7 november. 

19:00 : 

Annie Franssen-Schijns; 

Ronald Bosten; 

Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st.); 

Maria Zitzen (st.); 

Zaterdag 10 november. 

Weekeinde: 32ste zondag d/h jaar. 
19:00: Opluistering Kerkelijk 
Zangkoor en Fanfare 

Ans Engelen-Zinzen (o) en  

Jan Engelen; 

Piet Crutzen; 

Wiel Smeets (o); 

Maria Caselli-Vonken (o); 

Sjef Klinkenberg (o); 

Overledenen van de fam. Kasperski-

Cox; 

Jef Jongen; 

Echtgenoten Bisschops-Engelen (st.); 

Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st.); 

Ouders Crombach-Hundscheidt (st.); 

Jrd. Paul Hamers; 

Jrd. Ben Souren (st.); 

Jrd. Pastoor Frans Simons (st.); 

Jrd. Ouders van Wissen –Schaepkens 

en zoon Hub (st.); 

Voor de levende en overleden leden 

van Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. 

Bernardus; 

Woensdag 14 november. 
19:00 :geen H.Mis, wel Woord -
en Communiedienst 

Zaterdag 17 november.  
Kerkcollecte: Nationale Jongerencollecte 

Weekeinde: 33ste zondag d/h jaar. 

19:00: Oud Berglijsters 

Zwd. voor Marcel Neven; 

Anneke Zinzen-Kleijnen (o) en Harie 

Zinzen; 

Sjef Souren; 

Ouders Huynen-Dormans en Hub 

van Wissen; 

Jrd. ouders Pieters-Groven; 

Ouders Brands-Lucassen, broers en 

zussen; 

Overledenen van de fam. Weerts en 

neef Charles; 

Jrd. Bernard Voncken; 

Annie Franssen-Schijns; 

Woensdag 21 november. 

19:00: 

Annie Franssen-Schijns; 

Ouders Bremen-Hendriks en zoon 

André; 

Jrd. Josephina Souren-Vaessen; 

Fam. Offermans-Jongen; 

Zaterdag 24 november. 

Weekeinde:Christus Koning van het Heelal. 

19.00: Vokszang 

Funs Haesen (o); 

Juliëtte Waelen-Eichhorst (o); 

Ouders Geraedts-Bartholomé (verj.); 

Woensdag 28 november. 

19:00: 

Leo Heuts, v.w. verjaardag (o); 

Annie Franssen-Schijns; 

Leo Bosch en familie; 

Maria Zitzen (st.); 

Zaterdag 1 december. 

Weekeinde: 33ste zondag d/h jaar. 

19:00 : Volkszang 

1ste Jrd. Leo Heuts (o); 

Wiel Smeets (o); 

Maria Caselli-Vonken (o); 

Tiny Eussen-Souren (o); 

Roos Hoenen-Muijtjens (verj.); 

Wiel Wiertz; 

Jrd. Ouders Kleijnen-Starmans (st.); 

Jrd. Ouders Jacobs-Pieters (st.); 

Ouders Franssen-Vliegen; dochter 

Fieny en de zonen Sjeng en Ben (st.); 

Math. Steinbusch (st.); 
……………………………………………………… 

 

Overleden: 
2 okt: Marcel Neven, 82 jaar,  

Bostenstraat 45 
 

Sterkte aan de familie.  

Parochie Sint Bernardus Ubachsberg 
Kerkdiensten  

 

Opgave misintenties Ubachsberg 

Misintenties voor het volgende parochieblad t/m 18 dec. kunt u opgeven tot en met dins-

dag 20 nov tot 12.00 uur. De pastorie van Ubachsberg is hiervoor bereikbaar bij voor-

keur op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 u. ofwel woensdag na de avondmis.  
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KOM JIJ OOK 

NAAR DE 

KINDERCLUB ? 

WOENSDAG 7 NOVEMBER HOUDEN WIJ WEER 

KINDERCLUB IN HET PAROCHIEZAALTJE  
(INGANG TEGENOVER DE HOOFDINGANG VAN DE KERK) 

 

SPECIAAL UITGENODIGD ZIJN DE 

COMMUNICANTEN VAN DIT SCHOOLJAAR, ALSOOK 

DE OUD-COMMUNICANTEN 

OOK DE KINDEREN UIT UBACHSBERG  

ZIJN VAN HARTE WELKOM 
 

Thema:  

Speurtocht in de kerk langs eigentijdse heiligen 
 

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: 5-12 en 19-12 
Groetjes van Pastoor Pisters, tel: 045–5441818,  

Zie ook: www.parochiesimpelveld.nl / Wijnrank 

http://www.parochiesimpelveld.nl
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MET EEN KNIPOOG NAAR SINTERKLAAS 
 

Arm en rijk in je eigen dorp 

Laat een kind niet uit de boot vallen 
 

Beste medebewoners van Simpelveld, 

De decembermaand staat weer voor de deur, dit is voor de meeste kinderen een fijne tijd.  

Maar dat is niet voor iedereen zo. Er zijn ook kinderen die het niet zo goed hebben.  

Daarom gaan de vormelingen uit groep 8 van basisschool De Meridiaan een goed werk verrichten  

in het kader van hun vormselvoorbereiding. Ze willen samen met pastoor Pisters in het weekeinde van 7 en 8 

december speelgoed inzamelen en dit schenken aan de voedselbank zodat die het kan verdelen onder de 

kinderen die weinig of geen speelgoed ter beschikking hebben.  

Wij willen dat ook deze kinderen fijne feestdagen kunnen vieren. 

Hebt u thuis speelgoed waar u toch niets meer mee doet, dan kunt u dit afgeven in het 

parochiezaaltje tegenover de kerk, Pastoriestraat 15:  

 

vrijdag 7 december tussen 17.00 en 18.30 uur  

of zaterdag 8 december tussen 10.30 en 12.30 uur. 
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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 27 november 

Redactie 

Mieny Grooten-Kleijnen, Hein Lemmens, Pastoor Pisters 

Inleveren kopij volgende uitgave:  

Uiterlijk 13 november liefst per e-mail: 

redactie@parochiesimpelveld.nl 

Opgeven misintenties volgende uitgave 

Misintenties t/m 18 december kunt u opgeven t/m 20 nov. 

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) 

OPGELET:  

De volgende uitgave van dit blad verschijnt op 28 

november misintenties van 1 t/m 18 dec. Kunt u 

opgeven tot 10 dec.  

Op 18 december verschijnt het parochieblad voor 

Kerstmis  

MISINTENTIES VOOR KERSTMIS EN VOOR DE 

HELE MAAND JANUARI KUNT U UITERLIJK OP-

GEVEN T/M 11 DECEMBER !!! 

Voor meer nieuws, opgeven 

misintenties en foto’s kijkt u 

dan ook eens op onze website 

www.parochiesimpelveld.nl 

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

