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PORTRETJES
Op deze plek vindt u de komende maanden met enige regelmaat
korte portretjes van vrijwilligers actief in het dekenaat Kerkrade.
Vandaag aflevering 1:
Wilma Reubsaet, actief in Simpelveld.

DE HEMELTELEFOON IS NOOIT BEZET
Kinderen spelenderwijs en via creatieve activiteiten weer in contact
brengen met Jezus. Dat is de taak die de 62-jarige Wilma Reubsaet
zichzelf in het verleden heeft gesteld. Al dertien jaar is de in Beek
woonachtige Reubsaet actief voor de kinder- en tienerclub De Wijnrank (bij de zusters van de Congregatie van het Arme
Kind Jezus) en sinds 2011 voor de Sint Remigius-parochie in Simpelveld. De groep is in
1999 opgericht door de zusters van de congregatie, die zeer recent (november 2012)
vertrokken naar het woon- en zorgcentrum De Beyart in Maastricht. Samen met pastoor
Pisters, zuster Beatriz Helena van de zusters van het Arme Kind Jezus en de drie jonge
moeders, Nicole, Alexandra en Mariëlle uit Simpelveld, vertelt ze iedere woensdagmiddag
een Bijbelverhaal, laat ze kinderen tussen de vier en acht jaar oud zingen, knutselen en
spelletjes spelen in de hoop hen via die omweg toch met Jezus in aanraking te brengen.
,,Aan het einde van de bijeenkomst bidden we samen een gebedje en nemen de kinderen
kleurplaten en hun eigen knutselwerkje mee naar huis,’’ zegt Wilma Reubsaet voor wie
geloven ‘een levenslang proces is waarin je door bergen en dalen komt’. ,,Geloven is voor
mij een steeds terugkerende zekerheid in deze onzekere, woelige tijden. De
hemeltelefoon brengt vaker uitkomst! Die is nooit bezet, maar altijd vrij.’’
Zie ook www.parochiesimpelveld.nl / wijnrank

Mistijden tijdens de kerstdagen; opgeven misintenties uiterlijk 11 december
Simpelveld
24 december

18.00 uur

Kinderkerstviering

24 december

20.30 uur

Kerstavondviering

25 december

11.00 uur

1ste Kerstdag

26 december

9.45uur

2de Kerstdag

Ubachsberg
24 december

16.30 uur

Kinderkerstviering

24 december

19.15 uur

Kerstavondviering

25 december

9.45 uur

1ste Kerstdag

26 december

11.00 uur

2de Kerstdag
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Afd. SWOBS COMPUTERHOME BOCHOLTZ
Wilhelminastraat 19 te Bocholtz

www.computerhome.info
In oktober zijn de computercursussen 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 opgeven voor het eerste
kwartaal van 2013.

nieuw – nieuw – nieuw – nieuw– nieuw

Kaakfysiotherapie

De cursussen beginnen dan in de tweede week van januari.
De meer als 3.000 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
Windows 7 deel 2 gevorderden
€ 80
Internet / e-mail / bankieren
€ 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

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

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
tel. 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

HET BEGRAFENISFONDS VOOR EEN UITVAART OP MAAT.
WAT ZIJN DE VOORDELEN:
HOGE UITKERING
LAGE CONTRIBUTIE
SNELLE EN ZORGVULDIGE DIENSTVERLENING
GOEDE BEREIKBAARHEID
UIT TE KEREN BEDRAG IS VRIJ BESTEEDBAAR

KORTOM:

VOOR EEN PERSOONLIJKE BEGRAFENIS DIE AANSLUIT BIJ UW WENSEN.
WILT U EEN AFSPRAAK ? BEL OF MAIL MET MW. TATJANA HAAGEN
Tel: 045-5442476 e-mail: helptelkander.simpelveld@hetnet.nl
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Geen wijziging stipendium en
richtbedrag kerkbijdrage 2013

Rondom dit thema van de 7 werken van barmhartigheid
gaan de vormelingen een goed werk verrichten voor hun
medemens.

Het misstipendium voor het lezen van een H. Mis in het
weekend en op feestdagen blijft in 2013 ongewijzigd: € 20,Ook het richtbedrag voor de kerkbijdrage blijft
€ 84,- per jaar (€ 7,- per maand).

gelijk:

Mocht u de kerkbijdrage voor 2012 nog niet hebben
overgemaakt: zie banknummers op achterzijde.
Hartelijk dank voor uw gave.

Kerstcommunie aan huis
Voor Kerstmis, op maandag 24 december tussen 9.30 uur
en 10.30 uur, wordt in Simpelveld de kerstcommunie
thuisgebracht aan zieken en thuiszittenden.
In Ubachsberg vanaf 10.45 uur.
Staat u nog niet op de lijst en wilt u hier gebruik van
maken, dan even melden bij de pastoor. Wij komen graag
naar U toe.

1.De dorstigen laven
Woensdagmiddag 28 november na schooltijd zal missionair
werker Guus Prevoo in de klas aan de hand van een
hongerdoek de 7 werken van barmhartigheid uitleggen aan
de vormelingen en heel bijzonder de aandacht richten op
een missieproject over waterputten in de Derde Wereld.
2. De naakten kleden
Vrijdagnamiddag 7 en zaterdagmorgen 8 december zijn de
vormelingen in de parochiezaal aanwezig om overtollig
speelgoed in ontvangst te nemen, om dit speelgoed te
schenken aan kinderen die minder hebben (project via de
kleding/voedselbank Limburg: Gezinnen die onder de
armoedegrens leven kunnen daar terecht om speelgoed
voor de kinderen te halen. Het gaat om klanten van de
kledingbank die zelf geen geld hebben om speelgoed te
kopen).

In januari vervalt de communie aan huis.
3. De doden begraven

Vormselproject 2012-2013 Simpelveld
Woensdag 28 november gaan de vormelingen uit groep 8
van basisschool De Meridiaan starten met hun
vormselvoorbereiding. In overleg met ouders, school en
parochie is gekozen voor het thema “De 7 werken van
barmhartigheid”.
De zeven werken van barmhartigheid zijn :
De hongerigen voeden
De dorstigen laven
De naakten kleden
De vreemdelingen herbergen
De zieken verzorgen
De gevangenen verlossen
De doden begraven
Zes van deze werken zijn gebaseerd op de woorden van
Christus volgens het Evangelie volgens Matteus: “Ik had
honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt
Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij
opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek
en gij hebt Mij bezocht, Ik zat in de gevangenis en gij zijt tot Mij
gekomen.” (Matteus 25, 35-36).

Zondag 9 december vieren we Wereldlichtjesdag, een dag
om wereldwijd stil te staan bij overleden kinderen.
Ontstaan in 1997 in Amerika worden inmiddels op heel de
wereld op de 2e zondag van december kaarsjes
aangestoken voor alle overleden kinderen. De vormelingen
zullen in de eucharistieviering van 11.00 uur in de
Remigiuskerk een voorbede uitspreken voor overleden
kinderen en een lichtje ontsteken voor een kindje, gekend
of ongekend. In de godsdienstles op school gaan de
vormelingen een glazen potje beschilderen / beplakken en
maken zo een eigen lichtjeshouder. Zie ook
www.wereldlichtjesdag.nl
4. De zieken verzorgen
Woensdagmiddag 12 december na schooltijd maken de
vormelingen een kerststukje in de klas. Dit kerststukje,
gepaard gaande met een kerstwens, mogen ze gaan brengen
aan een zieke / alleenstaande in hun eigen familie of
omgeving.
5. De gevangenen bevrijden en
6. De vreemdelingen herbergen
Woensdagmiddag 16 januari na schooltijd doen de
vormelingen mee aan een schrijfactie van Amnesty
International. Vincent Hermans van de Wereldwinkel
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Hair & Beauty
Kapsalon Marjo&
Beautysalon Irene
Kom op zondag 2 december
van 12:00 tot 17:00 uur naar
de

Adventsborrel
Irene heeft geweldige
aanbiedingen
Marjo heeft nieuwe tasjes ,
sjaals en bijouterie
Onze gast: reisbureau van der
Biezen. Hij geeft een gratis
weekendje weg

Puntelstraat 1j Simpelveld
045-5444344
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Simpelveld zal deze actie inleiden. Hieronder een
voorbeeld van zulk een actie:
Tussen 17 maart en 9 april 2011 werden in Bahrein veertien
activisten gearresteerd toen ze demonstreerden voor
hervormingen. Ze werden wekenlang vastgehouden in isolatie.
Meerderen van hen zeggen te zijn gemarteld tijdens hun
ondervraging.
Zeven werden veroordeeld tot levenslang. Amnesty startte een
bliksemactie. Een jaar later kwam één activist vrij. Op 4
september 2012 diende het hoger beroep voor de overige
dertien mannen. Enkelen werden van sommige aanklachten
vrijgesproken, maar de straffen werden gehandhaafd. Het is
onduidelijk of er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de
vermeende martelingen.

7. De hongerigen voeden
Woensdagmiddag 20 februari na schooltijd mogen de
vormelingen zelf een voedselpakket gaan brengen naar de
Voedselbank in Landgraaf. Dit pakket hebben ze thuis
samen met de ouders mogen samenstellen. Ook in de
maand februari is er opnieuw behoefte aan een
levensmiddelenpakket voor minderbedeelden in eigen
omgeving (project via de voedselbank Limburg: Gezinnen
die onder de armoedegrens leven kunnen daar terecht om
elke week een levensmiddelenpakket te halen). De
vormelingen (en hun ouders) mogen deze middag een kijkje
nemen bij de Voedselbank in Landgraaf.
Vormselviering
Op zaterdag 2 maart zullen de vormelingen het vormsel
ontvangen in de avondmis van 17.45 uur. Vormheer is oudvicaris Theo Willemssen uit Roermond.

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 hebben de vormelingen van onze parochie het
volgende bedacht. Ze willen samen met pastoor Pisters in het weekeinde van 8 en 9 december speelgoed
inzamelen en dit schenken aan de voedselbank zodat die het kan verdelen onder deze kinderen, zodat zij ook
fijne feestdagen kunnen vieren.
Hebben jullie thuis speelgoed waar je toch niets meer mee doet, dan kunnen jullie 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.
HELP ONS OM MINDERBEDEELDE KINDEREN IN ONZE OMGEVING
EEN FIJNE DECEMBERMAAND TE BEZORGEN
Hartelijke groet van de vormelingen en leerkrachten uit groep 8 van De Meridiaan, zuster Marie-Anne en pastoor Pisters
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Ook dit jaar steunen Sint
Remigius-parochie en
Bernardus-parochie de
voedselbank
Wat doet de voedselbank?
“Dankzij de voedselbank kan ik groente en fruit eten, dat is
anders niet te betalen”, vertelt een alleenstaande vrouw
met kinderen uit Limburg. Voor haar en honderden andere
mensen in Limburg zijn de gratis voedselpakketten van de
voedselbank broodnodig. De pakketten, die elke week
worden uitgedeeld, zijn samengesteld met voedsel die
leveranciers gratis ter beschikking stellen. Zo wil de
voedselbank verspilling van voedsel tegen gaan en zorgen
dat mensen die het financieel niet breed hebben toch elke
week fatsoenlijk kunnen eten.

Graag doet de werkgroep dan ook een beroep op u, om
deze actie te ondersteunen.
In Simpelveld:
Op vrijdag 14 december (van 10-17 uur) en op zaterdag 15
december (van 10-16 uur) zijn vrijwilligers uit de parochie
in Plusmarkt Schouteten aanwezig om de actie voor de
voedselbank toe te lichten. Zij zullen u middels een
‘boodschappenbriefje’ (zie ook verderop in dit artikel)
suggesties doen welke producten de voedselbank dringend
kan gebruiken. U kunt hieruit uw keuze maken en na
aankoop deze producten afrekenen en bij de aanwezige
vrijwilligers afgeven. Let ook op het inlegvel bij dit
parochieblad, waarin nog andere suggesties worden gedaan.
In Ubachsberg:
Hier worden de producten verzameld op de pastorie waar
op de volgende data en tijden vrijwilligers klaar staan om
uw bijdrage in ontvangst te kunnen nemen:
Zaterdag 01 december (10-12 uur)

Onder duidelijke voorwaarden kan iedereen, ongeacht
kleur, geloof, geslacht of leeftijd, van de diensten van de
voedselbank gebruik maken.
In Zuid-Limburg ontvangen 500 gezinnen elke week gratis
een voedselpakket. In Midden-Limburg zijn dat er ruim 200
en in Noord-Limburg ruim 400 gezinnen. Zij komen bij de
voedselbank terecht via o.a. maatschappelijk werk, Riagg,
jeugdzorg, thuiszorg organisaties en de diaconieën van
kerken.

Dinsdag

04 december (10-12 uur)

Zaterdag 08 december (10-12 uur)
Dinsdag 11 december (10-12 uur)
Zaterdag 15 december (10-12 uur)
De producten waaraan dringend behoefte is treft u aan op
het ‘boodschappenlijstje’ op de volgende pagina.
Elke bijdrage is van harte welkom !
Alvast hartelijk bedankt !

Het distributiecentrum voor Limburg is gevestigd in
Landgraaf.

Achter in de kerk van zowel Ubachsberg als Simpelveld
staat er de hele adventsperiode een offerblok voor wie de
voedselbank financieel wil ondersteunen.

Gezien het toenemende aantal klanten is de voedselbank
nog steeds op zoek naar voedselleveranciers en donateurs.

De werkgroep, c.q. de kerkbesturen zullen alle contante
giften overmaken naar de voedselbank Limburg.

Zie ook: www.voedselbanklimburg.nl

In één van de volgende edities van ons parochieblad zullen
wij u op de hoogte brengen van het resultaat van deze actie

De parochies van Simpelveld en Ubachsberg willen graag
hun sociale gezicht laten zien en komen op voor de
minderbedeelden in eigen omgeving.

DOE MEE ! UW STEUN IS

De parochiële Werkgroep Ondersteuning Voedselbank
organiseert, evenals in voorgaande jaren een actie om in de
maand december zoveel mogelijk producten te verzamelen,
waarmee de voedselbank een belangrijke buffer kan
vormen om het zo Broodnodige werk te kunnen blijven
continueren.

Broodnodig !

Wellicht ten overvloede, maar wel belangrijk:
Ook voor de Voedselbank gelden de hygiënecodes. Zij
worden gecontroleerd door de Voedsel en Waren
Autoriteit. Het is daarom niet raadzaam om eigen
gemaakte jams en wekproducten (hoe goed bedoeld ook)
in te leveren. Dit geldt eveneens voor producten die over
de houdbaarheidsdatum zijn.
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De voedselbank kan de onderstaande producten goed
gebruiken.

werd het nieuwe hekwerk geplaatst. Om een directe inkijk
op het kerkhof en strooiveld te vermijden zal aan de
westzijde het hekwerk ingevlochten worden met gestokte
groenblijvende klimop.

kookpudding
koffie/thee
aardappelpuree
cervelaatworst aan een stuk

(Foto: Jos Hamers
aan het werk)

suiker
zoet beleg
rijst
blik fruit, groenten,knakworst
spliterwten
blikjes vis, paté, tomatenpuree enz.

Dagkapel in de kerk v/d H. Bernardus
Om onze kerk overdag open te stellen zal onder het oksaal
achter in de kerk een glaswand worden geplaatst waardoor
een dagkapel ontstaat. Na het nodige hak- en breekwerk
zijn de bouwkundige voorzieningen inmiddels gereed. Begin
november is reeds het kader van cortenstaal ten behoeve
van de glazen deur geplaatst. De toegang tot het oksaal zal
worden afgesloten met een stalen hekwerk. De
verwachting is dat
de glaswand voor de
komende feestdagen
zal
worden
opgeleverd.
Het realiseren van
de dagkapel wordt
mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen (subsidie) uit
het Interreg IV programma voor de grensregio VlaanderenNederland, onder de projectnaam: “Onthaasten, Stilte- en
Bezinningsplekken in Beeld“. De parochie van de H.
Bernardus is een van de 20 partners die deel nemen aan
dit project. Een van de doelstellingen van het project is het
ontsluiten en toegankelijk maken van historisch erfgoed
voor “stilte-toerisme” en bezinningsactiviteiten.
Over het officieel in gebruik nemen van de dagkapel volgt
nog nader bericht.

Het strooiveld zal zodanig worden heringericht dat er
straks de as van een overledene kan worden uitgestrooid in
daarvoor ingerichte borders in plaats van op het grasveld
zoals nu het geval is. Nabestaanden, die voornemens zijn
om de as van hun dierbare uit te strooien, dienen vooraf
toestemming te vragen aan de beheerder van het kerkhof,
die de plek zal aanwijzen waar de as kan worden
uitgestrooid. Op of in de te leggen borders en grasveld
mogen geen graftekens, bloemen of andere voorwerpen
worden gelegd of geplaatst. Bloemen kunnen geplaatst
worden op de sokkel bij de herdenkingszuil. Hier kan ook
een naamplaatje worden aangebracht. (zie art. 38
Reglement begraafplaats H.Bernardus te Ubachsberg:
www.parochiesimpelveld.nl / Sint Bernarduskerk /
begraafplaats).
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

Begraafplaats Ubachsberg
Het strooiveld en omgeving daarvan wordt momenteel
opnieuw ingericht. De bomen en oude heggen zijn
inmiddels gerooid en afgevoerd. Maandag 12 november
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Parochie Sint Remigius Simpelveld
Kerkdiensten
Opgave misintenties voor Simpelveld
Misintenties voor opname in het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met dinsdag 11 dec.
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 .

Zaterdag 1 december
e

Weekend 1 zondag van de advent

17.45

1e jrd. Ger Wilhelmus (o);
Jrd. overl. ouders Borgans-Baggen
(st);
Jrd. Hubert en Maria BessemsKeydener (st);
Ouders Kaelen-Eussen (st);
Jan Schmitz (o);
Catharina Schmitz-Wauben (o);
Gerda Gulpen (o);
Jaques Pelzer (o);
Jrd. Sjef Bruls;
Ouders Scheepers-Franken en zoon
Allie;
Ouders Baggen-Bisschops en kleinzoon Erik;
Voor de intenties uit de Lourdesgrot
Hellingbos;
Jrd. ouders Deguelle-Deguelle;

Zondag 2 december
11.00 Kindernevendienst

Jrd. Leonie Didden (st);
Jrd. Maria Heuts-Luja (st);
Ouders Otto en Tieneke LemkeEggen (st);
Lieske Derks-Meessen (o);
Jrd. Bernard Leunissen;
Wim Herberichs;

Dinsdag 4 december
19.00

Voor de zieken van onze parochie;

Donderdag 6 december

Zondag 9 december

19.00

11.00 m.m.v de vormelingen in
kader Wereldlichtjesdag

Huub Vermeeren (nms. bew.
Beaurepart);
Gerard Meesters;

Vrijdag 7 december
V.a. 9.00 Ziekencommunie aan
huis;
18.30
Aanbidding
19.00

1e jrd. Annie Joosten-Wenders (o);
1e jrd. Jan Schmitz, tevens voor
Catharina Schmitz-Wauben (o);
Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st);
Jrd. Jan Bemelmans;
Jrd. Hubert Reinders en voor fam.
Reinders-Welte;
Keetje Steijns-Wiertz (o);

Voor de intenties uit het boek in de
kerk;
Hans Hellenbrand (o);

Zaterdag 8 december
Weekend 2e zondag van de advent

17.45 Kerk. zangkoor Huls

Ter ere van O.L.Vrouw (st);
Jrd. Zef Hamers (st);
Jrd. echtp. Lousberg-Brassé (st);
Jrd. Theo Mertens (st);
Jrd. Herman Schutz en Maria Schutz
-Kersten (st);
Mia Vleugels-Hamers (o);
Lieske Vliex-Hermans (o);
Netta Bergmann-Luja (o);
Wiel Franzen (o);
Hein Demas (o);
Leden en overl. leden KBO
Simpelveld-Bocholtz;
Jrd. Ad Dikmans;
Jrd. ouders Heuts-Ramaekers;
Jrd. Lucie Keijdener-Knoppen;
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17.30
Kerstconcert
Mannenkoor David

Dinsdag 11 december
19.00

Ouders Broekmans-Horbach (st);

Donderdag 13 december
19.00

Jo Thomas (o);
Thea Sauren;

Zaterdag 15 december

Zaterdag 22 december

Weekend 3e zondag van de advent

Weekend 4e zondag van de advent

17.45

17.45

Jrd. Jo Gotschalk (st);
Jrd. ouders Leerschen-Knubben (st);
Jrd. Nol Lommen (st);
Karel Berk (o);
Wiel Franzen en Andy Karsten;
Jrd. Wiel Frijns;
Gerards Wierts en Christientje
Wierts-Peltzer, zoon Jo en schoondochter Jeanny;

Wim Palmen (o);
Andy Karsten (nms. bew. Sterflat);
Herman Joha ( v.w. verjaardag) en
overl. familie;
Mien Smeets-Ernes en Piet Smeets
(o);
Jrd. Math Mobers (st);

Zondag 23 december
11.00

Zondag 16 december

Jrd. ouders Beckers-Vliex (st);

11.00 Kindernevendienst

19.00

Jrd. Jan Bosch;

11 nov: Bernardina WiddershovenSchuurman, 84 jaar, Verpleeghuis
Lückerheide, v/hPuntelstraat.
13 nov: Piet Schreuders, 75 jaar,
Scheelenstraat 132.
21 nov: Trees Seroo-Lemmen, 80
jaar, Kloosterplein 5 (v/h Haemb.str).
Sterkte aan de familie.

1e jrd. Zef van Loo (o);
Voor priesterroepingen (st);
Jrd. ouders Spronck-Hacking (st);
Johan en Tiny Merx-Bodelier;

Dinsdag 18 december

Overleden:

………………………………………………………

Gedoopt:

17.00
Kerstconcert harmonie
St.Caecilia
………………………………………………………

Donderdag 20 december
19.00

Overl. van fam. Bisschoff-Colleye (st);
Echtp. Huveneers-van Ophoven (st);
Giel en Bertha Xhonneux (st);
Overl. van fam. Vandeberg-Pelzer;
Hub Lennartz (v.w. verjaardag) (o);

Opbrengst:
De kerkcollecte voor de jongeren
van Katholiek Nederland
heeft in Simpelveld € 283,66 en in
Ubachsberg € 114,98 opgebracht.
Hiervoor onze hartelijke dank

Sleutels verloren!
“Al een tijdje geleden zijn wij sleutels verloren in een
zwarte leren etui. Maar we missen de sleutels nog steeds.”
Wil de eerlijk vinder deze s.v.p. afgeven op het
Parochiekantoor Kerkstraat 28 te Ubachsberg of contact
opnemen met dhr. J. Brants, telefoon 06 203 84 939.

Kerstactie RKSVB
Op zaterdag 15 december zal Voetbalvereniging RKSVB te
Ubachsberg weer haar jaarlijkse kerststukjesactie houden.

- 4 nov: Suus Cox, dochter van
Martin Cox en Joyce Gasse,
Dorpstraat 2
- 4 nov: Dani Wierts, zoon van
Paul Wierts en Mandy Smeets,
P. Damiaanstraat 12
Welkom in ons midden.

Met vele vrijwilligers wordt er in de week voorafgaand
keihard gewerkt om al deze kerststukjes te maken als
steunactie voor de voetbalvereniging. Al meer dan 30 jaar
bestaat deze traditie en zorgt nog steeds voor vele blije
gezichten. Huis-aan-huis krijgen alle inwoners weer de
mogelijkheid om een kerststukje te kopen dat met veel
enthousiasme is samengesteld om daarmee de
voetbalvereniging een warm hart toe te dragen.
Vanaf 's ochtends 10 uur zal men vanaf Sportcomplex
“I gen Anker” vertrekken en de straten doortrekken.
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Uw feest totaal verzorgd met naar keuze
warm of koud buffet en dranken,
bijv. 50 personen voor slechts
€ 1.125,00 all in ( € 22,50 p.p. )

Restaurant en
partycentrum
Dirksstraat 2, 6367 HW Ubachsberg
Telefoon 045-5754443
B.g.g. 045 – 5752161 (tevens fax)
Internetsite: www.montagnard.nl

HOVENIERSBEDRIJF SOURETH
voor al uw tuinwerkzaamheden,
grondverzet en (sier)-bestrating
zowel voor de particulier
als de zakelijke markt

de TUINDERIJ
Alles voor in en om de tuin o.a.
vaste planten, hagen, bomen, heesters etc.
meststoffen, potgrond, tuinturf en boomschors
decoratie van o.a. gietijzer, leisteen en beton
houten tuinmeubelen
gereedschap
Openingstijden:
- Dinsdag tot en met vrijdag
van 13.00 uur tot 17.00 uur
- Zaterdag
van 9.00 uur tot 16.30 uur

Rolduckerweg 62 a / b
6422 PT HEERLEN
tel. 045 541 00 66
Mob. 06 51 82 69 70 of 06 51 05 72 56
www.soureth.nl
STROOIZOUT EN SNEEUWSCHEPPEN
VOGELHUISJES EN VOGELVOER voor de winter
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Groot onderhoud kerk v/d H. Bernardus
Inmiddels werd een aanvang gemaakt
met het uitvoeren van het vijfjarig
onderhoudsplan van ons kerkgebouw.
In fase een zullen inspectie -,
o n d e r h o u d s e n
reparatiewerkzaamheden aan daken, goten en
hemelafvoeren
worden
uitgevoerd.
Tevens zal het gehele uurwerk gereviseerd worden. De
wijzerplaten zullen geconserveerd worden, waarbij de
cijfertekens en wijzers opnieuw verguld worden en nieuwe
verlichtingselementen worden aangebracht. Om e.a. te
realiseren werden de wijzerplaten vrijdag 8 november van
de kerktoren gehaald met een mammoetkraan.

Koffiedrinken
Zaterdag 8 december na de avondmis in Ubachsberg is het
maandelijkse koffiedrinken op de pastorie.

Adventsactie voor arme ouderen in Calcutta
De sloppenwijken van Calcutta in India zijn
wereldberoemd. Het is echter een twijfelachtige eer:
honderdduizenden mensen leven er in erbarmelijke,
onwaardige omstandigheden. Met name ouderen hebben
het hier zwaar. Maartje en Desiree Rasenberg bezochten
Calcutta verschillende keren, met name de sloppenwijken
maakten diepe indruk. Ook onze parochiaan Guus Prevoo
liep er enkele jaren geleden rond.
De stijgende welvaart in India heeft de kloof
tussen arm en rijk slechts verbreed:
jongeren trekken weg, op zoek naar betere
kansen en de ouderen blijven alleen achter.
Dat leidt tot schrijnende situaties zagen
moeder en dochter Desiree en Maartje Rasenberg: “Het
deed ons pijn te zien dat er naar veel ouderen in de
sloppenwijken totaal niet wordt omgekeken. Veel van hen
zijn volledig op zichzelf aangewezen en de honger, armoede
en slechte hygiëne maken ze ziek.” Veel bejaarden in de
sloppenwijken kunnen daardoor moeilijk voor zichzelf
zorgen: “Ze zijn afhankelijk van hulp, bijvoorbeeld voor
medische ondersteuning, voor reparaties aan hun hutjes,
maar ook voor wat voedsel en sociale contacten,” legt
Maartje Rasenberg uit. Veel van deze ouderen zijn
zwijgende toeschouwers van het leven geworden. Ze
wachten stilletjes op hulp. Guus Prevoo: ‘Ik heb, met heel
veel gêne en dus op gepaste afstand, een foto gemaakt van
een oudere vrouw die in een grote bak met afval op zoek

was naar iets eetbaars of andere dingen die ze nog kon
gebruiken’.

(Foto: Aan het graf van moeder Teresa)

De kerk doet ontzettend veel in Calcutta, vertelt Desiree.
Het aartsbisdom van Calcutta trekt zich het lot aan van de
bejaarden in de sloppenwijken. Maartje: “Aartsbisschop
Thomas D’Souza en zijn assistent rev. Franklin Menezes
willen hun betrokkenheid en solidariteit concreet maken.
Ze organiseren via de parochies met hulp van vrijwilligers
bijvoorbeeld via voedselbanken voedselhulp voor de meest
kwetsbare groepen, ze regelen medische hulp voor wie dat
nodig heeft en repareren bijvoorbeeld ook hutjes.”
Of iemand nog maar een half jaar of twee jaar te leven
heeft; iedereen verdient liefde en aandacht, vindt Desiree:
“Naast wat geld geven, moet je ze bij elkaar pakken,
omarmen, je liefde betonen. Net wat moeder Teresa deed.
Als je je laat raken en je doet er iets mee, dan kun je
anderen helpen.”
Sprankje extra licht
De aartsbisschop vraagt van de Adventsactie hulp bij het
financieren van een voedselpakket in de Adventsperiode
voor de 2000 armste bejaarden in Calcutta. Het pakket
bevat onder andere cake, rijst, groente, olie en kruiden.
Maartje: “Natuurlijk besteden de diverse projecten vanuit
het bisdom het hele jaar door aandacht aan deze kwetsbare
doelgroep, maar het zou prachtig zijn als we juist in deze
periode van hoop, een sprankje extra licht en menselijke
solidariteit kunnen brengen bij deze groep. Als deze
eenzame, zieke mensen zich gezien en erkend weten, als zij
voelen dat er hulp is voor hen, dan is dit Kerstproject een
geslaagd project!”
Voor de 2000 voedselpakketten is € 5.800 nodig. U kunt
uw bijdrage overmaken op bankrekening 6531.00.000 ten
name van Bisschoppelijk Adventsactie te Den Haag. Via de
website www.adventsactie.nl kunt u ook een machtiging
afgeven voor een eenmalige incasso, ga naar Meedoen en
vervolgens naar Machtiging (project Lichtpuntjes voor..). U
kunt uw bijdrage ook geven via de in de kerk staande
collectebussen. Namens alle ouderen in Calcutta alvast
hartstikke bedankt.
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Raymond Spork

JO LOOZEN & ZN B.V.
MEESTER SCHILDERS

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

Al méér dan 50 jaar
een begrip.

Altijd leuke aanbiedingen

Bart Loozen

Installatiebedrijf RAYMOND SPORK

Dr. Poelsplein 8a

Vroenhofstraat 5

6369 AV Simpelveld

6369 AP SIMPELVELD

Tel. 045 - 544 15 91
B.g.g. Tel. 06 - 533 592 12

Telefoon: 045 - 544 03 72

Fax 045 - 544 55 31
Internet: www.loozen.info

Gas-, water-, sanitair-, en c.v.-installateur

E-mail: schilder@loozen.info
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Parochie Sint Bernardus Ubachsberg
Kerkdiensten
Opgave misintenties Ubachsberg
Misintenties voor het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met dinsdag 11 dec.,
tot 12.00 uur. De pastorie van Ubachsberg is hiervoor bereikbaar bij voorkeur op
dinsdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 u.; ofwel woensdag na de avondmis .

Zaterdag 1 december.
Weekeinde: 1

ste

zondag v/d advent.

19:00: Volkszang
ste

1 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 zonen Sjeng en Ben (st.);
Math. Steinbusch (st.);

Jrd. Sjeng Ortmans en zoon Jan;
Jrd. ouders Keulartz-Moonen; dochters en schoonzoon;
Jrd. Jozef Cleuters (st.);
Jrd. ouders Voncken-Vliegen (st.);

Annie Franssen-Schijns;
Fam. Offermans-Jongen;
Ouders Janssen-Schelen zonen en
Harold;
Maria Zitzen (st.);

19:00 :

Weekeinde: 3de zondag v/d advent.

Leo Heuts (nms A.K.);
Annie Franssen-Schijns;
Ronald Bosten;
Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st.);
Maria Zitzen (st.);

19:00 GKZ St. Bernardus.

Koffie na de Mis.
19:00: Gregoriaans.

1ste Jrd. Netta Willems-Vromen (o);
Sjef Klinkenberg (o);
Sjir Auf den Kamp (o);
Ouders Pieters-Groven;
Piet Crutzen, ouders Pieters-Crutzen
en Annie Pieters-Bisschops;
Ouders Kleijnen-Weerts (st.);
Echtgenoten Bisschops-Engelen (st.)
Jrd. ouders Prumpeler-Groven;
Jrd. ouders Habets-Theunissen;

19:00 Volkszang.
Sjir Auf den Kamp (o);
Leo Heuts ( nms. A.K.);
Jrd. Math. Vaessen;
Jrd. Fam. Stijns-Kalen (st.)

19:00 :

Zaterdag 15 december.

Weekeinde: 2de zondag v/d advent.

Weekeinde: 4de zondag v/d advent.

Woensdag 12 december.

Woensdag 5 december.

Zaterdag 8 december.

Zaterdag 22 december.

1ste Jrd. Wiel Smeets (o);
Juliëtte Waelen-Eichhorst (o);
Ans Engelen-Zinzen (o) en
Jan Engelen;
Voor de levende en overleden leden
van de Ouderenvereniging;
Jrd. Lieske Huijdts-Simons;
Ouders Herberichs-Conjaerts (st.);
Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st.);
Jrd. Leo Senden (st.);

………………………………………………………

Overleden:

31 okt: Anny Voncken-Keulartz,
78 jaar, Zorgcentrum Voerendaal,
v/h Oude Schoolstr.
Sterkte aan de familie.
………………………………………………………

Gedoopt:

Woensdag 19 december.
19:00 :

Annie Franssen-Schijns;
Josephina Souren-Vaessen (verj.);
Jrd. Jan Hartmans (st.);
Jrd. echtgenoten Habets-Ritzen (st.);

18 nov: Lizelotte Moonen, dochter
van Mark Moonen en Mariëlle
Dohmen, Grispenstraat 15
Welkom in onze Kerk.
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Simpelvelds Mannenkoor David
Opgericht in 1905

Zondag 9 DECEMBER KERSTCONCERT m.m.v.
Simpelvelds MANNENKOOR DAVID
Ensemble Voice-Art
Tenor Hubert Delamboye
Bijzonder verheugd is het Simpelvelds Mannenkoor David dat het ensemble “Voice-Art”, een initiatief van de welbekende
tenor Hubert Delamboye en muzikaal leider bas-bariton Paul Bindels hun medewerking verlenen aan het jaarlijkse
Kerstconcert. Tenor Hubert Delamboye zal met het Simpelveld Mannenkoor David en met het ensemble Voice-Art enkele
werken ten gehore brengen. Hubert Delamboye is tevens artistiek leider van het ensemble Voice-Art. Muzikaal leider van
Voice-art is Paul Bindels. Het ensemble Voice–Art biedt o.a. aan jonge mensen in de eindfase van hun studie aan het
conservatorium de mogelijkheid om eerste ervaringen op te doen voor hun latere carrière.
Het Kerstconcert van het Simpelvelds Mannenkoor David vindt plaats op :
zondag 9 december a.s. in de kerk van de Sint Remigius te Simpelveld, aanvangstijd 17.30 uur.
Het koor staat onder leiding van dirigent Jean Lardinois. Gebracht wordt een zeer gevarieerd programma van lichte en
klassieke muziek. Dit zondagsconcert is een mooie gelegenheid om al in de kerstsfeer te komen. Entree: vrije gave.
Na afloop van het concert is er een gezellig samenzijn in de zaal van partycentrum Oud Zumpelveld Irmstraat 23.
Uitgenodigd zijn ook alle bezoekers van het concert.

Vandaag branden drie kaarsjes,
drie vlammetjes van licht
vertellen van het Kind dat komt,
is dát geen mooi bericht?
Nu mag het vierde kaarsje aan.
Vier lichtjes laten horen:

Kaarsengedichtje voor advent

nog een paar nachtjes slapen,

Er staan vier kaarsjes op een rij

dan wordt het Kind geboren.

te wachten op het feest.
Eén lichtje laat ons alvast zien
hoe mooi het is geweest.
Nu mogen er twee kaarsjes aan,
ons wachten wordt beloond.
Het wordt steeds lichter in de kerk,
dit huis waarin God woont.

Pagina 14

KOM JIJ OOK
NAAR DE
KINDERCLUB ?
WOENSDAG 5 DECEMBER HOUDEN WIJ WEER
KINDERCLUB IN HET PAROCHIEZAALTJE
(INGANG TEGENOVER DE HOOFDINGANG VAN DE REMIGIUSKERK)
OOK KINDEREN UIT UBACHSBERG ZIJN VAN HARTE WELKOM.

Thema: Advent
en Sinterklaas komt op bezoek…..
We gaan samen iets moois maken voor Sint Nicolaas.

Attentie:
In verband met de komst van Sinterklaas
worden ouders gevraagd om hun kind van tevoren
aan te melden. Zie email hieronder.
Geef op de mail ook enkele leuke gegevens van uw kind door
voor het grote boek van Sinterklaas.
JE BENT WELKOM VAN 14.00 TOT 16.00 UUR
EIGEN BIJDRAGE: 1 EURO

volgende kinderclub: 19-12
Groetjes van Pastoor, Zr Beatriz Helena, Wilma, Nicole, Alexandra en Mariëlle.
Email: parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl
Zie ook: www.parochiesimpelveld.nl / Wijnrank
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COLOFON
Pastoor R. Pisters

Pastoor P. Pierik, parochieassistent

Pastoriestraat 15
6369 AN Simpelveld
Tel. 045-544 18 18
Email: pisters@parochiesimpelveld.nl

Past. Neujeanstraat 8
6351 GK Bocholtz
Tel. 045-544 12 52
Email: pastoorpierik@parochiebocholtz.nl

S I M P E LV E L D

U BA C H S B E R G

Parochiekantoor Parochiezaal Simpelveld

Parochiekantoor Pastorie Ubachsberg

Pastoriestraat 15 (rechts van de pastorie)
6369 AN Simpelveld
Tel. 045-544 18 18
Email: parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl

Kerkstraat 28
6367 JE Ubachsberg
Tel. 045-575 12 01
Email: sint.bernardus@xs4all.nl

Openingstijden:
Dinsdag, woensdag, donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Maandag en vrijdag van 10.00 uur -11.00 uur voor opgave
misintenties.

Openingstijden:
Dinsdag van 10.00 -12.00 uur.
Woensdag na de avondmis.

Contactpersoon Kostersteam:

Contactpersoon Kostersteam:

Dhr. W. Moison
Tel. 045-544 24 04

Dhr. J. Driessen
Tel. 045-575 28 86

Kerkbijdrage t.n.v. Kerkbestuur St. Remigius

Kerkbijdrage t.n.v. Kerkbestuur St. Bernardus

ABN/AMRO 45.24.55.359
REGIOBANK 67.85.07.848
Voor betaling misintenties:

RABO
ING
Voor betaling misintenties:

RABO 14.75.99.350
ING
14.43.600
RABO 14.75.01.555

Oplage
Simpelveld 2650 stuks / Ubachsberg 770 stuks
Het volgende nummer verschijnt op 18 december.

15.18.00.863
105.59.61
RABO 15.18.09.682

De parochies van Simpelveld, Ubachsberg en
Bocholtz vormen een samenwerkingsverband.
Mistijden:

Redactie
Mieny Grooten-Kleijnen, Hein Lemmens, Pastoor Pisters

Inleveren kopij volgende uitgave t/m januari 2013
Uiterlijk 11 december. Liefst per e-mail:
redactie@parochiesimpelveld.nl

Opgeven misintenties volgende uitgave

Zaterdag:

17.45 uur Simpelveld
19.00 uur Ubachsberg; Bocholtz

Zondag:

9.45 uur Bocholtz
11.00 uur Simpelveld

Misintenties t/m 31 januari kunt u opgeven t/m 11 december.
Kosten: € 7 door de week; € 20 weekend en feestdagen.

Maandag, woensdag, vrijdag:
19.00 uur Bocholtz

Voor meer nieuws, foto’s etc.
kijkt u dan ook eens op onze
website
www.parochiesimpelveld.nl

Dinsdag en donderdag:
9.00 uur Bocholtz
19.00 uur Simpelveld
Woensdag:

19.00 uur Ubachsberg (18.40 rozenkrans)

Eerste vrijdag: 19.00 uur Simpelveld
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(18.30 aanbidding)

