SIMPELVELD en UBACHSBERG

Wel of niet op het priesterkoor?
Hoe is het bij de buren?
De restauratiewerkzaamheden van de Laurentiuskerk in
Voerendaal gaan ook in 2013 verder. Dan is voornamelijk
het voegwerk van de muren aan de beurt,
vochtproblemen en het hoofdportaal. We nemen de kans
waar om de banken onder het linker kruisgewelf te
verwijderen en de vloer onder de planken te betegelen.
Zo komt de ruimte vrij voor koren. De gang naar het
oksaal is voor oudere koorleden bijna niet meer te doen.
Er komt dan ook een mooie plaats voor
muziekgezelschappen en de kerststal ! Het kerkbestuur
heeft ook besloten om de vloer van het Heilig Hartbeeld
voor de kerk aan te pakken. In de pastorie is de verzakte
trap bij de voordeur gerestaureerd.
(Bron: parochieblad Voerendaal / Kunrade december 2012)
In de Remigiuskerk te Simpelveld heeft de herinrichting
van de zijbeuken inmiddels ook al plaats gevonden. Banken
hebben plaats gemaakt voor stoelen. In de rechterzijbeuk
zijn diverse zitplaatsen voor mindervaliden en
rolstoelgebruikers en in de linkerzijbeuk is een mooie
plaats gekomen voor koren en muziekgezelschappen. Het
priesterkoor heeft de functie waarvoor het ontworpen is:
als liturgische ruimte voor de dienst van het woord en de
dienst van het altaar. Liturgische bedienaren hebben hun
eigen plek op het priesterkoor; voor solisten en cantores
en voor een klein koortje of een klein muziekensemble is
er een plekje aan de randen van het priesterkoor. Zo is
dat soms gebruikelijk bij huwelijken en zo heeft ook het
kinderkoor al jarenlang een prominent plekje gekregen
aan de zijkant van het priesterkoor.

Wie meer wil lezen over het gebruik van de liturgische
ruimten volgens de vernieuwingen van het 2e Vaticaans
Concilie, kan dit lezen in Liturgisch Vademecum van de
Nederlandse Bisschoppenconferentie en in Koorgeleide nr.
90 van het Bisdom Roermond, december 2011. Tevens op
te vragen op het parochiekantoor.
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Ontdekker Titanic zoekt naar bewijs
voor Zondvloed
ANKARA (RKnieuws.net) - Robert Ballard, een van ‘s
werelds beroemdste duikende archeologen, die in 1985
het wrak van de Titanic ontdekte, denkt het bewijs
gevonden te hebben dat er een zondvloed is geweest.
In Turkije is hij op zoek naar restanten van een beschaving
die door een reusachtige vloedgolf is weggevaagd.
We zijn op zoek gegaan naar de zondvloed, vertelde
Ballard aan ABC News. Niet een langzaam opkomend
rijzen van het zeeniveau, maar echt een grote vloedgolf die
vervolgens bleef... Het land dat onder liep, bleef
onderwater
De Ark van Noach wordt om de haverklap ontdekt, tot
op de Mount Everest toe. Iets plausibeler beweerden in
2010 evangelicale onderzoekers houten resten van de ark
gevonden te hebben op de berg Ararat in Turkije.
Tot voor kort was er niet veel bewijs voor de zondvloed
zelf. Zeegeologen van Columbia University William Ryan
en Walter Pitman verzamelden in de jaren negentig echter
serieuze aanwijzingen dat er in het Midden Oosten
ongeveer 7500 jaar geleden een grote vloedgolf kan zijn
geweest. Ze veronderstellen dat een stijgende
Middellandse Zee een doorbraak heeft veroorzaakt die nu
de Bosporus is. Als gevolg daarvan liep het oorspronkelijk
kustgebied van de Zwarte Zee onder, door een vloedgolf
die ongeveer 200 keer zo sterk was als de Niagara
Watervallen en die zich uitstrekte over 160.000 kilometer.
Ballard gelooft niet in de letterlijke waarheid van de ark
van Noach, wel in een reusachtige historische vloedgolf,
waarvan opmerkelijk overeenstemmende verhalen van
volkeren over heel de wereld getuigen. Het is dwaas te
denken dat je ooit een schip zult vinden, aldus Ballard.
Maar kun je de mensen vinden die ooit leefden? Hun
dorpen die nu onder water staan? Het antwoord is ja.
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Afd. SWOBS COMPUTERHOME BOCHOLTZ
Wilhelminastraat 19 te Bocholtz

www.computerhome.info
Het jaar 2013 is voor het computerhome een jaar van betekenis. In april
a.s. is het n.l. 10 jaar geleden dat een start werd gemaakt met het aanbieden
van cursussen op het gebied van computergebruik. Sindsdien hebben ruim
3.000 cursisten een cursus gevolgd. In die tijd is door de medewerkers veel
ervaring opgebouwd in de begeleiding van de cursisten. Resultaat: tevreden
deelnemers, aan wie aan het einde van de cursus een certificaat kon
worden uitgereikt. Thans kunt u zich opgeven voor de cursussen tweede
kwartaal 2013. Aanvang cursussen: eerste week van april.
Dit zijn de cursussen waaraan u kunt deelnemen
Windows 7 deel 1 beginners
€
80
Windows 7 deel 2 gevorderden
€
80
Windows 8
€
80
Internet / e-mail / bankieren
€
80
Opfris cursus (Windows/internet)
€
40
Word 2007
€
80
Excel 2007
€
80
Fotobewerking met Ulead
€
80
Diashow maken met Arcsoft
€
80
Videoshow maken met Magix 17
€ 110
Workshop gebruik tablet
€
40
In voorbereiding: Foto bewerking ADOBE Elements 10
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.

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
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De eerste communicanten van dit jaar hebben
als thema: De ark van Noach.
Tip: bezoek eens de in het echt nagebouwde ark van Noach
in de haven van Dordrecht. Nagebouwd op ware grootte.
Een klein land herbergt een immense boot !
Zie ook www.arkvannoach.com.

Hond gaat dagelijks naar de mis
SAN DONACI (RKnieuws.net) Sinds de dood van zijn meesteres
nu twee maanden geleden, gaat
in het Zuid-Italiaanse stadje San
Donaci haar 12-jarige Duitse
herdershond dagelijks naar de
mis. Dat meldt Kath.net onder
aanhaling van Italiaanse media. Zodra de klokken luiden
trekt de hond naar de plaatselijke kerk, behalve als het hard
regent. Hij neemt plaats tussen de kerkbanken en het koor
waar hij devoot blijft zitten.

Paus populairder dan Justin Bieber op
Twitter
ROME (RKnieuws.net) - Paus Benedictus XVI is in de
eerste weken op Twitter populairder gebleken dan de
popster Justin Bieber. Dat meldt Het Katholiek Nieuwsblad
onder aanhaling van The Vatican Today.
De tweets van de paus, die onder de naam @pontifex in
verschillende talen twittert, blijken meer en vaker
geretweet te worden dan de tweets van Bieber.
Meer dan 1,2 miljoen van de in totaal 2,1 miljoen volgers
die de paus heeft, deelden zijn openingsboodschap via hun
eigen twitteraccount.

Dat zegt de nieuwe pauselijke aalmoezenier aartsbisschop
Guido Pozzo in een interview dat vandaag in de
Osservatore Romano, de huiskrant van het Vaticaan,
verscheen.
De pauselijke aalmoezenier is belast met het beheer en de
verdeling van de geldsommen die de paus voor liefdadige
doelen wil besteden. De functie van pauselijk aalmoezenier
bestaat al sinds de 12de eeuw.

Vlaanderen: Gebedsviering
standaardvorm bij uitvaartliturgie
HASSELT (RKnieuws.net) - Per 1 januari 2015 zal de
uitvaartliturgie met gebedsviering de standaard vormen in
het bisdom Hasselt. Tijdens een uitvaartliturgie met
gebedsviering wordt geen communie uitgereikt.
Gebedsviering en eucharistieviering behouden hiermee elk
hun eigenheid. Bij een uitvaartliturgie met gebedsviering
wordt in daaropvolgende zondagseucharistie ter intentie
van de overledene gebeden.

Wereld Ghana meest gelovig land ter
wereld
ROME (RKnieuws.net) - Ghana wordt beschouwd als het
meest gelovige land ter wereld. 96 procent van de
bevolking van dit West-Afrikaanse land is aan een
godsdienst verbonden. Dat blijkt uit een opiniepeiling.
Ghana wordt gevolgd door Nigeria en Armenie met
respectievelijk 93 en 92 procent. In Turkije is slechts 23
procent van de bevolking gehecht aan een godsdienst.
Het aantal atheïsten is het grootst in China (47 procent),
Japan (31 procent), Tsjechie (30 procent) en Frankrijk (29
procent).
De opiniepeiling is gehouden op basis van een steekproef
van 50.000 personen in 57 landen.

De populairste tweet van Justin Bieber werd slechts door
0,7 procent van zijn volgers geretweet.
De paus, die reeds in acht talen twittert, gaat binnenkort
ook tweets versturen in het Chinees en in het Latijn.

Vaticaan geeft 900.000 euro aan
hulpbehoevenden
ROME (RKnieuws.net) - Het Vaticaan heeft in 2011
900.000 euro aan aalmoezen gegeven aan behoeftigen.
Daarmee honoreerde het Vaticaan zo’n 7.000 verzoeken
om hulp.

Geloofsavonden Dekenaat Kerkrade
In het kader van het Jaar van geloof organiseert het
dekenaat elke maand een geloofsavond. Deze maand:
Maandag 18 februari, 19.45 uur.
Thema: Kerk, dienstbaar aan de samenleving van vandaag.
Inleider: Drs. Hub Vossen, stafmedewerker Bisdom
Roermond, dienst kerk en samenleving. Locatie: Zaal in
Restaurant ‘Bij Maxime’, Vroenhofstraat 1, Simpelveld. Vrije
entree.
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Klacht tegen haatzaaiende berichtgeving over paus
UTRECHT (RKnieuws.net) - De NOS legt in haar berichtgeving de paus consequent woorden in de mond die hij nooit gesproken
heeft. Bijvoorbeeld de stelling dat homoseksuelen de essentie van het menselijk wezen vernietigen.
Om die reden heeft Anthony Ruijtenbeek een klacht tegen de NOS ingediend bij het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI).
Volgens Ruijtenbeek maakt de NOS zich schuldig aan feitelijk onjuiste en haatzaaiende berichtgeving over katholieken.
Marcel Gelauff, hoofdredacteur NOS Journaal, hierop via Twitter van diverse zijden aangesproken, verschuilt zich achter anderen,
zoals RTL, ANP en Elsevier. Dat de NOS aldus voet bij stuk houdt waar het feitelijk onjuiste berichtgeving betreft, bewijst dat er
kwade trouw in het spel is, aldus Ruijtenbeek.

Paus zei niets over homo’s of homohuwelijk
ROME (RKnieuws.net) - Veel commotie ontstond in binnen- en buitenland over de kerstrede van de paus. Maar wat zei de paus
echt in zijn toespraak? In zijn preek, die integraal is na te lezen op de website van het Vaticaan, neemt de kerkleider het woord
homoseksualiteit geen enkele keer in de mond. Wel houdt hij een pleidooi voor het traditionele gezin, met een gehuwde vader en
moeder. Ook hekelt hij het wegvallen van de traditionele rolpatronen tussen mannen en vrouwen. Een gevaarlijke ontwikkeling, zo
meent de paus, in strijd met de natuurlijke orde. De taken van mannen en vrouwen, stelt de paus, zijn onveranderlijk omdat ze door
God in de mensen zijn ingeschapen. Maar tegenwoordig geldt: niet God schiep de mens als man en vrouw, maar de maatschappij,
zegt hij in de gewraakte rede, aldus dagblad Trouw.
Kerkhistoricus Peter Nissen noemt de ophef over de toespraak overdreven. De hype is ontstaan door een mogelijke interpretatie.
Je kunt de tekst op deze manier lezen, maar dan zet je wel een aantal stappen verder dan de paus. Volgens Nissen, die bekendstaat
als criticus van de rooms-katholieke kerk, is de gewraakte kerstrede een theoretische exercitie over intermenselijke relaties. Maar
de kwestie-homohuwelijk komt er niet in voor. De uitspraken van de paus bevatten niets nieuws, zegt Nissen. Dit ligt in de lijn van
de traditie van de rooms-katholieke kerk. Ook de voorgangers van de huidige paus vonden dit.

“Er zijn momenteel drie firma’s die niets goed kunnen doen:
de Kerk, de NS en de banken. Er hoeft maar iets te gebeuren en de hele bedrijfstak schijnt niet te deugen.”
(hulpbisschop Rob Mutsaerts van Den Bosch)

Betekenis huwelijk is breed debat waard
In Nederland zijn de reacties op de uitspraken van paus Benedictus XVI over het belang van het huwelijk voor de samenleving
voorspelbaar: verontwaardiging en zich laten uitschrijven.
Toch blijft één zaak opvallend: het feitelijke onderwerp: de betekenis van het huwelijk, werd ook door de filosofen zorgvuldig
vermeden. Mijns inziens hebben we hier te maken met een van de grote taboes van de laatste dertig jaar, mede veroorzaakt door de
gedachte dat het thema huwelijk alleen iets voor aartsconservatieven en orthodoxe gelovigen is. Er is niettemin volop reden tot
zorg: het percentage huwelijken dat strandt schijnt nu de 40 procent te benaderen. Het leed dat partners maar vooral kinderen
wordt aangedaan is groot. Bovendien hebben kinderen uit gescheiden ouders zelf logischerwijs moeite om vertrouwen in de
duurzaamheid van een verbintenis op te brengen.
De belofte van trouw is in onze tijd verworden tot een prognose van waarschijnlijkheid. Hiermee is de verscheurdheid van onze
opvatting over relaties zichtbaar: enerzijds volstrekt pragmatisch, anderzijds hopeloos romantisch: alsof louter het gevoel de
grondslag kan zijn van trouw. De Nederlander - en ook dat is een valse romantiek - laat zich doorgaans beter informeren over een
nieuwe auto dan over het aangaan van een huwelijk en over de rechten en plichten die dat impliceert. Toch weigert hij de enig voor
de hand liggende conclusie te trekken: dat we hopeloos in verwarring verkeren over relatievorming.
Hoe dan ook is de betekenis van het huwelijk een onderwerp dat zowel religieus als maatschappelijk grote aandacht verdient en een
uitgebreid debat waard is. Dat zo’n debat er almaar niet komt zegt iets over de werking van taboes. Dat ook de paus een dergelijk
taboe niet kan doorbreken moge duidelijk zijn. Zijn uitspraken worden niet als uitnodiging ‘aan mensen van goede wil’ ervaren om
zelf verder te denken, maar als loutere bevoogding . Als reactie daarop klinkt dan een zelfverzekerdheid over relaties die geenszins
door feiten wordt gestaafd.
Prof. dr. Marcel Poorthuis is hoogleraar interreligieuze dialoog aan Faculteit Katholieke Theologie te Utrecht (Universiteit van Tilburg)


De Nederlander laat zich doorgaans beter informeren over een nieuwe auto dan over het aangaan van een huwelijk en
over de rechten en plichten die dat impliceert.
Prof. dr. Marcel Poorthuis in Friesch Dagblad 12 januari 2013.
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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

Voor de gunstige
huurprijzen,
zie onze website.
Tevens ook de verhuur
van diverse soorten
afvalcontainers.
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Ouderenvereniging Ubachsberg

Maria Lichtmis

Interesse om onder deskundige en ervaren begeleiding
maandelijks te gaan bloemschikken ?

Tijdens de eucharistievieringen in het weekend van 2
februari vieren we Maria Lichtmis. Er zullen kaarsen
worden gezegend en deze kunt u na de viering voor € 0,50
kopen.

Wanneer? Startdatum woensdagmiddag 30 januari 2013.
Waar? Soosgebouw (Oude Schoolstraat 33a, Ubachsberg).
Voor wie? Voor leden van de
Ouderenvereniging Ubachsberg
(maar natuurlijk ook voor
iedereen die lid wil worden van de
Ouderenvereniging). Kosten? 10
lessen voor slechts € 50,-.
Heeft U interesse of wilt U
nadere informatie? Neem dan
s.v.p. contact op met Hermine Withag, tel. 045 – 5752307.

Lourdesnoveen Chevremont

In Ubachsberg is dit weekend tevens kinderzegen en
komen de doopouders van 2012 uit Simpelveld en
Ubachsberg het naamplaatje ophalen van hun dopeling.
Jeugdkoor Tutta Musica zingt en swingt.

Aswoensdag
Woensdag 13 februari begint de 40-dagentijd. Om 17.45
uur is er in de Remigiuskerk een viering waarin het
askruisje wordt uitgedeeld.
In Ubachsberg is om 19 uur een dienst, daar wordt na de
viering het askruisje uitgereikt.

Foto’s kinderkerstviering Ubachsberg:
zie www.parochiesmpelveld.nl / fotoalbum

Koffie drinken na de mis
U bent van harte welkom in Ubachsberg op
2 februari na de H. Mis van 19.00 uur en in
Simpelveld op 24 februari in de parochiezaal in Simpelveld
na de H. Mis van 11.00 uur. De koffie met iets lekkers staat
in beide parochies voor u klaar.

Doopvoorbereiding
Van vrijdag 15 tot en met zaterdag 23 februari zal in
Chevremont-Kerkrade de 57e Lourdesnoveen worden
gehouden. Thema is dit jaar: Lourdes als poort naar het
geloof. De genodigde predikanten zullen hieraan aandacht
besteden in hun overwegingen. Verschillende koren en
muziekgezelschappen zullen de liturgie luister bijzetten.
Mgr. Dr. Everard de Jong zal de noveen openen op vrijdag
15 februari om 19.00 uur. De eucharistievieringen op
zaterdag en zondag beginnen om 18.00 uur en de vieringen
op maandag tot en met vrijdag om 19.00 uur. Van 16 tot en
met 22 februari zal een uur voor de eucharistieviering de
rozenkrans worden gebeden en een half uur voor de
eucharistieviering zullen de vespers worden gezongen. Alle
vieringen worden gehouden in de parochiekerk van St.
Petrus en Maria ten Hemelopneming, Nassaustraat 37, te
Chevremont-Kerkrade.

Ouders die hun pasgeboren kindje willen laten dopen
worden uitgenodigd mee te doen met de
doopvoorbereiding. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn:
op de maandagavonden 4 februari, parochiezaal Simpelveld,
of 4 maart, parochiezaal Kerkrade naast hoofdingang Sint
Lambertuskerk. Telkens van 20.00 tot 21.30 uur. Ook a.s.
ouders kunnen al gerust deelnemen. Opgave bij de pastoor.

Huwelijksvoorbereiding
De parochies van Voerendaal, Simpelveld en Ubachsberg
organiseren wederom drie gespreksavonden voor stellen
die in de loop van 2013 voor de kerk gaan trouwen. Het
zijn zeer boeiende avonden waaraan iedereen de allerbeste
herinneringen overhoudt! Dit jaar zijn die avonden in het
Laurentiushome te Voerendaal op 18 en 25 maart en op 4
april om 19.30 uur.
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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 19 feb.
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 .

Vrijdag 1 februari
V.a. 9.00 Ziekencommunie aan huis
18.30

Aanbidding

Dinsdag 5 februari

Dinsdag 12 februari

19.00

Geen avondmis
e

Uit dankbaarheid b.g.v. 90 verjaardag;

19.00

Woensdag 13 februari

Voor de intenties uit het intentieboek
in de kerk;

Aswoensdag
17.45 (Heren)koor Harmonia

Donderdag 7 februari
19.00

Huub Vermeeren (o);

e

Zaterdag 2 februari
15.11 Dialectmis Bergböck,
Kerk.zangkoor Huls,
Deurcollecte Zonnebloem
17.45
Weekend van 4e zondag door
het jaar

Jrd. Jakob Staats (st);
Jrd. Cor Reinders en Lies ReindersBodelier (st);
Sjef Bodelier;
Piet Schreuders (nms. bew. Sterflat);
Jrd. Johan en Tiny Merx-Bodelier;

Zondag 3 februari
11.00 Kerk. zangkoor Harmonia
Kindernevendienst

Jrd. Mia Thill-Luiten en voor Jeu Thill;
Jrd. Wim Knops en voor ouders
Rijsterborgh-Pelzer;
Jrd. Mientje Hollands-Raaijmakers;
Ouders Crijns-Kullen en zoon Jan;
Hein Ollers, ouders GodschalkBindels en overl. fam.leden;
Mimi Offermans-Frijns (o);
Sjir Hamers (o);

1 jrd. Tonny Simon-Leijser (o);
Huub Vermeeren ( nms. bew.
Beaurepart);
Thea Sauren;
Jrd. ouders Beckers-Sterk en kinderen
(st);
Jo Smeets (nms.gymclub);
Jrd. Bets Ortmanns-Loozen;

Donderdag 14 februari
19.00

Jo Thomas (o);
Ouders Broekmans-Horbach (st);

Zaterdag 16 februari
15.00

Zaterdag 9 februari
Weekend van 5e zondag door
het jaar / Vastenavond
17.45

Wiel Franzen (o);
Netta Bergmann-Luja (o);
Jrd. Celestina Wintgens (st)
Jrd. ouders Ploumen-Grooten;
Gertie Conemans-Schroeder en zoon
Maurice;

Zondag 10 februari

Uit dankbaarheid b.g.v. 60 jarig huwelijk echtpaar Dautzenberg-Janssen;
Weekend 1e zondag
veertigdagentijd

17.45

Zwd. Fieny Hartzheim-Dumont (o);
Zwd. Enny Vroomen-Hustin;
Mien Smeets-Ernes (o);
Jrd. Bertha Mertens-Vliexs (st);
Voor priesterroepingen (st);
Piet Schreuders (o);
Jrd. Gaston Bardoul;

11.00

Keetje Steyns-Wiertz (o);
Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st);
Jrd. echtp. Jaegers-Lemmens (st);
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Zondag 17 februari
11.00 Kerk.zangkoor Harmonia

Zwd. Mimi Offermans-Frijns (nms.
buurtver.Kloeësterwei);

Lieske Derks-Meessen (o);
Louise Gotschalk-Knops (o);
Tot dankzegging bij een 40 jarig huwelijk;
Jrd. ouders Smits-Coppens;
Barbara Ensink-Pisters (o);
Jrd. Jan Merx;
Math en Rob Grooten (nms. Tiny en
mam);
Theo Rabeling en dochter Mariëlle
Thomas-Rabeling;

Zondag 24 februari
11.00 Kindernevendienst
Koffie na de mis

Jrd. Hub Collombon (st);
Erna Dautzenberg-Hissel (o);

Dinsdag 26 februari

8 jan: Mimi Offermans-Frijns,
85 jaar, Puntelstraat 11
9 jan: Sjef Lipsch,
71 jaar, Holleweg 21, Klimmen
18 jan: Hub Schröder,
84 jaar, Kanthuisstraat 2

19.00

Hub Lennartz (o);
Toon en Anna EijkemansHamerlinck;

Sterkte aan de familie.

………………………………………………………

Dinsdag 19 februari
19.00

Voor de zieken van onze parochie;

Donderdag 28 februari
19.00

Giel en Bertha Xhonneux (st);

Donderdag 21 februari
19.00

………………………………………………………

Ouders Sjeng en Tilla LeunissenHensgens;
Thea Sauren;

Gedoopt:
27 jan: Roel Kerkhoffs, zoon van
Herbert Kerkhoffs en Marita Kreuels,
Langheggerweg 1

Zaterdag 23 februari
Weekend 2e zondag veertigdagentijd
17.45 Kerk. zangkoor Huls

Zwd. Erna Dautzenberg-Hissel en
jrd. Hein Dautzenberg;
Zwd. Sjef Lipsch;
Jacques Pelzer (o);
Lieske Erven-Lenaerts (o);
Hein Demas (o);
Karel Berk (o);
Lieske de Wind-van Loo (o);
Johan van de Weijer en Lies van de
Weijer-Eijkenboom (o);
Hennie Zieltjens-Visscher (o);
Jrd. Adriana Voragen-Volkers en
Maria Voragen-Lumeij (st);
Henk Zieltjens (nms.buren Schiffelderstr./Bocholtzerweg);
Jrd. Math Vandeberg;

Een nieuw leven ,
een groot wonder,
het klinkt zo gewoon,
maar is zo bijzonder
Proficiat en welkom in onze geloofsgemeenschap

Overleden:

………………………………………………………

25 dec: Fieny Hartzheim-Dumont,
91 jaar, Zorgcentrum Bocholtz
31 dec: Erna Dautzenberg-Hissel,
88 jaar, Kloosterstraat 35 D
1 jan: Enny Vroomen-Hustin,
81 jaar, Stampstraat 79
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KIJK OOK EENS OP DE
SITE VAN SIMPELVELD
EN UBACHSBERG
WWW.PAROCHIESIMPELVELD.NL

In 2013 worden de reizen op de volgende data
georganiseerd:

BEDANKT
Langs deze weg wil ik iedereen
bedanken die mijn 80ste verjaardag
onvergetelijk heeft gemaakt. Kaarten,
bloemen, telefoontjes enz. Een speciaal
woord van dank aan ZEH. Pastoor
Pisters voor de mooie passende woorden tijdens de
eucharistieviering en het kerkelijk zangkoor Harmonia
voor de geweldige muzikale omlijsting.

- Treinreis: van 31 mei t/m 7 juni; van 3 t/m 10 september.
-Busreis: van 30 mei t/m 7 juni; van 2 t/m 10 september;
van 17 t/m 25 september; van 3 t/m 10 september.
- Vliegreis: van 1 t/m 6 juni; van 4 t/m 9 september; van 19
t/m 24 september.
Lourdes is een ervaring waard. Ga eens mee !

Diamanten Huwelijk

Kety Schrijvers-Lennartz

Op zaterdag 16 februari vieren Leo en
Maria Dautzenberg-Janssen, Huls 59,
hun 60 jarig huwelijk. Dit feest willen zij
om 15.00 uur beginnen met een
plechtige H. Mis uit dankbaarheid in de
Remigiuskerk te Simpelveld. Deze zal
worden opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor Sint
Jozef Arbeider van de Huls. Wij wensen dit diamanten
bruidspaar van harte proficiat en een fijne dag.

Overzicht 2010-2012
Simpelveld
2010

2011

2012

Doopsels

28

24

20

Communicanten

43

34

36

Vormelingen

45

40

46

Huwelijken

8

5

8

58

37

45

Overledenen

Ziekencommunie
Vrijdag 1 februari en vrijdag 1 maart vanaf 9.00 uur.

Ubachsberg
2010

2011

2012

13

10

6

7

11

8

Vormelingen

24

—

21

Huwelijken

4

2

2

15

16

14

Doopsels
Communicanten

Overledenen

Vastenaktie 2013
Even minderen voor een ander!
Parochies van Simpelveld en Ubachsberg voor
Honduras
Vastentijd, tijd voor bezinning

Lourdescomité Bocholtz - Simpelveld
Het Lourdescomité Bocholtz/Simpelveld e.o.
organiseert i.s.m. met de Organisatie Limburgse
Bedevaarten Maastricht,
bedevaarten naar Lourdes.

Van 13 februari tot 31 maart is het vastentijd. Een tijd van
bezinning. Een tijd om het met wat minder te doen. Juist
tijdens de Vasten kunt u uw tijd, geld en aandacht delen
met iemand die uw steun kan gebruiken, of dat nu ver weg
is of juist heel dichtbij.

De bedevaarten van 31 mei t/m
7 juni en van 19 t/m 24
september 2013 worden
begeleid door dhr. W. Cuijpers
van Lourdescomité Bocholtz/
Simpelveld e.o.

Even minderen voor een ander

Voor meer inlichtingen en
inschrijving kunt u terecht bij
Dhr. W. Cuijpers, Julianastraat
6, 6351 GC Bocholtz. Telefoon
045-5441223.

Dit jaar besteedt Vastenaktie extra aandacht aan migranten
in Honduras. Tienduizenden Hondurezen ontvluchten
jaarlijks de schrijnende armoede en het geweld in hun land.
Ze gaan op weg naar de Verenigde Staten, op zoek naar
een betere toekomst voor hun gezin. Vrijwel allemaal
komen ze terug; ontgoocheld, beroofd en gewond. Als ze
de reis tenminste hebben overleefd…
Campagneproject 2013
De zusters Scalabrinianas vangen de migranten én hun
gezinnen liefdevol op en helpen hen weer op weg. Met dit
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campagneproject kan Vastenaktie zo’n 16.000 migranten
én hun gezinnen ondersteunen. Meer informatie over het
werk van de zusters Scalabrinianas en de migratieproblematiek vindt u op www.vastenaktie.nl.
Geef voor een nieuwe start!
Deel uw vasten: geef vandaag nog en help migranten in
Honduras weer een toekomst op te bouwen in hun eigen
land! Uw bijdrage is welkom via giro 30 000 46 ten name
van Vastenaktie Bisdom Roermond, Roermond of via de
offerblokken in de kerk.

Activiteiten in Simpelveld en Ubachsberg
De MOV-groep organiseert een aantal activiteiten. Alle
parochianen worden van harte uitgenodigd hieraan deel te
nemen. U bent van harte welkom, dus!
Solidariteitsmaaltijd Honduras,
gekookt door leerlingen van het Sophianum. Opgeven via
het parochiesecretariaat, vóór vrijdag 1 maart, de kosten
bedragen € 10,00 per persoon.
Woensdag 6 maart, 18.00 uur, parochiezaal Simpelveld
Donderdag 7 maart, 18.00 uur, pastorie Ubachsberg
Vrijdag 15 maart 2013:
Koffiestop Vastenaktie tijdens weekmarkt in Simpelveld.

HOVENIERSBEDRIJF SOURETH

Donderdag 21 tot en met 23 maart 2013:

voor al uw tuinwerkzaamheden,
grondverzet en (sier)-bestrating

Landelijke Pelgrimstocht van de Bisschoppelijke
Vastenaktie, met iedere dag vertrek om 10.00 uur vanaf
Damiaan Simpelveld. Ook parochianen uit Simpelveld en
Ubachsberg kunnen één of meerdere dagen deelnemen en
zich desgewenst laten sponsoren, de wandelingen zijn
tussen de 18 en 24 km per dag. Meer informatie via
www.vastenaktie.nl/pelgrimstocht of via Guus Prevoo,
Schiffelderstraat 6a, 6369 TK Simpelveld, 045-5444167 of
06-27553005.

zowel voor de particulier
als de zakelijke markt

de TUINDERIJ
Alles voor in en om de tuin o.a.
 vaste eplanten, hagen, bomen, heesters etc.
 meststoffen, potgrond, tuinturf en boomschors
 decoratie van o.a. gietijzer, leisteen en beton
 strooizout, sneeuwscheppen n sledes
 gereedschap

Donderdag 21 maart 2013, 20.00 uur, Damiaan
Simpelveld:
Informatieavond over het Vastenaktie-project in de grote
zaal van Damiaan Simpelveld. De informatie over land en
project wordt verstrekt door Vastenaktie-medewerkers
die het Hondurasproject bezocht hebben. Toegang gratis.

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

Vrijdag 22 maart 2013, 20.00 uur, Damiaan
Simpelveld:
Informatieavond in de grote zaal van
Damiaan Simpelveld over de werken van barmhartigheid
als basis voor de kerkelijke en parochiële opdracht voor
missie en solidariteit. Toegang gratis.

WIJ KUNNEN UW BEDRIJFSTERREIN, OPRIT ETC.
SNEEUWVRIJ MAKEN
neem vrijblijvend contact met ons op voor gunstige prijzen
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Wat wordt uw Vastenaktie?
Doe mee met Pelgrimstocht!

De Pelgrimstocht is een unieke, spirituele
sponsorwandeling van donderdag 21 maart tot en
met zaterdag 23 maart 2013. Voor wie dat wil is er
een gezamenlijke afsluiting op zondag 24 maart
(Palmpasen). U wandelt één, twee of drie dagen door het
schitterende Zuid-Limburgse landschap. U ontmoet andere
wandelaars, wandelt over bestaande bedevaartroutes en
kunt deelnemen aan inspirerende avondprogramma’s. Met
uw pelgrimstocht zamelt u geld in voor campagneland
Honduras. Enthousiast? U vindt meer informatie op
www.vastenaktie.nl U kunt ook bellen met Guus Prevoo,
telefoon 06 2755 3005 of een e-mail sturen:
guus.prevoo@vastenaktie.nl

ORGEL TE KOOP
Het Gemengd Kerkelijk Zangkoor van de Huls biedt een
mooi zgn. Johannus orgel (Opus serie) te koop aan.
Dit orgel heeft jarenlang dienst gedaan in de Hulpkerk op
de Huls, maar verkeert in een heel goede staat. o.a. 2
klavieren en pedaalwerk. De vraagprijs is € 350,-

De koper krijgt een tweede orgel (behoeft enige reparatie,
maar is bv zeer geschikt als studie-orgeltje) gratis erbij!
De instrumenten moeten zelf afgehaald worden.
Voor meer informatie kunt u terecht bij het bestuur van
GKZ Sint-Jozef-Arbeider Huls, 045 544 28 27 (Joop Heuts)
of 045 544 33 42 (Math Kockelkoren).

HUISPAASKAARSEN
Via de kaarsenleverancier van onze parochies Simpelveld
en Ubachsberg zijn er huispaaskaarsen te koop. Achter in
de kerk ligt na aswoensdag een inschrijflijst.
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Parochie Sint Bernardus Ubachsberg
Kerkdiensten

Opgave misintenties Ubachsberg
Misintenties voor het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met dinsdag 19 feb.,
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 2 februari.
de

Weekeinde: 4 zondag door
het Jaar.
Gezinsviering Maria Lichtmis
met kinderzegen,
m.m.v. Jeugdkoor Tuta Musica.
Koffie drinken na de Mis.
19.00:

Tiny Eussen-Souren (o);
Sjef Klinkenberg (o);
Leo Winthagen (verj.);
Jrd. Sjir en Fieny Zinzen(st);
Jrd. Wiel Wiertz (st);
Jrd. Margriet Claessens-Gielkens;
Mireille Steinbusch en wederzijdse
grootouders;

Woensdag 6 februari.
19:00:

Annie Franssen-Schijns;
Ronald Bosten;
Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st);
Jrd. echtgenoten Hartmans-van der
Heijden (st);

Zaterdag 9 februari.
Weekeinde: 5 de zondag door
het Jaar. Vastenavond.
19:00: Gregoriaans.

Anny Voncken-Keulartz (o);
Leo Lardinois (o);
Echtgenoten Bisschops-Engelen (st);
Jrd. ouders Kleijnen-Degens (st);
Jrd. Albert Kleijnen (st);

Woensdag 13 februari.
Aswoensdag: Vasten en
onthoudingsdag.
19.00 :
Gregoriaans en volkszang.

Marcel Neven (o);
Annie Franssen-Schijns;

Familie Jongen-Offermans;
Ouders Franssen-Moulen;
Leo Lardinois (Mostardstraat);

Zaterdag 16 februari.
ste

Weekeinde: 1 zondag veertigdagentijd.
19:00: Bernarduskoor.

Maria Caselli-Vonken (o);
Anneke Zinzen-Kleijnen (o) en Harie
Zinzen;
Funs Haesen;
Jrd. Ria Thewessen-Vliex;
Jrd. Annie Senden-De Bie;
Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st);
Ouders Herberichs-Conjaerts (st);
Jrd. ouders HutschemaekersBoumans (st);
Jrd. Johan Thiessen (st);
Jrd. Ouders Vaessen-Gulikers (st);

Woensdag 20 februari.

19:00:

Annie Franssen-Schijns;
Overledenen familie JanssenRamakers;

Zaterdag 23 februari.

Jrd. Herman Somers;

Woensdag 27 februari.
19:00:

Annie Franssen-Schijns;

Zaterdag 2 maart.
Weekeinde: 3 de zondag veertigdagentijd.
19:00: Volkszang.

1ste Jrd. Maria Caselli-Vonken;
Tiny Eussen-Souren (o);
Sjir Auf den Kamp (Bernardushöfke);
Mireille Steinbusch en wederzijdse
grootouders;
Ouders Pieters-Groven;
Jrd. Piet Zinzen;
Jrd. ouders Lardinois-Souren (st);
Jrd. ouders Kleijnen-Weerts (st);
………………………………………………………

Overleden
13 jan: Elly BemelmansDauven,
72 jaar, Kerkstraat 9
Sterkte aan de familie.
……………………………………………………

de

Weekeinde: 2 zondag veertigdagentijd.
19:00:
Koor: Oud Berglijsters.

Sjir Auf den Kamp (o);
Ouders Schijen-Habets;
Rosalie Pakbier-Bex en
Maria Pakbier-Laeven vanwege
beider verjaardag;
Jrd. Elly Beckers-Reijnders;
Jrd. ouders Bemelmans-Bisschops en
dochter Eveline;
Jrd. ouders Souren-Noteborn;
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Gedoopt
22 dec: Jur Leunissen, zoon van Dennie Leunissen en Brenda Pasmans,
Vrenkeweg 10.
19 jan: Noud Otter, zoon van Ivo
Otter en Tamara Spee, Landsruwe 7
Welkom in onze Kerk.

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

simpelveld@vdbiesen.nl

www.vdbiesen.nl

Kloosterplein 42d, 6369AW Simpelveld,045-8200140
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Hallo kinderen,
de volgende kinderclub is weer op

WOENSDAG 6 FEBRUARI
IN HET PAROCHIEZAALTJE
(INGANG TEGENOVER DE HOOFDINGANG VAN DE REMIGIUSKERK)

Thema: Maria Lichtmis.
Jezus was de zoon van Jozef en Maria;
samen vormden ze een kleine familie.
samen hebben ze van alles meegemaakt.
Steeds dankten ze God voor alle goede dingen;
steeds vroegen ze God om hulp en kracht.
En wij?
Ook wij horen thuis in een familie,
met een vader en een moeder, broer en zus…
En God?
Heeft God ook een warm plekje in onze familie?

KOM JIJ OOK NAAR DE CLUB ?
JE BENT WELKOM VAN 14.00 TOT 16.00 UUR
EIGEN BIJDRAGE: 1 EURO
Groetjes van Pastoor, Zr Beatriz Helena, Wilma, Nicole, Alexandra en Mariëlle.
Email: parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl
Zie ook: www.parochiesimpelveld.nl / Wijnrank

BEGIN DE DAG MET LACH

Dat Eva door God een hulp voor Adam wordt genoemd, maakt duidelijk wie van die twee het meest
hulpbehoevend is ….
Waarom schiep God eerst de man en daarna de vrouw?
Antwoord: Omdat je gewoonlijk eerst een schets maakt en dan pas je meesterwerk.
Collecteren: Een jongen wil tijdens de vakantie op zondag naar de kerk gaan. Dus zijn vader ging maar met hem mee.
Toen er gecollecteerd werd gooide de zoon 5 eurocent in de collectezak, meer hadden ze niet bij zich.
Na de mis mopperde de vader: pfff de dienst was veel te lang, de preek te saai en zingen konden ze ook al niet.
Och, zegt de jongen, nou ja ik vond het best goed voor 5 eurocent.
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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
RABO
14.75.99.350
ING
14.43.600
Voor betaling misintenties: RABO 14.75.01.555

RABO
ING
Voor betaling misintenties:

Oplage

De parochies van Simpelveld, Ubachsberg en

Simpelveld 2650 stuks / Ubachsberg 770 stuks
Het volgende nummer verschijnt op 26 februari.

Redactie
Mieny Grooten-Kleijnen, Hein Lemmens, Pastoor Pisters

Inleveren kopij volgende uitgave
Uiterlijk 19 februari. Liefst per e-mail:
redactie@parochiesimpelveld.nl

Opgeven misintenties volgende uitgave
Misintenties t/m 31 maart kunt u opgeven t/m 19 februari
Kosten: € 7 door de week; € 20 weekend en feestdagen.

Foto’s kinderkerstviering
Ubachsberg: kijk op
www.parochiesimpelveld.nl
/ foto album

15.18.00.863
105.59.61
RABO 15.18.09.682

Bocholtz vormen een samenwerkingsverband
Mistijden:
Zaterdag:
Zondag:

17.45 uur Simpelveld
19.00 uur Ubachsberg; Bocholtz

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)

H. Hartbeeld gevraagd
Voor de H. Hartkapel in het Hellingbos in Simpelveld vraagt
men een H. Hartbeeld om tijdelijk te gebruiken. Het huidige schilderij in de kapel wordt gerestaureerd. Wie heeft
een redelijk groot H. Hartbeeld in bruikleen?
Bel met Jo Baggen: 045 544 22 13.
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