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'Aftreden paus ingrijpend en historisch' 

Geheel onverwachts heeft paus Benedictus XVI op 11 

februari j.l. zijn terugtreden als paus bekend gemaakt. Dit 

zal gebeuren op 28 februari om 20.00 uur. De paus zelf 

heeft hierover (in het bijzijn van zijn kardinalen) een 

bericht doen uitgaan: 

 

“Dierbare broeders en zusters, 

Ik heb u voor dit consistorie niet alleen samengeroepen 

voor drie heiligverklaringen, maar ook om jullie een 

beslissing mee te delen die van groot belang is voor het 

leven van de Kerk. Na een herhaald gewetensonderzoek 

voor God, ben ik tot de zekerheid gekomen dat mijn 

krachten, wegens mijn gevorderde leeftijd, niet langer 

volstaan om het ambt van Petrus naar behoren voort te 

zetten. Ik ben er mij van bewust dat deze taak, wegens zijn 

wezenlijk geestelijke aard, niet alleen met woorden en 

daden moet worden uitgevoerd, maar ook, en niet het 

minst, met lijden en gebed. In de wereld van vandaag, die 

onderhevig is aan vele snelle veranderingen en die 

dooreengeschud wordt door vragen die een grote 

relevantie hebben voor het geloofsleven, is de kracht van 

lichaam en geest noodzakelijk om het schip van Sint-Petrus 

te besturen en het evangelie te verkondigen. Die kracht in 

mij is de voorbije maanden sterk afgenomen, in die mate 

dat ik mijn onvermogen om deze taak die aan mij is 

toevertrouwd nog naar behoren te vervullen, moet 

erkennen. Daarom, welbewust van de ernst van deze 

beslissing en in volle vrijheid, verklaar ik dat ik mijn taak 

van bisschop van Rome en opvolger van de heilige Petrus, 

die de kardinalen mij op 19 april 2005 hebben 

toevertrouwd, neerleg en wel op die manier dat vanaf 28 

februari 2013 om 20 uur de zetel van Rome, de zetel van 

de heilige Petrus, vacant zal zijn en dat een conclaaf zal 

moeten worden samengeroepen door hen aan wie het 

toekomt dit te organiseren.". 

 

Beste broeders en zusters, ik dank jullie oprecht voor de 

liefde en de inzet waarmee jullie mij bij de uitvoering van 

mijn taak hebben gesteund en ik vraag vergiffenis voor al 

mijn fouten en gebreken. Laten wij de heilige Kerk nu 

toevertrouwen aan de zorg van onze Opperste Herder, 

Onze Heer Jezus Christus, en laten wij de heilige Maagd 

Maria aanroepen, opdat zij de vaders kardinalen met haar 

moederlijke zorg zou omringen, om een nieuwe Heilige 

Vader te verkiezen. Persoonlijk zal ik de heilige Kerk van 

God ook in de toekomst trouw blijven dienen met een 

leven dat is toegewijd aan gebed.”  

 

Vaticaanstad, 10 februari 2013   

BENEDICTUS PP. XVI 

 

SIMPELVELD en UBACHSBERG maart 2013 
6e jaargang, nummer 68 
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Afd. SWOBS COMPUTERHOME BOCHOLTZ 
Wilhelminastraat 19 te Bocholtz 

www.computerhome.info 

In april a.s. is het 10 jaar geleden dat een start werd gemaakt met het 
aanbieden van cursussen op het gebied van computergebruik. Sindsdien zijn 

ruim 3000 cursisten u voorgegaan.  Resultaat: tevreden deelnemers, aan 
wie aan het einde van de cursus een certificaat werd uitgereikt. Begin 

januari is weer een groep gestart en vindt thans de voorbereiding plaats van 

de planning voor het tweede kwartaal. Nu reeds kunt u zich opgeven voor 

deelname : in de tweede week van april a.s. gaan de cursussen van start. 

Van het volgende cursusaabod kunt u gebruik maken: 

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.  

Behoudens voor de workshop gebruik tablet en de opfriscursussen is er 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  

http://www.computerhome.info
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Geloofsavond dekenaat 

In het kader van het Jaar van Geloof organiseert het 

dekenaat elke maand een thema avond. Dit keer op 

maandag 18 maart, 19.45 uur. 

Thema: Kerkopbouw in een tijd van afbraak 

Inleider: Mgr. Dr. Ben Janssens, dogmaticus/assistent 

basiliek Sterre der Zee, Maastricht. 

Pastoor John Dautzenberg, pastoor parochiefederatie 

Tegelen-Steyl-Belfeld. 

Locatie: St. Jansheem, naast de Grote Kerk, St. Janstraat, 

Eygelshoven  

 

2012/2013 is uitgeroepen tot het Jaar van het Geloof. Op deze 

plek vindt u de komende maanden met enige regelmaat korte 

portretjes van vrijwilligers actief in het dekenaat Kerkrade. 

Vandaag aflevering 2: Mark Sterk, misdienaar en kerkmeester 

in Kaalheide, Kerkrade. 

Kerkmeester en acoliet Mark Sterk (38) 

parochie Kaalheide 
‘Hoop dat jongeren weer ingang vinden’ 

,,Mark? Die is in de kerk’’, reageert 

zijn moeder als we haar 38-jarige 

zoon proberen te bereiken. 

Mark Sterk is al vanaf zijn tiende jaar 

actief betrokken als misdienaar en nu 

ook al jaren als kerkmeester in de 

kerk van Kaalheide. En dus op deze 

gewone namiddag voor het klaren van 

weer een klusje te vinden in de H. 

Jozefkerk. Als kind wilde hij graag 

‘mee kleur geven aan dat prachtige katholieke toneel, als ik 

het zo oneerbiedig mag zeggen’.  Nu, als volwassene ziet hij 

dat het geloof hem al jaren houvast biedt en richting geeft. 

,,Als er een probleem is, weet ik dat ik een oplossing kan 

verwachten, al is het niet altijd de oplossing die ik 

menselijkerwijs verwacht.’’ De relatie tot God is belangrijk, 

zegt de leraar Duits en Nederlands aan Bernardinus 

College Heerlen en Beroepscollege Brandenberg in 

Landgraaf. ,,Maar even belangrijk voor mij is de verering van 

‘de veel minder ingewikkelde’ Maria; de moeder die je bij 

de hand neemt.’’ Daar heeft hij veel steun aan gehad – en 

nog steeds – zeker sinds zijn vader op 48-jarige leeftijd aan 

een ongeneeslijke ziekte overleed. ,,Ik was toen zelf 19 jaar 

oud. Voor mij was het een enorme troost te weten dat hij 

is aangekomen op een plaats waar het hem goed gaat. Op 

een plek waar géén ellende is. Daar ben ik van overtuigd,’’ 

zegt Mark. 

Nu als kerkmeester en begeleider van de misdienaars vindt 

hij het een uitdaging jongeren weer een ingang te laten 

vinden bij de kerk. Over zijn huidige misdienaargroep heeft 

hij wat dat betreft niet te klagen. Die bestaat momenteel 

uit twaalf jongens en meiden in Kaalheide en kijkend naar 

het grotere cluster van samenwerkende kerken in 

Kerkrade-West zelfs uit dertig jongeren. ,,Ik hoop ze te 

kunnen helpen bij het vinden van die ingang. Niet alleen in 

dat fysieke gebouw en op die schaarse piekmomenten in 

hun leven. Maar ook op een duurzame en sociale manier in 

die kleine gemeenschap die Kaalheide heet. Dat is wat mij 

betreft misschien wel even belangrijk.’’ 

 

Regering laat katholieke omroep RKK 

verdwijnen 
Roderick Vonhögen start eigen kanaal  

Mediapriester Roderick Vonhögen start zijn eigen kanaal, 

Katholiek247. Dit maakte de priester en presentator van 

RKK-programma’s deze maand bekend via twitter.  

Modern en bij de tijd  

Vonhögen schrijft op de site van de omroep in oprichting: 

“Op Aswoensdag 2013 heeft het kabinet besloten dat de 

omroep RKK niet mag blijven bestaan. Maar het katholieke 

geluid moet blijven klinken! Daarom maken we een start 

met Katholiek247: een nieuw katholiek kanaal. Modern, bij 

de tijd en multimediaal.”  

Op de website van het nieuwe initiatief valt verder te lezen 

dat het opzetten van een nieuw kanaal “tijd en energie” 

kost en dat men wil inzetten op “kwaliteit, professionaliteit 

en een solide fundament.” Het ligt de bedoeling dat alles 

eerst te waarborgen alvorens van start te gaan.  

 

Vonhögen wil graag zoveel 

mogelijk mensen betrekken bij 

dit nieuwe initiatief. Daartoe 

nodigt hij op de website 

www.katholiek247.sqpn.com 

iedereen die belangstelling heeft 

op, zich aan te melden.  

 
 

“Wordt het nu geen tijd dat christenen die hun 

stem aan de PvdA en aan de VVD gegeven  
hebben, eens grondig nadenken over de vraag 
of ze partijen willen steunen die de christelijke 

godsdienst achter de voordeur willen opsluiten? 
“(Bram Grandia in Trouw)” 

http://katholiek247.sqpn.com/
http://www.katholiek247.sqpn.com
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Vastenaktie: Even minderen voor een 

ander 
Op Aswoensdag is de veertigdaagse Vastentijd begonnen en 

is voor christenen een tijd van bezinning. Een tijd om het 

met wat minder te doen. Juist in deze periode kunnen tijd, 

geld en aandacht gedeeld worden met mensen die steun 

kunnen gebruiken. De Vastentijd is ook de veertigdaagse 

periode waarin de landelijke Vastenaktie wordt gehouden. 

Ook  onze parochies doen er volop aan mee.  

 

Dit jaar besteedt Vastenaktie extra aandacht aan migranten 

in Honduras (Midden Amerika). 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… 

De zusters “Scalabrinianas” vangen de migranten én hun 

gezinnen liefdevol op en helpen hen weer op weg. Met dit 

campagneproject kan Vastenaktie zo’n 16.000 migranten én 

hun gezinnen ondersteunen.  

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, of via de offerblokken 

in de kerk.  

 

Wat doen we in onze parochie? 

Naast het traditionele Vastenaktiezakje of het doneren van 

uw offergave in de collectebus in de kerk kan er ook op 

diverse andere originele en eigentijdse manieren invulling 

worden gegeven aan de Vastenactie. Zo kunt u meedoen 

met de koffiestop op de weekmarkt in Simpelveld (vrijdag 

15 maart), of deelnemen aan de solidariteitsmaaltijden (zie 

volgende pagina). Ook wordt dit jaar weer de 

Pelgrimstocht gelopen. Dat is een spirituele 

wandelvierdaagse langs historische plaatsen in Zuid-

Limburg van donderdag 21 tot en met 23 maart.  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, Simpelveld, 045-

5444167 of 06-27553005. Meer informatie vindt u achter in 

de kerk. 

 

Vasten 

Daarnaast kan ieder persoonlijk een vastendag houden. 

Vooral Aswoensdag en Goede Vrijdag is een geboden 

vasten- en onthoudingsdag.  

De katholieke priester en directeur van Hogar de la 

Misericordia, Heyman Vázquez Medina, beweert dat het 

aantal migranten in 2012 is verdubbeld. Voorheen werd er 

dagelijks aan ongeveer dertig tot soms veertig migranten 

onderdak geboden. Nu ontvangt hij er dagelijks tachtig of 

zelfs meer. Volgens de priester is de behandeling van 

migranten licht verbeterd. Toch worden helaas nog steeds 

vrouwen onderweg verkracht en worden migranten 

afgeperst door de lokale autoriteiten. Ook vinden er 

berovingen en ontvoeringen plaats door bendeleden en 

mensensmokkelaars, waarbij de migranten niet zelden 

ernstig worden mishandeld of in het ergste geval worden 

omgebracht. De route naar het noorden wordt streng 

bewaakt door immigratiebeambten, de federale politie en 

militairen, die de migranten weer over de grens zetten. De 

vlucht naar een beter bestaan blijft voor de migranten een 

zware lijdensweg. Ze leven in permanente angst. Toch blijft 

het bereiken van de Verenigde Staten een bittere 

noodzaak. 
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Voor de gunstige 

huurprijzen,  

zie onze website. 
 

Tevens ook de verhuur 
van diverse soorten 

afvalcontainers. 

 

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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Aan de plicht tot vasten in de Veertigdagentijd en tot 

onthouding op de vrijdagen kan worden voldaan, door zich 

in eten en drinken, in roken of in andere genoegens 

duidelijk te beperken. Het geld, dat hiermee wordt 

uitgespaard, kan bestemd worden voor de naasten die 

honger lijden of anderszins gebrek lijden. Het is voorts 

passend, dat men zich in de Veertigdagentijd meer dan 

anders wijdt aan werken van christelijke naastenliefde en  

zich meer toelegt op het gebed en de viering van de 

eucharistie. 

STEUN DE VASTENACTIE VAN UW 

PAROCHIE 
 

Doe mee met de Solidariteitsmaaltijd voor 

Honduras 

Deze maaltijd zal bereid worden door de leerlingen van het 

Sophianum uit Gulpen. 

Opgeven via het parochiekantoor, vóór vrijdag 1 maart, of 

geef u op met het inschrijfformulier achter in de kerk.  

De kosten bedragen € 10,00 per persoon. 

Wanneer:  

Woensdag 6 maart, 18.00 uur, parochiezaal Simpelveld. 

Donderdag 7 maart, 18.00 uur, pastorie Ubachsberg. 

Uiterlijk 20.00 uur sluiten we af. 

H. VORMSEL 
Op zaterdag 2 maart ontvangen de jongens en meisjes van 

groep 8 van basisschool De Meridiaan uit Simpelveld het H. 

Vormsel. Vormheer Mgr. Dr. Theo Willemsen zal het 

Vormsel toedienen. 

Wij wensen de vormelingen een fijne viering toe. Dat Gods 

kracht en Gods wijsheid hen mag begeleiden op hun 

verdere levensweg.  

Hierna volgen de namen van de vormelingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils 

Rutger 

Bogman 

Boot 

Luc Bröcheler 

Manou Broekmans 

Senna Colen 

Pim Delnoye 

Guy Didden 

Martijn Douw 

Larissa Erens 

Noah Esser 

Bente Eijkenboom 

Ange Hamers 

Myrthe Huijnen 

Yvette Keijdener 

Jill Kessen 

Sebastiaan Lahaye 

Leron Laheij 

Raf Leclaire 

Loïs Loo te 

Dané Meijs 

Jesse Meuwissen 

Ymke Meuwissen 

Lara Packbier 

Léocadie Ploumen 

Lotte Schnackers 

Lynn Sokoll 

Indira Spelthaen 

Lars Spillmann 

Kelly Spronck 

Melissa Uden van 

Maud Vilain 

Renske Vincken 

Bob Vonken 

Jaimy Vromen 

Joes Wiggerman 
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Vrijdag 1 maart 
V.a. 9.00 Ziekencommunie aan 

huis  

18.30 Aanbidding  

19.00 

Voor de intenties uit het intentieboek 

in de kerk;  

Huub Vermeeren (o); 

Zaterdag 2 maart 
Weekend 3e zondag veertigda-

gentijd  

17.45 Viering H. Vormsel  

Don Grosjean (o); 

Enny Vroomen-Hustin (nms. buurtver. 

d’r Stamp); 

Zondag 3 maart 

11.00 

Jrd. Mathieu Hameleers (st); 

Jrd. ouders Otto en Tieneke Lemke-

Eggen (st); 

Jrd. ouders Schrijvers-Moulen (st); 

Jeu Thill (v.w. verjaardag); 

Jrd. Lieske en Pierre Vroemen-Wijshof; 

Sjir Hamers (o); 

Jrd. Hub Collombon; 

 

Dinsdag 5 maart 

19.00 

T.i.v. de zieken; 

Donderdag 7 maart 

19.00 

Huub Vermeeren (nms. bew.  

Beaurepart); 

Overl. ouders en kinderen Xhonneux; 

Piet Schreuders (o); 

 

Zaterdag 9 maart 
Weekend 4e zondag veertigda-

gentijd 

17.45 

Zwd. Hub Schröder (nms. buurtver. 

Rodeput); 

Zwd. Annaliese den Held-Förster; 

Hein Demas (o); 

Wiel Franzen (o); 

Netta Bergmann-Luja (o); 

Jrd. Pierre Lemmens en Corrie  

Lemmens-Senden (st); 

Jrd. ouders Jo en Maria Muijrers-

Creusen (st); 

Jrd. Gabriël Nijholt (st) 

Fieny Hartzheim-Dumont (o); 

Jrd. Keetje Packbier-Reijnders; 

Jrd. ouders Dautzenberg-Krings en 

kinderen; 

Zondag 10 maart 

11.00 Kerk. zangkoor Harmonia 

Kindernevendienst 

Zwd. Hub Cleuters; 

Jrd. Tiny Cleuters-Claessens; 

Barbara Ensink-Pisters (o); 

Jrd. Henk Ensink; 

Ouders Vrusch-Vaessen en zoon Piet; 

Keetje Steyns-Wiertz (o); 

Jrd. ouders Knols-Gulikers (st); 

Jrd. Frans en Gertche van de Laar (st); 

Jrd. echtp. Roijen-Eijssen en zoon Egid 

(st); 

Jrd. Piet Offermans; 

Mimi Offermans-Frijns (o); 

Jrd. ouders Jongen-Boormans en  

Regina Boormans (st); 

Ouders Houppermans-Vijgen en Jos 

Houppermans; 

Jan Bemelmans; 

Ouders Snakkers-Schepers en familie; 

Dinsdag 12 maart 

18.30 Kruisweg 19.00 Mis 

Ouders Broekmans-Horbach (st); 

Jrd. ouders Heyenrath-Sommer (st); 

Harrie en Annie Bisschoff-Hendriks; 

Donderdag 14 maart 

19.00 

Jo Thomas (o); 

Jrd. Sjeng Knops; 

T.i.v. de zieken; 

Zaterdag 16 maart 
Weekend 5e zondag veertigda-

gentijd 

17.45 

Jrd. ouders Kleven-van den Eijnden 

(st); 

Jrd. Peter Smeets en Barbara Smeets-

Berg (st); 

Jrd. Liesje Born-Winthagen en Leo 

Born; 

Joep Breemen (v.w. verjaardag)(nms. 

de kinderen); 

Jrd. ouders Engels-Baggen en ouders 

Engels-Herresma; 

René Schlechtriem (v.w. verjaardag) 

en wederzijdse grootouders;  

Clara Dautzenberg-Leerssen; 

Jrd. Lenie van Wilgenburg-Maijntz; 

Zondag 17 maart 

11.00 

Voor overleden gelovigen (st); 

 

Parochie Sint Remigius Simpelveld 
Kerkdiensten  

 

Opgave misintenties voor Simpelveld 

Misintenties voor opname in het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met dinsdag 19 maart.  

Het parochiekantoor is hiervoor bereikbaar op maandag- en vrijdagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur.  

U kunt ook het misstipendium per enveloppe in de brievenbus van de pastorie deponeren.  

Opgave / info over stichtingen bij voorkeur alleen ’s maandags tussen 10.00 en 11.00 uur.  
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Jrd. Theo Vliex en Louisa Vliex-Pieters 

en schoonzoon (st); 

Jrd. Pastoor Vreuls (st); 

Math en Rob Grooten (nms. Tiny en 

mam); 

Sjef Engelen( v.w. verjaardag); 

Dinsdag 19 maart 

Hoogfeest H. Jozef 

19.00 

Zwd. Fina Vleugels-Vanderheijden; 

Ouders Sjeng en Tilla Leunissen-

Hensgens; 

Jrd. ouders Colleye-Pieters en familie 

(st); 

Echtp. Huveneers-van Ophoven (st); 

Bernardina Widdershoven-

Schuurman (o); 

Sjef Widdershoven; 

Sjef Bodelier; 

T.i.v. enkele zieken; 

Donderdag 21 maart 

19.00 

T.i.v. de zieken van onze parochie; 

Zaterdag 23 maart 

Weekend Palmpasen 

17.45 Kerk. Zangkoor Huls 

1e jrd. Lieske Vliex-Hermans (o); 

Wiel Franzen en Andy Karsten; 

Hub Lennartz (o); 

Johan van de Weijer en Lies van de 

Weijer-Eijkenboom (o); 

Jrd. ouders Vandeberg-Pelzer (st); 

Jrd. Jo Senden; 

Piet Schreuders ( nms. bew. Sterflat); 

Sjef Lipsch (o); 

Zondag 24 maart 

11.00  

Kindernevendienst 

Koffiedrinken na de mis 

1e jrd. Catharina Schmitz-Wauben 

en voor Jan Schmitz; 

Jrd. Tiny Jongen Knops; 

Jrd. Boẑun Petrov en Vèlika Petrova; 

 

Dinsdag 26 maart 

19.00 Boeteviering en Mis 

T.i.v. enkele zieken; 

Donderdag 28 maart 

Witte Donderdag 

19.00 Kerk.zangkoor Harmonia 

Aanbidding tot 20.30 

Giel en Bertha Xhonneux (st); 

Vrijdag 29 maart 

Goede Vrijdag 

14.00 Kruisweg Hellingbos 

(Bij slecht weer in de kerk) 

Herenkoor Harmonia 

Zaterdag 30 maart 

Paaszaterdag 

20.00 Paaswake (o.v.b.) 

Kerk. zangkoor Harmonia  
Weekend deurcollecte misdie-

naars 

Lieske Erven-Lenaerts (o); 

Karel Berk (o); 

Mien Smeets-Ernes (o); 

Hennie Zieltjens-Visscher (o); 

Ouders Schiffelers-Peukens, zoon 

Henri en kleinkind Melanie (st); 

Bernardina Widdershoven-

Schuurmans (o); 

Henk Zieltjens (nms. buren  

Bocholtzerweg/Schiffelderstraat); 

Erna Dautzenberg-Hissel (o); 

Hub Schröder (o); 

Jrd. Hub Dritty; 

Zondag 31 maart 

Paaszondag 

9.45 Kerk. zangkoor Harmonia 

Huub Schrijvers (o); 

Jrd. ouders Beckers-Muijrers (st); 

Jrd. Jan en Lies van der Linden-

Hamers (st); 

Jrd. ouders Jorissen-Stauvermann (st); 

Jrd. Clara Schielen-Hameleers (st); 

Jrd. echtp. de Waal-Jongen en zoon 

Jacq (st); 

Jrd. Giel en Bertha Xhonneux (st); 

Louise Gotschalk-Knops  (o); 

Mimi Offermans-Frijns (o); 

Jrd. Anna Houben (st); 

Barbara Ensink-Pisters (o); 

Hub Cleuters (o); 

Ouders Otten-Merx en fam. en ou-

ders Houben-Theunissen en fam.; 

Ouders Vermeeren-Hodenius en 

zoon Huub en ouders Johan Lennartz

-Eggen en schoondochter Jessie; 

Maandag 1 april 

Paasmaandag 
11.00 Kerk.zangkoor Huls en 

fanfare Eendracht Huls. 

Kindernevendienst 

Jrd. ouders Vlieks-Rademakers (st); 

Jrd. ouders Dautzenberg-Didden (st); 

Jeu en Maria Kreuels-Vliex (st); 

Leden en overl. leden van fanfare 

Eendracht Huls; 
……………………………………………………… 

Overleden: 

- 2 febr: Hub Cleuters,  

88 jaar, Sougnezstraat 26 

- 5 febr: Annaliese den Held-Förster, 

78 jaar, Zorgcentrum Bocholtz, v/h 

Cochemstr. 

- 6 febr: Fina Vleugels-Vanderheijden, 

92 jaar, Zorgcentrum Bocholtz v/h 

Scheelenstr. 

- 9 febr: Harry Bisschoff,  

83 jaar, Romeinenstraat 35 

-12 febr: Mientje Kremer-van 

Wersch, 96 jaar, Zorgcentrum  

Bocholtz 
 

 

Sterkte aan de familie.  
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Boeteviering 
In de goede week op dinsdagavond 26 maart  in de 

Remigiuskerk en woensdag 27 maart in de Bernarduskerk. 

We starten om 19.00 uur; aansluitend eucharistieviering. 

Op een groot feest bereid je je goed voor. Niet alleen aan 

de buitenkant, ook van binnen. 

 

Het is ook mooi om eens een persoonlijke biechtgesprek 

te houden met een priester. U kunt hiervoor het hele jaar 

door gewoon afspreken met een van de pastores. 

Kruisweg in de 40-dagentijd 

Wie in de vastentijd samen met de pastoor de kruisweg wil 

overwegen in de kerk is welkom op de volgende avond: 

Dinsdag 12 maart om 18.30 in de Remigiuskerk; woensdag 

13 maart om 18.30 in de Bernarduskerk. Aansluitend 

eucharistieviering. 

Koffiedrinken na de Mis 

In Ubachsberg op zaterdagavond 2 maart en op 

Paasmaandag.  

In Simpelveld op Palmzondag 24 maart 

Data Eerste H. Communie  
Simpelveld: zondag 27 april 2014 

Ubachsberg: zondag 11 mei 2014 

 

Maak je eigen Palmpasenkruis 
De communicanten van dit jaar, maar ook alle andere 

kinderen, worden uitgenodigd om thuis voor Palmpasen een 

eigen Palmpasenkruis te maken. 

 

In Ubachsberg verzamelen de kinderen zich op Palmzaterdag 

23 maart om 18.50 uur aan school, waarna de tocht begint 

naar de kerk. Om 19.00 uur is de Palmpasenviering. In 

Simpelveld is de Palmpasenviering voor de kinderen op zondag 

24 maart om 11.00 uur in de Remigiuskerk. In beide kerken 

worden de Palmpasens gezegend. Voor de kinderen is een 

eigen kinderwoorddienst.   

Opbrengst deurcollecte Zonnebloem 
De opbrengst van de deurcollecte van de Zonnebloem (na 

dialectmis) bedroeg in Simpelveld € 186,96. Hartelijk dank. 

Bernarduskoor 
Zaterdag 23 maart na de H. Mis zal het gemengd Kerkelijk 

Zangkoor St. Bernardus Ubachsberg haar jaarlijkse 

kerkdeurcollecte houden. Wij hopen op uw gulle gave. 

Programma Zij actief Ubachsberg 
Dinsdag 12 maart 2013: Workshop zumba. 

Deze vrolijke en aanstekelijke workshop wordt gegeven 

door Jolanda Orru. Door de swingende Zuid-Amerikaanse 

dansmuziek is het voor iedereen gemakkelijk te volgen. De 

pasjes zijn niet ingewikkeld en zijn onder andere afgeleid 

van de salsa. Wel is het van belang dat je gemakkelijk 

zittende kleding en schoeisel aantrekt. 

Vieringen Goede Week en Pasen 
 

Simpelveld 

 

28 mrt Witte Donderdag 19.00 uur 

29 mrt Goede Vrijdag 14.00 uur  

 Kruisweg in het Hellingbos 

30 mrt Paaszaterdag (o.v.b.) 20.00 uur Paaswake 

31 mrt 1ste Paasdag   9.45 uur 

1 april Paasmaandag 11.00 uur 

 

Ubachsberg 

 

29 mrt Goede Vrijdag 16.00 uur Kruisweg 

30 mrt Paaszaterdag 20.00 uur Paaswake 

31 mrt  1ste Paasdag 11.00 uur 

1 april Paasmaandag  9.45 uur 
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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 

 strooizout, sneeuwscheppen n sledes  

 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: gekleurde PAASEIEREN 

Kalk en meststoffen voor uw tuin en gazon 

 Dinsdag 26 maart 2013: Remedica educatie. 

Het motto van deze avond is genieten van het leven en zal 

in het teken staan van gezondheid en welzijn. Thema’s die 

aan de orde komen zijn o.a. beweging – verzorging – vrije 

tijd. Beide activiteiten zijn in het Soosgebouw,  aanvang 

20.00 uur. Voor leden gratis toegankelijk en niet leden 

betalen € 2.50 entree. 

Lempkesoptocht Ubachsberg 

Na de grote successen van afgelopen jaren organiseert 

J.C.V. de Jong Ströpere uit Ubachsberg, onderdeel van v.v. 

de Durchströpere, opnieuw een Lempkesoptocht.  

Dit jaar op zaterdag 9 maart 2013 (halfvasten).  

Het is de bedoeling jezelf, groep of wagen mooi te 

versieren met lampjes e.d. 

Je kunt meedoen als: 

- einzelgänger 

- kleine groepen (groepen tot 6 personen) 

- grote groepen 

- wagen 

Wil je meedoen of meer informatie mail naar:  

info@jongstropere.nl of bel 06-22484844. 

Met vriendelijke groet,  

John Keulartz. 

19e lentefestival Ubachsberg 
Fanfare St. Cecilia Ubachsberg organiseert voor de 19e 

keer in successie haar populaire Lentefestival op zaterdag 

23 maart, aanvang 20.00 uur.  

Het wordt een spetterende feestavond met de befaamde 

band “TONKA”: De feestband van het wilde zuiden. 

Voorprogramma: Diskjockey. 

Voorverkoop:  

Boerderijwinkel Spee, Oude Schoolstraat 2c, Ubachsberg. 

Entree: Voorverkoop € 6,50; Kassa € 9,00. 

Plaats van handeling:  

Fanfarezaal De Auw Sjoeël Ubachsberg. 

Topscheidsrechter Nzolo: een 

overtuigd christen  
Eerste klasse scheidsrechter Jerome Nzolo is een 

overtuigd christen, die veel sterkte en kracht vindt in zijn 

geloof. Geregeld spreekt hij in scholen en parochies waar 

hij getuigenis van zijn geloof.  

Hij woont wekelijks een viering bij. Een keer wekelijks een 

uur of twee tijd maken voor Christus is niet te veel 

gevraagd, zegt de topscheidsrechter. 

- verzekeringen 

- pensioenen en lijfrenten 

- hypotheken 

- lenen, sparen en 
beleggen 

- financiële 
planning 

Patersplein 1, 6351 EW Bocholtz 

T 045-568 81 00 F 045–568 81 01 

E-mail: info@vdlinden.nl 

mailto:info@vdlinden.nl


 Pagina 12 

 

Ik ben ervan overtuigd dat 

God mijn leven mee stuurt, 

aldus Nzolo. Verder stelt hij 

onder andere soms de indruk 

te  hebben  da t  God 

veranderde van continent en 

Europa inruilde voor Afrika. 

Huispaaskaarsen 
Via de kaarsenleverancier van onze parochies Simpelveld en 

Ubachsberg zijn er huispaaskaarsen te koop.  

Achter in de kerk ligt 

een inschrijflijst.  

Vul hier uw naam en 

adres / tel.nr. in en de 

kaars die u wilt hebben. 

U kunt ook bestellen via 

e-mail parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl.  

De kaarsen worden in de Paaswake gezegend en daarna 

uitgereikt tegen contante betaling. 

Wie wordt de opvolger van Petrus?  
Op 11 februari maakte paus Benedictus XVI bekend dat hij 
zal aftreden. Voor de Kerk treedt er een spannende tijd 
aan. Wie zal de nieuwe opvolger van Petrus worden? Van 
welk continent zal hij komen? Wanneer zullen de woorden 
“Habemus Papam” klinken?  
Het speculeren kan beginnen. Doet u mee?  

Pope Poule  
Katholieke jongerengroep IDent!ty de Peel nodigt u uit om 
deel te nemen aan een “Pope Poule”. In 2010 en 2012 
organiseerde IDent!ty ook al poules, toen in het kader van 
het WK en EK voetbal, en nu dus in verband met het 

komende conclaaf.  

Moest er in 2010 en 2012 nog sprake zijn van een beetje 
voetbalkennis of statistisch verstandig inzetten, in de Pope 
Poule moet geprobeerd worden om de wijsheid van 
kardinalen en de onvoorspelbare acties van de Heilige 
Geest te voorspellen.  

IDent!ty bezoekt de nieuwe paus  
Paus Benedictus XVI heeft bij zijn aantreden de traditie van 
zijn voorganger, Johannes Paulus II, om jongeren van over 
de hele wereld bij elkaar te laten komen om tijdens een 
enorm twee/drie-jaarlijks evenement het geloof te vieren, 
voortgezet.  
Paus Benedictus XVI nodigde de jongeren in 2005 uit in 

Keulen, in 2008 in Sydney en in 2011 in Madrid uit voor de 
Wereldjongerendagen (WJD). IDent!ty ging op de 
uitnodiging in en was telkens goed vertegenwoordigd 

aanwezig.  
In juli 2013 zal de WJD plaatsvinden in Rio de Janeiro. Met 
de nog te kiezen paus zullen honderdduizenden, misschien 
wel weer miljoenen, jongeren het geloof vieren. Ook 
IDent!ty zal afreizen naar Brazilië.  

Steun IDent!ty door mee te doen  

Een reis naar de andere kant van de wereld is niet 
goedkoop, zeker niet voor jonge mensen. Daarom houdt 
IDent!ty de Peel verschillende acties om ervoor te zorgen 
dat wie mee wil, ook mee kan gaan. Door deel te nemen 

aan deze poule, steunt u IDent!ty en maakt u voor 
jongeren de ontmoeting met de nieuwe paus mogelijk. 

Bovendien wint de winnaar van deze poule de helft van de 
totale inleg van deze poule. Redenen genoeg om mee te 
doen dus!  

Hoe wordt de winnaar bepaald?  
Iedereen mag meedoen met deze poule. Een voorspelling 
kost 5 euro. Meerdere voorspellingen doen mag. Meedoen 
kan door middel van de strook aan de zijkant van deze 

folder of via de website www.identitydepeel.nl.  
Degene die weet te voorspellen welke kardinaal tot paus 
verkozen wordt is de winnaar.  

Als er meerdere deelnemers dezelfde kardinaal hebben 
voorspeld, zal eerst de datum en als tweede het tijstip van 

bekendmaking (“Habemus Papam”) als tie-breaker 
optreden.  
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat niemand raadt wie de 

nieuwe paus wordt. Dan wordt er bij de deelnemers die 
het juiste continent voorspelden gekeken wie het dichtst 
zat bij het moment van bekendmaking.  
Mochten er na de toepassing van de tie-breaker nog steeds 
meerdere winnaars zijn, dan wordt het uit te keren bedrag 
evenredig verdeeld over de winnaars.  
Wij wensen u veel succes!  

Meer weten over ons of de WJD? Kijk op onze 

website:  

www.identitydepeel.nl  

aanmelden  
uw gegevens  

naam: ……………………………………………………….. 

adres: ……………………………………………………….. 

postcode en woonplaats: …………………………………... 

e-mailadres: ………………………………………………… 

uw voorspelling  

nieuwe paus: ………………………………………………... 

continent: …………………………………………………... 

datum bekendmaking: ……………………………………… 

tijdstip bekendmaking: …………………………………… 

Let op: uw aanmelding en betaling moet binnen zijn 
vóór het begin van het conclaaf.  
Deze strook met deelnamegeld kunt u inleveren bij de 

administratie van de Paterskerk (Leunseweg 5, 5802 CE 
VENRAY). Ook kunt u uw deelnamegeld overmaken naar 
13.64.72.052 t.n.v. M. Houwen.  

Aanmelden via onze website is overigens ook mogelijk 

mailto:parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl
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Zaterdag 2 maart. 
Weekeinde: 3de zondag veertig-
dagentijd. 
19.00: Koffie drinken na de Mis. 
Volkszang 

Zwd. Elly Bemelmans-Dauven; 

1ste Jrd. Maria Caselli-Vonken; 

Tiny Eussen-Souren (o); 

Sjir Auf den Kamp (Bernardushöfke); 

Mireille Steinbusch en wederzijdse 

grootouders; 

Ouders Pieters-Groven; 

Wiel Wiertz; 

Jrd. Piet Zinzen; 

Jrd. ouders Lardinois-Souren (st.); 

Jrd. ouders Kleijnen-Weerts (st.); 

Woensdag 6 maart. 

19:00 

Annie Franssen-Schijns; 

Ronald Bosten; 

Zaterdag 9 maart. 
Weekeinde: 4de zondag veertig-
dagentijd. 
19:00:GKZ St. Bernardus  
Gregoriaans en meerstemmig 

1ste  Jrd. Funs Haesen; 

Fam Freij; 

Bernard Voncken (verj.); 

Aad Martens; 

Echtgenoten Bisschops-Engelen (st.);  

Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st.); 

Jrd. ouders Crombach-Hundscheidt 

(st.); 

Woensdag 13 maart. 

18.30 kruisweg 19.00 Mis 

Annie Franssen-Schijns; 

Fam. Jongen-Offermans; 

Zaterdag 16 maart. 
Weekeinde: 5de zondag veertig-
dagentijd. 
19:00: Volkszang 

Leo Lardinois (Mostardstraat); 

Sjef Klinkenberg (o); 

Jrd. ouders Klinkenberg-Meertens 

(st.); 

Jrd. ouders Baumgartner-Zühl (st.); 

Jrd. ouders Wiertz-Kreischer (st.); 

Jrd. ouders Willems-Nicolaes (st.); 

Woensdag 20 maart. 

19:00 

Annie Franssen-Schijns; 

Ouders Janssen-Scheelen; zonen en 

Harold; 

Jrd. Pastoor Jozef Crombach (st.); 

Zaterdag 23 maart. 

Weekeinde: Palmpasen 
Wijding van de Palmtakken 
Deurcollecte Bernarduskoor. 
19:00 Kindernevendienst.  
Bernarduskoor 
1ste Jrd. Anneke Zinzen-Kleijnen 

en voor Harie Zinzen; 

Sjef Klinkenberg (o); 

Sjir Auf den Kamp (o); 

Anny Voncken-Keulartz (verj.) (o); 

Marcel Neven (o); 

Jrd. ouders Vaessen-Leunissen en 

overleden familie; 

Ouders Herberichs-Conjaerts (st.); 

Jrd. ouders Sijben-Roijen (st.); 

Jrd. Echtgenoten Sjeng en Frieda  

Habets- Dondertman (st.); 

Woensdag 27 maart. 

19:00 Boeteviering en Mis 

Annie Franssen-Schijns; 

Ouders Pieters-Groven; 

Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st); 

Jrd. Henri Groven-Senden (st.); 

Vrijdag 29 maart. 

GOEDE VRIJDAG 

Vasten- en onthoudingsdag 

16:00 Kruisweg.  

 

 

 

Zaterdag 30 maart. 

PAASZATERDAG 

Deurcollecte Misdienaars. 

20:00: Paaswake.  

Opluistering: Oud Berglijsters. 

Ouders Pieters-Groven; 

Jrd. echtgenoten Keulartz-Donners 

(st.); 

Jrd. ouders Habets-Delahaye (st.); 

Jrd. Bep Giesbers-de la Bije; 

Zondag: 31 maart. 

PAASZONDAG. 

Deurcollecte Misdienaars. 

11:00: GKZ St. Bernardus. 

Sjir Auf den Kamp (o); 

Marcel Neven (o); 

Roos Hoenen Muijtjens; 

Sjef Souren; 

Ouders Theunissen-Janssen, dochter 

Tiny en zoon Math.; 

Ouders Paas-Stallenberg; 

Jrd. ouders Voncken-Habets en over-

leden familie; 

Maandag: 1 april. 

PAASMAANDAG 

9:45: Gregoriaans.  

Leo Lardinois (o); 

Jrd. ouders Bisschops-Wintgens (st.); 
……………………………………………………… 

Gedoopt 

24 februari: Enzo Cremer, zoon van 

Chris Cremer en Wendy van der 

Veeken, Kerkstraat 78 

 

Welkom in onze Kerk. 

Parochie Sint Bernardus Ubachsberg 
Kerkdiensten  

 

Opgave misintenties Ubachsberg 

Misintenties voor het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met dinsdag 19 maart, 

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 .  
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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 

 

Kloosterplein 42d, 6369AW Simpelveld,045-8200140 

simpelveld@vdbiesen.nl                 www.vdbiesen.nl  
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Hallo kinderen, 

de volgende kinderclub is weer op 

WOENSDAG 6 MAART 
IN HET PAROCHIEZAALTJE  

(INGANG TEGENOVER DE HOOFDINGANG VAN DE REMIGIUSKERK) 

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 

Hallo, ik ben Jopie de kikker en woon in het wijwaterbakje. Af en toe verveel ik me een beetje en dan spring ik er uit. 

Ook nu en wat zie ik ; er lopen kinderen in de kerk. 

Wat doen die nu hier? Opeens staat Jezus naast mij. Hij zegt: “hoi Jopie, zie je die kinderen “? 

Weet jij wat die hier doen? Ik antwoord: “nee Jezus, ik zou dat wel eens graag willen weten”. 

Jezus vertelt: Dit zijn jongens en meisjes die dit jaar het H. Vormsel ontvangen.  In hun 

voorbereiding op het H. Vormsel kiezen zij een thema en dit jaar is dat “de zeven werken van 

barmhartigheid”.  D.w.z. mensen die barmhartig zijn, helpen andere mensen. Je geeft hen dan 

wat ze echt nodig hebben. 

De  vormelingen organiseren hiervoor diverse activiteiten, zoals een 

speelgoedactie voor kinderen die weinig of geen speelgoed hebben. 

Op Wereldlichtjesdag  hebben ze kaarsjes aangestoken en ballonnen 

opgelaten voor alle kinderen in de wereld die overleden zijn. Met 

Kerstmis hebben ze kerststukjes gemaakt voor zieke en bejaarde 

mensen in hun omgeving. Ook gaan ze naar de voedselbank om de 

mensen die het niet zo goed hebben, lekkere dingen te brengen. 

Weet je Jopie, mensen zijn eigenlijk de handen en voeten van God. 

Als mensen barmhartig zijn, laten zij zien hoe Gods liefde werkt.  

Na het verhaal van Jezus ben ik stil  en dan is Hij opeens weg. Ik ga 

weer  terug in mijn wijwaterbakje en neem me voor om voortaan 

ook barmhartig te zijn en andere mensen te helpen. 

 
 

 

 

KIDSPAGINA 

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

6369 AN Simpelveld 

Tel. 045-544 18 18  

Email: pisters@parochiesimpelveld.nl 

Pastoor P. Pierik, parochieassistent 
Past. Neujeanstraat 8 

6351 GK Bocholtz 

Tel. 045-544 12 52  

Email: pastoorpierik@parochiebocholtz.nl 

C O L O F O N  

S I M P E L V E L D  
 

Parochiekantoor Parochiezaal Simpelveld 
Pastoriestraat 15 (rechts van de pastorie) 

6369 AN Simpelveld 

Tel. 045-544 18 18  

Email: parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl  

 

Openingstijden:  
dinsdag, woensdag, donderdag van 10.00 tot 12.00 uur 
maandag en vrijdag van 10.00 uur -11.00 uur voor opgave 

misintenties 
 

Contactpersoon Kostersteam: 
Dhr. W. Moison 

Tel. 045-544 24 04 

 

Kerkbijdrage t.n.v. Kerkbestuur St. Remigius 
ABN/AMRO 45.24.55.359 

RABO 14.75.99.350 

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 26 maart. 

Redactie 

Mieny Grooten-Kleijnen, Hein Lemmens, Pastoor Pisters 

Inleveren kopij volgende uitgave  

Uiterlijk 19 maart. Liefst per e-mail: 

redactie@parochiesimpelveld.nl 

Opgeven misintenties volgende uitgave 

Misintenties t/m 30 april kunt u opgeven t/m 19 maart. 

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) 

 

 

Meer info parochie 

Ubachsberg / Simpelveld: 

www.parochiesimpelveld.nl 
In de Goede Week verschijnt het Paasnummer 

Misintenties voor Pasen kunt u nog opgeven  

t/m 19 maart 

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

