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SIMPELVELD en UBACHSBERG

bescheidenheid die veel kardinalen erg waarderen. Een

WELKOM PAUS FRANCISCUS

zeer religieus persoon met een ongekend plichtsbesef die

Bergoglio is de eerste paus ooit uit Zuid-Amerika, en de
eerste van buiten Europa in 1.272 jaar: de elfde nietEuropese paus ooit. Tot nu was hij aartsbisschop van

drie complexe boeken over geloofsbeleving schreef.
Vorige keer kwam hij al dicht bij benoeming tot paus, toen
hij – naar verluidt – tweede werd na Benedictus XVI.
Toen bewoog Bergoglio zijn aanhang er echter toe op te
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bij verkiezing, de uitnodiging

tot
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paus te worden te weigeren.

Bergoglio werkte bijna zijn
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hele leven in zijn thuisland

weigerde eerder voorzitter

kardinaal

van

Argentinië. Het ziet er naar

in

te

worden. Nu stond hij in de

die betrokken is bij de armen
zwa kkeren

Argentijnse

bisschoppenconferentie

uit dat het een paus wordt
en

de

verwachtingen niet tussen de

de

grote kanshebbers voor de

samenleving. Hij had genoeg

post.

lef om een nieuwe pausnaam
te kiezen (Franciscus).

Een sobere intellectueel

De zoon van een spoorwerker

Het gezaghebbende Amerikaanse blad National Catholic
Reporter schreef eerder een profiel van Bergoglio. Hij staat
bekend om zijn betrokkenheid bij de armen en zwakkeren
in de samenleving, maar geldt als conservatief als het gaat
om zaken als abortus. Over dat laatste zei hij in 2004 dat
het veroorzaakt wordt door “een groeiende cultuur van
egoïsme, individualisme en gemakzucht”. Daar moet tegen
gestreden worden, aldus Bergoglio.
De nieuwe kerkvader is de 266e paus in de geschiedenis
van de kerk. Hij staat bekend als een sobere Jezuïet, een
intellectueel die Argentinië’s conservatieve katholieke
kerk moderniseerde. Hij heeft zijn leven lang in LatijnsAmerika priesters opgeleid, een werelddeel waar de
meeste katholieken ter wereld wonen. Bergoglio is
politiek

onderlegd,

maar

beschikt

ook

over

een

Bergoglio is de zoon van een Italiaanse immigrant, zijn
vader was een spoorwerker. Hij is een nederige man,
schrijft persbureau AP, die niet aan luxe doet, zoals
sommige andere kardinalen uit Buenos Aires. Hij nam vaak
de bus naar zijn werk, woonde in een appartementje,
kookte gewoon zijn eigen maal en bezocht vaak de
sloppenwijken rondom de hoofdstad van Argentinië. Hij
komt op voor de armen en
vindt

maatschappelijke

betrokkenheid,

niet

leerstellige gevechten,

de

belangrijkste taak van de
kerk.
(Anouk van Kampen)
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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 3.000 cursisten u voorgegaan. Resultaat: tevreden deelnemers, aan
wie aan het einde van de cursus een certificaat werd uitgereikt. Thans
vindt de voorbereiding plaats voor de cursussen welke worden gegeven in
het tweede kwartaal. U kunt zich nog 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
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Tekens van rijkdom
De vader van een welgestelde familie nam zijn zoon op een dag mee voor een reis over het platteland. De man had het
vaste voornemen om zijn zoon te laten zien hoe rijk en hoe arm mensen kunnen zijn. De man en zijn zoon verbleven
een paar dagen op een boerderij van een familie die moeite had om rond te komen.
Toen vader en zoon na een paar dagen weer terugreden naar hun landgoed, vroeg de vader aan zijn zoon wat hij van de
afgelopen dagen vond.
"Ik vond het geweldig, vader", zei de zoon.
"Heb je nu ontdekt hoe arm mensen kunnen zijn?" vroeg zijn vader.
"Ja, ik heb veel geleerd", antwoordde de zoon.
"Ik zag dat zij vier honden hebben, terwijl wij er maar één hebben.
Ik zag dat zij een beekje hebben dat doorloopt tot het einde van de wereld, terwijl wij een vijver hebben die maar tot
halverwege de oprit komt.
Wij gebruiken lantaarns, terwijl zij iedere nacht naar de sterren kunnen kijken en ons landgoed loopt
maar tot aan de weg, terwijl zij de wereld tot aan de horizon hebben.
Wij hebben bedienden die voor ons zorgen, terwijl zij voor anderen zorgen.
Wij hebben muren om ons landgoed staan om ons te beschermen, terwijl zij vrienden hebben om hen te beschermen ."
De vader zweeg verbijsterd.
Toen sprak zijn zoon: "Dank je, dat je mij hebt laten zien hoe arm wij eigenlijk zijn."
(Bron: Anekdotes)

Kerktellingen
In de eerste 2 weekenden van maart werden de
kerkgangers geteld.
Simpelveld:
zat. 2 maart 17.45 uur:

328 (vormsel)

zon. 3 maart 11.00 uur: 191
zat. 9 maart 17.45 uur:

Avondmaal de Heer Jezus ook enige momenten – in gebed
en medeleven - te vergezellen in de Hof van Olijven, waar
Hij enige tijd in doodstrijd doorbrengt alvorens Hij
verraden en gevangen genomen wordt ter kruisiging. In een
zijkapel van de kerk kunt u tot 20.30 uur bij de Heer zijn,
om te waken en te bidden uit liefde voor de Heer.

182

zon. 10 maart 11.00 uur: 235

Afhalen huispaaskaarsen

Ubachsberg:

De huispaaskaarsen die u achter in de kerk op de
intekenlijst hebt besteld, worden gezegend in de Paaswake.
Na afloop van deze dienst en ook de dagen daarna kunt u
de kaars betalen en afhalen in de sacristie.

zat. 2 maart 19.00 uur:

138

zat. 9 maart 19.00 uur:

125

Stille aanbidding
Na de plechtigheid van Witte Donderdag (dit jaar alleen in
Simpelveld) is er, aansluitend aan de avondmis, gelegenheid
tot stille aanbidding van het Allerheiligste. Het is een aloud
liturgisch gebruik om na de herdenking van het Laatste

The Passion op TV
Kijk Witte Donderdag vanaf 20.30 uur live bij de EO naar
het Passieverhaal van Jezus, uitgevoerd in hedendaagse stijl,
door Nederlandse zangers. Warm aanbevolen.
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Ziekencommunie

Cleo

Paaszaterdag wordt in Simpelveld vanaf
9.00 uur de Communie thuisgebracht.
Wie met Pasen ook de Communie thuis
wenst te ontvangen, kan zich melden bij
de pastoor. Tel. 045 5441818.

Romeinenstraat 5

4A

EduardoKalthof

Panneslagerstraat 16

4A

Kay

Kayser

Zaunbrecherstraat 11

4A

Robin

Khoeblal

Kanthuisstraat 51

4A

Bridget Koch

Stampstraat 36

4A

In Ubachsberg wordt de Communie in de Goede Week
thuisgebracht volgens afspraak.

Ailin

Bulkumstraat 1

4A

Emma Lauterfeld

Plaarstraat 4

4A

Versiering kerk

Demi

Schneiders

Rolduckerweg 26

4A

Het voorjaar staat voor de deur en er kan weer gesnoeid
worden. Mocht u mooie takken of ander groen hebben,
dan is dit welkom voor de versiering van de Remigiuskerk.
Daar de kerk het hele jaar door voorzien is van een mooie
versiering is dit groen dus het hele jaar welkom.

Finn

Wachelder Pannisserweide 24

4A

Sem

Wijnen van Vliexstraat 27

4A

Indien u groen heeft kunt u contact opnemen met:

Mevr. L. Ortmans,
Sougnezstraat 18
Simpelveld,
tel. 045 544 26 80.

Habets

Lassauw

Aleyna Bayhan

Romeinenstraat 10

4B

Fleur

Crott

Laurenthof 7

4B

Sem

Dortants

Pannisserweide 21

4B

Luuk

Godschalk

Schiffelderstraat 14

4B

Mette Hamers

Lange Graaf 11

4B

Enjay

Jägers

Vrusschenhusken 4 Heerlen

4B

Tino

Janssen

Giezerstraat 5

4B

Stan

Laeven

Panneslagerstraat 32

4B

Felix

Maassen

Danieleik 9

Kerkrade 4B

Jasper Ramakers

Verzetstraat 20

4B

Marit

Rober

Peitzenberg 6

4B

Sarah

Thomas

St. Remigiusstraat 59

4B

Maud

Vleugels

Clara Feystraat 16

4B

Björn

Amkreutz

Oude Gaasstraat 2B
(de Zonnewijzer) Heerlen

Eerste communicanten Simpelveld
Op zondag 7 april om 11.00 uur presenteren 28
communicanten uit Simpelveld zich aan de verzamelde
gemeenschap.
Ze zijn druk doende met de voorbereiding op de
communieviering die op zondag 28 april gaat plaatsvinden.
Wij wensen deze jongens en meisjes en hun families alvast
een hele fijne communiedag toe.
Hieronder de namen en adressen:
Thom Bröcheler

Baneheiderweg 13 Bocholtz 4A

Karsten Broekmans Koolhoverweg 8

Bocholtz 4A

Kiki

Coenen

dr. Poelsplein 10

4A

Lotte

Gielen

Vliexstraat 55

4A

op 28 april
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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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Presentatiemis Ubachsberg

Paascollecte misdienaars

Zaterdag
20
april
presenteren de eerste
communicanten van
Ubachsberg zich aan de
parochiegemeenschap in de
Bernarduskerk.

Op Paaszaterdag en Paaszondag staan na afloop van de
kerkdienst de misdienaars met hun collectemandje bij de
kerkdeur. Van de opbrengst gaan ze een leuk uitstapje
maken en dat hebben ze dik verdiend!
Misdienaars en acolieten wensen u allen Zalig Paasfeest.

Koffiedrinken met een paasei erbij

Zij doen op zondag 12 mei
de 1ste H. Communie.
Hun namen vermelden we
volgende keer in dit blad.

Kerkcollecte Rolduc
In het weekend van 20 / 21 april is de extra kerkcollecte
bestemd voor de priester- en diakenopleiding van ons
bisdom. Zonder de bijdragen vanuit de parochies kan dit
particulier opleidingsinstituut niet voortbestaan.

Doopvoorbereiding
Elke
maand
is
er
een
gezamenlijke
doopvoorbereidingsavond voor de ouders van onze
dopelingen. Op deze avond wordt onder leiding van de
dames van de dekenale doopwerkgroep over de betekenis
van het doopsel van gedachten gewisseld en verder uitleg
gegeven over de doopviering in de kerk. De datums van de
volgende bijeenkomsten zijn op maandagavond 8 april in
het parochiezaaltje t.o. de ingang van de Sint Remigiuskerk
en op maandag 6 mei in Kerkrade. Ook a.s. ouders kunnen
hieraan deelnemen. Opgave bij pastoor.

Op 2e Paasdag is na de mis van 9.45
uur in de Bernarduskerk
koffiedrinken in de pastorie van
Ubachsberg. Ongetwijfeld zullen de
kerkklokken die uit Rome zijn
teruggekeerd heel wat eieren
uitgestrooid hebben rondom de pastorie. Iedereen is van
harte welkom om een eitje te komen tietchen.
Op zondag 21 april is in Simpelveld na de H. Mis van 11.00
uur weer koffiedrinken in de parochiezaal,

Paaseitjes zoeken 2e Paasdag
Op 2de Paasdag na de
mis van 11.00 uur zijn de
kinderen uit Simpelveld
welkom in de tuin van de
pastoor, Pastoriestraat
Simpelveld,
om
paaseitjes te zoeken.

PAASEIEREN RAPEN 2013
Traditie getrouw mogen kinderen van 2 t/m 12 jaar op paaszaterdag 30 maart
met hun vader, moeder, oma, opa, oom of tante van 12 tot 15 uur op zoek
gaan naar paaseieren die de paashaas dit jaar verstopt heeft langs voetpaden en
landwegen in de directe omgeving van de boerderijwinkel.
Voor ieder kind heeft de paashaas in een ommetje, van + drie kwartier, drie
kunststof eieren verstopt met zijn of haar voornaam.
Bij het inleveren van de eieren ontvangt elk kind een leuke traktatie.
Kosten: per deelnemend kind aan paaseieren zoeken € 1,00
Tevens bestaat de gelegenheid om onze stal te bezoeken waar in onze minikoeien staan.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deelnamebon Paaseieren rapen
Voornaam……………………………………………Achternaam……………………………………………..
Leeftijd………………
Adres…………………………………Woonplaats…………………………..Tel nummer………………..
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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 23 april.
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 30 maart
Paaszaterdag
V.a. 9.00 Paascommunie aan huis
20.00 Paaswake
Zangkoor Harmonia
Weekend deurcollecte misdienaars

Lieske Erven-Lenaerts (o);
Karel Berk (o);
Mien Smeets-Ernes (o);
Hennie Zieltjens-Visscher (o);
Jrd. 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 Drity;
Jeu en Mia Thill-Luiten;
Jozef Nicolaye;

Hub Cleuters (o);
Ouders Otten-Merx en fam. en ouders
Houben-Theunissen en fam.;
Ouders Vermeeren-Hodenius en zoon
Huub en ouders Johan Lennartz-Eggen
en schoondochter Jessie;
Mia Zinzen-Lennartz;

Maandag 1 april
Paasmaandag
11.00 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;
Ouders Knops-Smeets;
Fieny Hartzheim-Dumont (nms. damescomité fanfare Eendracht Huls);

Dinsdag 2 april

Zondag 31 maart

19.00

Paaszondag
9.45 Zangkoor Harmonia

Voor de zieken van onze parochie;

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);

Zaterdag 6 april
Weekend 2e zondag van Pasen
17.45

Zwd. Harry Bisschoff;
Zwd. Lei Leclaire;
Zwd. Maria Neffke-Liesens;
Jacques Pelzer (o);
Hein Demas (o);
Jrd. Tresie Hensgens (st);
Jrd. ouders Houben-Jongen en zoon
Harry (st);
Ouders Storms-Sijben en dochter Annie
(st);
Sjef Lipsch (nms. IVN BocholtzSimpelveld);
Jrd. ouders Wings-Thill;
Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st);
Jrd. echtp. Keijdener-Scheeren, ouders
Strijthagen-Scheeren en zoon Henk;
Hub Cleuters (nms. bew. Sougnezstr.);
Trees Seroo-Lemmen ( nms. handwerkgroep);
Jrd. ouders Plum-Bosch;

Donderdag 4 april
19.00

Zondag 7 april

Huub Vermeeren (nms. bew.
Beaurepart);
Sjeng Knops;
Thea Sauren;

11.00 Fanfare Eendracht Huls
Presentatiemis 1e H. Communie

Vrijdag 5 april
18.30
Aanbidding
19.00

Voor de intenties uit het intentieboek in
de kerk;
Ouders Sjeng en Tilla LeunissenHensgens;
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Jrd. Louisa Heuts-Lumey en Annie en
Jo;
Jrd. echtp. Habets-Rademakers (st);
Jrd. ouders Vijgen-Huntjens (st);
Jrd. ouders Vliex-Demollin (st);
Jrd. Mathilde van de Wall (st);
Sjir Hamers (o);
Jrd. ouders Jan en Tiny HeutsBisschops;

Dinsdag 9 april

Zaterdag 20 april

19.00

Weekend 4e zondag van Pasen
20 en 21 april Roepingenzondag
2e collecte priesteropleiding Rolduc
17.45 Kerk. zangkoor Huls

Ouders Broekmans-Horbach (st);

Donderdag 11 april
19.00

Louise Goltschalk-Knops (v.w. verjaardag) (o);

Zaterdag 13 april
Weekend 3e zondag van Pasen
17.45

Zwd. Bèr Bosch;
1e jrd. Lieske de Wind-Van Loo (o);
1e jrd. Don Grosjean (o);
Wiel Franzen (o);
Jrd. ouders Eussen-Sijben en zoon Giel
(st);
Jrd. ouders Jacobs-Schmitz en ouders
Boymans-Franssen(st);
Jetty Vaessen-Schneiders (st);
Trees Seroo-Lemmen (o);
Fieny Hartzheim-Dumont (o);
Piet Schreuders (nms. bw. Sterflat);
Fina Vleugels-Vanderheijden (nms.
handwerkgroep);
Jrd. Johan Schreuders;

Zondag 14 april
11.00

Keetje Steijns-Wiertz (o);
Jrd. ouders Didden-Otermans (st);
Voor priesterroepingen (st);
Math en Rob Grooten (nms. Tiny en
mam);
Jrd. Joop Ensink;
Hub Cleuters (nmw. bew. Sougnezstr.);
Jrd. Jo Bleijlevens;
Jrd. Henk Basten en overl. familie;

Dinsdag 16 april
19.00

Voor de zieken van onze parochie;

Donderdag 18 april
19.00

Jo Thomas (o);
Thea Sauren;
Clara Schielen-Hameleers;

Zwd. Philomène Bosten-Cremer;
Zwd. Hub Daniëls;
1e jrd. Netta Bergmann-Luja (o);
Jrd. Leo Bergmann (st);
Jrd. Gerda Dautzenberg (st);
Jrd. echtp. Kaelen-Eussen (st);
Maria Vanthoor (st);
Voor leden en overl. leden van schutterij St. George t.g.v. Patroonsfeest;
Jrd. ouders Muijrers-Lumey;

Zondag 21 april
11.00 Kindernevendienst
Koffiedrinken na de mis

Mimi Offermans-Frijns ( nms. buurtver.
Kloeësterwei);
Jrd. Annie en Hub Loneus-Bosch;
Jrd. Wim Herberichs;
Jrd. Henk Thissen en ouders;
Jrd. Ben Starmans;
Maria Neffke-Liesens (o);

17.00
Voorjaarsconcert
zangkoor Harmonia en
zangkoor St.Joseph Bocholtz

Dinsdag 23 april
19.00

Hub Cleuters (nms. bew. Sougnezstr.);

Donderdag 25 april
19.00

Voor de zieken van onze parochie;

Zaterdag 27 april
e

Weekend 5 zondag van Pasen
17.45 zangkoor Harmonia

Zwd. Troutje Merx-Bartholomé;
1e jrd. Barbara Ensink-Pisters (o);
Lieske Erven-Lenaerts (o);
Hub Lennartz (o);
Huub Vermeeren (o);
Mien Smeets-Ernes (o);
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Hennie Zieltjens-Visscher (o);
Jrd. ouders Franssen-Houben (st);
Jrd. ouders Vleugels-Mertens (st);
Jrd. Hubert Vleugels (st);
Henk Zieltjens (nms. buren Schiffelderstr./Bocholtzerweg);
Hub Schröder (o);
Hub Cleuters (o);
Lei Leclaire (nms. bew. Beaurepart);
Ouders Anna en Johan Vliex;

Zondag 28 april
10.00 Harmonie en Fanfare
Viering 1e H. Communie

Anne Maijer (overl. in Engeland);

Dinsdag 30 april
Geen kerkdienst;
………………………………………………………

Overleden:
- 21 febr: Lei Leclaire,
73 jaar, Markt 88
- 22 febr: Maria Neffke-Liesens,
90 jaar, Zorgcentrum Bocholtz v/h
Baaksstr.
- 24 febr: Bèr Bosch,
69 jaar, van der Leyenstraat 5,
- 4 mrt: Philomène Bosten-Cremer,
90 jaar, Bulkemstraat 38 A
- 5 mrt: Hub Daniëls,
80 jaar, Laurenthof 8
- 8 mrt: Eed Boltong,
71 jaar, Zorgcentrum Bocholtz
-13 mrt: Troutje Merx-Bartholomé
83 jaar Puntelstraat 1d
Sterkte aan de familie.
………………………………………………………

Gedoopt:
- 24 febr: Enjay Jägers,
zoon van Joep Jägers en Francien
Smeets, Vrusschenhusken 4, Heerlen
- 24 febr: Felix Maassen,
zoon van Christian Hennen en Petra
Maassen, Daniel Eik 9, Kerkrade
Welkom in onze Kerk.

zijn en dat er machten en
krachten zijn die hen
ondersteunen. Er is meer
tussen hemel en aarde dan wij
als mens kunnen bevroeden”.

Vieringen Goede Week en Pasen
Simpelveld
28 mrt

Witte Donderdag

19.00 uur

29 mrt

Goede Vrijdag

14.00 uur

In april neemt Math Cuvelier
afscheid bij APG waar hij
meer dan 40 jaar als
informaticaspecialist heeft
gewerkt. Dan komt er ook
meer ruimte concreet
invulling te geven aan
diaconale barmhartigheid (de hongerigen voeden, de
dorstigen te drinken geven, de naakten kleden, de
vreemdelingen herbergen, de gevangenen bevrijden, de
zieken bezoeken en de doden begaven).

Kruisweg in het Hellingbos
30 mrt

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

31 mrt

1ste Paasdag

1 april

Paasmaandag

9.45 uur
11.00 uur

Ubachsberg
29 mrt

Goede Vrijdag

16.00 uur Kruisweg

30 mrt

Paaszaterdag

20.00 uur Paaswake

ste

31 mrt

1 Paasdag

11.00 uur

1 april

Paasmaandag

9.45 uur

Op het hoofdkantoor van de pensioenverzekeraar in
Heerlen functioneerde hij vaak ook informeel als
bedrijfspastor; legde ziekenbezoeken af en verzorgde zelfs
uitvaarten voor collega’s.

Portret Math Cuvelier
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 3: Math Cuvelier, diaken in Kerkrade-West.
Math Cuvelier (61) bekommert zich om de zeven werken
van barmhartigheid
‘Ik wil graag
heel nabij zijn’
Als dertiger studeerde hij cultuurwetenschappen aan de
Open Universiteit in Heerlen. Hij leerde er van alles over
het boeddhisme en de islam. ,,Maar ik besefte toen hoe
weinig ik eigenlijk van mijn eigen geloof wist’’, zegt de nu 61
-jarige Heerlenaar Math Cuvelier die al sinds 2003 actief is
als diaken in de samenwerkende parochies van KerkradeWest. ,,En dan te bedenken dat ik als kind dag-in, dag-uit
met de familie om zeven uur ’s ochtends in de kerk zat om
te bidden dat vader iedere dag weer gezond zou
terugkeren uit de ONIII waar hij werkte.’’
Hij volgde een geloofscursus en had het gevoel weer
helemaal terug te keren op het honk: ,,Het was een groot
gevoel van thuiskomen’’, zegt hij daarover. Math Cuvelier
werd in 1991 tot diaken gewijd na de (weekend)-opleiding
aan het Grootseminarie Rolduc gevolgd te hebben. Tevens
volgde hij nog een opleiding aan de Radboud universiteit in
Nijmegen en studeerde daar af in de religiestudies.
Nu, anno 2013 probeert hij handen en voeten te geven aan
de zeven werken van barmhartigheid en parochianen nabij
te zijn. ,,Ik wil mensen het gevoel geven dat ze niet alleen

De doden begraven is een heel specifieke taak voor een
diaken. Wat dat betreft ziet hij daar, in de toekomst, een
grotere rol voor zichzelf weggelegd. ,,In deze
geseculariseerde maatschappij heeft de kerk op nog altijd
een heel mooie en bijzondere rol te vervullen, vooral daar
waar mensen troost en bemoediging nodig hebben.''
Verder blijft hij assisteren in de liturgie, preken, doopjes
verzorgen en hoopt hij zijn werk als pastor in het
verzorgingstehuis Firenschat te kunnen intensiveren.

Paasactiviteiten 2013 Zonnebloem
Simpelveld
De vrijwilligers van de Zonnebloem zijn gestart met de
voorbereidingen van de paasactiviteiten.
Op maandag 25 maart werd een bezoek gebracht aan ’t
Loon in Heerlen waar de jaarlijkse winkelochtend voor
ouderen en slecht- ter- been- zijnde personen plaats vond.
Woensdag 27 maart wordt in Zorgcentrum Bocholtz een
paasmiddag georganiseerd in samenwerking met de
activiteitenbegeleiding van het zorgcentrum. In diezelfde
Goede Week zullen de vrijwilligers van de Zonnebloem
ook nog zieken en oud inwoners van Simpelveld in
ziekenhuizen, verpleegklinieken en zorgcentra buiten onze
gemeente een bezoek brengen en daarbij een paasattentie
overhandigen.
Verder zijn er voorbereidingen getroffen voor het
programma van de jaarlijkse Zonnebloemmiddag. Deze
wordt georganiseerd op woensdag 29 mei 2013. Deze
datum alvast op de kalender of in de agenda noteren!
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Paasprogramma Kerkelijk Zangkoor
Harmonia.
Kerkelijk Zangkoor Harmonia heeft in de Goede Week en
de daarop volgende Paasdagen weer een aantal
uitvoeringen op het programma staan.
Witte Donderdag 28 maart, 19.00 uur.
Het koor, o.l.v. Jean Lardinois en met orgelbegeleiding van
Stella Bonten, zingt een aantal passende gezangen,
waaronder diverse koralen uit Bachs Mattheus Passion.
Goede Vrijdag 29 maart, 14.00 uur.
Kruisweg Hellingbos. Opgeluisterd door de heren van
Harmonia.

- verzekeringen
- pensioenen en lijfrenten

Paaszaterdag 30 maart, 20.00 uur.

- hypotheken

Paaswake.

- lenen, sparen en beleggen

Harmonia zingt, behalve Gregoriaanse gezangen, delen uit
de Bruckner Messe in C.

- financiële planning
- personeel en

Verder tijdens de Communie: Cherubim Choros, Haec
Dies en Ave Verum.

arbeidsvoorwaarden

Patersplein 1, 6351 EW Bocholtz
T 045-568 81 00 F 045–568 81 01
E-mail: info@vdlinden.nl
www.vdlinden.nl

Slotzang: Halleluja van G.F.Händel.
De orgelbegeleiding is in handen van Ben Kerkhof.
Paaszondag 31 maart, 9.45 uur.

HOVENIERSBEDRIJF SOURETH

Onder leiding van dirigent Jean Lardinois en aan het orgel
Marcel Konieczny, zal het koor de Missa Brevis in C
(Orgelsolomesse) van W.A. Mozart uitvoeren. De heren
Gregoriaans zingen verder nog Resurrexi en Victimae
Paschali. Verder worden nog ten gehore gebracht: Die
Himmel erzählen van J. Haydn, Ave Verum, Cherubim
Choros en Haec Dies. Harmonia sluit weer af met het
feestelijke Halleluja van Händel.

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
 strooizout, sneeuwscheppen n sledes
 gereedschap

Ouderenvereniging Ubachsberg
Op dinsdag 16 april a.s. om 19.30 komt dhr. Renzo

Openingstijden:
Dinsdag tot en met vrijdag
van 13.00 tot 17.00 u.

Zovi uit Merkelbeek spreken over het hart.
Renzo zal ons in begrijpelijke taal iets vertellen over:

Zaterdag
van 9.00 tot 16.30 u.

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

- de opbouw van het hart
- de functie van het hart
- afwijkingen van het hart (hartritmestoornissen)

NU VERKRIJGBAAR: SCHOONMAAKAZIJN

- de werking en inbouw van pacemakers

voor het verwijderen van groene aanslag, mos etc.

kalk en meststoffen voor uw tuin en gazon

- pijnbestrijding apparaten enz. enz.

betaal tijdelijk 6% BTW i.p.v. 21% op arbeidskosten
voor tuinaanleg en onderhoud
neem vrijblijvend contact met ons op voor een offerte

Ook zal hij historische en moderne producten laten zien.
De avond is in de Soos en gratis toegankelijk voor leden
en niet leden.
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Parochie Sint Bernardus Ubachsberg
Kerkdiensten

Opgave misintenties Ubachsberg
Misintenties voor het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met dinsdag 23 april,
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 30 maart.
PAASZATERDAG
20:00 Paaswake Oud Berglijsters.
Deurcollecte misdienaars.

Ouders Pieters-Groven;
Jacques Monsuwé en overleden familie;
Jrd. echtgenoten Keulartz-Donners (st.);
Jrd. ouders Habets-Delahaye (st.);

Zondag: 31 maart.
PAASZONDAG.
Deurcollecte Misdienaars.
11:00 Bernarduskoor .

Sjir Auf den Kamp (o);
Marcel Neven (o);
Roos Hoenen Muijtjens;
Sjef Souren;
Hein Cuijpers en dochter Marleen;
Ouders Theunissen-Janssen, dochter
Tiny en zoon Math.;
Ouders Paas-Stallenberg;
Jrd. ouders Voncken-Habets en overleden familie;
Jrd. Hub Hutschemaekers en zoon
Ben;
Jrd. Jacob Coenen;

Maandag: 1 april.
PAASMAANDAG
9:45 Gregoriaans
Koffiedrinken na de Mis.

Leo Lardinois (o);
Jrd. ouders Bisschops-Wintgens (st.);

Woensdag 3 april.

Woensdag 17 april.

19:00

19:00

Annie Franssen-Schijns;
Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st.);

Fam. Offermans-Jongen;
Anny Franssen-Schijns;

Zaterdag 6 april.
Weekeinde: 2de zondag van Pasen.

Zaterdag 20 april.

19:00 Volkszang.

Weekeinde: 4de zondag van Pasen.

Tiny Eussen-Souren (o);
Sjir Auf den Kamp (o);
Wiel Wiertz;
Hens Kasperski en dochter
Marie-Louise;
Jrd. voor Sjeng Senden;
Jrd. Pastoor Wim Grubben(st.);
Jrd. echtgenoten Habets-Ritzen (st.);
Jrd. ouders Geraedts-Bartholomé (st.);
Jrd. ouders Neven-van de Berg (st.);
Jrd. ouders Ubaghs-Steinbusch en zoon
Harry (st.);

Woensdag 10 april.
19:00

Marcel Neven (o);
Annie Franssen-Schijns;

Presentatiemis Communicantjes.
Opluistering: Jeugdfanfare en
communicantjes.
2de collecte Priesteropleiding Rolduc.
19:00

Anny Voncken-Keulartz (nms Oude
Schoolstraat);
Jrd. Hub Hamers;
Jrd. Jo Ubaghs;
Jrd. Ronald Bosten;

Woensdag 24 april.
19:00

Anny Franssen-Schijns;
Jrd. Wiel Rouwette (st.);

Zaterdag 13 april.
Weekeinde: 3de zondag van Pasen.

19:00 Bernarduskoor

Zwd. voor Tiny Colen-Hartmans;
Echtgenoten Bisschops-Engelen (st.);
Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st.);
Jrd. Leo Souren en Mieny SourenGroenemeijer;
Jrd. Loek Knoops en voor Fien JacobsWintgens;
Jrd. ouders Debets-Delamboy (st.);
Jrd. ouders Goossens-Bex (st.);
Jrd. ouders Habets-Sijben (st.);
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Zaterdag 27 april.
Weekeinde: 5de zondag van Pasen.

19:00 Oud Berglijsters.

1ste Jrd. Juliëtte Waelen-Eichhorst;
tevens jrd. voor Hub Waelen;
Ouders Ernes-Meessen en zonen;
Jrd. Maria Auf den Kamp-Groenemeijer
(st.);
Jrd. Alphons Vaessen (st.);

Woensdag 1 mei.
Opening van de Meimaand
H. Mis bij het Mariabeeld
in de Hunsstraat.
Volkszang.
19:00

Anny Franssen-Schijns;
Ronald Bosten;
Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st.);

Zaterdag 4 mei.

Overleden:

de

Weekeinde: 6 zondag van Pasen.

15:00 Bernarduskoor.

H. Mis tot dankzegging b.g.v. het 50
jarig huwelijk
van Gerda en Zef Borghans-Huntjens;
19:00 Volkszang.

Aad Martens;
Leo Lardinois (nms. Mostardstraat);
Wiel Wiertz;
Jrd. Hub en Anneke Aelmans-Voncken;

Paaswater
Na Pasen, vanaf dinsdag 2 april, staan er achter in de kerk
kleine flesjes met het nieuw gezegende paaswater
(wijwater). Ook kunt u zelf een fles meenemen en water
tappen uit de wijwaterkruiken in de kerk.

- 11 mrt: Tiny Colen-Hartmans,
74 jaar, Kerkstraat 2
Sterkte aan de familie

natuurgebieden, kastelen
gebouwen zult passeren.

en

andere

monumentale

In Simpelveld staat deze in de doopkapel, linksvoor; in
Ubachsberg achter in de kerk naast Mariabeeld.

Kortom, wie wil ervaren wat een rijkdom Zuid-Limburg te
bieden heeft, die neemt deel aan de Lente- wandeltocht te
Ubachsberg. Afstanden 5,10,15,20 km. Starttijden: van 7.00
uur - 14.00 uur. Startplaats: Fanfarezaal "De Auw Sjoeël",
Oude Schoolstraat 33, Ubachsberg.

Zij Actief afd. Ubachsberg

Ziekenbezoek ?

Dinsdag 9 april 2013 ( 20.00 uur; Soosgebouw ): Workshop
Mindfulness door Ans Koch uit Colmont.
Wat is eigenlijk Mindfulness en kan Mindfulness ook de
kwaliteit van leven verbeteren ?
Voor leden gratis ; niet leden betalen € 2.50.
Dinsdagmorgen 23 april 2013 ( bijeenkomst 8.45 uur
Bernardusplein): Rondleiding Ronald McDonald Kindervallei
in Valkenburg.
Onder leiding van een gids bewonderen we niet alleen
( van binnen en buiten ) dit unieke Hundertwasser gebouw,
maar we krijgen ook interessante achtergrondinformatie.
De kosten bedragen voor leden € 6,- ; niet leden betalen
€ 11,- ( dit bedrag is inclusief koffie/thee met vlaai ). Een
groot gedeelte van deze bijdrage gaat naar het goede doel
om vakantie voor kinderen met een beperking mogelijk te
maken. Aanmelden vóór 9 april 2013 bij Marlies Brouwers
( 045 – 405 2178 ).

Let u erop dat bij opname in het ziekenhuis, verpleeg- en
verzorgingshuizen de pastoor doorgaans niet op de hoogte
wordt gebracht en dat is jammer! U kunt dat dus het beste
zelf even aan de pastoor doorgeven. Dat geldt ook voor
zieken die thuis verblijven. Pastoor komt u graag bezoeken,
echter pas nadat u hebt laten weten dat zo'n bezoek wordt
gewaardeerd. Een mailtje of telefoontje aan de pastoor of
parochiekantoor is voldoende! Langdurig zieken of mensen
die aan huis gebonden zijn komt pastoor ook graag eens in
de maand de H. Communie thuis brengen

Lenteconcert Harmonia Sint Joseph
U n i e k
voorjaarsconcert
op 21 april in de
R e mi g i u s k er k ,
aanvang
17.00
uur

Lente-wandeltocht Ubachsberg
De inmiddels wijd en zijd bekende wandeltocht rond de
molen Vrouwenheide op het plateau van Ubachsberg,
wordt dit jaar gehouden op zondag 5 mei.
De routes voeren over stille veldwegen, bospaden,
verharde en onverharde wegen rondom Ubachsberg, het
hoogst gelegen kerkdorp van Nederland!
Afwisselende tochten waarbij u ongekende vergezichten,
wijngaarden, vakwerkboerderijen, beschermde
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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

simpelveld@vdbiesen.nl

www.vdbiesen.nl

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

WOENSDAG 10 APRIL
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
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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

RABO
14.75.99.350
ING
14.43.600
Voor betaling misintenties: RABO 14.75.01.555

RABO
ING
Voor betaling misintenties:

15.18.00.863
105.59.61
RABO 15.18.09.682

Oplage
Simpelveld 2650 stuks / Ubachsberg 770 stuks
Het volgende nummer verschijnt op 30 april.

Wijziging bankrekeningen

Redactie

Kerkbijdragen kerkbestuur St. Remigius

Mieny Grooten-Kleijnen, Hein Lemmens, Pastoor Pisters

Het kerkbestuur heeft besloten om het aantal
bankrekeningen voor de kerkbijdragen te verminderen. Dit
is het gevolg van enerzijds het beperkt gebruik maken van
een bankrekening, anderzijds het terugbrengen van de
bankkosten die worden betaald voor het gebruik van de
rekening.

Inleveren kopij volgende uitgave
Uiterlijk 23 april. Liefst per e-mail:
redactie@parochiesimpelveld.nl

Opgeven misintenties volgende uitgave
Misintenties t/m 31 mei kunt u opgeven t/m 23 april.
Kosten: € 7 door de week; € 20 weekend en feestdagen.

voor foto’s solidariteitsmaaltijd zie
onze website:

www.parochiesimpelveld.nl

Als gevolg hiervan zullen de bankrekeningen bij de
Regiobank en bij de ABN-AMRO bank in de loop van dit
jaar worden opgeheven.
Wij verzoeken de parochianen, die gebruik maken van de
rekeningen van genoemde banken, hun kerkbijdrage vanaf
heden over te gaan maken op de rekeningen bij de
Rabobank (rekeningnummer 14.75.99.350) of bij de ING
(rekeningnummer 14.43.600).
Wij danken u voor uw medewerking.
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