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Franciscus leren kennen met de 

voeten, iets voor u? 

De Stichting Franciscaanse Voettochten organiseert dit 

jaar in juli en augustus twee avontuurlijke moderne 

voettochten in het voetspoor van Franciscus van Assisie, 

onder leiding van de franciscaan Mattie Jeukens. Twee 

verschillende voettochten, maar twee dezelfde mooie 

kansen om Franciscus op het spoor te komen. Op 

donderdagavond 6 juni wordt in de sacristie van de Onze 

Lieve Vrouw van Lourdeskerk aan de Pres. Rooseveltlaan, 

ingang Voltastraat in Maastricht, om 19.30 uur een 

informatieavond gegeven.  

Voor nadere informatie: Pastoor Mattie Jeukens, tel. 043 – 

363 43 48; www.franciscaansevoettochten.nl   

Verslag rouwverwerkingsgroep 

Twee deelneemsters vertellen 

 

Door middel van een brief van de parochie werd ik (en 

vele anderen die een dierbare verloren hadden) 

uitgenodigd om deel  te nemen aan de 

rouwverwerkingsgroep die in het najaar 2012 zou starten. 

Deze uitnodiging kwam voor mij als geroepen. Ik dacht 

“dat is echt iets wat ik nodig heb, een uitgestoken hand 

die ik best gebruiken kan om het verlies van mijn man een 

plaats te geven”. Het is namelijk zo, dat men, als men een 

dierbare verloren heeft, niet zomaar weer over kan gaan 

tot de orde van de dag. Van tevoren kan men zich niet 

voorstellen, wat voor een impact dit verlies heeft op je 

verdere leven. Het verdriet en gemis is niet in een half jaar 

of een jaar voorbij, zoals zovelen menen die het niet 

hebben meegemaakt. Daarom leek het me zinvol om aan 

de rouwverwerkingsgroep mee te doen. Van tevoren denk 

je “hoe zal het zijn, zal het niet zweverig zijn of zo? “. 

Verre van dat! Jacques Vestjens en Elly v.d. Laan hebben 

hun uiterste best gedaan om deze ontmoetingen met 

lotgenoten zo professioneel mogelijk te laten verlopen. 

Met behulp van mooie muziek, zelf gekozen teksten of 

gedichten, en ja, ook meditatie, werden gesprekken op 

gang gebracht, die de moeite waard waren. Het was een 

heel hecht groepje en gaandeweg, naarmate de 

deelnemers elkaar beter leerden kennen, ontstond er een 

fijne onderlinge band. We hebben gehuild, maar ook soms 

gelachen. Het was een stapje om vooruit te komen en het 

leven weer aan te kunnen. De pijn en het verdriet zullen 

nooit helemaal verdwijnen, maar dit was een mooie 

ervaring die ik niet had willen missen! Bedankt, Jacques en 

Elly, voor de professionele en mooie wijze waarop jullie 

ons aan de hand genomen hebben, om ons weer vooruit 

te helpen. En ook alle deelnemers, bedankt; het waren 

mooie ontmoetingen, waar ik naar ging uitkijken.  

Als afsluiting gaan we nog een uitstapje maken naar 

Keulen! Ik verheug me er erg op! 

Mariëtte Giesen 

 

Het is bijna een jaar geleden dat mijn man overleed. 

Intussen gaat het leven verder en moet ik door. Het valt 

niet altijd mee. Ik voel me soms alleen. 

Door de samenkomst in de rouwverwerkingsgroep 

merkte ik dat ik niet de enige was met het verwerken van 

verdriet. Ik deelde het. Gedeelde smart is halve smart. 

Het gemis blijft, ondanks alles. Volgens de een, een jaar 

volgens de ander vijf jaar. De tijd zal het me leren.  

Hilde. 

 

Na Allerheiligen-Allerzielen beginnen we met een nieuwe  

bijeenkomst rouwverwerking. 

SIMPELVELD en UBACHSBERG juni 2013 
6e jaargang, nummer 71 

http://www.franciscaansevoettochten.nl
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Afd. SWOBS COMPUTERHOME BOCHOLTZ 

Wilhelminastraat 19 te Bocholtz 
www.computerhome.info 

 

De cursussen voor het tweede kwartaal zijn inmiddels van start gegaan.  
I.v.m. de  vakantieperiode zijn voor het derde kwartaal geen cursussen 
gepland. In dat kwartaal wordt overigens wel aandacht besteed aan het 10-
jarig bestaan van het computerhome. Op 14 en 15 september vindt een 
open dag plaats in theater De Klimboom. In samenspraak met Puur Weijers 
en Weijers zijn de voorbereidingen voor die dagen inmiddels gestart. 
Overigens kunt U  wel reeds inschrijven voor de cursussen in het vierde 
kwartaal. 
 

 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 Adobe Elements 10/11 € 110 
Diashow maken met Arcsoft € 80 
Videoshow maken met Magix 17 € 110 
Workshop gebruik tablet € 40 
 

Cursuskosten zijn inclusief alle lesmaterialen. 
Vanaf de eerste les kunt u een halfjaar gratis de  vrije-oefenuren bezoeken. Let  wel: voor het 
succesvol volgen van Fotobewerking met Adobe Elements dient u te beschikken over het 
betreffende programma.  
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  

Doctor Ottenstraat 48                      6369 VP Simpelveld  
Telefoon: 045 - 544 18 17 

info@fysio-baggen.com           www.fysio-baggen.com 

http://www.computerhome.info
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Juni H. Hartmaand 

In onze parochie wordt het feest van het H. Hart van Jezus 

gevierd in de kapel te Bosschenhuizen. 

Vrijdag 7 juni om 19.00 uur is er aan de kapel een H. Mis 

die zal worden opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor 

Sint Jozef Arbeider. Na afloop is er een kopje koffie met 

wat lekkers erbij. Dank aan de buurtvereniging voor haar 

medewerking. 

In de maand juni wordt er in de H. Hartkapel van 

Bosschenhuizen ook elke vrijdag om 20.00 uur de 

rozenkrans gebeden: 14, 21 en 28 juni.  

Wees welkom om mee te vieren en mee te bidden. 

Sacramentsdag 
Sacramentsdag is een hoogfeest binnen de Rooms-

katholieke Kerk op de tweede zondag na Pinksteren. Op 

dit feest wordt gevierd dat Jezus Christus zich in de 

gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven als 

voedsel en voortdurend onder de mensen wil blijven door 

middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid in de 

geconsacreerde offergaven. De eerbied die in de Rooms-

katholieke Kerk voor de geconsacreerde hostie bestaat, 

wordt op deze feestdag benadrukt. 

Op die dag wordt het “Lauda Sion” gezongen in de H. Mis 

en op sommige plaatsen 

wordt na de Mis de 

geconsacreerde hostie 

in een monstrans 

geplaatst, ter aanbidding. 

Ook gaat op deze dag 

op veel plaatsen de 

sacramentsprocessie uit, 

waarbij de priester deze 

monstrans door de 

straten ronddraagt. 

 

 

Processie Ubachsberg 

Op zondag 16 juni is er weer een processie in Ubachsberg. 

Wij hopen dit jaar op beter weer, zodat de prachtige 

versieringen die elk jaar geweldig zijn, goed tot hun recht 

komen. 

Ook dit jaar rekenen wij weer op uw medewerking. 

Rustaltaar Kleine Heide: een prachtig monument  ! 

Route processie 

Vertrek vanuit de kerk: 

Kerkstraat, Colmonterweg,  

Colmont (keerpunt huize Borghans nr.9), 

rustaltaar bij kapel Colmont. 

Terugweg: Colmonterweg, ‘t Anker,  

Oude Schoolstraat (rustaltaar), 

Vrenkeweg, Bostenstraat, Dirkstraat, 

Kerkstraat; ontbinding aan H. Hartbeeld kerk. 

Opstelling processie 
Schutterij  

Processiekruis met misdienaars  

Communicantjes en Ouders Communicantjes  

Gemengd koor St.Bernardus  

Misdienaars en acolieten  

Allerheiligste  

Kerkbestuur  

Oud kerkbestuur  

College B&W  

Dames parochianen  

Fanfare  

Mannen parochianen 
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Doopvoorbereiding  

Om de ouders voor te bereiden op 

de doop van hun kindje organiseert 

onze parochie doopvoorbereidings -

avonden.  

De eerstvolgende avond is op 

maandag 3 juni van 20.00 tot 21.30 

uur in de parochiezaal Simpelveld, 

Pastoriestraat 15 (ingang t.o. de kerk). Opgeven bij de 

pastoor. 

 

Jaar van het Geloof 
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 4:  
Jan Spee, kerkmeester in 

Ubachsberg. 

  

 

 

 

“Zonder gemeenschapszin geen geloofsgemeenschap”  

Na zijn pensionering had pastoor Pisters van de  

Bernardusparochie in Ubachsberg Jan Spee (nu 72) 

natuurlijk meteen bij de kuif. Zoals dat zo vaak gaat met 

betrokken parochianen die tijdens hun werkzame leven 

hebben aangegeven ‘nu nog even geen tijd te hebben’. En 

voor welke functie vraag je een oud-administrateur bij een 

notariskantoor dan? Juist ja, voor die van penningmeester. 

En dus trad Spee op 1 januari 2007 aan als penningmeester 

en beheerder van het kerkhof. 

Hij geeft leiding aan de parochiebijeenkomsten die twee 

keer per jaar worden gehouden en waartoe alle 

parochianen van Ubachsberg worden uitgenodigd. ,,Om het 

wel en wee met elkaar te delen’’, zegt Spee daarover. ,,En 

ook bij de nazit na afloop van de jaarlijkse processie – waar 

de parochianen bij elkaar komen voor een kop koffie en 

een broodje - speel ik een actieve rol binnen de organisatie 

daarvan.’’ 

Zijn geloof zit er al lang in. Hij groeide op bij, naar eigen 

zeggen, diepgelovige ouders. Vanaf zijn achtste totdat hij in 

militaire dienst ging was hij misdienaar bij de Heilige 

Martinusparochie in Spekholzerheide. ,,Tijdens mijn lagere 

schooltijd diende ik iedere dag een mis, later alleen op 

zondag en op feestdagen.’’ Het leukst aan het 

vrijwilligerswerk voor de kerk vindt hij de 

gemeenschapszin. ,,Zonder gemeenschapszin ook geen 

geloofsgemeenschap”, is zijn stellige overtuiging.  Jan, 

bedankt voor je inzet voor de kerk ! 

 

Opbrengst collecte 

Nederlandse 

missionarissen:  
 

Parochie St. Remigius:  € 253,68. 

Parochie St. Bernardus:  € 104,77. 

 

 

 

Vrijwilligersdag 

 

Als dank voor het vele werk 

dat onze vrijwilligers elk jaar 

doen, organiseren Pastoor 

Pisters en het kerkbestuur van 

Simpelveld een barbecue en 

wel op zondagmiddag 30 juni. 

 

En hopelijk kunnen we de 

paraplu’s deze keer thuislaten. 

 

Voor de vrijwilligers van 

Ubachsberg is deze barbecue 

op zaterdagavond 6 juli.  

 

Beste vrijwilligers: Noteer deze dag alvast in uw agenda; 

iedere vrijwilliger ontvangt een persoonlijke uitnodiging. 

 

Sobornost zingt op Sacramentsdag ! 
Het Slavisch Byzantijns Gemengd Koor Sobornost luistert 

op Sacramentsdag, zondag 2 juni, om 11 uur de H. 

Eucharistieviering op in Simpelvelds St. Remigiuskerk. Het 

koor dankt daarmee de parochie voor het beschikbaar 

stellen van de kerk voor het traditionele 

Nieuwjaarsconcert op de tweede zondag van januari.  

De H. Mis wordt tevens opgedragen ter intentie van 

levende en overleden leden van het koor dat op 2 juni zijn 

Jaardag viert met o.a. hapje en drankje in BijMaxime en een 

wandeling in en rond Simpelveld. Meer over het succesvolle 

koor vindt u op www.sobornost.nl .  
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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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Vrijblijvend kennis maken met Sobornost is mogelijk tijdens 

de repetities op woensdag van 20.00 tot 22.00 uur in Dé 

Wieëtsjaf aan de Markt 49 in Kerkrade. 

Clubkampioenschappen Judoclub 

Ubachsberg 
 

Maandag 24 juni van 19.00 tot 20.00 uur houdt 

Judovereniging Ju-No-Kata Ubachsberg haar jaarlijkse 

clubkampioenschappen in de gymzaal van de basisschool 

Bergop. Entree is gratis. 

Willen jullie onze judoka’s aanmoedigen en in actie zien, 

kom gerust eens een kijkje nemen. Wie weet heb je wel 

interesse om ook bij de judo te komen. De eerste 4 lessen 

zijn gratis. 

Onze trainingsuren vanaf 12 aug. 2013 (begin nieuw 

schooljaar) zijn: Maandag van 19.00 – 20.15 uur voor de 

kleintjes vanaf 6 jaar. Maandag van 19.45 – 21.00 uur voor 

de groteren. Ook de senioren zijn welkom. 

Voor verdere info kunt u terecht bij ons secretariaat:  

M. van Wissen-Wiertz,  Oude Schoolstraat 8A,  

6367 HD Voerendaal, tel:  045-5754539 of mail:  

mvanwissen@hetnet.nl 

 

Sponsortocht 2013  
Net als in voorgaande jaren hebben de kinderen van 

basisschool De Meridiaan in Simpelveld zich ook dit jaar 

weer ingezet voor hun leeftijdsgenoten en leerkrachten / 

opvoeders in Latijns-Amerika en Afrika. 

De onderbouw leverde een bijdrage door centjes mee te 

nemen voor de spaarpot en de bovenbouw wandelde voor 

het goede doel. Na een pittige wandeling van twee uur 

konden ze ‘s middags het GEWELDIGE BEDRAG van 2900 

euro aan zuster Beatriz Helena en Brigitte Vogt 

overhandigen. 

Met dit geld kunnen de medezusters van zuster Beatriz in 

Colombia / Cazuza de kinderen en jeugdigen dagelijks een 

maaltijd verstrekken. Iets wat niet zo gewoon is voor 

armere mensen.  

In Congo / Luebo werken ook leerkrachten o.l.v. zuster 

Astrid Ntumba Ngalula en St.Sang Timur om 6.000 

kinderen en jeugdigen op te leiden. 

Zij hebben o.a. naaiateliers en timmerwerkplaatsen opgezet 

met materiaal van Gered Gereedschap uit Heerlen. 

Al deze HELPENDE HANDEN zorgen dat de 

leefomstandigheden kunnen veranderen en óók deze 

jongeren uitkijken naar een zonnigere toekomst. 

 

GRACIAS uit COLOMBIA en MERCI BEAUCOUP uit 

CONGO 

Gaan trouwen 

Simpelveld 

Vrijdag 7 juni 15.00 uur 

Marc Franssen en Francis de Bruijn,  

Grachtstraat 5, 6369 AL Simpelveld 

 

Zaterdag 6 juli 15.00 uur 

Bart van Kerkvoort en Bernarda Meessen,  

Panneslagerstraat 3, 6369 AR Simpelveld 

 

Ubachsberg 

Vrijdag 5 juli 14.00 uur 

Jorrit Lemke en Odette Janssen, 

Kerkstraat 23, 6367 JA Ubachsberg 

 

Zaterdag 6 juli 13.00 uur 

Kenneth Crombach en Fauve Pieters, 

Friets Ploumstraat 34, 6461 LB Kerkrade 

 

Proficiat en een mooie dag toegewenst 

mailto:mvanwissen@hetnet.nl
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Zaterdag 1 juni 

Weekend Sacramentsdag 

17.45 

Zwd. Vic Gehlen; 

Zwd. Els Koll-Godschalk; 

1e jrd. Mien Smeets-Ernes en voor Piet 

Smeets (o); 

Jrd. ouders Kerckhoffs-Hensgens (st); 

Jrd. ouders Muijrers-Scheeren en doch-

ters Mia en Gerda (st); 

Jrd. Lambert Wings (st); 

Piet Schreuders ( nms. bew. Sterflat); 

Sjef Lipsch (o); 

Jrd. Ria Pelzer-Dackus; 

Jrd. ouders Boon-Loomans en zoon 

John; 

Jrd. ouders Genders-Bonten; 

Gerda Bindels-Spork; 

Jrd. Sjeng Bisschops; 

Jrd. Marc Leunissen; 

 

Zondag 2 juni 

11.00 kindernevendienst 

Koor Sobornost 

1e jrd. Lieske Derks-Meessen (o); 

Jrd. Sjef Engelen (st); 

Jrd. echtp.Huveneers-van Ophoven (st); 

Jrd. Theo Rabeling en Mariëlle Thomas-

Rabeling (st); 

Jrd. ouders Lennertz, zonen Jup en 

Wiel en kleinzoon Dave; 

Jrd. Harrie Otten; 

Levende en overl. leden slavisch byzan-

tijns koor Sobornost; 

Jrd. Mien en Sjeng Coemans-van 

Wersch; 

Dinsdag 4 juni 

19.00 

Jrd. ouders Bisschoff-Colleye (st); 

 

Donderdag 6 juni 

19.00 

T.i.v. een zieke; 

Jrd. ouders Meisters-Scheepers; 

 

Vrijdag 7 juni 
V.a. 9.00 Ziekencommunie aan 

huis 

 

15.00 

Huwelijk Marc Franssen en Francis de 

Bruijn; 

 

19.00 Feestdag H.Hart van Jezus 

Kapel Bosschenhuizen 

Kerk. zangkoor Huls 

Voor de intenties uit het intentieboek in 

de kerk; 

 

Zaterdag 8 juni 

Weekend 10e zondag d/h jaar 

17.45 

Jacques Pelzer (o); 

Wiel Franssen en Andy Karsten; 

Jrd. Cor Crijnen (st); 

Jrd. ouders Wiertz-Veelings (st); 

Bernardina Widdershoven-Schuurman 

(o); 

Fieny Hartzheim-Dumont (o); 

Ouders Grassere-Maubach; 

Erna Dautzenberg-Hissel (o); 

Jrd. ouders Pluymaekers-Rutters; 

Annie Herberichs-Heuts (o); 

Jrd. ouders Vliex-Storms en familie; 

Jrd. ouders Kerckhoffs-Noteboren; 

Jrd. ouders Grosjean-Simons en dochter 

Wilma Kerckhoffs-Grosjean; 

 

Zondag 9 juni 

11.00 kerk. zangkoor Harmonia 

Keetje Steijns-Wiertz (o); 

Jrd. George Cremers (st); 

Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st); 

Jrd. Louise Ploumen-Schins (st); 

Jrd. echtp. Pieter Storms-Haartmans 

(st); 

Jan Bemelmans; 

Jrd. ouders Palmen-Jaspers; 

Jrd. ouders Eggen-Pluijmakers; 

Sjef Vaessen (v.w. verj.) (nms. bew. 

Beaurepart); 

Jrd. ouders Storms-Dautzenberg en 

dochter Lieske; 

Jrd. Annie Meijers (st); 

Tot bijzondere intentie; 

Jrd. Hubert en Johanna 

Hutschemaekers-Schnackers zn. Leo 

kleinzn Jasper en schoondochter Gerda; 

 

Dinsdag 11 juni 

19.00 

Ouders Broekmans-Horbach (st); 

Jrd. ouders Swelsen-Meijers en zoon 

(st); 

Donderdag 13 juni 

19.00 

Thea Sauren; 

T.i.v. een zieke; 

 

Parochie Sint Remigius Simpelveld 
Kerkdiensten  

 

Opgave misintenties voor Simpelveld 

Misintenties voor opname in het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met dinsdag 18 juni.  

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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Zaterdag 15 juni 

Weekend 11e zondag d/h jaar 

17.45 

1e jrd. Huub Vermeeren (o); 

Hein Demas (o); 

Huub Schrijvers (o); 

Wiel Franzen (o); 

Jrd. ouders Kevers-Houben (st); 

Jrd. ouders Wiel en Antje Vankan-

Knops (st); 

Piet Schreuders (o); 

Trees Seroo-Lemmen (o); 

Don Grosjean (o); 

Jrd. Sjef Knops (st); 

Jrd. ouders Arets-Pricken (st); 

Ouders Knops-Savelbergh en ouders 

Kneepkens-Schreibers; 

Harry Bisschoff (o); 

Jrd. Wiel Smeets; 

Ouders Otten-Merx en familie; 

 

Zondag 16 juni 

11.00 kindernevendienst 

Ouders Ploumen-Luja (st); 

Voor priesterroepingen (st); 

Jrd. Wiel Schrijvers (st); 

Math en Rob Grooten (nms. Tiny en 

mam); 

Mimi Offermans-Frijns (o); 

Sjir Hamers (o); 

Ouders Souren-Kreuels; 

Hub Daniёls (o); 

Dinsdag 18 juni 

19.00 

Jozi Mezaric (o); 

Vic Gehlen (nms. de buurt); 

 

Donderdag 20 juni 

19.00 

Ouders Sjeng en Tilla Leunissen-

Hensgens; 

Jo Thomas (o); 

Echtp. Kleijnen-Donners (st); 

Louise Gotschalk-Knops (o); 

Zaterdag 22 juni 

Weekend 12e zondag d/h jaar 

17.45 

1e jrd. Karel Berk (o); 

1e jrd. Hub Fokkens (nms. bew.  

Cochemstr. en v.d. Leyenstr); 

 

Zondag 23 juni 

11.00 

Jrd. ouders Bisschoff-Hollands (st); 

Jrd. echtp. Hamers-Sijben (st); 

Echtp. Jaegers-Lemmens (v.w. trouw-

dag) (st); 

Jrd. Jetty Meijers (st); 

Jrd. ouders Possen-Vincken (st); 

Jrd. Jos en Hubertina Vanhommerig-

Hupperets (st); 

Ouders Huijnen-Dormans; 

 

Dinsdag 25 juni 

19.00 

T.i.v. een zieke; 

Donderdag 27 juni 

19.00 

Thea Sauren; 

 

Zaterdag 29 juni 
Weekend HH. Petrus en Paulus, 

apostelen 

17.45 kerk. zangkoor Huls 

1e jrd. Wim Palmen; 

Lieske Erven-Lenaerts (o); 

Hub Lennartz (o); 

Lilly Bonten-Bisschoff (v.w. verj.); 

Hennie Zieltjens-Visscher (o); 

Henk Zieltjens (nms. buren Schiffel-

derstr./Bocholtzerweg); 

Hub Schröder (o); 

Lei Leclare (nms. bew. Beaurepart); 

Jrd. Piet Bischops; 

 

Zondag 30 juni 

11.00 

Ged.dienst Annie Herberichs-Heuts; 

Ouders Aretz-Haambeukers, ouders 

Kicken-Schrijvers en Sjeng Schrijvers 

(st); 

Jrd. ouders Smeets-Vinders (st); 

Jrd. Mia Zinzen-Lennartz (st); 

Marij Hamers-Herberichs; 

Troutje Merx-Batholomé (o); 

Ouders Lardinois-Horbach; 
……………………………………………………… 

 

Overleden: 

 - 2 mei: Maria Heuts-Vaessen,  

99 jaar, verzorgingshuis Firenschat 

 - 6 mei: Annie Herberichs-Heuts,  

89 jaar, Bulkemstraat 20 

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

Gedoopt: 

 - 5 mei: Julian Lardinois, zoon van Kim 

Lardinois, Crocusstraat 18, Bocholtz 

- 26 mei: Maartje Houben, dochter van 

Roel Houben en Monique Dirks, 

Stampstraat 99. 

Welkom in onze Kerk. 
……………………………………………………… 
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De beste van Phil Bosmans  

(Bond zonder naam) 

 
Een klein ideaal, is beter dan een groot kapitaal. 
 
Fouten zie je dik als de liefde dun is. 
 
Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon. 
Niet omdat hij ze ziet, maar omdat hij ze voelt. 
 
Wat niet uit het hart komt, zal een ander hart niet 
raken. 
 
Humor en geduld zijn kamelen waarmee je door elke 
woestijn kunt trekken. 
 
Een gelukkig mens is nooit gevaarlijk. 
 
Geluk kun je niet kopen. Wat een geluk! 
 
Gelukkig is de mens die niet achter het geluk aanzit als 
achter een vlinder, maar dankbaar is voor alles wat 
hem gegeven werd! 
 

Het geluk van een kind begint in het hart van de 

moeder. 

Zorgende handen 

 

Handen die zich enkel strekken 
naar bezit en macht en poen, 
zullen graaiend niet ontdekken 
wat een hand nog meer kan doen. 

Handen kunnen rijkdom delen, 
vreugde, liefde, zorg of pijn. 
Handen kunnen zachtjes strelen, 
maar ook sterk en krachtig zijn. 

Handen kun je samenvouwen 
als het noodlot je belaagt. 
Handen steek je uit de mouwen 
als een medemens dat vraagt. 

Handen kunnen welkom heten, 
troosten bij verdriet of spijt, 
zorgen voor muziek of eten, 
knokken tegen eenzaamheid. 

Handen druk je om te zeggen  
dat je iets oprecht belooft,  
kun je ook op schouders leggen,  
hou je boven iemands hoofd. 

Handen die voor anderen zorgen, 
liefdevol en met geduld, 
die zijn rijk, want elke morgen 
zijn die handen weer gevuld. 

Marjolein Kool 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zIXjWRCvYGFeEM&tbnid=lPu0PafuBcOD6M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.gezinspastoraal.be%2F298%2F&ei=2uCbUeGUAqOl0wW_pYCgBA&bvm=bv.46751780,d.d2k&psig=AFQjCNHKhl74FM0Ynj
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wzBnTX_gCYHTHM&tbnid=Pyl7-FCpIRQ0bM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.bloemen-sturen.nl%2Findex.php%3Fcase%3Dproduct%26proddb%3D14%26pid%3D15&ei=eHueUbPVM8mX0AXBjoHwCg&b
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HOVENIERSBEDRIJF SOURETH 

Alles voor in en om de tuin o.a. 

 (vaste) planten, hagen, bomen, heesters etc. 

 meststoffen, potgrond, tuinturf en boomschors 

 decoratie van o.a. gietijzer, leisteen en beton 

 houten tuinmeubelen en bloembakken  

 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  Zaterdag  

van 13.00 tot 17.00 u.  van 9.00 tot 16.30 u. 

Rolduckerweg 62 a / b  www.soureth.nl 

6422 PT HEERLEN 

tel. 045 541 00 66 

Mob. 06 51 82 69 70 of  06 51 05 72 56 

NU VERKRIJGBAAR:  

GROENTEPLANTEN, SCHOONMAAKAZIJN en  

MOOIE BLOEIENDE HORTENSIA’S verschillende kleuren 

 betaal tijdelijk 6% BTW i.p.v. 21% op 

arbeidskosten voor tuinaanleg en onderhoud 

neem vrijblijvend contact met ons op voor een offerte 

 

 

- verzekeringen 

- pensioenen en lijfrenten 

- hypotheken 

- lenen, sparen en beleggen 

- financiële planning 

- personeel en 

arbeidsvoorwaarden 

Patersplein 1, 6351 EW Bocholtz 

T 045-568 81 00 F 045–568 81 01 

E-mail: info@vdlinden.nl 

www.vdlinden.nl 

 

 
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 

mailto:info@vdlinden.nl


 Pagina 12 

 

Zaterdag 1 juni. 

Weekeinde: Sacramentsdag. 

19:00 Gregoriaans. 

Harrie Franssen (o); 

Elly Bemelmans-Dauven (o); 

Overledenen fam. Abels Hettinga; 

Sientje Voncken-Possen (verjaardag); 

Wiel Wiertz; 

Jan Schaeks en Don Grosjean; 

Jrd. John Schetters en tevens  

verjaardag; 

Jrd. Antoon Cox en Lucie Cox-Horbach 

(st); 

Jrd. Maria Meulenberg (st); 

Woensdag 5 juni. 

19:00 

Ouders Franssen-Moulen; 

Anny Franssen-Schijns; 

Ronald Bosten; 

Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st); 

Jrd. Agnes Zinzen (st); 

Zaterdag 8 juni. 

Weekeinde: 10de zondag d/h jaar. 

19:00 Volkszang. 

Zwd. Harrie Franssen; 

Jrd. Annie Pieters-Bisschops; 

Lies Toonen-Bonten; 

Jrd. Tiny Erkens-Kuijpers; 

Echtgenoten Bisschops-Engelen (st); 

Jrd. ouders Snijders-Bex (st); 

Jrd. ouders Meessen-Pijls (st); 

Woensdag 12 juni. 

19:00 

Fam. Jongen-Offermans; 

Annie Franssen-Schijns; 

Jrd. Martinus Vliegen (st); 

 

Zaterdag 15 juni. 

Weekeinde: 11de zondag d/h jaar. 

19:00 Oud Berglijsters. 

Tiny Colen-Hartmans (o); 

Sjir Auf den Kamp (o); 

Anneke Zinzen-Kleijnen (verj) en Harie 

Zinzen (o); 

Roos Hoenen-Muijtjens; 

Sjef Souren; 

Leo Heuts; 

Jrd. Leo Winthagen; 

Jrd. ouders Pakbier-Bex; 

Jrd. ouders Beckers-Pakbier (st); 

Jrd. ouders Meijs-Kruijen en zoon Alex 

(st); 

Zondag 16 juni. 

Processiezondag 

9:00  Bernarduskoor. 

Elly Bemelmans-Dauven (o); 

Marcel Neven (o); 

Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st); 

Woensdag 19 juni. 

19:00 

Annie Franssen-Schijns; 

Jrd. Johan Souren; 

Jrd. ouders Sieben-Royen (st); 

Zaterdag 22 juni. 

Weekeinde: 12de zondag d/h jaar. 

19:00 Bernarduskoor. 

Bernardien Borghans (o); 

Overledenen van de familie Freij; 

Paul Hamers (verj.); 

Ouders Theunissen-Janssen, dochter 

Tiny en zoon Math; 

Woensdag 26 juni. 

19:00 

Annie Franssen-Schijns; 

Zaterdag 29 juni. 

Weekeinde: 13de zondag d/h jaar. 

19:00 Volkszang. 

Hub Cleuters (o); 

Jozef Cleuters; 

Anny Voncken-Keulartz (nms. Oude 

Schoolstraat); 

Woensdag 3 juli. 

19:00 

Marcel Neven (o); 

Annie Franssen-Schijns; 

Ronald Bosten; 
……………………………………………………… 

Overleden: 

 30 apr: Harrie Franssen,  

81 jaar, Mingersborgerweg 2 

Sterkte aan de familie.  

 

Dankbetuiging 

Bedankt voor de vele felicitaties en  

attenties ontvangen bij ons  

50-jarig huwelijksfeest. 

Zef en Gerda Borghans-Huntjens 

Colmont 9 Ubachsberg 

Parochie Sint Bernardus Ubachsberg 
Kerkdiensten  

 

Opgave misintenties Ubachsberg 

Misintenties voor het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met dinsdag 18 juni, 

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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Columbarium Ubachsberg 

 

Het nieuwe columbarium op ons kerkhof is gereed.  

Door aannemer P. Klinkenberg en speciaal door onze vrijwilligers werd een mooi stuk vakwerk geleverd, waarvoor onze 

oprechte dank. Op het columbarium zijn inmiddels 17 van de 34 urnenmonumenten geplaatst. De stichtingskosten van het 

columbarium hebben ongeveer € 25.000,— bedragen.  

 

 

Parochietreffen na processie op Gen Berg 
Het parochietreffen na de processie is een niet meer weg te denken traditie waarbij de inwoners van ons kerkdorp, hun 

families en of kennissen van buiten het dorp, elkaar kunnen ontmoeten in een gezellig samenzijn op het kerkplein. 

Dankzij de medewerking van de diverse buurtverenigingen, onze vaste corvee dames, vrijwilligers en niet te vergeten de 

financiële ondersteuning van de gemeente Voerendaal, kunnen we een gezellig parochietreffen organiseren. 

Zo zijn er voor eenieder, naast koffie of frisdrank, broodjes met ham en kaas. Het kerkplein zal worden ingericht met sta-

tafels en tafels met stoelen; verder zal er voor de kinderen iets leuks zijn om zich te vermaken. Natuurlijk zijn er voor hen 

ook versnaperingen aanwezig.  

Mocht het onverhoopt regenen, zodat de processie niet kan uittrekken, dan zal het koffiedrinken in de pastorie plaats vin-

den aansluitend aan de H. Mis van 9.00 uur. 

U bent van harte uitgenodigd,  U komt toch ook ? 

 

Kerkbestuur St. Bernardus Ubachsberg. 
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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 .  

Kloosterplein 42d, 6369AW Simpelveld,045-8200140 

simpelveld@vdbiesen.nl                 www.vdbiesen.nl  

Hallo kinderen, 

de volgende kinderclub is weer op 

WOENSDAG 5 juni 
IN HET PAROCHIEZAALTJE  

(INGANG TEGENOVER DE HOOFDINGANG VAN DE REMIGIUSKERK) 

KOM JIJ OOK NAAR DE CLUB ? 

JE BENT WELKOM VAN 14.00 TOT 16.30 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 

 

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 
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 25 juni. 

Redactie 

Mieny Grooten-Kleijnen, Hein Lemmens, Pastoor Pisters 

Inleveren kopij volgende uitgave  

Uiterlijk 18 juni. Liefst per e-mail: 

redactie@parochiesimpelveld.nl 

Opgeven misintenties volgende uitgave 

Misintenties t/m 31 juli kunt u opgeven t/m 18 juni. 

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) 

 

Kijk ook eens op  

 onze website: 

www.parochiesimpelveld.nl 

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

