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jaren onderhoudt met bisschoppen van verschillende
bisdommen in India.
In het bisdom Roermond zijn reeds enkele Indiase
priesters werkzaam. Mgr. Wiertz was begin dit jaar nog bij
de priesterwijding van twee van hen in India aanwezig.
Naast de zes genoemde studenten die in de opleiding
instromen, zullen bovendien in september drie studenten
van de internationale katholieke missionaire beweging van
de Neo-catechumenale Weg en een andere Indiase
student aan het eerste jaar van de opleiding beginnen.

Wereld-jongerendagen
Remigiuskerk opent haar deuren
Elke dag is in het zomerseizoen de torenkapel van de
Remigiuskerk geopend voor bezoekers om een kaarsje
aan te steken en de kerk te bekijken.
In de maanden juli en augustus is de hele kerk te
bezichtigen. Elke woensdagmiddag van 14 tot 16 uur staan
gidsen ter beschikking voor rondleidingen. Er is veel moois
te zien, dus zeker een bezoekje waard.

Zes Indiase priesterstudenten naar
Rolduc
In de loop van deze zomer zullen zes nieuwe Indiase
seminaristen op Groot-seminarie Rolduc in Kerkrade aan
hun priesteropleiding beginnen. Zij komen uit de zuidelijke
provincies Kerala en Kanjirapally. De zes nieuwe
studenten zullen zich in het eerste voorbereidende jaar
bijna geheel met de studie Nederlands bezighouden.
Vervolgens volgen zij op Rolduc de theologische opleiding
om na hun wijding in het bisdom Roermond als priester te
gaan werken.
De komst van de studenten is mogelijk geworden dankzij
de goede contacten die bisschop Frans Wiertz al enige

Van 23 tot en met 28 juli 2013 vinden in Rio de Janeiro
(Brazilië) de Wereld-jongerendagen plaats.
Dit jaar wordt vanuit het bisdom Roermond een reis
georganiseerd met een diaconale inslag.
Het voortraject van deze reis is in het bisdom Almenara,
waar de Nederlandse bisschop mgr. Hugo van
Steekelenburg zetelt. In totaal zullen driehonderd
Nederlandse jongeren deelnemen aan de WJD in Brazilië.
Onder hen zo'n zeventig Limburgse jongeren en ook
hulpbisschop Everard de Jong.
Hoogtepunt van de dagen vormt de slotviering met paus
Franciscus, waar meer dan een miljoen jongeren worden
verwacht.
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Afd. SWOBS COMPUTERHOME BOCHOLTZ
Wilhelminastraat 19 te Bocholtz

www.computerhome.info
De cursussen voor het tweede kwartaal worden binnenkort beëindigd en
sluiten af met de uitreiking van een certificaat. In verband met 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 n.l. 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 (incl. programma)
€110
Diashow maken met Arcsoft
€ 80
Videoshow maken met Magix Video Deluce 2013 (incl. programma) €110
Workshop gebruik tablet
€ 40
Cursuskosten zijn inclusief alle lesmaterialen.
Vanaf de eerste les kunt u een halfjaar gratis de vrije oefenuren bezoeken..
Bij de Workshop gebruik Tablet dient de cursist in het bezit te zijn van een eigen
Tablet met Android besturing 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.

Doctor Ottenstraat 48
6369 VP Simpelveld
Telefoon: 045 - 544 18 17
info@fysio-baggen.com
www.fysio-baggen.com

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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Koffiedrinken noa de mès
Op zondag 28 juli is het
weer koffietijd in de
parochiezaal
te
Simpelveld. Iedereen die
hier een keertje is komen
proeven van de sfeer
vinden het super gezellig,
vooral met mooi weer in
de schitterende pastorietuin. Dus schroom niet en maak
een keertje gebruik van de gastvrijheid van onze pastoor en
kom eens kijken.

Alle jongelui die dit jaar geslaagd zijn voor hun eindexamen
willen wij van harte feliciteren met het behalen van hun
diploma. Jammer voor degenen, die ondanks al hun inzet,
het net niet gered hebben.
Ik wens jullie allemaal een zeer prettige vakantie en op naar
volgende jaar!
Pastoor Pisters

Gaan trouwen

Limburgs dialect
Geluk dat vingt me in de kling dinger
ing fijn blom, sjpiëlende kinger.
Ee küksjke dat pas is geboare,
d'r wink dea roeësjt in ’t koare.
Inne bluijende boom vol mit biejkes,
ee maerel-nes in de hek mit vief eikes
Ing lieester op inne tak zit te zinge,
of ee lemke dat durg de weij is an’t springe.
Ins nuuks doeë, nurgens aa dinke,
dauwdruupelkes op ee sjpinneweb zieë blinke.
Geluk zunt ging hieël groeëte zake,
dat kins te nit gelle en is ooch neet te maake.

Simpelveld
Zat. 6 juli 15.00 uur
Bart van Kerkvoort en Bernarda Meessen,
Panneslagerstraat 3.

Ubachsberg
Vrij. 5 juli 14.00 uur
Jorrit Lemke en Odette Janssen,
Kerkstraat 23.
Zat. 6 juli 13.00 uur

Ee deuntje te fleute of ee sjtreufke te zinge,
geluk is alling in die kling dinger te vinge.

Kenneth Crombach en Fauve Pieters

ter nagedachtenis aan Sjeng,
die dit gedicht jaren geleden geschreven heeft...

Woe. 10 juli 14.00 uur

Friets Ploumstraat 34, uit Kerkrade

Felipe Silva Oyarzún (uit Chili) en Marike Lemke,
p/a Kerkstraat 23 A
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Jezus werd niet binnen gelaten

Goedemorgen hoe gaat het met jullie allemaal!!

Het was een kille zondagmorgen en allerlei mensen begonnen
zich te verzamelen rondom de kerk. Het weer was druilerig en
iedereen had haast om binnen te komen. Ze wilden de warmte
in en zich omringen met de droogte van het heiligdom.

De dakloze oude, vieze man was hun eigen pastoor Johan.

Voor op de stoep van de kerk zat een dakloze man. Hij zat
voorovergebogen, vuile vilten hoed op, met gaten in zijn
schoenen en handen vies van straatvuil. Handen die in
vuilnisbakken hadden gegraaid. Iedereen liep hem voorbij en
sommige mensen liepen zelfs met een boog om hem heen.

Niemand zei meer wat en iedereen keek beschaamd naar
beneden.
Niemand durfde meer te bewegen en zelfs de pianist stopte
met de muziek.
Pastoor Johan vroeg ineens:
Heeft iemand van jullie Jezus buiten gezien vandaag ?
Hij had het koud, hij was vuil, zijn kleren waren smerig,
maar niemand nodigde hem uit om naar binnen te komen

Simpelvelds Mannenkoor David
Simpelvelds Mannenkoor David heeft een nieuwe
voorzitter: Hub Bogman. Op politiek en muzikaal gebied is
Hub Bogman geen onbekende in onze regio. Geboren en
getogen te Simpelveld, opgeleid als onderwijzer, maakte hij
jarenlang deel uit van de gemeenteraad van Kerkrade,
waarvan 8 jaar als wethouder.
In 1998 keerde hij terug naar zijn geboorteplaats en was
daar tot aan zijn pensionering burgemeester.
Je hoorde de kerkgangers praten over hem, die verschrikkelijke
oude man, vies, die het lef had om voor de kerkdeuren te slapen
en hen op te wachten. Hun kerk!
In de kerk begon de pianist zacht te spelen en alle kerkgangers
zaten netjes in de banken. Je kon de mensen horen fluisteren
dat de pastoor waarschijnlijk naar de oude man was gegaan.
Pastoor Johan zal waarschijnlijk de zwerver voor de kerk wel
wegjagen, want hij hoort daar niet. Wat moeten de mensen wel
denken die langs de kerk lopen en vooral die mensen die naar
binnen willen!!
Ineens werd het muisstil in de kerk en je kon een speld horen
vallen. Je hoorde een zacht geschuifel van voeten en de dakloze
m a n
k w a m
schoorvoetend door
het midden van het
gangpad naar voren in
de kerk.
Hij schuifelde steeds
verder naar voren en
baande zich een weg
naar de voorkant van
het altaar.
Hij greep met zijn
vervuilde handen naar
de microfoon in de
kerk en zei ineens:

Op muzikaal gebied heeft hij zijn sporen ook verdiend. Zo
was hij in de periode 1999 tot 2007 voorzitter van de
Stichting Wereld Muziek Concours. Als muziekliefhebber
pur sang is hij zeer geïnteresseerd in
muziek, bezoekt hij vele concerten en
was hij in zijn jeugdjaren lid van de
plaatselijke harmonie en lid van het
Simpelvelds Mannenkoor.
In deze tijd van vergrijzing binnen de
amateur-muziekwereld ziet Hub Bogman
een taak liggen om mensen te
enthousiasmeren voor (koor)muziek, samenwerking te
zoeken met anderen en om nieuwe wegen in te slaan.
Van oud voorzitter Jo Hollanders zal in het najaar op 23
november tijdens de jaarlijkse feestavond op feestelijke
wijze afscheid worden genomen. Jo Hollanders blijft
behouden voor het bestuur als vicevoorzitter.

Opbrengst dankmis communicantjes
€ 125,-- hebben de communicanten van Simpelveld tijdens
de dankmis gegeven aan het Melkfonds (elke dag een
bekertje melk voor de arme kinderen in Indonesië).
€ 115,-- hebben de communicanten van Ubachsberg tijdens
de dankmis gegeven aan Kika (Kinder Kankerfonds).
Hartelijk dank voor jullie gulle gave.
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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
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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Inzegening wegkruis
Zaterdag middag 15 juni heeft pastoor Pisters het kruis
ingezegend op de hoek Minnegardsweg-Vloedgraaf te
Ubachsberg.

Het is geplaatst door Wiel Erven en Chris Willems en
leden van de Buurtvereniging Minnegardsweg-Vloedgraaf.

Nieuws uit de wereldkerk

Het kruis heeft voorheen op de Vrouwenheide gestaan
waar het vernield werd. Het was Wiel Erven uit
Voerendaal die het gietijzeren kruis gerestaureerd. heeft.
Het was eigendom van de familie Voncken uit de Klein
Heide. Thans staat het in de nabijheid van de familie
Aelmans als zoon van mevr. Voncken uit de Klein Heide.

Paus veegt Italiaanse bisschoppen de
mantel uit
Paus Franciscus heeft de arrogantie van de Italiaanse
bisschoppen zwaar op de korrel genomen. Dat meldt de
Franse krant La Croix.
De paus spoorde de bisschoppen aan om zich niet te laten
bekoren door carrière, geld of te grote inschikkelijkheid
voor de tijdsgeest, waardoor zij een soort ambtenaar in
plaats van een goede herder zouden worden of een
geestelijkheid die meer bezorgd is om zichzelf, haar
organisatie en structuren in plaats van het echte welzijn van
het volk van God.
Paus Franciscus had zijn toespraak vooraf voorgelegd aan
het Vaticaanse Staatssecretariaat maar legde de
bemerkingen die hij op zijn tekst kreeg naast zich neer.
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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 16 juli.
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 .

Dinsdag 2 juli
19.00

Voor de zieken van onze parochie;

Donderdag 4 juli
19.00

Piet Schreuders (nms.bew. Sterflat);
Sjef Lipsch (o);
Harry Bisschoff (o);
Vic Gehlen (o);
Sjeng Bisschops, ouders en familie;
Jrd. Herman Joha;
Bewoners en overl. bewoners Sterflat;
Ouders Wachelder-Herberichs;

Christine Hodinius-Meessen;

Zaterdag 13 juli
Weekend 15e zondag d/h jaar
17.45

Jrd. Mia Scheeren-Prumpeler (st);
Bernardina Widdershoven-Schuurman
(o);
Fieny Hartzheim-Dumont (o);
Jelle, Leo en Josta Kloth;
Jrd. Piet Smeets en voor Mien SmeetsErnes;

Zondag 7 juli
Vrijdag 5 juli
V.a. 9.00 Ziekencommunie aan
huis
18.30
Aanbidding
19.00

Voor de intenties uit het intentieboek in
de kerk;
Ouders Reinders-Peukens (st);
Fiena Vleugels-Vanderheijden
(nms.volksdansgroep);

11.00 Kerk. zangkoor Harmonia

Zwd. Gerda Slangen-Carré;
Jrd. Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st);
Jrd. ouders Willem Ploumen-Luja (st);
Erna Dautzenberg-Hissel ( nms. bew.
residentie Kloosterstraat );
Jrd. Mia Zinzen-Lennartz (st);
Annie Joosten-Wenders ( v.w. verjaardag);
Jrd. ouders Vic Spronck en Mia Spronck
-Kooiker;

Zondag 14 juli
11.00

Zwd. Josephine Houbiers-Vaessen;
Jrd. Math Grooten (st);
Rob Grooten (nms. mam);
Wilhelm Kohl (st);
Jrd. Marcel en Mia Simons-Vliegen (st);
Maria Vanthoor (st);
Voor overl. gelovigen (st);
Leo Kohl;
Jrd. ouders Hardy-Weijers;

Zaterdag 6 juli

Dinsdag 9 juli

15.00

19.00

Dinsdag 16 juli

Huwelijk Bernarda Meessen en Bart
van Kerkvoort;

Ouders Broekmans-Horbach (st);
Overl. ouders en kinderen Xhonneux
(st);

19.00

Weekend 14e zondag d/h jaar
17.45

Zwd. Regina Beckers-Wauben;
Jacques Pelzer (o);
Hein Demas (o);

Vic Gehlen (nms. de buurt);

Donderdag 11 juli

Donderdag 18 juli

19.00

19.00

Voor de zieken van onze parochie;

Jo Thomas (o);
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Zaterdag 20 juli
16e zondag d/h jaar
17.45 Kerk.zangkoor Huls en
Bernarduskoor Ubachsberg

Zwd. Leny Wolters-Sluysmans;
Piet Schreuders (o);
Hub Schröder (o);
Annie Herberichs-Heuts (o);
Jrd. Albert Mens en overl. familie;
Jrd. Servé Kleijnen en overige familie;
Jrd. Andreas Beckers;
Regina Beckers-Wauben (o);

Zondag 21 juli
11.00

Voor het welzijn van onze parochie;

Dinsdag 23 juli
19.00

Jrd. Maria, Elisabeth Vreuls (st);

Jrd. Ketie van Tilburg-Bisschops en wederz. ouders (st);
Henk Zieltjes (nms. buren Schiffelsterstr./Bocholtzerw.);
Sjef Lipsch (o);

Zondag 28 juli
11.00

1e jrd. Huub Schrijvers en voor Lieske
Schrijvers-Haanrath en zoon Jan (o);
Jrd. echtp. Souren-Xhonneux (st);
Louise Gotschalk-Knops (o);
Mimi Offermans-Frijns (nms. buurtver.
Kloesterwei);
Jrd. Mia Rijsterborgh-Pelzer, voor
Antonie Rijsterborgh en Wim Knops;

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

Gedoopt:

Dinsdag 30 juli
19.00
Voor de zieken van onze parochie;

Overleden:

19.00

- 9 juni: Liv Smeets,
dochter van Roel Smeets en Yvonne
Hupperichs, St. Nicolaastraat 37
- 16 juni: Siem Wetzels,
zoon van Bart Wetzels en Jolanda
Vanhommerig, Verzetstraat 34

Giel en Bertha Xhonneux (st);

- 16 juni: Levi Schreurs,
zoon van Ronald Schreurs en Jessica
Scheeren, Zaunbrecherstraat 6

Zaterdag 27 juli
Weekend 17e zondag d/h jaar
17.45

1e jrd. Hub Lennartz (o);
1e jrd. Wiel Franzen (o);
Lieske Erven-Lenaerts (o);
Jrd. Hub Belleflamme;
Hennie Zieltjens-Visscher (o);
Jrd. Ben Cuppens en ouders BroersBessems (st);
Jrd. Nic Loo en Trautje LooDautzenberg (st);

- 11 juni: Leny Wolters-Sluysmans,
76 jaar, Dr. Schweitzerstraat 4
- 14 juni: Elly Pagen-Coonen,
87 jaar, Markt 8

………………………………………………………

Donderdag 25 juli

- 28 mei: Gerda Slangen-Carré,
87 jaar, St. Nicolaasstraat 19

- 24 mei: Regina Beckers-Wauben,
79 jaar, verpleeghuis Lückerheide, v/h
Molsberg 70
- 28 mei: Josephine Houbiers-Vaessen,
87 jaar, zorgcentrum Langedael, v/h
Sougnezstr.
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Welkom in onze Kerk.
………………………………………………………

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

- verzekeringen

Vroenhofstraat 5

- pensioenen en lijfrenten
- hypotheken

6369 AP SIMPELVELD

- lenen, sparen en beleggen

Telefoon: 045 - 544 03 72

- financiële planning
- personeel en

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

arbeidsvoorwaarden

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

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

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

Zaterdag
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
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Paus pleit voor openheid

Lichaam van Pater Pio weer te zien

Paus Franciscus heeft vorige maand gepleit voor meer
openheid in de katholieke Kerk. Dat meldt de Vlaamse
omroep. "De kerk mag niet handelen als een douanepost",
zei de paus, verwijzend naar het voorbeeld van priesters
die weigeren om kinderen te dopen die buiten het huwelijk
geboren zijn.

Het lichaam van de Zuid-Italiaanse volksheilige Padre Pio
(1887-1968) is vanaf 1 juni weer te zien in de
bedevaartkerk van San Giovanni Rotondo in Apulië.
Pater Pio is momenteel de populairste heilige van Italië.
Deze gestigmatiseerde kapucijn werd in mei 1999 zalig
verklaard en drie jaar later heilig.

De paus haalde het voorbeeld aan van een priester die
geweigerd had om het kind te dopen van een ongehuwde
moeder. "We zijn dikwijls meer controleurs van het geloof
dan hulpverstrekkers". Volgens de paus moet de kerk "haar
deuren openhouden".

‘Johannes XXIII is verrezen’
Met paus Franciscus lijkt het alsof Johannes XXIII tot leven
is gewekt. Dat zegt de 97-jarige Loris Capovilla in een
interview met het christelijk opinieweekblad Tertio. Hij kan
het weten, want hij was ooit secretaris van Johannes XXIII,
die op 3 juni precies vijftig jaar is overleden.
“Toen er op 13 maart witte rook was, heb ik de televisie
uitgedaan. Ik was bang”, bekent Loris Capovilla. “Toen
iemand me meldde dat kardinaal Jorge Mario Bergoglio
gekozen was en ik het eerste optreden van paus Franciscus
zag, ben ik van ontroering overeind gesprongen.”
Capovilla gaat helemaal akkoord met de keuze van
Franciscus voor een arme kerk die dicht bij de armen staat.
Hij huivert voor een kerk die zwicht voor het geld. Voor
hem hoort een priester in armoede te leven. De oude man
is scherp voor de kerk: “We zeggen dat de mensen niet
meer naar de kerk komen, maar onze hardheid heeft velen
weggejaagd.” Hij hamert erop dat de beoefening van de
collegialiteit het belangrijkste is om de geest van het
Concilie weer te laten waaien.

Paus ontvangt 22 zieke kinderen
ROME (RKnieuws.net) – Paus Franciscus heeft onlangs in
de kapel van residentie Sint-Martha in het Vaticaan 22 zieke
kinderen ontvangen. Dat meldt de Franse krant La Croix.
De kinderen hadden, toen zij op bedevaart waren in
Lourdes, de wens uitgedrukt met hem te bidden. Zij
hebben paus Francisus gevraagd om te bidden voor alle
zieke kinderen in de wereld. De kinderen verklaarden
achteraf dat het leuk was de paus in levende lijve te zien en
niet alleen op tv. Paus Franciscus groette de zieke kinderen
een voor een en zegende hen. Hij zei dat zijn zegen ‘een
omhelzing van God’ is.

Het is niet de eerste keer dat Padre Pio’s lichaam in een
glazen sarcofaag aan pelgrims getoond wordt. In april 2008
werd dat ook al gedaan. De uitstelling duurde toen
anderhalf jaar. In die periode kwamen zo’n 8,6 miljoen
gelovigen naar de opgebaarde wonderheilige kijken. Na de
oplevering en inwijding van een groot heiligdom in San
Giovanni Rotondo werd het lichaam in een graftombe
gelegd in de crypte van de gloednieuwe bedevaartkerk.
Met het zichtbaar maken van het lichaam wil Padre Pio de
gelovigen bemoedigen en de zondaars tot bekering
oproepen, aldus kardinaal Amato in zijn preek. “Hij wil dat
wij hem in het gezicht kijken. Ook hij kan ons in de ogen
kijken”, zei de kardinaal. “Moge het gelaat van Padre Pio
ons helpen het gelaat van Christus te ontdekken, een gelaat
van barmhartigheid en vergeving.”
Padre Pio was een van de meest bezochte biechtvaders van
de moderne tijd. Zijn stigmata (kruiswondetekenen van
Christus in handen en voeten) en de talrijke
wonderverhalen die over hem de ronde deden, wekten in
binnen- en buitenland veel geloof op.

Soberheid
“De heilige Petrus had geen bankrekening. Toen hij
belasting moest betalen, stuurde de Heer hem naar zee om
een vis te vangen. In de vis vond hij een munt om te
betalen.”
Paus Franciscus wil dat zijn kerk de weg terugvindt naar soberheid

Pagina 11

Openluchtmis op H.Hartfeest bij kapel
Bosschenhuizen

Gouden huwelijk
Op zaterdag 13 juli vieren Hub en Elly Kaelen-Huijnen,
Windschoor 16, hun 50-jarig huwelijksfeest. Om 19.00 uur
is er een eucharistieviering uit dankbaarheid in de
Bernarduskerk.

Dank aan de mooie groep communicantjes en hun ouders,
en ook de bewoners die langs de route wonen hebben zich
weer van hun beste kant laten zien: overal mooie
versieringen op en langs de straten; zelfs was er hier en
daar een mooi versierd heiligenbeeld te bewonderen aan
de voordeur.

Wij danken Hub en Elly voor het vele vrijwilligerswerk dat
zij voor onze parochie verricht hebben en nog steeds. Dat
zij nog heel veel fijne en gezonde jaren in ons midden
mogen zijn. Proficiat !

BEDANKT
We mogen op Gen Berg terugzien op een zeer geslaagde
processie met nazit.
Een mooi gezongen H.Mis met goede opkomst. Een
ceremoniemeester die het erg goed gedaan heeft; goede
voorbidders die van de processie ook een bidtocht hebben
gemaakt. Dank aan Bernarduskoor, Schutterij en ook de
Fanfare die na afloop nog een mooie serenade bracht.

Er waren na afloop veel positieve reacties, ook van B en W.
Dank aan al onze vrijwilligers die zo'n moeite hebben
gedaan om alles voor te bereiden en te laten welslagen.
Pastoor en kerkbestuur.
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Parochie Sint Bernardus Ubachsberg
Kerkdiensten

Opgave misintenties Ubachsberg
Misintenties voor het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met dinsdag 16 juli,
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 .

Woensdag 3 juli.
19:00

Marcel Neven (o);
Annie Franssen-Schijns;
Ronald Bosten;

Vrijdag 5 juli.
14:00

Huwelijksmis Jorrit Lemke en Odette
Janssen;

Zaterdag 6 juli.
13:00

Huwelijksmis Kenneth Crombach en
Fauve Pieters;
Weekeinde: 14de zondag d/h jaar.
19:00 GKZ St. Bernardus.
Barbecue voor vrijwilligers.

Harrie Franssen (o);
Leo Lardinois (o);
Wiel Wiertz;
Maria Bosch-Moonen en Zef Bosch;
Ouders Scheijen-Habets;
Ger en Elly Koster-Rutten;
Jrd. Mireille Steinbusch;
Jrd. Frans Abels;
Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st);
Jrd. ouders Ubachs-Wintgens (st);

Zaterdag 13 juli.
de

Weekeinde: 15 zondag d/h jaar.
19:00 Volkszang.

Bernardien Borghans (o);
Math. en Louise Bisschops;
Ouders Maassen-Smeets, zonen en
dochter;
Echtgenoten Bisschops-Engelen (st);
Jrd. Ouders Bessems-Franssen (st);
Uit dankbaarheid bij gelegenheid van
het 50 jarig huwelijk van Hub en Elly
Kaelen-Huijnen;

14:00

Huwelijksmis Felipe Silva Oyarzún en
Marike Lemke;
19:00;

Annie Franssen-Schijns;
Voor alle zieken van de parochie;

Woensdag 31juli.
19:00

Annie Franssen-Schijns;

Zaterdag 3 augustus.
Woensdag 17 juli.
19:00

Fam. Jongen-Offermans;
Annie Franssen-Schijns;

Zaterdag 20 juli.
Weekeinde: 16de zondag d/h jaar.
19:00 Volkszang.

Zwd. Jo Ernes-Vliegen;
Zwd. Els Klinkenberg;
Harrie Franssen (o);
Tiny Colen-Hartmans (o);
Jrd. echtgenoten Schijns-Donners (st);
Jrd. Sjeng Franssen;

Woensdag 24 juli.
19:00

Woensdag 10 juli.

Jrd. Piet Eussen;
Bernardien Borghans (nms. buurt
Colmont);
Jrd. ouders Ubachs-Rouwette en zoon
Leo (st);
Jrd. ouders Scheepers-Ubaghs (st);

Annie Franssen-Schijns;
Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st);
Ouders Prumpeler-Groven;

Zaterdag 27 juli.
Weekeinde: 17de zondag d/h jaar.
19:00 Volkszang.

1ste Jrd. Tiny Eussen-Souren;
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19:00 Volkszang

Elly Bemelmans-Dauven (o);
Aad Martens;
Wiel Wiertz;
Wiel Smeets:
………………………………………………………

Overleden:
- 2 juni: Jo Ernes-Vliegen,
77 jaar, Minnegardsweg 50
- 6 juni: Els Klinkenberg,
82 jaar, Zorgcentrum Maasveld,
Maastricht
Sterkte aan de familie.
………………………………………………………

Gedoopt:
- 16 juni: Ilse Haagmans, dochter van
Dennis Haagmans en Manja Habets,
Mostardstraat 55
Welkom in onze Kerk.

I.v.m. vakantie
Misintenties
en kopij
voor de maand
augustus
opgeven t/m
16 juli

simpelveld@vdbiesen.nl

JO LOOZEN & ZN B.V.

www.vdbiesen.nl

MEESTER SCHILDERS

Al méér dan 50 jaar
een begrip.
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

Kloosterplein 42d, 6369AW Simpelveld,045-8200140
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Kinderen schrijven aan God

Wij wensen de jongens en meisjes van
de kinderclub en van de tienerclub een
fijne vakantie en hopen jullie weer
gezond terug te zien in september ?
Toevallig kreeg ik een leuk boekje in handen. Met briefjes van
kinderen aan God. Ze spreken allemaal van hoop en
vertrouwen.

Hier zijn er een paar:
-

Lieve God, hebt u de giraf expres zo gemaakt of was

dat per ongeluk? (Florian)
-

Beste God, ik vind het Onze Vader zo mooi. Hebt u

dit in één keer opgeschreven? (Judith)
-

Lieve God, spraken de mensen uit de bijbel echt zo

ingewikkeld? (Tessa)
-

Prettige vakantie

Lieve God, weet u al van de dingen af voor ze worden

uitgevonden? (Gregory)
-

Beste God, de juf heeft verteld wat u allemaal doet

wie doet dit als u op vakantie bent? (Dirk)
-

Beste God, let zondag in de kerk a.u.b. even op. Dan

laat ik u mijn nieuwe schoenen zien. (Renée)
Beste God, kan ik met carnaval verkleed gaan als
duiveltje, vindt u dat goed? (Jan)
Beste God, in plaats van mensen te laten doodgaan en
als maar nieuwe te maken kunt u die we al hebben niet
gewoon houden (Bastiaan)
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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:

Oplage

15.18.00.863
105.59.61
RABO 15.18.09.682

I.v.m. vakantie

Simpelveld 2650 stuks / Ubachsberg 770 stuks
Het volgende nummer verschijnt op 23 juli.

Redactie

Misintenties

Mieny Grooten-Kleijnen, Hein Lemmens, Pastoor Pisters

Inleveren kopij volgende uitgave

en kopij

Uiterlijk 16 juli. Liefst per e-mail:
redactie@parochiesimpelveld.nl

Opgeven misintenties volgende uitgave

voor de maand

Misintenties t/m 31 augustus kunt u opgeven t/m 16 juli.
Kosten: € 7 door de week; € 20 weekend en feestdagen.

augustus
Kijk ook eens op
onze website:

opgeven t/m

www.parochiesimpelveld.nl

16 juli
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