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'Een groot bisschop die geschiedenis 

schreef' 

 

ROERMOND (RKnieuws.net) - "We nemen afscheid van 

een groot mens, een groot bisschop, die geschiedenis 

heeft gestudeerd maar vooral ook geschiedenis heeft 

geschreven, doordat hij in het bisdom Roermond de weg 

bereid heeft voor de Heer gedurende 21 jaar. Hij heeft de 

weg gewezen van Gods Woord, traditie, ambt en 

sacramenten tot opbouw 

van het Volk van God hier 

op aarde en tot lof van de 

Heer." Dat zei bisschop 

Frans Wiertz in zijn homilie 

tijdens de mis op de 

vooravond van de uitvaart 

van zijn voorganger op de 

zetel van Roermond, Jo Gijsen, in de kloosterkapel van de 

Karmelietessen te Sittard. De bisschop plaatste daarin zijn 

voorganger in de context van de geschiedenis.  

 

"Wie een studie maakt van de geestelijke ontwikkelingen 

in de 20e eeuw zal extra aandacht moeten besteden aan 

de eind jaren ’60 en beginjaren ’70. In deze situatie werd 

Jo Gijsen tot het bisschopsambt geroepen. Vanuit zijn 

historisch besef en kennis van de kerkgeschiedenis wist hij 

dat Schrift, traditie, ambt en sacramenten de bouwstenen 

zijn voor onze katholieke kerk. Vanaf de eerste dag van 

zijn pontificaat heeft hij aan het behoud hiervan gewerkt," 

aldus mgr. Wiertz. "Hierbij heeft hij weerstand ervaren en 

het is zeker geen gemakkelijke tijd geweest. Vooral ook 

omdat zovele gelovigen en priesters hun bisschop niet 

konden begrijpen in zijn streven. Misschien ook omdat 

deze bisschop zijn mensen niet altijd begreep, die evenmin 

hun kerk wilden verloochenen en evenzeer leden aan de 

terugloop aan kerkgangers en aan de verminderde 

maatschappelijke erkenning. Over en weer is er pijn 

geleden en heeft men zich onbedoeld pijn gedaan." 

 Nadat enige rust was teruggekeerd werd, volgens Wiertz, 

niettemin erkend dat een kerk priesters nodig heeft, dat 

verkondiging niet vrijelijk kan zijn en dat de eucharistie het 

grootste geschenk is dat de Heer ons heeft nagelaten. "Als 

bisdom Roermond mogen wij daarom deze bisschop 

bijzonder dankbaar zijn, dat hij voor deze waarden heeft 

ingestaan. Weinig parochies die om een priester hebben 

gevraagd, zijn zich ervan bewust dat dankzij bisschop 

Gijsen zij die priester nu in hun midden hebben." 

 

Volgens Wiertz leek het 

voor de buitenwacht vaak 

o f  mgr.  Gi jsen  a l s 

wegbereider enkel de weg 

plaveide met Romeinse 

besluiten en decreten. "Als 

bisschop voelde hij zich 

verbonden met de kerk in 

de lengte van de apostolische opeenvolging en met de 

kerk in de breedte van het grote Volk Gods wereldwijd. 

Hij kende de waarde van het Petrusambt als dienaar van 

de eenheid en garantie voor hetzelfde geloof wereldwijd. 

Maar meer dan eens moet hem te midden van de 

spanningen ook de twijfel bekropen hebben, die zijn 

patroonheilige ook overviel. 'Doe ik het goed? Moet ik op 

deze weg voortgaan?' Jezus antwoordde daarop aan 

Johannes de Doper: 'Gaat aan Johannes zeggen wat gij 

hoort en ziet: Blinden zien, lammen lopen en aan armen 

wordt de blijde Boodschap verkondigd.' 

Volgens Wiertz zal de oud-bisschop zich ervan bewust 

geweest zijn, dat het op vele punten in zijn leven en zijn 

taak als bisschop beter had gekund, want geen mens is 

immers volmaakt. “Zeker zal hij meer dan eens zichzelf de 

vraag gesteld hebben hoe hij zich moet verantwoorden als 

hij tegenover Christus staat. Maar hij mag zeker zijn van 

dezelfde reactie van Jezus als tegenover Petrus: 'Jo, je hebt 

me toch lief? Weidt mijn lammeren, hoedt mijn schapen. 

Blijf ook vanuit de hemel zorg dragen voor de kerk van 

Roermond en IJsland'." 
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Afd. SWOBS COMPUTERHOME BOCHOLTZ 

Wilhelminastraat 19 te Bocholtz 
www.computerhome.info 

U kunt nu inschrijven voor de cursussen die beginnen in oktober a.s.   
Dit is het aanbod : 
Windows 7 deel 1 beginners of 2 gevorderden € 80 

Windows 7 deel 2 gevorderden   € 80 

Windows 8 deel 1 beginners € 80 

Internet / e-mail / bankieren € 80 

Opfris cursus (windows/internet) € 40 

Word 2007  € 80 

Excel 2007 € 80 

Fotobewerking met Adobe Photoshop 

Elements 11 ( inclusief programma)  € 110 

Diashow maken met Arcsoft € 80 

Videoshow maken met Magix Video Deluxe  

2013 ( inclusief programma ) € 110 

Workshop gebruik tablet € 40 

Workshop overstap naar Windows 8 € 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 ven een 

eigen Tablet met Android besturing  

 

Voor inlichtingen inzake cursussen, kortingsregeling cursuskosten 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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De laatste jaren woonde oud-bisschop Gijsen te Sittard. 

Het bood hem de gelegenheid om zijn geliefd 

wetenschappelijk werken weer op te nemen en ook 

beschikbaar te zijn voor de zusters Karmelietessen en 

retraites te geven. "Het was alsof Onze Lieve Heer hem 

nog een keer nodig had en navolging van hem vroeg," zo zei 

Wiertz. "Eind vorig jaar werd bekend, dat de oud-bisschop 

ongeneeslijk ziek was. Snel verminderden zijn krachten en 

werd hij hulpbehoevend. De ziekte was pijnlijk. Hij, die 

altijd het voortouw had genomen en alles had willen 

controleren en overzien, moest nu ook zichzelf geven, zijn 

vitaliteit, zijn krachten, zijn leven. Ook deze laatste weg is 

hij gegaan om ook in zijn lijden de Heer na te volgen en 

Hem te verheerlijken. Joannes Gijsen, à Dieu." 

 

De zachte revolutie van paus Franciscus 
ROME (RKnieuws.net) – Honderd dagen na zijn verkiezing 

is duidelijk geworden dat paus Franciscus een nieuwe stijl 

heeft gegeven aan het pausschap en dat hij een zachte 

revolutie doorvoert. In de herfst zal de paus zijn eerste 

grote beslissingen nemen. Tot dan neemt hij de tijd voor 

uitgebreide consultaties. 

Paus Franciscus heeft alvast een nieuwe wind in het 

Vaticaan doen waaien. De verkiezing van Bergoglio blijkt 

een schot in de roos. Voor het zondagse angelus en de 

algemene audiënties op woensdag dagen tussen de 50.000 

en de 200.000 personen op. Op Twitter heeft paus 

Franciscus meer dan zeven miljoen volgers. Ook voor de 

modale gelovigen doet de paus het. 

De paus weigert zijn intrek te nemen in het apostolisch 

paleis. Het gouden borstkruis en de rode schoenen heeft 

hij niet nodig. In zijn dagelijkse homilieën tekent zich het 

beeld van de Kerk af dat hij voor ogen heeft. Hij weet de 

harten te raken. Hij roept op tot een permanente revolte 

tegen alle vormen van armoede. Hij neemt geen blad voor 

de mond. Hij stelde onder meer dat er veel te veel 

Italiaanse bisschoppen zijn. De Curieleden vragen zich bang 

af wat er gaat gebeuren. Sommigen vrezen voor hun job.  

Maria Tenhemelopneming  
Het feest van Maria Tenhemelopneming is het belangrijkste 

Mariafeest op de kerkelijke kalender.  

Onder invloed van volkslegenden werd het feest vanaf de 

achtste eeuw de 'Tenhemelopneming van Maria' genoemd.  

Diverse tradities 

Net als met veel andere kerkelijke feesten, zijn ook met 

Maria Tenhemelopneming tal van tradities verbonden, die 

vaak per streek verschillen.  

In Limburg is bijvoorbeeld de zegening van de zogeheten 

‘kroedwusj’.  

Op 15 augustus, de dag van het kerkelijk feest ‘Maria ten 

Hemelopneming’, worden de kruiden gewijd. Volgens de 

overlevering zijn deze zeven kruiden aangetroffen in het 

graf van Maria. 

Tarwe, rogge, boerenwormkruid, 

duizendblad, onweerskruiden, 

koninginnenkruid, alsem  

geneeskracht ige kru iden en 

walnotenblad. 

Het getal zeven is een getal van 

volledigheid, in de christelijke leer komt 260 maal het getal 

zeven in de bijbel voor. In de RK kerk spreekt men o.a. van 

de schepping in zeven dagen, zevenwerken van 
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barmhartigheid, zeven wijdingen van het priesterschap, 

zeven sacramenten enz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar deze feestdag kent meer tradities:  

Zo was het in Hasselt in Belgisch-Limburg lange tijd 

gebruikelijk om op deze dag voedsel aan de armen te 

schenken. Hieruit ontwikkelde zich het gebruik om op 15 

augustus erwtensoep met stukjes spek uit te delen.  

 

Tradities in eigen dorp 

In de Sint Remigiuskerk bieden de dames van Zij-Actief u 

voor een klein bedrag een kruidenbos aan. De opbrengst 

gaat ook dit jaar weer naar een goed doel. 

 

Moederkesdag 

Omdat Maria gezien mag worden als onze hemelse moeder 

wordt in bepaalde streken op 15 augustus Moederdag 

gevierd. Met name rond Antwerpen is dit geval. De dag 

staat daar bekend als ‘Sainte Marie’ of ‘ Moederkesdag’. 

Aan de Noord-Franse kust kent het feest van Sainte Marie 

weer heel andere tradities. Zo is in Duinkerken het feest 

sterk verbonden met de zee. In een processie wordt een 

maquette van een boot meegedragen. Ten slotte wordt de 

zee gezegend als dank voor de ontvangen vis en ter 

gedachtenis aan de omgekomen zeelui. 

 

Parochiekerk in Ubachsberg dagelijks 

open 
Zaterdag 17 augustus a.s. zal bij gelegenheid van het 

patroonsfeest van de Heilige Bernardus de nieuwe dagkapel 

in het hoofdportaal worden opengesteld. Pastoor Pisters 

zal om 18.30 uur de dagkapel officieel in gebruik stellen. 

Tijdens de ingebruikstelling zal het kerkelijk gemengd 

zangkoor buiten aan de kerkdeur een meerstemmige 

Cantate Domino ten gehore brengen. 

Aansluitend vindt om 19.00 uur een plechtige 

eucharistieviering plaats, welke muzikaal zal worden 

opgeluisterd door het gemengd kerkelijk zangkoor met 

medewerking van de sopraansoliste Lea Vliex-Ackermans 

met solowerk en een koorwerk voor sopraansoliste, met 

aan het orgel Paul Huijts; het geheel staat onder leiding van 

Fred Piepers.  

Na de Bernardusmis is voor iedereen op de pastorie 

gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of een 

glaasje. 

 

De dagkapel werd gecreëerd door het plaatsen van een 

glazen wand met toegangsdeuren. Op de glazen wand is de 

psalmtekst aangebracht: “Het huis waar u woont heb ik lief, 

de plaats waar uw glorie verblijft “ (Psalm 26,8). Het 

plaatsen van de glazen wand is mogelijk geworden door de 

financiële bijdrage uit het Interregionaal 4-A project in de 

grensregio Vlaanderen-Nederland “Onthaasten stilte en 

bezinningsplekken in beeld”. Binnen dit project worden 

zo’n twintig verschillende bezinningsplekken in Nederlands- 

en Belgisch-Limburg en Vlaams-Brabant voor het publiek 

beter toegankelijk gemaakt. In het Bisdom Roermond gaat 

het, buiten Ubachsberg, om projecten in Thorn, Bergen, 

Venray, Tienray, Steyl, Roermond, Munstergeleen, 

Meerssen, Wittem en Kerkrade. 

 



 Pagina 6 

 

 

 

 

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 

Dirksstraat 2, 6367 HW Ubachsberg 

Telefoon 045-5754443 

B.g.g. 045 – 5752161 (tevens fax) 

Internetsite: www.montagnard.nl 
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De dagkapel zal in de zomertijd dagelijks geopend zijn van 

10 tot 19 uur en in de wintertijd van 10 tot 17 uur. 

Parochianen, toeristen en wandelaars wordt op die manier 

de gelegenheid geboden om de kerk overdag te bezoeken, 

een kaarsje op te steken en/of de stilte op te zoeken om 

tot bezinning te komen. 

 

Ook komt er in de nieuwe dagkapel een intentieboek te 

liggen; mensen worden uitgenodigd om hier hun 

gebedsintentie op te schrijven. 

Elke woensdagavond wordt  tijdens de avondmis gebeden 

voor deze intenties. 

 

 

Bij gelegenheid van de openstelling presenteert het 

kerkbestuur een weg- en veldkruizen wandeling in en rond 

Ubachsberg van + 6 km.  De weg- en veldkruizen worden 

beschreven door Chris Willems in een boekje met 

routebeschrijving dat in de dagkapel verkrijgbaar is. 

 

Zondagochtend 18 augustus a.s., met vertrek om 10 uur bij 

de kerk, kan deelgenomen worden aan de wandeling onder 

leiding van een gids. Na afloop van de wandeling kan in de 

pastorie een kop koffie gedronken worden onder het genot 

van een stuk vlaai; wel graag even aanmelden per mail: 

jan.spee02@gmail.com  of per telefoon 045-5750108. 

 

Kerkbestuur Sint Bernardus Ubachsberg 

 

 

 

Kapelfeest Bosschenhuizen 

Op zondag 11 augustus wordt er ter gelegenheid van het 

55 jarig bestaan van de kapel in Bosschenhuizen voor de 7de 

keer een kapelfeest georganiseerd.  

We starten om 11.00 uur met een plechtige 

eucharistieviering aan de H.Hartkapel, opgeluisterd door 

Kerkelijk Zangkoor Harmonia. 

 

(Let op: zondag 11 augustus vervalt de H.Mis in de 

parochiekerk) 

 

Na de H. Mis begint het frühschoppen, dat als vanouds heel 

erg gezellig is. De buurtvereniging van Bosschenhuizen 

trakteert eenieder op een lekker stuk vla.  

 

Daarna is er onder muzikale leiding van “DJ Men”  een 

gezellig programma voor jong en oud. Om te eten hoeft u 

niet naar huis te gaan, want ook hieraan is gedacht. Laat u 

maar verrassen! Iedereen is dus van harte welkom, en als 

de weergoden ons goed gezind zijn kunnen we allen 

genieten van een mooie dag. 

Het bestuur / buurtvereniging Bosschenhuizen nodigt u van 

harte uit. Graag tot 11 augustus in Bosschenhuizen ! 

Koffiedrinken noa de mès 

Op zondag 25 augustus is het weer koffietijd in de 

p a r o c h i e z a a l  t e 

Simpelveld. Bij goed 

weer in de pastorietuin. 

Kom ook eens kijken: 

Het is er altijd gezellig 

 

 

 

mailto:jan.spee02@gmail.com
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Donderdag 1 augustus 

19.00 

Voor de zieken van onze parochie; 

 

Vrijdag 2 augustus 
V.a. 9.00 Ziekencommunie aan 

huis 

18.30 Aanbidding 

19.00 

Voor de intenties uit het intentieboek in 

de kerk; 

 

Zaterdag 3 augustus 

Weekend 18e zondag d/h jaar 

17.45 

Jaques Pelzer (o); 

Jrd. ouders Jorissen-Weerts (st); 

Vic Gehlen (o); 

Mia Thill-Luiten (v.w. verjaardag); 

Jrd. Tony Görtzen; 

Ouders Hamerlinck-Pisters en zonen 

John en Ger; 

Jrd. Hans Croes; 

Ouders Weijers-Bleijlevens; 

Annie en Harrie Bisschoff-Hendriks; 

 

Zondag 4 augustus 

11.00 

Zwd. Elly Pagen-Coonen; 

Mien en Sjeng Coemans-v.Wersch; 

Jrd. Daniёl en Barbara Hensgens 

Lucassen en kinderen; 

 

Dinsdag 6 augustus 

19.00 

Ouders Broekmans-Horbach (st); 

Jrd. Hans Jagemann en ouders  

Kockelkorn-Pelzer; 

Piet Stoffelen (nms. bew. Kloosterplein); 

 

Donderdag 8 augustus 

19.00 

Jrd. Men en Keetje Reinders-

Mommerskamp; 

Thea Sauren; 

Clara Schielen-Hameleers; 

 

Vrijdag 9 augustus 

14.00 

Huwelijk René Keularts en Janine Rouhl 

 

Zaterdag 10 augustus 

11.00 

Huwelijk Ramon Hamers en Sandra 

Mullenders; 

 

Weekend 19e zondag d/h jaar 

17.45 

1e jrd. Lilly Bonten-Bisschoff; 

Jrd. Annie Thewessen-Heuts (st); 

Trees Seroo-Lemmen (o); 

Fieny Hartzheim-Dumont (o); 

Troutje Merx-Bartholomé (o); 

Jrd. ouders Donners-Heiltjes en ouders 

Breemen-Mevissen; 

 

Zondag 11 augustus 

H. Mis bij Kapel Bosschenhuizen 

i.v.m. kapelfeest  

11.00 Geen Mis in de kerk ! 

1e jrd. Lily Winkens-Bergmann; 

Keetje Steijns-Wiertz (o); 

Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st); 

Mimi Offermans-Frijns (o); 

Maria Neffke-Liesens (o); 

Annie Herberichs-Heuts (o); 

Math en Rob Grooten (nms Tiny en 

mam); 

Wiel Bindels (v.w.verjaardag); 

Ouders Schrijvers-Keulders, ouders Kohl

-Schrijvers en Leo Kohl; 

 

Dinsdag 13 augustus 

19.00 

Tot bijzondere intentie ivm verj.dag; 

 

Donderdag 15 augustus 

Maria Tenhemelopneming 
11.00 kerk. zangkoor St. Joseph 

Huls 

Jrd. v.d. overl. van fam. Bemelmans en 

fam. Vanthoor (st); 

Levende en overl. weldoeners kapel 

“Sterre der Zee”; 

Jrd. Johan en Marieche Lennartz-Eggen 

(st); 

Voor priesterroepingen (st); 

Jan Bemelmans; 

 

Geen avondmis 

 

Zaterdag 17 augustus 

Weekend 20e zondag d/h jaar 

17.45 

Zwd. Piet Stoffelen; 

Regina Beckers-Wauben (o); 

Jrd. Marjo Prevoo-Lucassen; 

Jrd. Wiel Bisschoff; 

 

Parochie Sint Remigius Simpelveld 
Kerkdiensten  

 

Opgave misintenties voor Simpelveld 

Misintenties voor opname in het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met dinsdag 20 aug.  

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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Zondag 18 augustus 

11.00 

Zwd. Mariets Moison-Brassé; 

Jrd. echtp. Rutters-Bonten (st); 

Sjef Vaessen (nms. bew. Beaurepart); 

Ouders Reulen-Doveren en  

Lie Doveren; 

Jrd. ouders Engelen-Merx; 

Jrd. ouders Meijers-Brouwers en ouders 

Waniorek; 

 

Dinsdag 20 augustus 

19.00 

Zwd. Hein van Loo; 

Echtp. Huveneers-van Ophoven (st); 

Bernardine Widdershoven-Schuurman 

(o); 

Vic Gehlen (nms. buurt); 

Don Grosjean; 

Donderdag 22 augustus 

19.00 

Thea Sauren; 

Zaterdag 24 augustus 

Weekend 21ste  zondag d/h jaar; 

2e collectie voor de MIVA 

17.45 Kerk. zangkoor Harmonia 

1e jrd. Hein Demas (o); 

Jrd. ouders Anna en Johan Vliex (st); 

Jrd. ouders Wauben-Bosten (st); 

Jrd. ouders Wierts-van Schaijk (st); 

Hub Schröder (o); 

Harry Bisschoff (o); 

Jrd. Jeu Thill en voor Mia Thill-Luiten; 

Jo Voragen; 

Ouders Demas-Huits; 

Zondag 25 augustus 

11.00 koffie na de mis 

Jrd. ouders Bleijlevens-Meertens (st); 

Jrd. ouders Scheepers-Boumans en kin-

deren (st); 

Sjir Hamers (o); 

Jrd. Hubert en Maria Ploumen-Loo; 

Jrd. ouders Lerschen-Pelzer en ouders 

Lerschen-Seroo; 

Jrd. Agnes en Hubert Hamers-Pelzer en 

schoonzoon Wiel Camps; 

Uit dankbaarheid t.g.v. 96e verjaardag 

en voor overleden zoon, dochter en 

echtgenote; 

 

Dinsdag 27 augustus 

19.00 

Voor de zieken van onze parochie; 

Donderdag 29 augustus 

19.00 

Giel en Bertha Xhonneux (st); 

Louise Gotschalk-Knops (o); 

 

Zaterdag 31 augustus 

Weekend 22e zondag d/h jaar 

17.45 

Zwd. Jan Coerver; 

1e jrd. Lieske Erven-Lenaerts (o); 

Jacques Pelzer (o); 

Hennie Zieltjens-Visscher (o); 

Jrd. Felix en Rie Ramaeckers-Hamers 

(st); 

Piet Schreuders (o); 

Henk Zieltjens (nms. buren Schiffel-

derstr/Bocholtzerweg); 

Sjef Lipsch (o); 

Jrd. Marij Hamers-Herberichs; 

Piet Stoffelen (o); 

Hein van Loo (namens buren Loreto-

straat en bej.woningen) 
……………………………………………………… 

Overleden: 

 - 26 juni: Piet Stoffelen,  

76 jaar, Kloosterplein 12 

 

- 4 juli: Jan Coerver,  

75 jaar, Kloosterplein 21 
 

  

- 4 juli: Hein van Loo,  

82 jaar, Loretostraat 8 
 

 - 7 juli: Mariets Moison-Brassé,  

72 jaar, Haembuckerstraat 17 
 

 - 14 juli: Miep Slangen-Moonen, 

87 jaar , Rolduckerweg 13 

 
- 17 juli: Martha Franssen-Schuurman 

72 jaar, Sint Remigiusstraat  51 
 

 

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

Gedoopt: 

 - 22 juni: Jesse van den Eertwegh,  

zoon van Ruud van den Eertwegh en  

 - Diana Mulder, Kanthuisstraat 51 
 

29 juni: Evi Schreurs,  

dochter van Joep Schreurs en Michelle 

Habets, Irmstraat 76 
 

 - 30 juni: Storm van der Aa,  

zoon van Maarten van der Aa en Patty 

van ’t Hoofd, Jamarstraat 7 
 

 - 7 juli: Ian Klemke,  

zoon van Patrick Klemke en Mirella 

Henssen, Esdoornstraat 10, Heerlen 
 

 - 13 juli: Sam van Ree,  

zoon van Pascal van Ree en  

Alice Simons, Schilterstraat 29 

 
 

Welkom in onze Kerk. 
……………………………………………………… 
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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 

 

 

 

 

 
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 
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Bericht van ouderenvereniging 

Ubachsberg 
Zaterdag 6 juli is bridge-icoon Peter Oderwald overleden. 

Hij heeft in 1997 de bridgeclub van de leden van de 

Ouderenvereniging Ubachsberg opgericht en jarenlang les 

gegeven. Met een lichte overdrijving zou je kunnen zeggen 

dat half Ubachsberg de kunst van het bridgen ontdekt heeft 

dankzij Peter.  

 

Nog steeds was hij elke dinsdagmiddag in de Soos aanwezig 

om te bridgen en om tips en adviezen te geven. In de loop 

van de jaren is het aantal deelnemers uitgebreid met 

verschillende niet-leden uit de wijde omtrek van 

Ubachsberg.  

 

De vereniging zal hem zeer missen. Moge hij rusten in 

vrede. 

 

Boetegeweune Boeterepetitie Fanfare 

Ubachsberg 
Sinds vorig jaar sluit fanfare St. Cecilia Ubachsberg het 

muzikale seizoen af met een feestelijke openbare repetitie 

in de buitenlucht.  

 

Wegens de slechte weersomstandigheden ging het 28 juni 

j.l. niet door. Daarom is de datum nu verlegd naar de 

eerste repetitiedag van het nieuwe seizoen:  

 

vrijdag 16 augustus, vanaf 20.00 uur. 

 

De Boetegeweune Boeterepetitie 2013 vindt plaats op het 

plantsoen Landsruwe-Klaverweerd in hartje Ubachsberg. 

Niet alleen de entree is gratis, de vereniging biedt de 

bezoekers tevens een drankje aan! Net als voorgaande keer 

zorgt een aantal omwonenden voor een BBQ. 

 

Ook worden muzikanten, die geen lid zijn van de vereniging 

wederom van harte uitgenodigd om het laatste gedeelte 

van de repetitie mee te spelen! Neem wel je eigen 

instrument mee! 

 

Meer informatie op www.fanfareubachsberg.nl  

 

 

 

 

Gaan trouwen 

Simpelveld 

Vrijdag 9 augustus 14.00 uur 

René Keularts en Janine Rouhl 

Bombaard 6 Bocholtz 

 

Zaterdag 10 augustus 11.00 uur 

Ramon Hamers en Sandra Mullenders 

Stationstraat 29a  

 

Zaterdag 7 september 11.30 uur 

David Smeets en Nathalie Souren 

Oude Molenstraat 4 

 

Ubachsberg 

Vrijdag 6 september 15.00 uur 

Dave Deswijzen en Janina Kosowski 

Klaverweerd 11 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 31 augustus vieren 

Tilla en Jean Klinkenberg-Brands, Mostardstraat 31, 

hun 50 jarig huwelijk met een dankdienst om 

19.00 uur in de Bernarduskerk. 

 

Een dag om te gedenken, 

al 50 jaar een paar. 

God wilde jullie schenken, 

zijn nabijheid jaar na jaar.  

Dat mogen wij gedenken, 

op deze mooie dag, 

En dat God steeds over jullie waken mag 

-dank U lieve Heer- 

50 jaar een paar 

http://www.fanfareubachsberg.nl
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MIVA kerkcollecte 

Help mee met de MIVA-collecte op 24 en 25 augustus. 

Samen met u kunnen we het verschil maken voor moeders 

en kinderen in Brazilië. Dit jaar gaat de opbrengst van de 

collecte naar vervoersmiddelen voor moeder- & kind-

projecten voor de armen in Brazilië. Zij hebben onze steun 

heel hard nodig. 

 

De beste van Phil Bosmans: 
de beste citaten van de bezieler van de Bond 

Zonder Naam 

 

Het is een verloren dag, de dag waarop je niet gelachen 
hebt. 

Het leven is veel te kort en onze wereld veel te klein om er 

een slagveld van te maken. 

 

Hou van de mensen zoals ze zijn; er bestaan geen 

anderen. 

Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon, niet 

omdat hij ze ziet, maar omdat hij ze voelt. 

 

Je ziet alles heel anders en veel beter door ogen die gehuild 

hebben. 

Noten mag je kraken - mensen nooit! 

 

Men ziet grote dingen vanuit het dal, slechts kleine dingen 

vanaf de top. 

Voor geweld moet je leren haten. Voor geweldloosheid 

moet je leren liefhebben. 

 

Wat niet uit het hart komt zal een ander hart niet raken. 

Wie de wereld wil verwarmen moet een groot vuur in zich 

dragen. 

 

Wie je bent is oneindig belangrijker dan wat je hebt. 

Wie met een boom kan praten hoeft niet naar een 

psychiater al denken de meeste mensen het 

tegenovergestelde. 

 

Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, 

zo heeft een mens de liefde nodig om mens te worden. 

Humor draagt de mensen door de woestijnen van het leven 

en zorgt dat ze niet stikken en sterven in verdriet. 

 

Het kruis dat je draagt verlies je onderweg. Het kruis dat je 

weigert ligt op al je wegen dwars. 

Als je kijkt naar iemand van wie je houdt, zie je altijd meer 

dan wat je ogen zien. 

 

Bovenstaand:  

de nieuwe glaswand achter in de kerk onder het oksaal  

en  rechts het Mariabeeld in de nieuwe dagkapel te 

Ubachsberg 
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Zaterdag 3 aug. 

Weekeinde: 18de zondag d/h jaar. 

19:00 Volkszang 

Elly Bemelmans-Dauven (o); 

Aad Martens; 

Wiel Wiertz; 

Wiel Smeets; 

Sjaak Bisschops en Gertie Bisschops-

van Wersch; 

Jrd. ouders Souren-Hodiamont (st); 

Woensdag 7 aug. 

19:00; 

Annie Franssen-Schijns; 

Ronald Bosten; 

Ouders Pieters-Groven; 

Jrd. Jozef Hamers (st); 

Jean Kerckhoffs; 

Zaterdag 10 aug. 

Weekeinde: 19de zondag d/h jaar. 

19:00 Volkszang. 

Zwd. Erna Hutschemaekers-Vonken; 

Roos Hoenen-Muijtjens; 

Jrd. Hein Cuijpers en dochter Marleen; 

Jrd. Annie Franssen-Schijns (st); 

Echtgenoten Bisschops-Engelen (st); 

Woensdag 14 aug. 

19:00 

Fam. Jongen-Offermans; 

Annie Franssen-Schijns; 

Jrd. Elisa Kerkhoffs (st); 

 

Donderdag 15 aug. 

Maria ten Hemelopneming. 

19:00 Volkszang. 

Jo Ernes-Vliegen (nms. Boerengats); 

Hens Kasperski (verj.) en voor dochter 

Marie-Louise; 

Ouders Pieters-Groven; 

Zaterdag 17 aug. 

Weekeinde: 20ste zondag d/h jaar. 

18:30 Ingebruikname Dagkapel. 

19:00 Bernardusfeest. 

Plechtige Eucharistieviering. 
Na afloop gezellig samenzijn op 

de pastorie. 

Tiny Colen-Hartmans (o); 

Anny Voncken-Keulartz (o); 

Harrie Franssen (o); 

Leo Lardinois (o); 

Sjef Souren; 

Funs Haesen; 

Sjeng Senden; 

Ben Franssen; 

Ouders Bisschops-Bertholet en ouders 

Bertholet-Klinkers; 

Hub en Anneke Aelmans-Voncken; 

Ouders Claessens-Lauvenberg en doch-

ter Tiny; 

Margriet Claessens-Gielkens; 

Uit Dankbaarheid met een Bijzonder 

Jubileum; 

Jrd. ouders Aelmans-Ackermans (st); 

Jrd. ouders Herberichs-Conjaerts (st); 

Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st); 

Woensdag 21 aug. 

19:00 

Annie Franssen-Schijns; 

Voor het welzijn van alle parochianen; 

Zaterdag 24 aug. 

Weekeinde: 21ste zondag d/h jaar. 

19:00 Volkszang. 

1ste  Collecte voor de eigen kerk. 

2de  Collecte voor de MIVA. 

1ste Jrd. Sjef Klinkenberg; 

Jo Ernes-Vliegen (o); 

Bernardien Borghans (o); 

Ouders Souren-Noteborn en zonen; 

Opa Mathieu Kleijnen; 

Fam. Senden-Vliegen en voor Annie 

Senden De Bie; 

Levende en overleden leden buurtvere-

niging Oude Schoolstraat/Vrenkeweg; 

Woensdag 28 aug. 

19:00 

Annie Franssen-Schijns; 

Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st); 

Zaterdag 31 aug. 

Weekeinde: 22ste zondag d/h jaar. 

19:00 Oud Berglijsters. 

1ste Jrd. Sjir Auf den Kamp; 

Ouders Conjaerts-Delahaye; 

Jrd. Giel Schreurs en tevens voor ver-

jaardag; 

Jrd. Miek Beckers-Meessen; 

Jrd. Bér Senden; 

Jrd. ouders Senden-Vliegen, dochter en 

pater Frans (st); 

Uit dankbaarheid b.g.v. het 50 jarig 

huwelijk van 

Tilla en Jean Klinkenberg-Brands; 

Woensdag 4 sept. 

19:00 

Annie Franssen-Schijns; 

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

Overleden: 

23 juni: Erna Hutschemaekers-Vonken, 

82 jaar, Hunsstraat 64 

 

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

Gedoopt: 

10 juli: Mariano Silva, zoon van Felipe 

Silva en Marike Lemke, uit Chili. 

Welkom in onze Kerk. 

Parochie Sint Bernardus Ubachsberg 
Kerkdiensten  

 

Opgave misintenties Ubachsberg 

Misintenties voor het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met dinsdag 20 aug., 

tot 12.00 uur. De pastorie van Ubachsberg is hiervoor bereikbaar bij voorkeur op  

dinsdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 u.; ofwel woensdag na de avondmis .  
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J O  L O O Z E N  &  Z N  B . V .  

MEESTER SCHILDERS 

Bart Loozen 
Dr. Poelsplein 8a 

6369 AV Simpelveld 

Tel. 045 - 544 15 91 

B.g.g. Tel. 06 - 533 592 12 

Fax 045 - 544 55 31 

Internet: www.loozen.info 

E-mail: schilder@loozen.info 

A l  m é é r  d a n  5 0  j a a r  

e e n  b e g r i p .  

Kloosterplein 42d, 6369AW Simpelveld,045-8200140 

simpelveld@vdbiesen.nl                 www.vdbiesen.nl  

Kijk ook 

eens op  

 onze 

website: 
www.parochiesimpelveld.nl 
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Nadat hij gedoopt was, werd Jezus  

in de woestijn op de proef gesteld.  

 

PESTEN 

Pesten is niet stoer 

al wil je dat zo zijn 

je kwetst iemand diep van binnen 

je doet hem heel veel pijn. 

 

Je haalt jezelf omlaag 

als je meedoet met de rest 

heb lef, durf nee te zeggen 

Je bent laf als je niets zegt. 

 

Kijk eens in de ogen 

van dat kind dat wordt gepest 

kom op en kies voor Jezus 

ook Hij was anders dan de rest. 

 

Dan pas ben je een kerel 

al vinden je vrienden je klein 

want in het Koninkrijk van Jezus 

zal de kleinste de grootste zijn. 

www. gelovenisleuk.nl 

Zoek de verschillen tussen deze twee plaatjes.  

Lees Matteüs 4:1-11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=vakantie+kinderen&source=images&cd=&cad=rja&docid=y237tQn8W6pjjM&tbnid=PGQE2jBhEqEbfM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.cjg-s-hertogenbosch.nl%2Fpaginas%2F547-zomervakantie.html&ei=5NznUaePIYPCO4ikgLgM&bvm=bv.494780
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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 27 augustus. 

Redactie 

Mieny Grooten-Kleijnen, Hein Lemmens, Pastoor Pisters 

Inleveren kopij volgende uitgave  

Uiterlijk 20 augustus. Liefst per e-mail: 

redactie@parochiesimpelveld.nl 

Opgeven misintenties volgende uitgave 

Misintenties t/m 30 september kunt u opgeven t/m 20 aug. 

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

