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Ziekenzegening met handoplegging 
Op zondag 8 september zal er naast speciale aandacht 

voor ziekenzondag ook een ziekenzegening plaats vinden. 

Pastoor Pisters zal aan het einde van de Mis in Simpelveld, 

een speciale ziekenzegening geven met het Allerheiligste 

en is er gelegenheid tot persoonlijke handoplegging, voor 

iedereen die dat wil, om met een gebed genezing naar 

lichaam en geest te verkrijgen. Dit alles op voorspraak van 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Daarbij zingen we het 

mooie lied “te Lourdes op de bergen” en ontsteken we 

een kaars voor alle opgegeven intenties. Men kan voor de 

H. Mis achter in de kerk een gebedsintentie opschrijven. 

Deze intenties zullen tevens worden meegenomen op de 

septemberbedevaart naar Lourdes, om ze bij de 

verschijningsgrot van Maria neer te leggen. 

Na de zondagsmis in Simpelveld is er voor de zieken en 

hun begeleiders van De Zonnebloem een kopje koffie en 

een stuk vla in de pastorietuin (bij mooi weer), anders in 

de parochiezaal. Het kerkelijk Zangkoor Sint Jozef 

Arbeider van de Huls zal dit gebeuren opluisteren met 

enkele mooie gezangen. Wees welkom. 
 

Herdenking Juup Geraedts Ubachsberg 
De jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst ter ere van de in 

Semarang / Nederlands Indië gesneuvelde dorpsgenoot 

Juup Geraedts, vindt plaats op zaterdag 31 augustus a.s., bij 

het herdenkingsmonument op het Juup Geraedts 

plantsoen. 

(vorig jaar werd het monument door de pastoor ingezegend) 

 

De aanvang is om 17.00 uur. Medewerking wordt verleend 

d/h gemengd kerkelijk zangkoor St. Bernardus. 

Familieleden, oud Indiëgangers en overige belangstellenden 

zijn van harte welkom. 

Info: Wiel Niks, voorzitter stichting 1945-1950 

Ubachsberg, 045-5713965. 

 

Koffiedrinken 
Zaterdag 7 september na 

de avondmis in de pastorie 

in Ubachsberg. 

 

Zondag 29 september na de 

zondagsmis in de parochiezaal van Simpelveld. 

SIMPELVELD en UBACHSBERG September  2013 
6e jaargang, nummer 74 
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UITNODIGING 

10 JAAR SWOBS COMPUTERHOME  
OPEN DAG: 14 EN 15 SEPTEMBER 

U bent op beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur 
van harte welkom in Cultuurhuis “de Klimboom“. 

(geen entree) 
* Maak kennis met het aanbod van computer-
cursussen en laat u informeren over de voor U 
gewenste cursus, zoals:  
 * Windows 7 en 8 
 * Word en Excel 
 * Internet (bankieren) 
 * Fotobewerking met Adobe Photoshop  
  Elements 11 
 * Diashow maken met Arcsoft  
 * Videoshow maken met Magix Video DeLuxe 
  2013 
 * Workshop gebruik Tablets / iPad  
 * Workshop overgang naar Windows 8 
* Laat U verrassen door de Video-presentatie over 
de activiteiten van het Computerhome 
* Geniet op beide dagen om 12.00-, 14.00- en 16.00 
uur van het entertainment verzorgd door onze 
streekgenoot Ruud Verhoeven  

U bent van ganser harte welkom 
www.computerhome.info 

 

 

 Uw adres voor:  

aardappelen, groenten, fruit boerderijzuivel,  

ambachtelijk brood en gebak.  

Alle producten worden dagelijks dagvers 

geleverd  

Tevens een ruim assortiment aan 

streekproducten en relatiegeschenken.  
 

Boerderijwinkel Gebr. Spee  

Oude Schoolstraat 2a  

6367 HD Uachsberg  

Tel./Fax 045-5750108  

http://www.computerhome.info
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Zonnebloem en Nationale Ziekendag 
Op zondag 8 september is de 

Nationale Ziekenzondag, met 

bijzondere aandacht voor de zieke 

medemens. In het hele weekend 

zijn er deurcollectes bij de kerken 

van Simpelveld en Ubachsberg 

t.b.v. de Zonnebloem. 

 

Deurcollecte EHBO 

In het weekend van 28 en 29 

september is er traditiegetrouw 

een  deurco l l ec te  aan  de 

Remigiuskerk ten bate van de 

EHBO.  

 

Collecte: 
De opbrengst in Ubachsberg en Mingersborg voor de Maag 

Lever en Darm Stichting bedroeg € 556,82.  

Hiervoor onze hartelijke dank. 

 

Kapelfeest Bosschenhuizen 

 

Het kapelfeest op Bosschenhuizen op 11 augustus jl. was weer 

enorm geslaagd, niet alleen dankzij de geweldige inzet van de 

buurtbewoners zelf, maar zeker ook de perfecte manier 

waarop pastoor Pisters de H. Mis opdroeg. 

Zijn ludieke actie om de collecte te promoten voor het 

onderhoud van de kapel viel in de smaak van de ruim 300 

bezoekers die hieraan deelnamen.  

Na afloop van de H. Mis  was er een gezellige nazit met 

heerlijke zelfgebakken vla. Met o.a. een reuze vla die 

aangesneden werd door de pastoor en door de jongste en 

oudste inwoner van Bosschenhuizen. De hele middag was het 

gezellig druk op het kapelfeest. Voor jong en oud was er volop 

vertier. We mogen trots zijn op buurtschap Bosschenhuizen 

met het in stand houden van een mooie traditie. Chapeau ! 

Gaan trouwen 

Ubachsberg 

Vrijdag 6 september 15.00 uur 

Dave Deswijzen en Janina Kosowski, Klaverweerd 11 

 

 

Simpelveld 

Zaterdag 7 september 11.30 uur 

David Smeets en Nathalie Souren, Oude Molenstraat 4 
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Opening dagkapel op Gen Berg 
In het kader van het project 

'Onthaasten,  bez in -  en 

stilteplekken in beeld' is in de 

kerk een glaswand geplaatst, 

die samen met de dagkapel op 

zaterdag 17 augustus plechtig is 

ingezegend door pastoor 

Pisters  onder muzikale klanken 

van het Jubilato, gezongen door 

het Bernarduskoor.  

D e  b l o e m v e r s i e r i n g , 

aangebracht door de dames die 

de kerk letterlijk in de zonnebloemetjes hebben gezet, was 

van professionele klasse. Iedereen die heeft bijgedragen aan 

het welslagen van dit project: onze hartelijke dank.  

 

Dankbetuiging 
Voor de vele felicitaties en attenties ontvangen bij ons 50-

jarig huwelijk: onze hartelijke dank.  

Zef en Suus Haesen-Hamers, kinderen en kleinkinderen, 

Landsruwe 16, Ubachsberg 

Corneliusviering Colmont 
Op woensdag 18 september is de jaarlijkse 

Corneliusviering bij de kapel van Colmont.  

De eucharistieviering is om 19.00 uur. Aansluitend is er een 

gezellig samenzijn met koffie en koek. Van harte welkom. 

Gebed tot St. Cornelius 

Heilige Cornelius, paus en martelaar,  

Uw leven op aarde was een voorbeeld  

van inzet en ijver voor het geloof in de goede God. 

Ook op uw levensweg was er lijden, miskenning en pijn. 

De wonderbaarlijke genezing van de verlamde Salustia  

bracht velen tot het geloof. 

In de loop van de eeuwen riepen de mensen Uw 

voorspraak in  

en vonden  in U een steun en voorspreker. 

Ook ik wil U vragen: 

Luister naar mijn noden en zorgen,  

wat het geluk van mijzelf en mijn naasten in de weg 

staat. 

Geef dat ik een goede gezondheid mag bewaren  

en als ik ziekte ontmoet op mijn weg,  

geef mij dan de hulp, die ik nodig  heb. 

H. Cornelius, bid voor mij. 
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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 

Dirksstraat 2, 6367 HW Ubachsberg 

Telefoon 045-5754443 

B.g.g. 045 – 5752161 (tevens fax) 

Internetsite: www.montagnard.nl 
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Gebed voor overwerkte huisvrouwen en 

huismannen 

O Heer van alle pannen en ketels en van alle keukengerei: 

Ik heb geen tijd om een heilige te zijn, 

geen tijd om veel grootse dingen te doen, 

om bij U veel tijd door te brengen, 

of mijn handen ten hemel te heffen. 

Zorg ervoor dat ik een heilige in de keuken ben, 

tijdens de maaltijden, het koken en de afwas. 

Hoewel ik de handen van Marta moet hebben, 

heb ik ook het hart van Maria nodig. 

Als ik schoenen, vuil van het gebruik, schoonmaak, 

doe ik alsof ik Uw schoenen reinig. 

Als ik de vloer schoonveeg of schoonzuig, 

denk ik hoe U door de wereld ging. 

Aanvaard dit gebed Heer, 

ik heb geen tijd voor een langer gebed. 

Verwarm Heer, mijn domein met Uw liefde, 

verlicht mijn keuken met Uw vrede. 

Vergeef mij mijn zonden 

en sta niet toe dat ik met iemand in onmin leef. 

(Uit ‘Afscheid van Moeder’ van Manu Keirse) 

Bijbelcursus  
Net als voorgaande jaren 

biedt het dekenaat Kerkrade 

u de gelegenheid om uw 

geloof te verdiepen en te 

delen met anderen.  Dit jaar 

is gekozen voor een 

bijbelboek uit het Nieuwe 

Testament: ‘de Handelingen 

van de apostelen.’  

 

Voelt u zich aangesproken? 

Gedurende 8 bijeenkomsten vragen we ons af hoe we de 

Bijbel in ons leven kunnen toepassen. Doelgroep zijn allen 

die niet of nauwelijks met de Bijbel vertrouwd zijn, 

voorkennis is niet vereist. 

 

Wanneer, waar en hoe laat? 

De Bijbelavonden onder leiding van kapelaan E. Dassen 

vinden plaats op maandagavond van 20.00 u. tot 21.30 u. in 

de parochiezaal van de St. Lambertuskerk in Kerkrade-

centrum (ingang rechts van de kerk, de trapjes naar 

beneden).  

 

De cursus start op maandag 23 september. De overige 

maandagavonden zijn 21 oktober, 11 november, 9 

december, 13 januari, 10 februari, 10 maart en 31 maart. 

 

U kunt zich opgeven via de secretaris van het dekenaat 

Kerkrade, de heer G. Wijnen, op maandag- en 

donderdagochtend tussen 9.30 uur en 12.30 uur of via 

hlambertus@zonnet.nl. 

 

Uitvoering Vaticanum II pas halfweg 

ROME (RKnieuws.net) – De uitvoering van het Tweede 

Vaticaans Concilie (1962-1965) is pas halfweg maar het 

blijft de Kerk inspireren. Dat zegt paus Franciscus. “De 

realisatie van de besluiten van een concilie duurt honderd 

jaar, dus zitten we nog maar op de helft’, aldus de paus. 

 

Johannes XXIII en paus Johannes Paulus II hebben elk op 

hun manier een impuls gegeven aan de vernieuwing van de 

Kerk zonder daarbij de continuïteit van de kerkelijke 

traditie op te geven, aldus paus Franciscus. Beide pausen 

worden in april 2014 heilig verklaard. 

 

Paus Franciscus bevestigt ook dat de Romeinse Curie wel 

degelijk zal worden hervormd. Met het oog daarop 

benoemde hij eerder al een commissie van kardinalen van 

wie hij concrete voorstellen verwacht. Deze commissie, die 

al volop aan het werk is, zal van 1 tot 3 oktober aanstaande 

haar eerste openbare vergadering houden. “Van deze 

bijeenkomst moet nog geen definitief hervormingsplan 

worden verwacht. Ik denk dat er nog twee of drie 

bijkomende bijeenkomsten zullen nodig zijn”, aldus de paus. 

‘Er is wat geduld nodig want het gaat om een ingrijpende 

hervorming. De hervorming is trouwens een ernstige 

aangelegenheid’, voegt hij eraan toe. 

 

‘De Kerk moet voortdurend vernieuwen. Anders trappelt 

zij ter plaatse. De Kerk moet dynamisch zijn en inspelen op 

de dingen van het leven zoals alle andere organisaties’, zegt 

paus Franciscus. ‘De Kerk moet dichter bij de mensen 

staan. De Kerk moet een moeder zijn die haar kinderen 

liefheeft. ‘Als ze bezig is met duizend dingen en alleen nog 

maar documenten publiceert verwaarloost zij het 

moederlijke. Dan wordt ze een moeder die alleen nog 

maar schriftelijk met haar kinderen communiceert’. 

http://www.rorate.com/vnieuws/index.php/73974-uitvoering-vaticanum-ii-pas-halfweg?utm_source=newsletter
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Zondag 1 september 

Weekend 22e zondag d/h jaar 

11.00 

Jrd. ouders Kohl-Schrijvers (st); 

Jrd. echtp. Henricus Loose-Meentz  (st); 

Tot dankzegging b.g.v. 50 jarig huwelijk 

van Bert en Kety v. Lieshout-Lukassen, 

tevens voor wederzijdse ouders en voor 

Jan Bosch; 

Troutje Merx-Bartholomé (o); 

Mariets Moison-Brassé (nms. SPS); 

 

 

Dinsdag 3 september 

19.00 

Jrd. Mathieu Scheeren; 

 

 

Donderdag 5 september 

19.00 

T.i.v. een familie; 

 

 

Vrijdag 6 september 

V.a. 9.00  

Ziekencommunie aan huis 

 

 

18.30 

Aanbidding 

 

 

19.00 

Voor de intenties uit het intentieboek in 

de kerk; 

Piet Stoffelen (nms. bew. Kloosterplein); 

Zaterdag 7 september 

11.30 

Huwelijk David Smeets en Nathalie 

Souren; 

 

Weekend 23e zondag d/h jaar 

Weekend ziekenzondag:  

deurcollecte Zonnebloem 

17.45 

Zwd. Lies Vankan-Vandeweijer; 

Zwd. Mathieu Lardinois; 

Jrd. overl. fam. Meens-Andriolo (st); 

Hub Cleuters (o); 

Vic Gehlen (o); 

Jrd. Erik Baggen; 

 

Zondag 8 september 

11.00 Kindernevendienst 

Kerk. zangkoor St. Joseph Huls 

1e jrd. Louise Goltschalk-Knops (o); 

Jrd. Mia Mousset-Ploumen (st); 

Mimi Offermans-Frijns (o); 

Maria Neffke-Liesens (o); 

Sjef Vaessen (nms. bew. Beaurepart); 

Jrd. ouders Nicolaye-Peeters; 

Wim Herberichs; 

Leny Wolters-Sluysmans (o); 

Jrd. Tiny Heins-Buskens; 

Jrd. ouders Schiffelers-Kropp; 

 

 

Dinsdag 10 september 

19.00 

Ouders Broekmans-Horbach (st); 

Overl. ouders en kinderen Xhonneux 

(st); 

Donderdag 12 september 

19.00 

T.i.v. een familie; 

 

 

Zaterdag 14 september 

Weekend 24e zondag d/h jaar 

17.45 

Zwd. Johan Schielen; 

Jrd. Jozef Nicolaije (st); 

Jrd. ouders Scheeren-Sijstermans (st); 

Fieny Hartzheim-Dumont (o); 

Jrd. René Schlechtriem en wederzijdse 

grootouders; 

Harry Bisschoff (o); 

Regina Beckers-Wauben (o); 

Jrd. ouders Meessen-Derks; 

Jrd. Frans van der Smissen; 

Jrd. ouders Coenen-Wiertz; 

Maria Hupperichs-Meijs; 

 

 

 

Zondag 15 september 

11.00 

Jrd. echtp. Kreuels-Eygelshoven (st); 

Jrd. Jessy Lennartz-Wouters (st); 

Jrd. Louisa Pergens (st); 

Jrd. echtp. Schnackers-Schepers en  

Hubertina Schnackers (st); 

Voor overleden gelovigen (st); 

Sjir Hamers (o); 

Voor Math en Rob Grooten (nms. Tiny 

en mam); 

Jrd. John Meesters; 

 

Parochie Sint Remigius Simpelveld 
Kerkdiensten  

 

Opgave misintenties voor Simpelveld 

Misintenties voor opname in het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met dinsdag 17 sept.  

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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Dinsdag 17 september 

19.00 

Vic Gehlen (nms. buurt); 

 

Donderdag 19 september 

19.00 

T.i.v. een familie; 

 

Zaterdag 21 september 

Weekend 25e  zondag d/h jaar 

17.45 

1e jrd. Jacques Pelzer (o); 

Jrd. ouders Dautzenberg-Luja en  

familie (st); 

Uit dankbaarheid bij gelegenheid van 

een 50 jarig huwelijk; 

Piet Schreuders (o); 

Erna Dautzenberg-Hissel (o); 

Hub Cleuters (nms. bew. Sougnezstr.); 

Annie Herberichs-Heuts (o); 

Jrd. Joep Meijers; 

Hein van Loo (nms. buren Loretostraat 

en bejaardenwoningen); 

Jrd. ouders Huijnen-Tossings; 

 

Zondag 22 september 

11.00 Kerk. zangkoor Harmonia 

1e jrd. Keetje Steijns-Wiertz (o); 

1e jrd. Jo Thomas (o); 

Jrd. Jeu Kreuels en Maria Kreuels-Vliex 

(st); 

Jan Bemelmans; 

Jrd. Cornelia Houben (st); 

Jrd. Hub Bosch en overl. familie; 

Ouders Jacbs-Heuts en zoon Hub; 

 

Dinsdag 24 september 

19.00 

T.i.v. een familie; 

 

Donderdag 26 september 

19.00 

Giel en Bertha Xhonneux (st);  

Zaterdag 28 september 

Weekend 26e zondag d/h jaar 

Weekend: Pleisteractie E.H.B.O. 

17.45 

1e jrd. Hennie Zieltjens-Visscher (o); 

Jrd. echtp.Frans Hagelstein-Storms (st); 

Jrd. Martin Sijstermans (st); 

Jrd. echtp. Tillie-Heuts (st); 

Sjef Lipsch (o); 

Hub Schröder (o); 

Piet Stoffelen (o); 

Jrd. ouders Ramakers-Pelzer; 

Jrd. Mia Lousberg-Winkens; 

 

Zondag 29 september 

11.00 

Koffiedrinken na de mis 

Jrd. Anna en Hubertina Beckers (st); 

Jrd. Jo Groten (st); 

Jrd. Jeu Heuts (st); 

Jrd. ouders Jongen-Lennartz (st); 

Jrd. ouders Leo Jongen en  

Gretha Steinbusch (st); 

 

 
……………………………………………………… 

Overleden: 

- 17 juli: Martha Franssen-Schumacher, 

72 jaar, Sint Remigiusstraat 51 

(In het vorige parochieblad is per vergissing een 

verkeerde geboortenaam vermeld). 

 

- 22 juli: Lies Vankan-Vandeweijer,  

97 jaar, Zorgcentrum Hoog Anstel, 

Kerkrade 

 

- 26 juli: Mathieu Lardinois,  

88 jaar, Zorgcentrum Bocholtz 

 

- 26 juli: Johan Schielen,  

89 jaar, Kloosterstraat 111 

 

- 9 aug: Johan Smits,  

80 jaar, v.d. Leyenstraat 26 

 

- 15 aug. Piet Weusten,  

84 jaar, Mr.Jongenstraat 21 

 

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

 

Gedoopt: 

-21 juli: Shanayla Postuma,  

dochter van Nynke Krutzen,  

St. Georgestraat 30 

 

 -21 juli: Ilyass Krutzen,  

zoon van Nynke Krutzen,  

St. Georgestraat 30 

 

- 11 aug: Luna Jonker,  

dochter van Tom Jonker en Chantal 

Breemen, Norbertijnenstraat 30 

 

- 18 aug: Hugo Harmsen,  

zoon van Jan Harmsen en Marjolein 

van Hout, Clovisstraat  

 

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:  

Keizerskroon (verschillende kleuren) 
AANBIEDING: 

Felco snoeischaar  
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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Info middagen GZPV 
Het Gehandicapten & Zorgvragers Platform Voerendaal 

organiseert in oktober van dit jaar twee 

voorlichtingsmiddagen. 

De voorlichting gaat over het keukentafelgesprek dat 

WMO-consulenten van de gemeente Voerendaal voeren 

met mensen die gebruik willen maken van een WMO-

voorziening. Het kan ook zijn dat mensen die nu al zo’n 

voorziening hebben opnieuw met de consulent moeten 

praten om die voorziening voort te zetten. We hebben een 

deskundige uitgenodigd die namens het Huis voor de Zorg 

een inleiding houdt. Verder wordt er een demonstratie 

gegeven van hoe zo’n keukentafelgesprek zou moeten 

verlopen. Daarna praten we na over wat we gezien en 

gehoord hebben. We sluiten af met een samenvatting. 

De voorlichting is bestemd voor huidige en toekomstige 

WMO-gebruikers, en voor andere belangstellenden 

(vrijwilligers, begeleiders enzovoorts). De voorlichting 

wordt twee keer gegeven: 

op 2 oktober van 14:00 tot 17:30 uur in Klimmen, 

Zalencentrum Keulen, Schoolstraat 3,  

telefoon 045-4051241 

op 9 oktober van 14:00 tot 17:30 uur in Kunrade-

Voerendaal, Kunderhoes, Hogeweg 74,  

telefoon 045-5750481 

Voor een kopje koffie of thee en een stukje vlaai wordt 

gezorgd! 

U kunt zich aanmelden via de telefoon (045-5491330, 

dagelijks tussen 09:00 en 16:00 uur) of via e-mail 

(gehandicaptenvoerendaal@gmail.com).  

U bent van harte welkom! 

Gaan trouwen in 

Nijswiller 
6 september: Rick Zinken en 

Annemarie Bijl, Baakstraat 18. 

Fijne dag toegewenst ! 

Opbrengst kroetwusj  
Wij, de dames van Zij-Actief Afd.Simpelveld, willen alle 

kerkgangers op het feest van Maria ten Hemelopneming 

bedanken voor de gulle bijdrage van de kroetwusj voor de 

stichting Alzheimer. De opbrengst: € 242,15. 

Vraag naar het waarom van het lijden 
UTRECHT (RKnieuws.net) – In ‘Een goede God in kwade 

dagen’ – uitgegeven bij Voorhoeve in Utrecht - stelt auteur 

Randy Alcorn de vraag naar het waarom van het lijden: is 

God wel zo barmhartig als we denken? Er zijn vragen die 

iedereen, vroeg of laat, christen of niet-christen, zich stelt 

in het leven: hoe komt het dat er zoveel lijden is in deze 

wereld? Is God daarbij betrokken? Wat heeft Jezus 

daarmee te maken? Is lijden altijd zinloos of is er een ander 

perspectief? Waarom doet God er niets aan? 

Randy Alcorn gaat uit van een zeer betrokken en 

meelevende God, die niet onverschillig of doof is voor ons 

lijden, integendeel: Hij is het antwoord op ons lijden. 

 

Ziekenbezoek 

De pastoor probeert regelmatig de zieken in het ziekenhuis 

En in de verpleeghuizen te bezoeken. Maar meestal krijgen 

wij de opnames niet door van het ziekenhuis. Dan loopt uw 

pastoor de kamer voorbij! 

Dus: iemand opgenomen uit de familie? Laat het 

even weten, ook als het niet ernstig is! Ook als thuis 

iemand ziek is en bezoek op prijs stelt, laat het de pastoor 

even weten. Een bezoekje is voor ons een kleine moeite, 

en voor de zieke meestal een groot plezier!  

 

Paus Franciscus razend populair  

bij de jeugd  
Paus Franciscus is razend populair bij de jeugd in Italië. Dit 

blijkt uit een onderzoek waarover Italiaanse media onlangs 

berichtten. 

Paus Franciscus  

Maar liefst 91 procent van de meer dan 9000 

ondervraagden vindt de paus „sympathiek”.  

85 procent van de jongeren tussen de 18 en 29 jaar stelt 

het zeer op prijs dat Franciscus zich voortdurend voor de 

zwakkeren inzet. Zo bracht hij zijn eerste bezoek buiten 

Rome aan Afrikaanse bootvluchtelingen op het eiland 

Lampedusa. 

Voor meer dan 70 procent van de ondervraagden is de 

Argentijnse kardinaal een persoon die je kan vertrouwen. 

Volgens de onderzoekers van het gerenommeerde instituut 

Ipsos is dat opmerkelijk in een tijd waarin de jeugd juist 

weinig vertrouwen heeft in veel traditionele instellingen, 

zoals de staat. 

mailto:gehandicaptenvoerendaal@gmail.com
http://www.rorate.com/vnieuws/index.php/73966-vraag-naar-het-waarom-van-het-lijden?utm_source=newsletter
javascript:fotovenster(%22http://www.telegraaf.nl/feed/article21748578.ece/BINARY/d/IMG_bui_franciscus_2_1_N6O5HQS2.jpg%22,%22Paus Franciscus %22,%22Antonello Nusca/Hollandse Hoogte %22,1564,1043);
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Niet bediend ! Toch in de hemel ?  
Uw vraag: 

Mijn vader is heel plotseling en onverwacht overleden. Hij 

heeft daardoor niet het sacrament van de zieken kunnen 

ontvangen. Hij was een gelovig, goed mens, maar toch zit ik 

er soms over in of de bediening -zeg maar- een soort 

drempel is om naar de hemel te kunnen gaan.  

Hoe wordt hier over gedacht in de Kerk, is dit sacrament 

een voorwaarde?  

 

 

 

 

 

 

 

Ons antwoord: 

Vrees niet: het sacrament van de ziekenzalving is geen 

absolute voorwaarde in juridische zin om in de hemel te 

komen. Dat is alleen het geloof in Christus als Verlosser 

van zonde en dood. De diepste reden daarvoor is dat de 

barmhartigheid van God die ons bewezen is in de dood en 

verrijzenis van Jezus, altijd groter is dan het oordeel, zoals 

de apostel Jakobus zegt.  

 

Op Gods Woord kun je bouwen, zeker als iemand plots 

komt te overlijden en er helemaal geen mogelijkheid was 

om de ziekenzalving te ontvangen uit de handen van een 

priester. Dan mag je en moet je trouwens wel vertrouwen 

op Gods liefdevolle Vaderhart.  

 

Bovendien bidt de geloofsgemeenschap, waarvan de 

nabestaanden ook altijd op een of andere manier deel 

uitmaken, steeds tot God dat Hij de overledenen in zijn 

Koninkrijk (de hemel) binnen laat. Zo vult de Kerk aan  

wat er aan gebeden en sacramenten nog zou ontbreken bij 

het sterven van een gelovige.  

 

De ziekenzalving is dus geen toegangsbiljet voor de hemel, 

zoals een kaartje voor de Efteling. Maar wat is het dan wel?  

Het is een waardige en bijzonder zinvolle manier om het 

geloof te beleven met en rond een zieke, zeker als die in de 

laatste dagen vóór zijn/haar sterven verkeert. Het 

sacrament van de ziekenzalving wordt al sinds de tijd van 

de apostelen toegepast en aanbevolen, juist omdat het zo 

krachtig is: het geeft aan ieder die op de drempel van het 

hiernamaals staat de kracht van Christus zelf. 

Door de zalving met gewijde olie (het liefst gepaard met 

het ontvangen van de heilige Communie en het ontvangen 

van de sacramentele vergeving in een biechtgesprek) krijgt 

de zieke en verzwakte gelovige de bovennatuurlijke (en 

soms bovenmenselijke) kracht om de stap naar het 

onbekende hiernamaals te doen en zich toe te vertrouwen 

aan de God van het leven.  

Deze overgave aan God is al een wonder op zich, een 

grote genade.  

 

Maar daar komt vaak ook een ander wonder bij: de 

stervende verzoent zich met zijn afscheid van zijn dierbaren 

die hij moet achterlaten en er komt een diepe vrede over 

hem. Hoe vaak hebben de stervenden na de bediening 

(ziekenzalving, biecht en ziekencommunie) niet de 

verlossende woorden gesproken: 'Het is goed zo'. Dat zijn 

woorden die in het verhaal van de schepping aan God zelf 

worden toegeschreven!  

 

Zogezien is het sacrament van de ziekenzalving een uiterst 

belangrijk geloofsgebeuren voor een mens die op de 

drempel van de eeuwigheid komt te staan. En als het lukt 

om dit sacrament van de zalving te beleven samen met de 

familie en vrienden, wordt de ziekenzalving een teken van 

geloof, een teken van Christus' helende en  

vergevende aanwezigheid in de wereld van pijn en verdriet. 

Het wordt een teken van de levende Kerk die gelooft in 

Gods liefde.  

 

Het lijkt me dat uw overleden vader zijn hele leven in dat 

geloof in Gods verlossende liefde heeft geleefd. En dat is en 

blijft het belangrijkste 'entreebewijs' voor het eeuwig leven! 

 

Wat kunt u dus voortaan het beste doen? Op tijd een 

priester bellen, niet uitstellen! Dat is het allerbelangrijkste. 

Als je te lang wacht, wordt het risico des te groter dat je 

op het gevraagde moment geen priester kunt vinden voor 

de toediening van de ziekenzalving. Door op tijd te bellen 

kan het sacrament bovendien in alle rust beleefd worden, 

bij bewustzijn en het geeft de kracht waarvoor het bedoeld 

is. 

 

Wist u dat het sacrament van de ziekenzalving ook gegeven 

mag worden wanneer iemand een zware operatie moet 

ondergaan, of aan mensen op leeftijd, bijvoorbeeld bij het 

bereiken van “de leeftijd der sterkeren” (80 jaar of ouder), 

of zelfs eerder, wanneer de gezondheid begint na te laten? 

En wist u dat de ziekenzalving ook meerdere malen 

herhaald kan worden?  
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Woensdag 4 sept. 

19:00 

Annie Franssen-Schijns; 

Ronald Bosten; 

 

 

Vrijdag 6 sept. 

15:00 

Huwelijk van Dave Deswijzen  

(uit Hulsberg) en Janina Kosowski  

(uit Kerkrade); 

 

 

Zaterdag 7 sept. 

Weekeinde: 23ste zondag d/h jaar. 

19:00 GKZ St. Bernardus. 

Weekeinde Nationale Zieken-

zondag. Deurcollecte door de  

Zonnebloem. Koffie na de mis. 

Erna Hutschemaekers-Vonken (o); 

Harrie Franssen (o); 

Mien Hesdahl (o); 

Elly Bemelmans-Dauven(o); 

Leo Lardinois (nms Mostardstraat); 

Mia Vrouwenraets-Sluijsmans (nms 

plaatselijke afdeling Zonnebloem); 

Wiel Smeets (verjaardag); 

Mia Crutzen t.g.v. haar 88ste verjaardag 

en tevens voor Piet Crutzen; 

Hub Ernes; 

Fam. De Bie-Janssen en dochter Annie 

en zoon Wiel; 

Ouders Meulenberg-Eussen; 

Wiel Wiertz; 

Jrd. pater Frans Senden (st); 

Jrd. Hens Kasperski (st); 

Jrd. Marietje Freij (st); 

Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st); 

Woensdag 11 sept. 

19:00 

Fam. Jongen-Offermans; 

Annie Franssen-Schijns; 

Paul Vaessen en ouders Zinzen-

Groenemeijer; 

Zaterdag 14 sept. 

Weekeinde: 24ste zondag d/h jaar. 

19:00 Volkszang. 

Zwd. Tiny Kicken-Moulen; 

1ste Jrd. Leo Lardinois en tevens voor de 

ouders Lardinois-Linden; Fieny Lardinois

-Crutzen en Jan Renardie; 

Anny Voncken-Keulartz (o); 

Sientje Voncken-Possen; 

Roos Hoenen-Muijtjens; 

Jrd. pastoor Sjef Schyns (st); 

Jrd. ouders Leunissen-Hoenen (st); 

Jrd. ouders Crombach-Janssen (st); 

Jrd. Willy Koonen en Lieneke Koonen-

Schrijvers (st); 

Jrd. echtgenoten Bisschops-Engelen (st); 

Woensdag 18 sept. 

19:00 Kapel Colmont:  

Feest van Sint Cornelius 

(Bij slecht weer in de kerk). 

Bernardien Borghans (o); 

Tiny Kicken-Moulen (o); 

Annie Franssen-Schijns; 

Zaterdag 21 sept. 

Weekeinde: 25ste zondag d/h jaar. 

19:00 Gregoriaans. 

Zwd. Hans Claessen; 

Jo Ernes-Vliegen (o); 

Jrd. Piet Zinzen; 

Jrd. Lor Acampo; 

Jrd. Sjef Souren (st); 

Jrd. ouders Budé-Schröder (st); 

Woensdag 25sept. 

19:00 

Annie Franssen-Schijns; 

Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st); 

 

Zaterdag 28 sept. 

Weekeinde: 26ste zondag d/h jaar. 

19:00 Oud Berglijsters. 

Zwd. Mia Vrouwenraets-Sluijsmans; 

Tiny Colen-Hartmans (o); 

Funs Haesen; 

Jrd. ouders Bosch-Moonen (st); 

Jrd. Harrie Senden (st); 

Jrd. Leo Willems (st); 

 

Woensdag 2 okt. 

19:00 

Tiny Kicken-Moulen (o) (verjaardag); 

Annie Franssen-Schijns; 

Ronald Bosten; 

 
……………………………………………………… 

Overleden: 

- 27 juli: Tiny Kicken-Moulen, 86 jaar, 

Zorgcentrum ‘t Brook, Voerendaal 

-  2 aug: Hans Claessen, 80 jaar,  

Grispenstraat 22 

- 16 aug. Mia Vrouwenraets-Sluijsmans, 

62 jaar, Kerkstraat 8 

 

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

Gedoopt: 

- 17 aug: Zef Jacobs, zoon van Erik 

Jacobs en Lena Pape, London, Engeland 

 

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

Parochie Sint Bernardus Ubachsberg 
Kerkdiensten  

 

Opgave misintenties Ubachsberg 

Misintenties voor het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met dinsdag 17 sept., 

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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KOM JIJ OOK NAAR DE KINDERCLUB ? 

Hallo kinderen, de volgende kinderclub is weer op 

WOENSDAG 11 september 

14-16 uur parochiezaal Simpelveld 
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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 24  september. 

Redactie 

Mieny Grooten-Kleijnen, Hein Lemmens, Pastoor Pisters 

Inleveren kopij volgende uitgave  

Uiterlijk 17 september. Liefst per e-mail: 

redactie@parochiesimpelveld.nl 

Opgeven misintenties volgende uitgave 

Misintenties t/m 31 oktober kunt u opgeven t/m 17 sept. 

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

