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Rouwen - Doe het niet alleen ! 
“Als iemand die je dierbaar is sterft, sta je oog in oog met 

een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een 

mensenleven. Heel wat herinneringen komen dan boven. 

Relaties tussen broers, zussen, tussen kinderen en ouders, 

met vrienden en vriendinnen, krijgen een nieuwe 

betekenis”. 

Lotgenoten herkennen de wirwar van emoties: verdriet, 

angst, boosheid, eenzaamheid; het moeten overleven en 

doorgaan op de automatische piloot. 

Verwerken kan niemand voor een ander doen. Anderen 

kunnen je wel steunen, troost en wat hoop bieden. 

Wilt u praten met anderen die hetzelfde meemaken?  

Of zoekt u een plek om in vertrouwen te spreken over 

uw gevoelens en gedachten? Dan is deze rouwgroep 

misschien iets voor u. 

In een reeks van 8 bijeenkomsten (tussen november 2013 

en april 2014)  vertelt u uw eigen verhaal over het verlies 

van uw partner, kind, ouder, broer of zus, vriend of 

vriendin, ondersteund door muziek en zelfgemaakte of 

gevonden teksten. 

Er wordt uitgewisseld over hoe een rouwproces verloopt, 

moeilijke gevoelens, reacties van de omgeving, verdrietige 

dagen, vasthouden/loslaten, troost en hoe nu verder? Ook 

zingevingvragen kunnen aan bod komen. 

Kennismakingsbijeenkomst:  

- Woensdag 6 november 10.30 uur  

  Parochiezaal Pastoriestraat 15 Simpelveld 

- Vrijdag 8 november om 16.00 uur 

  Pastorie Kerkstraat 28 Ubachsberg 

U kunt dan vrij binnenlopen of zich van tevoren opgeven. 

Voor informatie en aanmelden:  

Pastor Jacques Vestjens, rouwbegeleider. 

jmlvest@planet.nl Tel. 06 24 95 90 86 (na 7 oktober). 

U kunt ook altijd informatie inwinnen bij uw eigen 

pastoor. 

Van harte aanbevolen door pastoor Pisters. 

Missio Wereldmissiemaand 2013: 

GODS WOORD  
Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania 

 

Wereldmissiemaand (oktober) heeft dit jaar als thema: 

Gods Woord. In de Kleine Christelijke Gemeenschappen 

in Tanzania leest men wekelijks het Woord van God en 

bespreekt men met elkaar hoe dit betrekking heeft op het 

dagelijkse leven. 

 

Tanzania 

In Tanzania wordt het behoren tot een godsdienst niet 

officieel geregistreerd. Men gaat uit van ongeveer een 

derde deel christenen, een derde deel moslims en een 

derde deel aanhangers van traditionele religies.  

SIMPELVELD en UBACHSBERG Oktober 2013 
6e jaargang, nummer 75 

mailto:jmlvest@planet.nl
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SWOBS COMPUTERHOME  
Wilhelminastraat 19 te Bocholtz 

www.computerhome.info 

U kunt nu nog inschrijven voor de cursussen, welke starten 
begin oktober a.s. Dit is het aanbod : 

Windows 7 deel 1 beginners of 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 / iPad           € 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.  

 

 

 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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Er zijn een kleine acht miljoen katholieken in het land. De 

kern van het kerkelijke leven vormen de 20.000 Kleine 

Christelijke Gemeenschappen.  

 

Kleine Christelijke Gemeenschappen 

In kleine groepen van zo’n 10 tot 15 gezinnen komen 

mensen bij elkaar om te bidden, Gods Woord te delen, te 

praten over hun zorgen en elkaar te helpen. De 

groepsleden kiezen uit hun midden iemand die leiding geeft. 

De pastor van de parochie bezoekt de groepen regelmatig. 

Zo houdt hij contact met de mensen en komt hij op de 

plaatsen waar ze wonen, leven en werken. 

 

 

Samen bidden 

Om zes uur ’s ochtends komt in Maua in het noorden van 

Tanzania de Kleine Christelijke Gemeenschap onder leiding 

van Cyrill bij elkaar voor het wekelijkse Bijbel – Delen.  

Cyrill: “In Maua zijn de mensen arm. Samen bidden wij tot 

God, zodat wij onze levenssituatie kunnen verbeteren. En 

als u de mogelijkheid heeft, ons op een of andere manier te 

ondersteunen – in ons geloof en in onze 

levensomstandigheden – dan zijn wij daar zeer blij mee. 

Daarom vragen wij u, voor ons te bidden.” 
 

Steun de Kleine Christelijke Gemeenschappen in 

Tanzania en geef aan de collecte op Missiezondag 

20 oktober of stort uw bijdrage op 

rekeningnummer 1566 Missio Wereldmissiemaand 

te Den Haag. 

Voor meer informatie: www.missio.nl 

 

Bijeenkomst Missie-, Ontwikkelings- en 
Vredegroep (MOV) 

 
De MOV-groep van de parochies van Simpelveld en 

Ubachsberg komt bij elkaar op donderdag 3 oktober 2013, 

om 19.45 uur, in het parochiezaaltje aan de Pastoriestraat 

15 in Simpelveld. Wilt u een keer kennis maken met het 

werk van de MOV-groep, u bent van harte welkom. U kunt 

desgewenst ook informatie opvragen bij voorzitter Guus 

Prevoo (06-27553005) of bij pastoor Pisters. 

 

 

Viering Allerheiligen / Allerzielen 

 

 

Simpelveld: 
Vrijdag 1 november  10.00 uur H. Mis en  

15.00 uur Allerzielendienst 

 

 

Ubachsberg: 
Zaterdag 2 november 19.00 uur H.Mis en  

zondag 3 november 15.00 uur Allerzielendienst 

 

http://www.missio.nl
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Koffiedrinken 

Zondag 29 september en 27 

oktober na de mis in 

Simpelveld. 
 

Zaterdag 5 en 19 oktober na 

de avondmis in Ubachsberg 

 

 

Nationale ziekendag, 2013 

Ubachsberg 

 
 
Deze overweging vraagt daarom onze aandacht; 
 
Zonder elkaar is iedereen alleen 
 
Indien ik je dragen kon,  
over de diepe grachten van je gesukkel en je 
angsten heen, 
dan droeg ik je, uren en dagen lang. 
 
Indien ik de woorden kende om antwoord te geven 
op je duizend vragen over het leven, 
over jezelf,  
over lief hebben en gelukkig worden, 
dan praatte ik met je, uren en dagen lang. 
 
Indien ik vrede in je hart kon plaatsen,  
door geduldig te wachten en te hopen tot het zand 
van vrede in je openbrak,  
dan wachtte ik, uren en dagen lang. 
 
Indien ik genezen kon wat omgaat in je hart aan 
onmacht, 
ontevredenheid en overwerkt verdriet, 
dan bleef ik naast je staan uren en dagen lang. 
 
Maar ik ben niet groter, niet sterker dan jij en ik 
weet niet alles en ik kan niet zoveel; 
 
Ik ben maar een vriend op je weg al uren en dagen 
lang. 
 
En ik kan alleen maar hopen dat je dit weet : 
 
Je hoeft nooit alleen te vechten of te huilen, 
als je een vriend hebt voor uren en dagen lang. 
 

Donateur actie 

De jaarlijkse donateur actie van de fanfare St. Cecilia 

Ubachsberg zal plaatsvinden vanaf maandag 23 september  

t/m maandag 7 oktober. 

De fanfare bedankt bij voorbaat voor de gulle gave van de 

Ubachsbergse bevolking  

 

 

 

Nieuwe CV luchtverhitter Remigiuskerk 
Eind september is men in onze parochiekerk begonnen met 

de aanleg van een nieuwe cv installatie. De oude 

luchtverhitter was inmiddels ruim 40 jaar oud en nagenoeg 

versleten, in die zin dat een derde van het gasverbruik niet 

gebruikt werd voor de warmte in de kerk, maar via de 

schoorsteen verdween. De nieuwe cv installatie is van het 

type HR - hoog rendement - en we hebben er de afgelopen 

jaren voor gespaard. 

 

In de tweede helft van oktober zal de nieuwe cv installatie 

functioneren. 

Zodra alles gerealiseerd is wordt voortaan - tijdens het 

stookseizoen - de doordeweekse avondmis ook niet meer 

in de grote kerk gevierd, maar in de nieuwe dagkapel, 

rechtsvoor in de kerk. Deze kapel hebben we de afgelopen 

maanden heringericht  (banken een kwartslag gedraaid, het 

altaar van de hulpkerk Huls erin geplaatst, vloerplanken 

geverfd en ook zullen er warmtestralers aangebracht 

worden, zodat deze dagkapel apart verwarmd kan worden). 

 

Voordeel van deze kleine ruimte is dat we in de 

doordeweekse misviering dichter bij elkaar zitten en niet 

meer verspreid door de hele kerk, tevens bezuinigen wij 

hierdoor op onze stookkosten, hetgeen zeer goed van pas 

komt i.v.m. bezuinigingen die ook wij de komende tijd 

moeten gaan uitvoeren om onze jaarlijkse begroting 

sluitend te krijgen. 

 

Vooravondmissen b.g.v. een uitvaart vieren we gewoon in 

de grote kerk. 

 

Opbrengsten Collecte 
De opbrengst van de Miva-collecte in Ubachsberg bedroeg 

€ 108,95 en in Simpelveld € 331,48. 

De opbrengst van de zonnebloemcollecte bedroeg in 

Ubachsberg € 284,61  en in Simpelveld € 406,03 
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Voor de gunstige 

huurprijzen,  

zie onze website. 
 

Tevens ook de verhuur 
van diverse soorten 

afvalcontainers. 

Restaurant en partycentrum 

 

Drie gangen menu 
 

Soep van de dag keuze 
- 

Naar keuze varkensschnitzel, varkenshaas, biefstuk, zuurvlees, 

kipfilet of kabeljauw 
 

Deze serveren wij met frites, warme groenten en salade 
- 

Naar keuze dame blanche, ijs met fruit, fruitcocktail, koffie of 

thee 

€ 16,50 
 

Kindermenu tot 12 jaar bieden wij u voor de helft van de prijs. 

Dirksstraat 2, 6367 HW Ubachsberg 

Telefoon 045-5754443 

Ma. + do. Gesloten 

E-mail: khc.francken@online.nl 

www.montagnard.nl 
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Mariamaand 

Oktober is, na de maand mei, de tweede Mariamaand. Het 

is een uitbreiding van het oorspronkelijke feest van Maria 

van de Rozenkrans.  

Paus Pius V heeft dit liturgische feest ingesteld ter 

nagedachtenis van de zeeslag bij Lepanto (Griekenland), die 

plaats vond op 7 oktober 1571. Bij deze slag versloegen 

christelijke troepen de Turkse Ottomanen. Paus Pius (1566

-1572) schreef deze overwinning toe aan de hulp van de 

Maagd Maria, verkregen door het bidden van de 

Rozenkrans. De Rozenkransmaand werd in de 19e eeuw 

ingesteld.  

Op veel plaatsen komt men samen om de Rozenkrans te 

bidden. Ook andere vormen van verering komen voor, 

zoals in Hoorn, waar Maria in het begin van de maand 

oktober wordt geëerd door middel van een processie.  

De Rozenkrans (of Pater Noster) bestaat uit 5 grote en 

50 kleine kralen en wordt gebruikt voor het 

Rozenkransgebed. Dit gebed 

bestaat uit het bidden van 

het Onze Vader (15 maal) 

en het Weesgegroet (150 

maal) door de Rozenkrans 

drie maal te doorlopen. 

Tijdens dit gebed wordt het 

leven, lijden van Jezus en ook de verrijzenis overwogen.  

Lichtprocessie naar Rodeput  

Op vrijdag 4 oktober vindt er ’s avonds een lichtprocessie 

plaats vanuit de Sint Remigiuskerk naar de kapel van Onze 

Lieve vrouw Sterre der Zee op de Rodeput.  

De processie start na de H. Mis van 19.00 uur rond 19.30 

uur. Aan de processie- deelnemers zullen kaarsen worden 

uitgedeeld.  

De route loopt via de Kloosterstraat, binnendoor naar de 

Lourdesgrot, waarna na een kort gebed en Lourdeslied de 

tocht wordt voortgezet naar de kapel op de Rodeput.  

Wij hopen U met velen te mogen begroeten.  

Bestuur Stichting Kapel Sterre der Zee Rodeput. 

Parochie bijeenkomst 2013 
 

Het kerkbestuur van de parochie van de H. Bernardus 

nodigt haar parochianen, jong en oud uit voor het bijwonen 

van de jaarlijkse parochie bijeenkomst op woensdag 23 

oktober a.s. om 20.00 uur in de koffiekamer van de 

pastorie. In welke bijeenkomst speciaal aandacht 

geschonken zal worden aan de federatie vorming met de 

parochie van de H. Remigius te Simpelveld. 

 

Voor deze bijeenkomst werd de volgende agenda 

samengesteld: 

 

1) Vragen c.q. opmerkingen t.a.v. het financieel 

jaarverslag 2012 

2) Parochietreffen na de processie , het vormen van 

een werkgroep ter voorbereiding 2014  

3) Stand van zaken lopende projecten: 

4) Federatieconvenant: Parochies H. Remigius 

Simpelveld en H. Bernardus te Ubachsberg.  

5) Mededelingen 

6) Rondvraag. 

 

Mochten er nog parochianen zijn die agendapunten zouden 

willen toevoegen gelieve dit bij aanvang van de bijeenkomst 

te melden. 

 

Geïnteresseerden kunnen het financieel jaarverslag afhalen 

in parochiekantoor op dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur of 

opvragen bij de penningmeester tel: 575 0108 of e-mail: 

jan.spee02@gmail.com.  

 

Het bestuur 

 

 

tel:5750108
mailto:jan.spee02@gmail.com
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Dinsdag 1 oktober 

10.30 

Dag van de ouderen; 

19.00 

T.i.v. een familie; 

Donderdag 3 oktober 

19.00 

Thea Sauren; 

Vrijdag 4 oktober 
V.a. 9.00 Ziekencommunie aan 

huis 

18.30 

Aanbidding 

19.00 

H. Mis t.e.v. Maria Sterre der Zee, 

waarna lichtprocessie naar kapel  

Rodeput; 

Voor de intenties uit het intentieboek in 

de kerk; 

Harrie Otten (st); 

Ouders Bisschoff-Colleye; 

 

Zaterdag 5 oktober 

Weekend 27ste zondag d/h jaar 
Weekend Patroonsfeest 

H.Remigius 

17.45 

Jrd. ouders Vliex-Keijdener (st); 

Maria Neffke-Liesens (o); 

Vic Gehlen (o); 

Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st); 

Mathieu Lardinois (o); 

Jrd. Fred Prickarts; 

Ouders Houben-Ploumen; 

Jrd. ouders Grond-Strijthagen; 

Jrd. Johan Lauvenberg en fam.  

Snakkers  

Zondag 6 oktober 

11.00 Kindernevendienst 

Kerk. zangkoor Harmonia 

Jrd. ouders Bessems-Bindels en zoon 

George (st); 

Jrd. ouders Houppermans-Vijgen en Jos 

Houppermans (st); 

Jrd. ouders Huits-Hermans (st); 

Jrd. ouders Smeets-Renardy (st); 

Jrd. Zef Vijgen (st); 

Bernardine Widdershoven-Schuurman 

(o); 

Mimi Offermans-Frijns ( nms. buurtver. 

Kloeësterwei); 

Hub Cleuters (o); 

Mariets Moison-Brassé (o); 

Jrd. ouders Sevarts-Didden; 

Jrd. ouders Hubert Bonten en Elly  

Bonten-Ortmans; 

Ouders Frijns-Prickarts en t.g.v. een 

50ste verjaardag; 

Jrd. ouders Thill-Lerschen en Jeu en 

Mia Thill-Luiten; 

 

 

Dinsdag 8 oktober 

19.00 

Ouders Broekmans-Horbach (st); 

 

 

Donderdag 10 oktober 

19.00 

Lies Vankan-Vandeweijer (o); 

Jan Coerver en zoon Ralf (o); 

Ouders Leerssen-Pleijers,  

Clara en Casper; 

Zaterdag 12 oktober 

Weekend 28ste zondag d/h jaar 

17.45 

Jrd. Gusti Nijholt-Vliex (st); 

Jrd. Jetty Vaessen-Schneiders (st); 

Piet Schreuders (o); 

Fieny Hartzheim-Dumont (o); 

Sjir Hamers (o); 

Hub Schröder (o); 

Harry Bisschoff (o); 

Annie Herberichs-Heuts (o); 

Math Mobers; 

 

 

Zondag 13 oktober 

11.00 

Zwd. Piet Weusten; 

Jrd. Riet Coenjers-van Bekkum (st); 

Jrd. ouders Kohl-Grosjean (st); 

Voor priesterroepingen (st); 

Maria Vanthoor (st); 

Ouders Vliex-Demollin en zoon Loek 

(st); 

Math en Rob Grooten (nms. Tiny en 

mam); 

Jrd. ouders Souren-Kreuels; 

Jrd. ouders Moison-Driessen en kin-

deren en Mariets Moison-Brassé; 

 

 

 

Dinsdag 15 oktober 

19.00 

Voor de zieken van onze parochie; 

 

 

 

Parochie Sint Remigius Simpelveld 
Kerkdiensten  

 

Opgave misintenties voor Simpelveld 

Misintenties voor opname in het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met dinsdag 22 okt.  

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.  



 Pagina 9 

 

Donderdag 17 oktober 

19.00 

Echtp. Huveneers-van Ophoven (st); 

Thea Sauren; 

 

 

Zaterdag 19 oktober 

Weekend 29ste zondag d/h jaar 
Weekend Wereldmissiedag te-

vens collecte 

17.45 Kerk.zangkoor Huls 

Voor leden en overl. leden van tafel-

voetbalbond Zuid-Oosthoek b.g.v. 50 

jarig jubilieum; 

Jrd. ouders Coerver-Leunissen (st); 

Jrd. ouders Packbier-Schrijvers en zoon 

Wiel (st); 

Jrd. Herman de Wind (st); 

Jrd. Giel Houben (st); 

Sjef Lipsch (o); 

Anny Grond-Scheeren en dochter Bella; 

Regina Beckers-Wauben (o); 

Piet Stoffelen (o); 

Leny Wolters-Sluysmans (o); 

Keetje Packbier-Reijnders; 

Ger Didden; 

 

 

Zondag 20 oktober 

11.00 

Jrd. ouders Hamers-Hodiamont (st); 

 

 

Dinsdag 22 oktober 

19.00 

Vic Gehlen (nms.buurt); 

 

 

Donderdag 24 oktober 

19.00 

Als dankzegging b.g.v. 60 jarig huwelijk; 

 

 

 

 

Zaterdag 26 oktober 

Weekend 30ste zondag d/h jaar 

17.45 

Jrd. Hubert, Jos Heuts (st); 

Leny Ruyters-Deswijzen (v.w. verjaar-

dag); 

Jelle, Leo en Josta Kloth; 

Jan Coerver en zoon Ralf (o); 

Ouders Spronck-Hacking, zonen  

Hubert en Victor en Mia Kooiker, ou-

ders Darding en Haesen en Mathieu; 

Henk Zieltjens (o); 

 

 

Zondag 27 oktober 
11.00 koor: Zingend door het le-

ven, Eijs 

Koffiedrinken na de mis 

Jrd. ouders Hermans-Thomas (st); 

Jrd. ouders Souren-Kreuels (st); 

Troutje Merx-Bartholomé (o); 

Jrd. ouders Vliex-Pieters en schoonzoon; 

Ouders Smits-Coppens (t.g.v. verjaarda-

gen); 

 

 

Dinsdag 29 oktober 

19.00 

Voor de zieken van onze parochie; 

 

 

Donderdag 31 oktober 

19.00 

Giel en Bertha Xhonneux (st); 

Thea Sauren; 

 

 

……………………………………………………… 

Gedoopt: 

- 25 aug: Indy Zelis, dochter van  

Roland Zelis en Dana Palmen,  

Pannisserweide 10 

 

 

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

 

 

Overleden: 

 

-17 sept.:  

Gertruida Bisschops-Hoeben, 88 jaar, 

Verzorgingshuis Bocholtz 

 

Sterkte aan de familie. 
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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), 

violen, bolchrysanten, heide en grafstukken 

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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"Open Dag" van de Zusters van het 

arme Kind Jezus 
Open Dag vind plaats:  

Op 6 oktober 2013 van 13.00 -18.00 uur 

Kerkstraat 27 C 

6291 AB Vaals 

Dit is ons nieuw kloostertje, waar de internationale 

communiteit sinds mei 2013 woont. 

 

Iedereen die belangstelling heeft is welkom! 

 

Met hartelijke groet 

zr. Magda Veronika 

 

Dankbetuiging 
 

Graag willen we iedereen bedanken voor de gelukwensen, 

in de vorm van kaarten, bloemen en cadeaus die we op ons 

50 jarig huwelijk mochten ontvangen. Een speciaal woord 

van dank aan pastoor Pisters, het koor Oud Berglijsters,  

en de Fanfare. 

Het was geweldig;  te veel om op te noemen. 

Tilla en Jean Klinkenberg 

Mostardstraat 31, Ubachsberg 

 

 

Paus gebruikt hosties vervaardigd door 

gedetineerde 

ROME (RKnieuws.net) – Paus Franciscus heeft in juli van 

een Argentijnse gedetineerde een pakket met hosties 

gekregen die zij vervaardigde in de gevangenis. De paus 

heeft de hosties gebruikt voor meerdere 

eucharistievieringen en heeft een brief geschreven aan de 

gedetineerde om haar te bedanken. Dat meldt “Vatican 

Insider”. 

 

De 38-jarige Gabriela Caballero zit al drie jaar in de 

gevangenis ‘San Martin’ nabij Buenos Aires. Zij heeft er nog 

vier jaar voor de boeg. 

 

De vrouw vervaardigt de hosties in haar artisanaal labo. De 

Argentijnse bisschop van San Isidro gebruikt ook hosties 

die door de gedetineerde vervaardigd zijn. 

Paus Franciscus blijkt een bijzondere aandacht aan de dag te 

leggen voor gedetineerden. Toen hij kardinaal in Buenos 

Aires was, waste hij op Witte Donderdag telkens de 

voeten van gedetineerden, een gebaar dat hij ook als paus 

herhaalde in de gevangenis Casal del Marmo nabij Rome. 

 

Paus telefoneert met slachtoffer 

verkrachting 

ROME (RKnieuws.net) – Volgens Italiaanse media heeft 

paus Franciscus zondagnamiddag ongeveer een half uur lang 

getelefoneerd met een Argentijnse vrouw die het 

slachtoffer werd van verkrachting. De 44-jarige vrouw 

woont in Villa del Rosario in het noorden van het land. De 

dader was een politieagent. 

De paus heeft aandachtig naar de vrouw geluisterd, haar 

bemoedigd en haar gezegd dat ze vertrouwen moet hebben 

in Justitie. Hij heeft haar ook gezegd dat hij bereid is haar te 

ontvangen in het Vaticaan. De vrouw had de paus een brief 

geschreven waarin zij vertelde wat haar is overkomen. 

 

De dader is niet gestraft en zou zelfs promotie gekregen 

hebben op zijn werk. 

 

Gelovigen over paus Franciscus 

ROME (RKnieuws.net) – “Vatican Insider” heeft een aantal 

getuigenissen over paus Franciscus opgetekend van 

pelgrims die de jongste algemene audiëntie bijwoonden. 

Dat meldt Radio Vaticaan op zijn website. 

 

‘Aanvankelijk trok mij zijn directe en informele stijl aan. 

Nadien werd ik geraakt door zijn woorden en daden van 

diepe menselijkheid. Ik was erg ontroerd toen hij zei dat de 

Verlossing voor allen geldt’. 

 

‘Paus Franciscus slaagt erin op een efficiënte manier oude 

geloofsinhouden in een vernieuwde vorm te formuleren, 

http://www.rorate.com/vnieuws/index.php/74193-paus-gebruikt-hosties-vervaardigd-door-gedetineerde?utm_source=newsletter
http://www.rorate.com/vnieuws/index.php/74193-paus-gebruikt-hosties-vervaardigd-door-gedetineerde?utm_source=newsletter
http://www.rorate.com/vnieuws/index.php/74191-paus-telefoneert-met-slachtoffer-verkrachting?utm_source=newsletter
http://www.rorate.com/vnieuws/index.php/74191-paus-telefoneert-met-slachtoffer-verkrachting?utm_source=newsletter
http://www.rorate.com/vnieuws/index.php/74198-gelovigen-over-paus-franciscus?utm_source=newsletter
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meer aangepast aan de tijdsgeest. Er waait een andere geest 

aan de top van de Kerk en ik wil mijn bijdrage leveren aan 

deze buitengewone heropleving van het geloof. Ik heb het 

evangelie herontdekt en de revolutionaire kracht en 

actualiteit ervan ontdekt’. 

 

‘Zijn homilieën stralen authenticiteit uit. Dank zij hem 

woon ik weer eucharistievieringen bij. Ik zie hem als een 

priester van de straat in wie men het volle vertrouwen kan 

hebben.’ 

‘Wij hadden  nood aan een model van soberheid en 

eenvoud. Zijn  directe en authentieke stijl straalt 

vertrouwen uit en geeft zin aan een gedesoriënteerde 

wereld. Paus Franciscus brengt miljoenen ontmoedigde 

gelovigen in de wereld terug naar de Kerk’. 

 

Paus: vluchtelingen in leegstaande 

kloosters  
ROME - Paus Franciscus heeft 10 september een bezoek 

gebracht aan het vluchtelingencentrum Astelli in Rome. Het 

centrum, dat in 1981 werd opgericht, wordt beheerd door 

de Vluchtelingendienst van de jezuïeten en staat dagelijks in 

voor 450 vluchtelingen. Paus Franciscus wees in een  

toespraak op het drama van de immigratie en sprak over 

de manier waarop de landen die vluchtelingen opvangen 

moeten reageren.  

 

De Paus richtte zich rechtstreeks tot de religieuze 

instituten en stelde dat zij aandacht moeten hebben voor 

de tekenen van de tijd. “Lege kloosters moeten niet 

omgevormd worden tot hotels om zoveel mogelijk geld te 

verdienen maar ter beschikking gesteld worden van 

vluchtelingenprojecten”, zei hij. ‘Wij doen veel, maar 

misschien zijn wij geroepen om nog meer te doen’, voegde 

hij eraan toe. “Het is niet genoeg een broodje te geven, 

maar we moeten deze mensen begeleiden” 

 

Franciscus begaf zich zonder groot gevolg en zonder 

lijfwachten tussen de meer dan 500 immigranten. Hij werd 

meteen omringd door buitenlanders met wie hij sprak en 

die hij zegende.  

 

Paus Franciscus Foto: EPA  

 

 

 

 

Als het Ave Maria 

weerklinkt. 

De stem van de  

sopraan met het 

achtergrond koor zingt. 

Dringt dit tot 

diep in mijn innerlijke 

door. 

Bid tot Haar 

terwijl ik nederig 

mijn handen vouw. 

Dank voor al het goede 

vergeef mij al mijn zonden. 

Hier toon ik U mijn berouw 
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Woensdag 2 okt. 

19:00 

Tiny Kicken-Moulen  verjaardag (o); 

Annie Franssen-Schijns; 

Ronald Bosten; 

Zaterdag 5 okt. 

Weekeinde: 27ste zondag d/h jaar. 

19:00 Volkszang. 

1ste Jrd. Marcel Neven; 

Harrie Franssen (o); 

Erna Hutschemaekers-Vonken (nms. 

Hunsstraat); 

Fam. Freij; 

Hub van Wissen (verjaardag); 

Jrd. Tiny Souren-Frederix (st); 

Jrd. ouders Janssen-Lipsch (st.); 

Woensdag 9 okt. 

19:00 

Annie Franssen-Schijns; 

Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st.); 

Zaterdag 12 okt. 

Weekeinde: 28ste zondag d/h jaar. 

19:00 Gregoriaans. 

Bernardien Borghans (o); 

Tiny Kicken-Moulen (nms. Kerkstraat); 

Mien Hesdahl (o); 

Roos Hoenen-Muijtjens; 

Echtgenoten Bisschops-Engelen (st.); 

Jrd. Eugène Klinkenberg; 

Jrd. Joep Dautzenberg en  

Hetty Dautzenberg-de la Bije; 

Ouders Groven-Janssen en zonen Sjeng, 

Harrie, Giel en Harrie; 

Jrd. ouders Amkreutz-Daemen (st.); 

Jrd. ouders Schijen-Habets (st.); 

Jrd. ouders Bemelmans-Klinkenberg en 

dochter Ria (st.); 

Jrd. ouders Franssen-Heuts (st.); 

Woensdag 16 okt. 

19:00 

Annie Franssen-Schijns; 

Fam. Jongen-Offermans; 

Ouders Pieters-Groven; 

Jrd. Willem Hamers-Bex (st.); 

Zaterdag 19 okt. 

Weekeinde: 29ste zondag d/h jaar. 

Kerkcollecte Wereldmissiedag. 

19:00 GKZ. St. Bernardus met 

Jeugdfanfare en percusssie. 

Zwd. Ger Janssen; 

Hans Claessen (o); 

Tiny Colen-Hartmans (o); 

Harrie Franssen (o); 

Anny Voncken-Keulartz (o); 

Fam. Senden-Vliegen en  

Annie Senden-De Bie; 

Jrd. ouders Voncken-Habets en  

overleden familie; 

Ria Thewissen-Vliex (verj.); 

Jrd. echtgenoten Moulen-Possen (st.); 

Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st.); 

Woensdag 23 okt. 

19:00 

Annie Franssen-Schijns; 

Ouders Janssen-Schelen en zonen en 

Harold; 

Zaterdag 26 okt. 

Weekeinde: 30ste zondag d/h jaar. 

19:00 Oud Berglijsters. 

Elly Bemelmans-Dauven  

49ste Huwelijksdag (o); 

Jo Ernes-Vliegen (o); 

Jrd. Piet Willems en Netta Willems-

Vromen; 

Jrd. ouders Zinzen-Groenemeijer; 

Jrd. ouders Pakbier-Bex (st.); 

Woensdag 30 okt. 

19:00 

Annie Franssen-Schijns; 

 

Zaterdag 2nov. 

Weekeinde: 31ste zondag d/h jaar. 

Allerheiligen/Allerzielen Viering 

19:00 .Gregoriaans en volkszang. 

1ste Jrd. Anny Voncken-Keulartz; 

Harrie Franssen (o); 

Mien Hesdahl (o); 

Erna Hutschemaekers-Vonken (o); 

Tiny Kicken-Moulen (o); 

Piet Crutzen en de overleden ouders 

Crutzen en Pieters en tevens voor  

Annie Bisschops; 

Wiel Wiertz; 

Voor zus Els en haar broer  

Sjef Klinkenberg; 

Voor Tony; Elvire en Sjef; 

Ouders Hartmans-Koch en  

echtgenoten Hartmans-Krings; 

Jrd. Hub en Anneke Aelmans-Voncken; 

 

Zondag 3nov. 

15:00 Volkszang. 

Allerzielendienst; 

 

 
……………………………………………………… 

Overleden: 

- 4 sept: Ger Janssen,  

79 jaar, Aldegondestraat 8 

 

 

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

 

Parochie Sint Bernardus Ubachsberg 
Kerkdiensten  

 

Opgave misintenties Ubachsberg 

Misintenties voor het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met dinsdag 22 okt., 

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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Zoek de 5 verschillen en 

kleur de tekeningen 

KOM JIJ OOK NAAR DE KINDERCLUB ? 

Hallo kinderen, de volgende kinderclub is weer op 

WOENSDAG 2 oktober 

14-16 uur parochiezaal Simpelveld 

Thema = Wereldmissiemaand Tanzania 
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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 29 oktober. 

Redactie 

Mieny Grooten-Kleijnen, Hein Lemmens, Pastoor Pisters 

Inleveren kopij volgende uitgave  

Uiterlijk 22 oktober. Liefst per e-mail: 

redactie@parochiesimpelveld.nl 

Opgeven misintenties volgende uitgave 

Misintenties t/m 30 november kunt u opgeven t/m 22 okt. 

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

