SIMPELVELD en UBACHSBERG

Allerzielen 2012—2013
Ben jij ook wel eens alleen?
Al ben je tussen duizend mensen
Heel anoniem, waar moet je heen
Wie kent jouw diepste, liefste wensen?
Je denkt dat niemand om je geeft
Dat niemand blij met jou kan zijn
Echt alles voor jou over heeft
Weet van je zorgen en je pijn
En toch, je kunt het echt geloven
Die mens die heeft voor jou bestaan
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Overledenen Simpelveld
Bernardina Widdershoven-Schuurman

84 jaar

Piet Schreuders

75 jaar

Trees Seroo-Lemmen

80 jaar

Sjir Hamers

81 jaar

Annie Kühtreiber-Merx

77 jaar

Henk Zieltjens

67 jaar

Fieny Hartzheim-Dumont

91 jaar

Erna Dautzenberg-Hissel

88 jaar

Enny Vroomen-Hustin

81 jaar

Mimi Offermans-Frijns

85 jaar

Sjef Lipsch

71 jaar

Hub Schröder

84 jaar

En is, elk mensverstand te boven,
Gestorven en weer opgestaan
Om elke stap met je te gaan
Heel dichtbij, je zelfs te dragen
Elke dag je bij te staan
Je hoeft het enkel maar te vragen
Hij zal met jou de strijd aanbinden
Tegen eenzaamheid en pijn
Open je hart, je zult hem vinden
En nooit, nee nooit alleen meer zijn
Marian van der Veen-Niemeijer

Allerzielen 2012—2013
Wij herdenken de overledenen die vanuit de St.
Bernarduskerk aan God zijn toevertrouwd. Zondag 3
november om 15.00 uur zullen we voor hen een kaarsje
ontsteken in de kerk. Moge het eeuwige licht hen
verlichten.
In de Sint Remigiuskerk in Simpelveld herdenken wij de
overledenen op vrijdag 1 november om 15.00 uur.

Hub Cleuters

88 jaar

Annaliese den Held-Förster

78 jaar

Fina Vleugels-Vanderheijden

92 jaar

Harry Bisschoff

83 jaar

Mientje Kremer-van Wersch

96 jaar

Lei Leclaire

73 jaar

Maria Neffke-Liesens

90 jaar

Bèr Bosch

69 jaar

Philomène Bosten-Cremer

90 jaar

Hub Daniëls

80 jaar

Eed Boltong

71 jaar

Troutje Merx-Bartholomé

83 jaar

Jozi Mesaric

83 jaar

Sjef Vaessen

74 jaar

Mia Einerhand-Schetters

82 jaar

Vic Gehlen

90 jaar

Els Koll-Godschalk

82 jaar

Maria Heuts-Vaessen

99 jaar

Annie Herberichs-Heuts

89 jaar

Regina Beckers-Wauben

79 jaar

Josephine Houbiers-Vaessen

87 jaar

Gerda Slangen-Carré

87 jaar

Leny Wolters-Sluysmans

76 jaar
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SWOBS COMPUTERHOME
Wilhelminastraat 19 te Bocholtz

www.computerhome.info
U kunt nu weer inschrijven voor de cursussen, welke starten begin
januari 2014. Dit is het aanbod:
Cursussen
Lessen
Kosten
Windows 7/8 beginners
10
€ 80
Windows 7/8 gevorderden
10
€ 80
Internet / e-mail / internetbankieren
10
€ 80
Opfris cursus (Windows / Internet)
6
€ 40
Word 2007
10
€ 80
Excel 2007
10
€ 80
Fotobewerking met Adobe Photoshop
-Elements 11 ( inclusief programma)
11
€ 110
Diashow maken met Arcsoft
8
€ 80
Videoshow maken met Magix Video Deluxe
2013 (inclusief programma )
10
€ 110
Workshop gebruik tablet / iPad
3à4
€ 40
Workshop overstap naar Windows 8
3à4
€ 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
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Elly Pagen-Coonen

87 jaar

Voedselbank

Piet Stoffelen

76 jaar

Jan Coerver

75 jaar

Ook in 2013 zien parochies Simpelveld en Ubachsberg het
ondersteunen van de voedselbank als een NOODzaak.

Hein van Loo

82 jaar

Mariets Moison-Brassé

72 jaar

Miep Slangen-Moonen

87 jaar

Martha Franssen-Schumacher

72 jaar

Lies Vankan-Vandeweijer

97 jaar

Mathieu Lardinois

88 jaar

Johan Schielen

89 jaar

Johan Smits

80 jaar

Piet Weusten

84 jaar

Gerda Bisschops-Hoeben

88 jaar

Tiny Knobbe-Janssen

81 jaar

Ben van der Weerden

50 jaar

Sophie Hounjet-Hamers

84 jaar

Finy Weusten-Lennartz

83 jaar

Gerdie Hamers-Froon

75 jaar

Germaine Sluysmans-Vanderhoeven

66 jaar

Truus Meijs

56 jaar

Tiel Schrijvers-Broecheler

102 jaar

Overledenen Ubachsberg
Elly Bemelmans-Dauven

72 jaar

Tiny Colen-Hartmans

74 jaar

Mien Hesdal

74 jaar

Bernardine Borghans

86 jaar

Harrie Franssen

81 jaar

Jo Ernes-Vliegen

77 jaar

Els Klinkenberg

82 jaar

Erna Hutschemaekers-Vonken

82 jaar

Tiny Kicken-Moulen

86 jaar

Hans Claessen

80 jaar

Mia Vrouwenraets-Sluijsmans

62 jaar

Ger Janssen

79 jaar

Paula Heuts-Klinckenberg

87 jaar

Ger Mom

65 jaar

Mia Senden-Hutschemaekers

80 jaar

Opbrengst collecte Nierstichting
De onlangs gehouden collecte voor de Nierstichting heeft
in Ubachsberg het mooie bedrag van € 583,38 opgeleverd.
Een hartelijk dank naar de inwoners voor hun bijdrage en
naar de collectanten voor hun goede inzet

We zoeken nog vrijwilligers om de actie wederom te laten
slagen
Sinds enkele jaren is er, net als op vele andere plekken, in
de parochies van Simpelveld en Ubachsberg in december
een speciale actie ter ondersteuning van de Voedselbank.
Ook in 2013 nog steeds een NOODzakelijk fenomeen in
onze samenleving. Het doel van deze jaarlijkse actie is om
voor de feestdagen aan de mensen/gezinnen die afhankelijk
zijn van de voedselbank iets extra’s te kunnen bieden. Het
is, vooral voor hen, niet vanzelfsprekend dat het vieren van
kerst en oud en nieuw gepaard mag gaan met iets speciaals
op tafel.
Deze december actie, die dit jaar op vrijdag 13 en zaterdag
14 december in Plusmarkt Schouteten te Simpelveld zal
worden gehouden (voor Ubachsberg is er een andere
regeling) is dan ook vooral gericht op het verzamelen van
extra voedselproducten, die velen van ons als normale
levensbehoefte zien.
In de volgende uitgave van het parochieblad gaan we
uitgebreid in op deze actie.
De werkgroep die deze activiteit aanstuurt heeft beide
dagen (13 en 14 december) een flinke groep vrijwilligers
nodig die bereid zijn de stands in de Plusmarkt te
bemannen en de bezoekers te stimuleren deel te nemen
aan deze actie. Het zou fijn zijn als de bestaande groep
vrijwilligers nog uitgebreid kan worden. We nodigen
hiervoor zowel mensen van de parochie Simpelveld als de
parochie Ubachsberg uit.
Als u op vrijdag 13 of zaterdag 14 december één of twee
uurtjes tijd zou hebben om de actie voor de voedselbank
letterlijk te ondersteunen laat dit dan svp even weten door
contact op te nemen met een van de leden van de
werkgroep:
Joop Heuts

045 544 2827

Marlies en Jo Baggen

045 544 2213

Maria Schouteten

045 575 2501 (voor Ubachsberg)

of stuur een e-mailberichtje naar : joopheuts@gmail.com
(mensen die vorig jaar hebben meegewerkt hoeven niet
opnieuw te reageren, zij worden door de werkgroep
benaderd!)
De werkgroep ‘ondersteuning voedselbank’ is overtuigd
van de meerwaarde die uw inzet bij deze actie kan
betekenen voor onze medemens in nood.
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Dank

KERKDIENSTEN TIJDENS DE
FEESTDAGEN

Uw blijken van medeleven na het overlijden, alsmede uw
aanwezigheid bij de begrafenis van mijn man, onze vader en
opa Ger Mom hebben wij zeer gewaardeerd.

SIMPELVELD
Dinsdag 24 december

Wij danken u hiervoor hartelijk. Een extra woord van dank
aan Pastor de Haas voor de mooie uitvaart.

Kerstavond
Kinderkerstviering

17.00 uur

Tiny Mom, kinderen en kleinkinderen.

Kerstavondviering

19.30 uur

De opbrengst voor de Stichting ALS was € 461,80, waarvan
€ 120,80 werd opgehaald in de Oude Schoolstraat. In naam
van Ger hiervoor bedankt.

ste

11.00 uur

de

9.45 uur

Woensdag 25 december 1 Kerstdag
Donderdag 26 december 2 Kerstdag
Dinsdag 31 december

Oudejaarsdag

17.45 uur

Woensdag 1 januari

Nieuwjaarsdag

11.00 uur

Kerstavond
Kinderkerstviering
Kerstavondviering

18.15 uur
20.45 uur

UBACHSBERG
Dinsdag 24 december

Woensdag 25 december 1ste Kerstdag
de

9.45 uur

Donderdag 26 december 2 Kerstdag

11.00 uur

Dinsdag 31 december

19.00 uur

Oudejaarsdag

Gouden bruiloft
Op 24 november herdenkt het bruidspaar Brauwers-Vijgen,
Dorpstraat Simpelveld, dat het 50 jaar geleden is dat zij in
het huwelijksbootje stapten Wij wensen hen een fijne dag
toe en nog veel gelukkige jaren samen.

Wees waakzaam
De laatste tijd worden weer bloemen en voorwerpen
ontvreemd op de begraafplaats van Simpelveld. Wees alert
en waarschuw svp de politie als u iets verdachts ziet: tel.
0900-8844.

Extra kerkcollecte
In het weekend van 16/17 november is er een extra
collecte voor Katholiek Jongerenwerk Nederland

Adventskransen maken
Op 27 november van 14.00 tot 15.00
uur zijn alle kinderen welkom in De
Klimboom te Simpelveld om een
adventkrans te maken, die plechtig
gezegend zal worden op zondag 1 december in de H. Mis
van 11.00 uur.

Koffiedrinken na de mis
Op zaterdag 2 november is er koffiedrinken na de mis op
Ubachsberg en voor Simpelveld op zondag 24 november.

Rouwen doe je niet alleen
Woensdagmorgen 6 november (10.30 uur parochiezaal
Simpelveld) en/of vrijdagmiddag 8 november (16.00 uur
pastorie Ubachsberg) is er een kennismakingsbijeenkomst
voor allen die mee willen doen aan de rouwverwerking. Is
afgelopen tijd een dierbare in uw midden gestorven en wilt
u samen met anderen uw ervaringen delen? Wees welkom.
De koffie staat klaar en bovenal een luisterend oor. Groet
Pastoor Pisters.

Kerkhof Ubachsberg in het volle licht
Op zaterdag 2 november om 19.00 uur, Allerzielendag,
nodigen wij u uit voor een plechtige eucharistieviering in de
Bernarduskerk waarin de overledenen herdacht worden.
Na afloop van deze viering gaan we met alle kerkgangers
naar het kerkhof om een graflichtje te ontsteken bij de
graven van onze dierbaren. Het graflichtje wordt na de
dienst aan ieder gezin uitgedeeld en daarna aangemaakt en
geplaatst bij het graf van hun familie (er is een kerkcollecte
voor een vrije gave).
Het kerkhof zal die avond sfeervol verlicht zijn met
brandende fakkels. Na afloop is er gelegenheid om een
kopje koffie te drinken op de pastorie.

Diamanten bruidspaar
Vorige week vierden Maria en Mathieu Spronck,
Stampstraat 81, hun 60-jarig huwelijk. Er was een H. Mis
tot dankzegging en een klein feestje na afloop. Van harte
proficiat !

Waarom ik de naam van
Franciscus koos ?
Omdat hij de belichaming
is van de armoede.
En ik wil een arme Kerk
voor arme mensen.
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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.

Restaurant en partycentrum
Dirksstraat 2, 6367 HW Ubachsberg
Telefoon 045-5754443
Ma. + do. Gesloten
E-mail: khc.francken@online.nl
www.montagnard.nl

Voor de gunstige
huurprijzen,
zie onze website.
Tevens ook de verhuur
van diverse soorten
afvalcontainers.
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Opbrengst Wereldmissiedag
In Ubachsberg hebben de envelopjes van de kinderen €
123,73 opgebracht en de collecte € 173,84. In Simpelveld
€ 414,42.

Zegening Hubertusbrood
Op zaterdag 9 november is er de
zegening van het Hubertusbrood in
de Hubertusmis van 19.00 uur.
In het weekend van 2/3 november
zal het brood gezegend worden in de
Sint Remigiuskerk. Men dient het
brood zelf mee te nemen en voor de
mis op het tafeltje bij het
priesterkoor te leggen.

hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken
gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en
opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij
gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u
toe gekomen?” En Jezus’ antwoord luidt: “Alles wat jullie gedaan
hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of
zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” (volgens Matteus
25, 35-40).

De naakten kleden
Op vrijdagnamiddag 8 november (van 17.00 - 18.30 uur) en
zaterdagmorgen 9 november (van 10.30-12.30 uur) zijn de
vormelingen in de parochiezaal aanwezig om overtollige
kinderkleding in ontvangst te nemen, om deze kleding te
schenken aan mensen die minder hebben. De kleding gaat
naar een kledingproject in Roemenië, waar de
kinderkleding goed benut zal worden en gegeven wordt aan
de kinderen die het echt nodig hebben.

Programma Ouderenvereniging
Ubachsberg
Ziekencommunie
De ziekencommunie wordt in november i.v.m.
Allerheiligen rondgebracht op vrijdag 8 nov.

Vormselproject 2013-2014 Simpelveld
Op woensdag 2 oktober zijn 36 vormelingen uit onze
parochie gestart met hun vormselvoorbereiding. Naast de
gewone godsdienstlessen in de klas is er nog een klein
buitenschools diaconaal project. In overleg met ouders,
school en parochie is net als vorig jaar gekozen voor het
thema “De 7 werken van barmhartigheid”.
De zeven werken van barmhartigheid zijn :

Dinsdag 6 November
Soosgebouw)

2013

(aanvang

19.30

uur;

Boeiende dia - lezing door Léon van Loo uit Voerendaal
over Kerkgebouwen, Kloosters en Kapellen in Limburg.
Samen met Léon kijken we naar dia's van kerk- en
kloostergebouwen door de eeuwen heen met een
toelichting op de stijlen en het plaatsen in de tijd dat ze
gebouwd werden en door wie.
Natuurlijk is er ook aandacht voor de kunst in de kerken
en de kloosters met daarbij bijzondere aandacht voor de
fraaie glaskunst en de makers van deze glaskunst.
Uiteraard komen ook de kerken, kloosters en kapellen van
de gemeenten Voerendaal en Simpelveld uitgebreid aan
bod. De toegang is gratis ; ook niet leden zijn van harte
welkom.

De hongerigen voeden - De dorstigen laven
De naakten kleden - De vreemdelingen herbergen

Dankbetuiging

De zieken verzorgen - De gevangenen verlossen De doden begraven
Zes van deze werken zijn gebaseerd op de woorden van
Christus volgens het Evangelie volgens Matteus, waar Jezus
zegt:
“Ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie
gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen
mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie
bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”
Dan zal men antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u

Beste parochianen,
Op 15 september j.l. is mijn vader op 82-jarige leeftijd
overleden. Velen van u hebben op de een of andere manier
meegeleefd, in uw gebed, met een troostend woord of een
hartverwarmend condoleancekaartje. Velen van u waren
ook aanwezig in de avondwake of uitvaartmis in de
Laurentiuskerk te Voerendaal. Daarvoor wil ik u, langs deze
weg, mede namens mijn familie, van harte “dank u wel”
zeggen.
Pastoor Pisters.
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Parochie Sint Remigius Simpelveld
Kerkdiensten

Opgave misintenties voor Simpelveld
Misintenties voor opname in het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met dinsdag 19 nov..
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 .

Vrijdag 1 november
Allerheiligen
10.00 Kerk. zangkoor Harmonia

Echtp. Nic Loo en Trautje Dautzenberg
(st);
Jrd. ouders Strijthagen-Geurts (st);
Jan Bemelmans;
Maria Neffke-Liesens (o);
Hub Daniëls (o);
Mimi Offermans-Frijns (nms. buurt
Kloeësterwei);
Ouders Bisschoff-Colleye;
Piet Weusten en Finy WeustenLennartz (o);
Clara Schielen-Hameleers;
Harrie Otten;
Tiel Schrijvers-Broecheler (o);
15.00
Allerzielendienst
Kerk.zangkoor Harmonia
(Geen avondmis)

Zaterdag 2 november
Weekend 31e zondag d/h jaar
Weekend zegening Hubertusbrood
17.45

1e jrd. Piet Daniëls, tevens voor Hub en
Leo Daniëls en overl. ouders;
Jrd. Ben Bodelier (st);
Jrd. Troutje Meisters-Voncken (st);
Ouders Storms-Sijben en dochter Annie
(st);
Harry Bisschoff (o);
Vic Gehlen (o);
Jrd. Leonie Bleijlevens-Pelzer;

Zondag 3 november
11.00

Zwd. Gertruida Bisschops-Hoeben;
Jrd. ouders Hamers-Peeters en zoon Jos
(st);
Jrd. echtp. Jacobs-Schmelzer (st);
Maria Kohl-Schrijvers (st);
Jrd. Peter Wolkenar;
Jrd. Annie Engelen-Hollands;

Dinsdag 5 november
19.00

Voor de overl. van fam. BisschoffColleye (st);
Ouders Broekmans-Horbach (st);
Overl. ouders en kinderen Xhonneux
(st);

Donderdag 7 november
19.00

Jrd. Diny Schepers (st);
Ouders Meisters-Schepers;

Zaterdag 9 november
32e zondag d/h jaar
17.45

Zwd. Ben van der Weerden;
Jrd. ouders Claessens-Heuts (st);
Ouders Hermans-Thomas (st);
Fieny Hartzheim-Dumont (o);
Josephine Houbiers-Vaessen (o);
Kety van Tilburg-Bisschops;
Jrd. ouders Bleijlevens-Souren en Lena
Souren;
Jrd. ouders Weijers-Vleugels;
Hubert Leymans;
Ouders Weijers-Vleugels;

Leny Wolters-Sluysmans, jrd. Heinz
Wolters en ouders Wolters-Offermans
(o);

Zondag 10 november
11.00 Caeciliaviering
Kerk.zangkoor Harmonia en harmonie St. Caecilia
Kindernevendienst

1e jrd. Bernardina WiddershovenSchuurman (o);
Jrd. fam. Leerssen-Houben (st);
Voor overl. gelovigen (st);
Annie Herberichs-Heuts (o);
Math en Rob Grooten (nms. Tiny en
mam);
Mariets Moison-Brassé (o);
Johan Schielen (nms.buren Kloosterstraat);
Ouders Wetzels-Kreukels en dochter
Annie;
Jrd. Jan Rouhl en ouders RouhlBrouwers;
Voor leden en overl. leden van
harmonie St. Caecilia en kerk. zangkoor Harmonia;

Dinsdag 12 november
19.00

Voor de zieken van onze parochie;

Donderdag 14 november
19.00

Lies Vankan-Vandeweijer (o);
Thea Sauren;
Bertien, Johan en Wiel Leymans;

Zaterdag 16 november
Weekend 33e zondag d/h jaar
2e collecte Nationale Jongerencollecte
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17.45

Zwd. Tiny Knobbe-Janssen, tevens jaardienst Roel Knobbe;
1e jrd. Piet Schreuders (o);
Regina Beckers-Wauben (o);
Ouders Vaessen-Vrusch, uit dankbaarheid;
Jrd. fam. Schmeets-Drouven;
Ouders Leymans-Collin (st);

Zondag 17 november
11.00

Zwd. Sophie Hounjet-Hamers;
Zwd. Finy Weusten-Lennartz, tevens
voor Piet Weusten;
Jrd. ouders Didden-Claessens (st);
Jrd. ouders Rikers-Bouwens (st);
Sjir Hamers (o);
Jrd. ouders Vrusch-Vaessen en zoon
Piet;
Jrd. Frans en Josephine NotebornBergmann;
Jrd. Leo Kohl;
Jrd. Mathieu Smeets;
Ben Starmans;

Dinsdag 19 november
19.00

Erna Dautzenberg-Hissel (o);
Vic Gehlen ( nms. buurt);

Donderdag 21 november
19.00

Jrd. Keetje Creusen-Bertholet;

Zaterdag 23 november
Weekend Christus, Koning van
het heelal
17.45 Mannenkoor David

1e jrd. Trees Seroo-Lemmen;
Jrd. Willem van de Hove (st);
Hub Schröder (o);
Jrd. Wiel en Kitty Dirkx-Hanssen;
Maria Neffke-Liesens (o);
Jrd. ouders Hundscheid-Heynen en
Hans Hellenbrand;
Jan Coerver en zoon Ralf (o);
Ouders Didden-Habets, zoon Ger en
schoonzonen Jo en Wiel;

Leden en overl. leden mannenkoor
David, speciaal voor de dit jaar overleden leden Hub Dani ёls, Manfred Berks
en Henk Reumkens;
Jrd. Sjef Voragen;
Jrd. ouders Baggen-Bisschops en kleinzoon Erik, jrd. ouders ScheepersFranken en zoon Allie;
Jrd. ouders Godschalk-Prumpeler;

Mariets Moison-Brassé (o);
Mathieu Lardinois (o);
Piet Weusten en Finy WeustenLennartz (o);
………………………………………………………

Overleden:

19.00

- 21 sept: Ben van der Weerden,
50 jaar, Schilterstraat 5
- 25 sept: Tiny Knobbe-Janssen,
81 jaar, Oude Molsbergerweg 11
- 30 sept: Sophie Hounjet-Hamers,
84 jaar, Akelei 6, Gulpen, v/h Molsberg
- 1 okt: Finy Weusten-Lennartz,
83 jaar, Mr.Jongenstraat 21
- 2 okt: Gerdie Hamers-Froon,
75 jaar, Kloosterplein 40
- 6 okt: Germaine SluysmansVanderhoeven, 66 jaar, Irmstraat 15
- 10 okt: Truus Meijs,
56 jaar, Scheelenstraat 43
- 11 okt: Tiel Schrijvers-Broecheler,
102 jaar, Zorgcentrum Bocholtz

Johan Schielen (nms. buren Kloosterstraat);

Sterkte aan de familie.

Zondag 24 november
11.00 Kerk. zangkoor St. Joseph
Bocholtz
Koffiedrinken na de mis

Zwd. Germaine SluysmansVanderhoeven;
Jrd. ouders Andriolo-Wierts (st);
Jrd. Leo Boormans, Jozef Boormans en
Tonia Boormans-Pergens (st);
Jrd. ouders Vogt-Snackers (st);
Erna Dautzenberg-Hissel (o);
Tot dankzegging bij 50 jarig huwelijk
en voor overleden familie;

Dinsdag 26 november

Donderdag 28 november
19.00

Giel en Bertha Xhonneux (st);

Zaterdag 30 november
Weekend 1e Advent
17.45

Zwd. Truus Meijs;
Zwd. Tiel Schrijvers-Broecheler;
Henk Zieltjens (o)
Jrd. Jo Cremers;
Troutje Merx-Bartholomé;
Jrd. Sjef Bruls;

Zondag 1 december
11.00 Kindernevendienst

Jrd. Leonie Didden (st);
Jrd. Maria Heuts-Luja (st);
Ouders Otto en Tieneke Lemke-Eggen
(st);
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………………………………………………………

Gedoopt:
- 29 sept: Tieme Erkens,
zoon van Roy Erkens en Dunja
Pennings, St. Nicolaasstraat 2
- 6 okt: Joep Lukassen,
zoon van Pascal Lukassen en Esther
Severens, St. Nicolaasbergweg 9
- 13 okt: Mats Schoonbrood,
zoon van Ralf Schoonbrood en Maud
Bleijlevens, Panneslagerstraat 1a
- 13 okt: Imke Noteborn,
dochter van Ivo Noteborn en Cindy
Sanders, Karolingenstraat 12
Welkom in onze Kerk
………………………………………………………

Raymond Spork
Ruime sortering RVS badkamer– en
toiletaccessoires, o.a. Blomus, Geesa, Keuco
Grote keuze in bad– en w.c. matten,
o.a. Aquanova, Floris, Meusch, Spirella.
Altijd leuke aanbiedingen

Installatiebedrijf RAYMOND SPORK
Vroenhofstraat 5
6369 AP SIMPELVELD
Telefoon: 045 - 544 03 72

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

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

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

Zaterdag
van 9.00 tot 16.30 u.

Rolduckerweg 62 a / b
www.soureth.nl
6422 PT HEERLEN
tel.
045 541 00 66
Mob. 06 51 82 69 70 of 06 51 05 72 56
NU VERKRIJGBAAR:

Fruitboompjes en haagplanten

(op bestelling)

betaal tijdelijk 6% BTW i.p.v. 21% op arbeidskosten
voor tuinaanleg en onderhoud
neem vrijblijvend contact met ons op voor een offerte

Pagina 10

Aansluitend vindt in verenigingslokaal “Oud Zumpelveld”
de interne huldiging van de jubilarissen, in het bijzijn van
hun gezin en familieleden, plaats.

Programma November/December 2013
Zij Actief afd. Ubachsberg.
-Dinsdag 12 November 2013 ( aanvang 19.30 uur;
Soosgebouw )
Dorpsdichter Peter Crombach
Peter laat ons kennis maken met zijn veelzijdigheid en
creativiteit.

De 5 jubilarissen Lies, Hub, Jo, Sjef en Keetje, die samen
175 jaar lid zijn van Harmonia, zijn zeer gerespecteerde
koorleden, die het koor hoog in hun vaandel hebben staan.

Voor leden gratis toegankelijk; niet leden betalen € 2.50
-Dinsdag 26 November 2013 ( aanvang 19.30 uur;
Soosgebouw )
Spellenavond
Onder het genot van een hapje en een drankje gaan wij
ouderwetse spellen spelen !
Alleen toegankelijk voor leden.
-Dinsdag 10 december 2013
van links naar rechts: Sjef Huits, Hub Huits, Lies Leunissen en Jo Olfen

Kerstviering
Vanaf 18.15 uur heten wij onze leden in het Soosgebouw
van harte welkom voor een Kerstviering in een sfeervolle
ambiance.
Wij vragen voor het volgend jaar nog nieuwe
bestuursleden ; vrijwilligers zijn ook van harte welkom.

KERKELIJK ZANGKOOR HARMONIA
HULDIGT 3 ZILVEREN EN 2 GOUDEN
JUBILARISSEN
Op zondag 10 november a.s. zet Kerkelijk Zangkoor
Harmonia de zilveren jubilarissen Lies Leunissen (sopraan),
Hub Huits (bas-bariton), Jo Olfen (bas) en de gouden
jubilarissen Sjef Huits (bas, bas-solist) en Keetje Schrijvers
(was alt, nu erelid) in het zonnetje.
De feestdag in het kader van de St. Caeciliaviering begint
die dag traditiegetrouw in de St. Remigius-parochiekerk in
Simpelveld met een hoogmis om 11.00 uur, die het koor
samen met harmonie St. Caecilia zal opluisteren. Harmonia
brengt onder leiding van dirigent Jean Lardinois naast de
Missa Brevis in B dur “Kleine Orgelsolo-messe” van Joseph
Haydn en A Mass for Peace “The armed man” van Karl
Jenkins, de meerstemmige gezangen Signore delle cime van
G. de Marzi en Tui sunt coeli van J. Gruber ten gehore. Ben
Kerkhof begeleidt het koor aan het orgel.
Na de mis wordt een bezoek gebracht aan het kerkhof,
waar de overleden leden van beide verenigingen worden
herdacht.

Heel bijzonder is het feit dat de broers Sjef en Hub
respectievelijk 60 en 40 jaar zanger zijn en dat zij
dus samen goed zijn voor 100 jaar zangvreugde!
Lies draagt als sopraan al 25 jaar haar steentje bij en is
trouw aanwezig op repetities en uitvoeringen. Zij is een
koorlid dat liever niet op de voorgrond staat, maar daarom
zeker niet minder waardevol is. Moderne
communicatiemiddelen zijn niet aan haar besteed, want Lies
houdt het meest van het onderhouden van mondelinge
persoonlijke contacten. Op sportgebied is Lies erg actief
geweest, want zij heeft jarenlang gekegeld en
competitietennis gespeeld. Zij houdt van puzzelen, met
name woordzoekers en wandelt nog steeds graag.
Hub versterkt al 25 jaar lang de bas-baritongelederen. Hij
zingt al 40 jaar, maar is vanwege avondschool een aantal
jaren geen lid geweest. Hub is altijd trouw aanwezig op
repetities en uitvoeringen en komt als het enigszins
mogelijk is naar uitvoeringen van het kleinkoor, dat met
veel toewijding met name de wekelijkse begrafenissen
muzikaal verzorgt. Ook luistert hij samen met andere
koorzangers op zondagmorgen om 11.00 uur de hoogmis
op. Hub is een echt verenigingsmens en heeft humor; hij
was op carnavalsrepetities vaak zeer origineel verkleed en
in 2002 was hij graag voor één avond prins, samen met
prinses Marlou. Hij houdt van muziek; hij is al 7 jaar lid van
Simpelvelds Mannenkoor David en speelt ook orgel en
keyboard. Tsjechië, de Moravische blaasmuziek, cultuur en
folklore boeien hem bijzonder en hij onderhoudt dan ook
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nauwe contacten met Moravische muzikanten, die ook in
Simpelveld concerten hebben gegeven.
Ook Jo is als bas al 25 jaar trouw aanwezig op repetities en
uitvoeringen en is als radertje in het grote geheel
onmisbaar, omdat het koor op hem en zijn stem kan
vertrouwen. Wat Jo boeit is de mooie koormuziek van een
gemengd koor en het feit dat je als koor ten dienste staat
van de gemeenschap. Hij heeft lang meegezongen in het
kleinkoor, maar kan nu helaas minder vaak aanwezig zijn,
omdat hij ook graag tijd besteedt aan het passen op zijn
kleinkinderen. Hij en zijn vrouw Marian nemen hen o.a.
mee naar peuterconcerten, zodat zij op jonge leeftijd al
met muziek in aanraking komen. Niet alleen zorgen zij zo
voor de “Nachwuchs” maar ook hebben zij in de loop der
tijd 2 leden geworven voor het koor.
Sjef is al 50 jaar lang een goed en gewaardeerd lid van het
koor. Hij en zijn broers Hein en Hub hebben hun muzikale
talenten niet van een vreemde, want hun vader en twee
ooms waren jarenlang lid van het kerkelijk zangkoor en van
mannenkoor David en ook in de familie van hun moeder
werd de zangkunst beoefend. Sjef zong dan ook al op
jeugdige leeftijd mee in het knapenkoor dat onder leiding
stond van dirigent Coenen. Sjef speelde jarenlang de bas
tuba bij Fanfare Eendracht Huls totdat het lid zijn van 2
verenigingen moeilijk werd. Hij koos toen voor Harmonia
en versterkte zeer plichtsgetrouw de basgelederen op
repetities en uitvoeringen, niet alleen bij het groot koor,
maar ook bij het kleinkoor en op zondagochtend bij het
opluisteren van de hoogmis. Sinds jaar en dag draagt hij als
bas-solist zijn steentje bij tot het welslagen van
uitvoeringen en nog steeds wordt nooit tevergeefs een
beroep op hem gedaan, zodat zijn warme diepe basstem, of
solo of met een andere zanger of zangers, vaker te horen
is. Hij doet dit graag, met veel gevoel en verve. Sjef heeft
ook nog andere hobby´s; hij heeft vroeger veel gefietst,
schaakt nu op de schaakcomputer en geniet van zijn vele
wekelijkse kaart-uren.
Keetje was met haar altstem 43 jaar lang een steun voor
anderen en als zodanig een gewaardeerde zangcollega. Zij
heeft altijd trouw alle repetities en uitvoeringen, zowel van
het groot koor als van het kleinkoor, bijgewoond, totdat zij
in 2006 tot erelid werd benoemd. Zij hield van het
koorgebeuren, ook na de repetitie en was steevast van de
partij als er eens iets opgevoerd moest worden op
feestavonden. Op de carnavalsrepetitie in 2001 werd zij
samen met haar man Pierre voor één avond uitgeroepen
tot “Prinsenpaar van het koor” en zij zorgden toen voor

Keetje Schrijvers, erelid

een gezellige avond. Als erelid komt Keetje, wanneer zij
kan, naar de St. Caeciliafeesten en zit zij als trouwe fan van
het koor beneden in de kerk te luisteren en te genieten.
Het bestuur, de dirigent en alle leden danken de
jubilarissen van harte voor hun betrokkenheid en inzet in al
die vele jaren en wenst hen en hun familieleden een
onvergetelijk jubileumfeest toe!

Zaterdag 23 november Leedjeskonkoer
GenBerg
Op zaterdag
Leedjeskonkoer
Leedjeskonkoer
vindt plaats in
Ubachsberg. De
20.00uur).

23 november organiseert stichting
GenBerg voor de 4e keer het
op Ubachsberg. Deze muzikale happening
café Oad Genberg - Kerkstraat 57 te
aanvang is om 21.00 uur (zaal open vanaf

Wij willen gaarne eenieder uitnodigen om deze avond te
komen luisteren naar onze 13 deelnemers, die allemaal hun
“Leedje” ten gehore zullen brengen. Ze zullen worden
beoordeeld door een vakjury met gerenommeerde namen
uit de Limburgse carnavalsgemeenschap.
De 13 liedjes zijn opgenomen in een professionele studio
en op CD uitgebracht. Deze CD wordt op zaterdag 23
november tussen 11.00 uur en 16.00 uur geheel gratis
aangeboden aan alle inwoners van Ubachsberg.
Mocht u de stichting, en daarmee de deelnemers, willen
steunen, is een gift van U uiteraard altijd welkom.
Wij hopen u dan ook te mogen begroeten tijdens het
Leedjeskonkoer.
Vriendelijk
uitnodigend,
stichting
Leedjeskonkoer
GenBerg
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Parochie Sint Bernardus Ubachsberg
Kerkdiensten

Opgave misintenties Ubachsberg
Misintenties voor het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met dinsdag 19 nov.,
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 .

Zaterdag 2nov.
Weekeinde: Viering
Allerheiligen / Allerzielen.
Koffiedrinken na de H. Mis.
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 overleden ouders
Crutzen en Pieters, tevens voor
Annie Bisschops;
Wiel Wiertz;
Ouders Sijben-Roijen;
Ouders Pieters-Groven;
Voor zus Els en haar broer
Sjef Klinkenberg;
Ouders Steinbusch -Schnackers zoon
Math. en kleindochter Mireille;
Tony, Elvire en Sjef;
Ouders Hartmans-Koch en echtgenoten Hartmans-Krings;
Jrd. Hub en Anneke Aelmans-Voncken;

Zondag 3nov.
15:00 Volkszang.
Allerzielendienst.

Woensdag 6 nov.
19:00

Annie Franssen-Schijns;
Ronald Bosten;

Zaterdag 9 nov.
Weekeinde: 32ste zondag d/h jaar.
Hubertusmis Schutterij St. Hubertus en
zegening van het Hubertusbrood.
19:00 Volkszang.

Leo Lardinois (nms. Mostardstraat);

Funs Haesen;
Sjaak Monsuwé en overl. familie;
Ouders Crombach-Hundscheidt (st.);
Echtgen. Bisschops-Engelen (st.);
Jrd. Lies en Theo Manders-Hamers;
Jrd. Theo Vonken;
Jrd. Pastoor Frans Simons (st.);
Overleden leden en ereleden van
Schutterij St. Hubertus Ubachsberg;

Woensdag 13 nov.
19:00

Fam. Jongen-Offermans;
Annie Franssen-Schijns;
Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st.);

Zaterdag 16 nov.
Weekeinde: 33ste zondag d/h jaar.
19:00 Fanfare St. Cecilia.
1ste Collecte voor de eigen Kerk.
2de Collecte voor de Nationale
Jongerencollecte.

Ger Janssen (o);
Tiny Colen-Hartmans (o);
Bernardien Borghans (o);
Jef Jongen;
Jrd. Bernard Voncken;
Jrd. ouders Maassen-Smeets zonen en
dochter;
Jrd. ouders Pieters-Groven (st.);

Zaterdag 23 nov.
Weekeinde: Christus, Koning van
het heelal.
19:00 GKZ. St. Bernardus.

Zwd. Paula Klinckenberg-Heuts;
Elly Bemelmans-Dauven (o);
Hans Claessen (o);
Tiny Kicken-Moulen (nms. Kerkstraat);
Jo Ernes-Vliegen (o);
Harrie Franssen (o);
Echtgen. Schneiders-Zitzen (st.);
Jrd. Paul Hamers;
Jrd. Ben Souren (st.);

Woensdag 27 nov.
19:00

Leo Heuts;
Annie Franssen-Schijns;

Zaterdag 30 nov.
Weekeinde: 1ste zondag v/d Advent.
19:00 Oud Berglijsters.

Erna Hutschemaekers-Vonken (o);
Roos Hoenen-Muijtjens (verj.);

Woensdag 4 dec.
19:00

Annie Franssen-Schijns;
Ronald Bosten;
………………………………………………………

Overleden:
Woensdag 20 nov.
19:00

Ouders Breemen-Hendriks en de zonen André en Henk;
Ouders Huijnen-Dormans en Hub van
Wissen;
Annie Franssen-Schijns;
Ouders Pieters-Groven;
Jrd. Josephina Souren-Vaessen;
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- 12 okt: Paula Heuts-Klinckenberg,
87 jaar, Zorgcentrum Bocholtz, v/h
Kerkstraat
- 16 okt: Ger Mom,
65 jaar, Oude Schoolstraat 7
- 23 okt: Mia Senden-Hutschemaekers,
80 jaar, Landsruwe 29
Sterkte aan de familie.
………………………………………………………

Concert van briljante onzin in Ubachsberg
In de rest van Nederland zijn ze wereldberoemd, maar in
Limburg kan hun faam nog wel een zetje gebruiken: het
kolderieke
duo
Stenzel & Kivits.
Landelijk treden ze
met veel succes op
in theaters en
tijdens festivals. Ze
weten het publiek
te boeien met een
originele mengeling
van
muzikale
genialiteit en gortdroge humor. Ze staan wekelijks op
vaderlandse podia, maar werden ook al bewonderd in België,
Duitsland en zelfs op een theaterfestival in Finland. Zondag 3
november (20.00 uur) wordt hun CV uitgebreid met een
ludiek concert in samenwerking met fanfare St. Cecilia
Ubachsberg. We praten over Music & Comedy, een uiterst
humoristisch steekspel tussen een duo/orkest en slapstick.
Het is de zorg van veel dirigenten, muziekcommissies en
besturen: hoe krijgen we onze zalen gevuld? De tijd dat een
jaarlijks evenement vanzelfsprekend uitverkocht is, ligt ver
achter ons. Muziekverenigingen moeten creatief zijn en
nieuwe wegen durven inslaan om toeschouwers enthousiast
te krijgen. Met de ooit zo populaire Proms krijg je immers
niet meer alle stoelen bezet.

JO LOOZEN & ZN B.V.
MEESTER SCHILDERS

Al méér dan 50 jaar
een begrip.
Bart Loozen
Dr. Poelsplein 8a
6369 AV Simpelveld
Tel. 045 - 544 15 91
B.g.g. Tel. 06 - 533 592 12
Fax 045 - 544 55 31
Internet: www.loozen.info
E-mail: schilder@loozen.info

simpelveld@vdbiesen.nl

www.vdbiesen.nl

In het duoconcert met Stenzel & Kivits heeft de fanfare van
Ubachsberg echt weer iets bijzonders gevonden. Op het
programma staat een uitermate verrassende combinatie van
bekende melodieën, humor, theater, muzikale chaos en
solistische hoogstandjes. Centraal thema: een
omhooggevallen tenor laat zich ‘begeleiden’ door een ‘ietwat’
stuntelige, hooggeschoolde pianist en een (vaak proestend)
orkest. Opvallend is, dat tijdens de show de verhoudingen
tussen de actoren telkens veranderen. Niets staat vast en al
helemaal niet de enorme vleugel op het podium of het
drumstel van de schuddebuikende percussionist.
Het concert van briljante onzin in de Ubachsbergse
fanfarezaal ‘De Auw Sjoeël’ is een avondje genieten op een
geheel andere wijze. Muzikaal, zeker, maar evenzeer gespitst
op wat elke seconde gebeurt en vooral lachen, gieren,
brullen. Topamusement dat u niet aan u voorbij mag laten
gaan!!
Zondag 3 november, 20:00 uur.
Fanfarezaal ‘De
Ubachsberg.

Auw Sjoeël’,

Oude

Schoolstraat

33
Kloosterplein 42d, 6369AW Simpelveld,045-8200140

Entree: € 7,Zie ook www.fanfareubachsberg.nl
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KOM JIJ OOK NAAR DE KINDERCLUB ?
Hallo kinderen, de volgende kinderclub is weer op
WOENSDAG 6 november
14-16 uur parochiezaal Simpelveld
Thema = Sint Maarten
Opening carnavalsseizoen J.C.V. De Jong Ströpere
Op 17 november 2013 openen wij, JCV de Jong Ströpere, het carnavalsseizoen voor de jeugd op
Ubachsberg
Dit willen wij feestelijk inluiden aan de hand van een oud hollandsche kruiwagenrace op het
Bernardusplein
Heb je zin om hier aan deel te nemen dan zijn er
bepaalde regels waar je aan dient te voldoen en zijn er
verschillende leeftijdscategorieën:
• A 4 tot 6 jaar met step of loopfiets
• B 6 tot 8 jaar met skelter
• C 8 tot 10 jaar met kruiwagen
• D 10 tot 12 jaar met kruiwagen


E 12 tot 111 met kruiwagen

Tijdens de race dient een parcour met hindernissen
afgelegd te worden. Heb je zelf het benodigde
“voertuig” maak hier dan iets leuks van en neem deze
dan mee... Heb je dit echter niet dan mag je deze van
ons lenen.
Verzin ook een leuke naam voor je groepje. De
spelregels krijg je na aanmelding en voor de winnaars is
er nog een leuk aandenken. Voor alle deelnemers t/m
12 jaar is er nog een kleine verrassing....
Ook wordt er gezorgd voor de innerlijke mens, dus
neem je moeder, vader, oma, opa, tante, oom, neefjes
en nichtjes en iedereen die je kent mee naar het
Bernardusplein.
(Echter daar dit een evenement is van de jeugdcarnaval
verstrekken we geen alcoholische dranken.)
Meedoen?
Stuur een mail naar: j.keulartz@home.nl onder
vermelding van, aanmelding kruiwagenrace. Aanmelden
kan tot en met 9 november.
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COLOFON
Pastoor R. Pisters

Pastoor P. Pierik, parochieassistent

Pastoriestraat 15
6369 AN Simpelveld
Tel. 045-544 18 18
Email: pisters@parochiesimpelveld.nl

Past. Neujeanstraat 8
6351 GK Bocholtz
Tel. 045-544 12 52
Email: pastoorpierik@parochiebocholtz.nl

S I M P E LV E L D

U BA C H S B E R G

Parochiekantoor Parochiezaal Simpelveld

Parochiekantoor Pastorie Ubachsberg

Pastoriestraat 15 (rechts van de pastorie)
6369 AN Simpelveld
Tel. 045-544 18 18
Email: parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl

Kerkstraat 28
6367 JE Ubachsberg
Tel. 045-575 12 01
Email: sint.bernardus@xs4all.nl

Openingstijden:
dinsdag, woensdag, donderdag van 10.00 tot 12.00 uur
maandag en vrijdag van 10.00 uur -11.00 uur voor opgave
misintenties

Openingstijden:
dinsdag van 10.00 -12.00 uur
woensdag na de avondmis.

Contactpersoon Kostersteam:

Contactpersoon Kostersteam:

Dhr. W. Moison
Tel. 045-544 24 04

Dhr. J. Driessen
Tel. 045-575 28 86

Kerkbijdrage t.n.v. Kerkbestuur St. Remigius

Kerkbijdrage t.n.v. Kerkbestuur St. Bernardus

RABO
14.75.99.350
ING
14.43.600
Voor betaling misintenties: RABO 14.75.01.555

RABO
ING
Voor betaling misintenties:

Oplage

De parochies van Simpelveld, Ubachsberg en

Simpelveld 2650 stuks / Ubachsberg 770 stuks
Het volgende nummer verschijnt op 26 november.

NL82 RABO 015118008 63
NL27 ING B00010559 61
NL07 RABO 0151 8096 82

Bocholtz vormen een samenwerkingsverband

Redactie
Mieny Grooten-Kleijnen, Hein Lemmens, Pastoor Pisters

Mistijden:

Inleveren kopij volgende uitgave
Uiterlijk 19 november. Liefst per e-mail:
redactie@parochiesimpelveld.nl

Zaterdag:

Opgeven misintenties volgende uitgave
Misintenties t/m 22 december kunt u opgeven t/m 19 nov.
Kosten: € 7 door de week; € 20 weekend en feestdagen.

Ziekencommunie
De ziekencommunie wordt in
november i.v.m. Allerheilig en
rondgebracht op vrijdag 8 nov.

Zondag:

17.45 uur Simpelveld
19.00 uur Ubachsberg; Bocholtz

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
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(18.30 aanbidding)

