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Per 1-1-2014 Federatie Simpelveld - Ubachsberg
De kerkbesturen van de parochies van de H. Remigius en de H. Bernardus hebben besloten een federatie te
vormen met de bedoeling intensiever te gaan samenwerken, zowel op bestuurlijk als op pastoraal vlak,
zonder daarbij de eigen identiteit te verliezen. Door meer samenwerking kan men efficiënter activiteiten
voor beide parochies ontwikkelen en kosten besparen. De federatievorming werd mede ingegeven op advies
van het bisdom en door het feit dat beide parochies al geruime tijd één en de dezelfde pastoor hebben. In
de gezamenlijke vergadering van de respectievelijke kerkbesturen van 30 oktober jl. werd daartoe een
convenant getekend.
Wat betekent dit convenant in de praktijk ?
1.

Beide parochies blijven juridisch zelfstandig en houden elk een eigen kerkbestuur in de vorm van een zogenaamde
personele unie. Dit betekent dat de kerkbestuursleden van de parochie van de H. Remigius ook de kerkbestuursleden
van de parochie van de H. Bernardus zijn; en omgekeerd zijn de kerkbestuursleden van de parochie van de H.
Bernardus tevens de kerkbestuursleden van de parochie van de H. Remigius, met alle rechten en plichten die hieraan
verbonden zijn volgens het geldende Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de R.K. Kerk in
Nederland.

2.

Het nieuwe kerkbestuur voor beide parochies zal bestaan uit zeven personen, t.w. een voorzitter (de pastoor), een
vicevoorzitter, een secretaris, een penningmeester, een lid voor pastorale zaken, een lid voor personeel en organisatie
en een lid voor gebouwen. De vicevoorzitter wordt door het kerkbestuur in onderling overleg gekozen, niet zijnde de
secretaris of penningmeester. De kerkmeesters in het nieuwe kerkbestuur worden gelijkelijk benoemd uit de huidige
kerkbestuursleden van beide parochies, hetgeen erop neer komt dat drie personen afkomstig zullen zijn uit de parochie
Simpelveld en drie personen afkomstig zullen zijn uit de parochie Ubachsberg. Toekomstige benoemingen zullen in de
dezelfde verhoudingen geschieden.

3.

Het jaar 2014 zal worden beschouwd als overgangsjaar waarbij alle huidige kerkmeesters in functie blijven. Per 1-12015 zullen de boventallige kerkmeesters eervol worden ontslagen, dan wel niet meer worden herbenoemd. Zij zullen
daarna wel nog als adviseur van het nieuwe kerkbestuur hun diensten blijven aanbieden.

4.

In het overgangsjaar zullen beide parochies elk hun eigen administratie blijven voeren, met de bedoeling om alle
voorkomende posten goed op elkaar af te kunnen stemmen.

5.

Iedere parochie blijft, ook in de toekomst, haar eigen thans bekende bankrekeningen behouden.

6.

De vermogens van beide parochies blijven strikt gescheiden.

7.

Elke parochie blijft haar eigen inkomsten behouden. Bij de kosten wordt een onderscheid gemaakt in directe kosten,
die direct toewijsbaar zijn aan één van de parochies, en indirecte kosten die voor de gezamenlijke rekening komen.
Voor de indirecte kosten werd een verdeelsleutel vastgesteld op basis van een combinatie van “de verhouding tot het
aantal ingeschreven parochianen in 2012 en de verhouding tot de inkomsten uit exploitatie in 2012”; hetgeen betekent
dat van de indirecte kosten (gezamenlijke kosten) 74% ten laste van de parochie Simpelveld en 26% ten laste van de
parochie Ubachsberg komt. De verdeelsleutel werd vastgesteld voor een periode van drie jaren met ingang van 2014.
Daarna vindt er een evaluatie plaats.

8.

Het convenant wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar, vanaf 1 januari 2014, en telkens voor vijf jaar verlengd.
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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
€ 50
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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4. Doorverwijzing, vervoer naar medisch centrum,
onderzoek en behandeling van zieke kinderen.

Parochieblad gaat samen met Bocholtz
Vanaf januari 2014 gaan de parochiebladen van Simpelveld/
Ubachsberg en Bocholtz samengevoegd worden. Dit heeft te
maken met de verdergaande samenwerking binnen ons
parochiecluster.

Geen verenigingsnieuws meer
Dit heeft helaas wel tot gevolg dat er vanuit Ubachsberg
geen verenigingsnieuws meer geplaatst kan worden in ons
blad. Op de beschikbare pagina’s van ons nieuwe
parochieblad is enkel helaas nog plaats voor kopij vanuit de
drie parochies van ons cluster Simpelveld-BocholtzUbachsberg. Wij danken de verenigingen vanaf deze plaats
voor de prettige samenwerking in het verleden. Gelukkig
zijn er in Ubachsberg de afgelopen tijd voldoende nieuwe
media in omloop gekomen (o.a. weekblaadjes Troef en
Troebadoer) waarin verenigingen kosteloos hun nieuws
mogen plaatsen.

Dankbetuigingen
Parochianen kunnen wel nog een dankbetuiging (b.g.v.
jubileum of uitvaart) laten plaatsen in ons nieuwe
parochieblad tegen een kleine vergoeding van € 15,-- voor
een advertentie van 1/8 pagina.

Adventsactie voor Togo en Malawi
In de advent, de voorbereiding op
Kerstmis, wordt de Adventsactie
gehouden om projecten in het Zuiden
t e on derst eu n en . O ok on ze
parochies doen er aan mee. In het
weekend van 7 en 8 december staan
de eucharistievieringen mede in het
teken van de Adventsactie.

5. Betaling van de medicijnen voor de zieke kinderen.
Dat screening op gezondheid hard nodig is, blijkt uit de
eerste bezoeken. Bijna 95% van alle kinderen blijkt ziek te
zijn. De meeste ziektes kunnen ter plekke verholpen
worden, maar voor een aantal kinderen is doorverwijzing
naar het medisch centrum in Kpalimé en soms zelfs naar
het ziekenhuis in de hoofdstad Lomé noodzakelijk.

Onderwijs in afgelegen gebied in Malawi
De pa rochi e H .
Bernardus Ubachsberg
steunt een project in
het Afrikaanse Malawi,
een van de armste
landen ter wereld. Ver
weg in het noorden ligt
het zeer afgelegen
gebied Kasongwe. Er is hier geen elektriciteit, water komt
uit een handpomp. Er zijn geen voorzieningen voor
gezondheidszorg. Openbaar vervoer is er ook niet echt:
één keer per dag rijdt er een oude truck. De inwoners van
het gebied leven van eenvoudige landbouw en hebben
nauwelijks een inkomen. Veel mensen zijn ziek en leven in
grote armoede.
De mensen van Kasongwe vragen onze hulp bij de bouw
van een basisschool. Ze hebben zelf al twee eenvoudige
klaslokalen gebouwd, maar willen dat uitbreiden tot een
volwaardige school. Dat is hard nodig, omdat 300 kinderen
hier onderwijs willen genieten en de omliggende scholen te
ver lopen zijn voor de jonge scholieren.

Achter in de kerk, zowel in Simpelveld als in Ubachsberg,
staat gedurende de Adventstijd een collectebus waarin u
uw bijdrage aan het project in Togo en/of Malawi kunt
achterlaten.

De dokter komt naar je toe in Togo
De H. Remigiusparochie Simpelveld gaat voor het project
De dokter komt naar je toe. Het project gaat basiszorg voor
kinderen organiseren in afgelegen gebieden van de regio
Kpalimé, een stad van 150.000 inwoners in het WestAfrikaanse land Togo. Het project behelst onder meer:

U kunt uiteraard ook een bijdrage rechtstreeks overmaken
naar Adventsactie, en wel naar bankrekening 65.31.00.000
(IBAN nummer NL89INGB0653100000) ten name van
Adventsactie te Den Haag.

1. Eerste-hulp-pakketten voor scholen in de bush.
2. Opleiding van minimaal twee leerkrachten per school
voor eerste-hulp-verlening.

De kinderen in Togo en Malawi zijn u er heel erg dankbaar
voor!!

3. Bezoek van medische teams aan de scholen en
screening van de scholieren.
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KERKDIENSTEN TIJDENS DE
FEESTDAGEN
SIMPELVELD
Dinsdag 24 december

Kerstavond
Kinderkerstviering

17.00 uur

Kerstavondviering

19.30 uur

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

Vrijwilligers: dank je wel !
De kerstdagen staan weer voor de deur en dat is de
periode dat veel vrijwilligers de handen uit de mouwen
steken. Zij zorgen ervoor dat we in een mooie kerstsfeer
Kerstmis kunnen vieren in onze kerken. Bij voorbaat dank
aan allen die dit mogelijk maken. Groet van een dankbare
pastoor.

Woensdag 25 december 1ste Kerstdag

9.45 uur

Donderdag 26 december 2de Kerstdag

11.00 uur

Dinsdag 31 december

19.00 uur

Oudejaarsdag

Opbrengst Extra kerkcollecte Filipijnen
Boeteviering en biechtgesprek
In het weekend van de 4e advent is er bij aanvang van de H.
Missen een korte boeteviering. Wie persoonlijk het
sacrament van boete en verzoening wil ontvangen (in de
vorm van een biechtgesprek) kan een afspraak maken met
de pastoor. U kunt ook terecht voor een biechtgesprek bij
de paters van het klooster in Mamelis.

Ziekencommunie
Op dinsdag 24 december tussen 9.30 uur en 10.30 uur,
wordt in Simpelveld de kerstcommunie thuisgebracht aan
zieken en thuiszittenden. In Ubachsberg vanaf 10.30 uur.
Wie nog niet op ons lijstje staat, maar toch graag met
kerstmis de Communie thuis gebracht wil hebben, kan zich
opgeven bij de pastoor. In januari wordt er geen
ziekencommunie rondgebracht. Wel weer op de 1e vrijdag
in februari.

Koffiedrinken
Zaterdagavond 7 december na de avondmis op de pastorie
in Ubachsberg. U bent van harte welkom.

De opbrengst van de collecte voor de slachtoffers van de
tyfoon op de Filipijnen bedraagt 1201,05 euro in Simpelveld
en in Ubachsberg 302,81 euro. Dank aan de gulle gevers !

Kwajongen met de Fanfare
Op maandag 30 december organiseert de fanfare St.Caecilia
Ubachsberg haar “kwajong concours” in de fanfarezaal “De
auw Sjoeël”. Kaartliefhebbers kunnen zich aanmelden via de
plaatselijke verenigingen. We hopen op een grote opkomst en
wensen u nu reeds prettige feestdagen toe. Fanfare St Caecilia

Kerstactie Voetbalvereniging RKSVB
Op zaterdag 14 december zal Voetbalvereniging RKSVB te
Ubachsberg weer haar jaarlijkse kerststukjesactie houden. Met
vele vrijwilligers wordt er in de week voorafgaand keihard
gewerkt om al deze kerststukjes te maken als steunactie voor
de voetbalvereniging.
Huis-aan-huis krijgen alle inwoners weer de mogelijkheid om
een kerststukje te kopen dat met veel enthousiasme is
samengesteld om daarmee de voetbalvereniging een warm
hart toe te dragen.
Vanaf 's ochtends 10 uur zal men vanaf Sportcomplex “I gen
Anker” vertrekken en de straten doortrekken, uiteraard met
de begeleiding van sfeervolle kerstmuziek.
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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

Container– en tuinmachinesverhuur
Groenafval

Hout (excl. bielzen)

6 m³
10 m³
20 m³

10 m³

€ 155
€ 195
€ 335

Grond
6 m³
10 m³

€ 225

Diversen
€ 145
€ 185

6 m³
10 m³

€ 375
€ 560

Puinafval

Bouw en sloopafval

6 m³
10 m³

6 m³
10 m³

€ 110
€ 150

€ 245
€ 390

Deze prijzen zijn exclusief BTW voor de eerste twee dagen. Daarna € 1,50
per dag tot maximaal een maand.
Indien men langer dan een maand wil huren, kan dat alleen op aanvraag.

Hondsrug 10, 6422 PV Heerlen
tel. 045-5414805 / 06-20188220
www.tuinmachinesverhuur.nl
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Roepingendagen op Rolduc
Ook dit jaar zal het Grootseminarie Rolduc direct na het
feest van Kerstmis een aantal roepingendagen aanbieden
voor (jonge) mannen die over een roeping tot het
priesterschap nadenken. Vanaf vrijdagochtend 27 december
tot zondagochtend 29 december trekken we met enkele
studenten van de seminariegemeenschap op. Binnen- en
buitenshuis gaan we aan de hand van oude en nieuwe
getuigen van ons geloof de vragen van het priesterschap en
het geroepen-zijn nader bezien. Daarbij staat onder andere
een ontvangst in de Kerkraadse dekenale kerk op het
programma, een bezoek aan de oude keizerstad Aken, die
in 2014 de 1200ste sterfdag van Karel de Grote herdenkt,
als ook een ontmoeting bij de hoogstgelegen kerk van
Nederland, de St. Martinusparochie in het Zuid-Limburgse
Vijlen. Begeleid worden deze dagen door het vieren van de
eucharistie, het bidden van de getijden, ontmoeting met de
seminaristen en gesprekken met de rector en spirituaal van
het seminarie. In het kader van onze zorg voor roepingen
worden deze dagen gratis aangeboden. Voor meer
informatie en opgave, graag melden bij Dr. D. Rohling
(drohling@rolduc.nl; tel.: 045-5466822).

Om alvast in de kerstsfeer te komen zingen de mannen van
David samen met Kinderkoor Cantarella enkele bekende
kerstliederen.
Het Kerstconcert wordt gegeven op zondag 8 december
a.s. in de H. Remigiuskerk te Simpelveld.
Aanvangstijd is 17.30 uur. Entree vrije gave.
Na afloop van het concert is er een gezellig samenzijn in de
zaal van Partycentrum Oud Zumpelveld. Ook alle
bezoekers van het concert zijn hierbij van harte
uitgenodigd.
Het Simpelvelds Mannenkoor David stelt uw aanwezigheid
zeer op prijs.

Stubefest Ubachsberg
Vrijwilligers gezocht
De Wereldwinkel Voerendaal bestaat al 22 jaar. U kunt er
terecht voor fairtrade cadeau artikelen zoals: leuke
woonaccessoires, trendy sieraden, speelgoed, kaarten en
niet te vergeten food producten.
Ons enthousiast team is op zoek naar vrijwilligers die ons
willen helpen. Wie ons 4 uur per week in de ochtend of
middag wil bijstaan, is van harte welkom en kan zich
melden in de winkel, adres Hogeweg 34B of bellen
telefoonnummer 045-5750757.

Kerstconcert
Simpelvelds Mannenkoor David tracht ieder jaar in zijn
kerstconcert de toehoorders aangenaam te verrassen.
Dit jaar is het koor daar wonderwel in geslaagd door het
bekende kinderkoor van de Limburgse Koorschool
Cantarella te contracteren.
Simpelvelds Mannenkoor David brengt een gevarieerd
programma ten gehore met lichte en klassieke muziek. Het
concert wordt besloten met een gezamenlijk optreden van
beide koren.

Beste mensen, nog even en dan is het weer zover:
Stubefest! Na het succes van vorig jaar zal ook dit jaar
weer het Stubefest plaatsvinden in samenwerking met
fanfare St. Cecilia. Dit gebeurt op zaterdag 14 december in
Fanfarezaal de Auw Sjoeël aan de Oude Schoolstraat te
Ubachsberg. De zaal zal om 20.00 uur geopend zijn.
De alom bekende feestband Wir Sind Spitze zal samen met
DJ Dirndl een avondvullend programma verzorgen. Daarbij
zal ook DJ Ötzi optreden. Mis het dus niet!
Zorg dat je vanaf 14 november een kaart haalt bij de
volgende voorverkoopadressen: Boerderijwinkel Gebr.
Spee Ubachsberg/Voerendaal, Café Oad Gen Berg, de
Witte Bazar Simpelveld en Essotankstation Emmaberg.
Kaarten kosten in de voorverkoop 9 euro en aan de kassa
11 euro. Om teleurstellingen aan de kassa te voorkomen,
zorg je dat je snel een kaart in de voorverkoop haalt. Vorig
jaar was het feest namelijk helemaal uitverkocht en vol=vol.
Kijk voor meer informatie op www.facebook.nl/stubefest .
Tot de 14e december! Groetjes ZC de Stube Gen Berg.

Kerkbanken te koop (kerk Huls)
Er zijn nog enkele kerkbanken te koop á
€ 50. Vragen? Math Kockelkoren
tel. O45 544 33 42
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Parochie Sint Remigius Simpelveld
Kerkdiensten

Opgave misintenties voor Simpelveld
Misintenties voor opname in de Kerstuitgave kunt u opgeven tot en met dinsdag 10 dec.
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 .

Zaterdag 30 november
Weekend 1e zondag v/d advent
Zwd. Mathilde Schrijvers-Bröcheler;
Zwd. Truus Meijs;
Henk Zieltjens (o);
Jrd. Jo Cremers;
Troutje Merx-Bartholomé (o);

Vrijdag 6 december
V.a. 9.00 Ziekencommunie aan
huis
18.30
Aanbidding
19.00

Voor de intenties uit het intentieboek in
de kerk;

Jrd. Sjef Bruls;
Jrd. Piet Wings en wederz. ouders;

Zondag 1 december
11.00 Kindernevendienst

Jrd. Leonie Didden (st);
Jrd. Maria Heuts-Luja (st);
Ouders Otto en Tieneke Lemke-Eggen
(st);
Mariets Moison-Brassé (o);
Mathieu Lardinois (o);
Piet Weusten en Finy WeustenLennartz (o);
Jrd. Bernard Leunissen;
Jac Pelzer (v.w. verjaardag);

Dinsdag 3 december

Zaterdag 7 december
Weekend 2e zondag v/d advent
17.45 Kerk. zangkoor Huls

Jrd. Hubert en Maria BessemsKeydener (st);
Jrd. Zef Hamers (st);
Ouders Kaelen-Eussen (st);
Sjef Lipsch (o);
Harry Bisschoff (o);
Vic Gehlen (o);
Fam. W.Bosch-Knops, zoon en
schoonzonen;
Johan Schielen (nms. gymclub);
Leny Wolters-Sluysmans (o);
Jrd. Winand en Magda HeutsRamaeckers;
Jrd. Ad Dikmans;

Zondag 8 december
11.00 m.m.v. vormelingen

Donderdag 5 december
19.00

Ouders Leymans-Mosseveld en zoon
Frans;

Dinsdag 10 december
19.00

19.00

Voor de zieken van onze parochie;

17.30
Kerstconcert Mannenkoor David

Zwd. Gerda Hamers-Froon;
1e jrd. Sjir Hamers;
Ter ere van O.L.Vrouw (st);
Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st);
Jan Bemelmans;
Jrd. Annie Joosten-Wenders;
Jrd. Ger Wilhelmus;
Wim Herberichs;
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Ouders Broekmans-Horbach (st);
Piet Stoffelen (v.w. verjaardag) (o);

Donderdag 12 december
19.00

Lies Vankan-Vandeweyer (o);
Jan Coerver en zoon Ralf;

Zaterdag 14 december
Weekend 3e zondag v/d advent
17.45

Zwd. Anny Schmetz-Bogman;
Jrd. echtp. Lousberg-Brassé (st);
Jrd. Theo Mertens (st);
Jrd. Herman Schutz en Maria SchutzKersten (st);
Maria Neffke-Liesens (o);
Regina Beckers-Wauben (o);
Jrd. ouders Borgans-Baggen (st);
Jrd. ouders Keijdener-Knoppen;
Jrd. ouders Spronck-Hacking;
Gerard en Christientje Wierts-Peltzer,
zoon Jo en schoondochter Jeanny;

Zondag 15 december

Zondag 22 december

11.00

11.00 Boeteviering met H.Mis

e

1 jrd. Henk Zieltjens (o);
Jrd. ouders Leerschen-Knubben (st);
Voor priesterroepingen (st);
Voor Math en Rob Grooten (nms. Tiny
en mam);
Jrd. Hubert Reinders;

Zwd. Finy Bleijlevens;
Jrd. ouders Beckers-Vliex (st);
Annie Herberichs-Heuts (o);
Piet Stoffelen (o);

Overleden:

10 nov: Ysée Lahaije,
dochter van Thijs Lahaije en
Anke Meijers, Reenstraat 6

- 19 okt: Anny Schmetz-Bogman,

19.00

Echtp. Huveneers-van Ophoven (st);
Erna Dautzenberg-Hissel (o);
Jrd. Jan Bosch;

- 3 nov: Finy Bleijlevens,
74 jaar, Panneslagerstraat 13-15

………………………………………………………

Donderdag 19 december
Overl. van de fam. Bisschoff-Colleye
(st);
Giel en Bertha Xhonneux (st);
Johan Smits (b.g.v.verjaardag) (o);
Jrd. Sjef Widdershoven;
Gerard Meesters;

Gedoopt:

Zaterdag 21 december
e

Weekend 4 zondag v/d advent
17.45 Boeteviering met H.Mis

Jrd. Jo Gotschalk (st);
Jrd. Nol Lommen (st);
Jrd. Math Mobers (st);
Herman Joha en overige familieleden;
Jrd. fam. Frankort-Hustin, zoon Ton en
Hub (v.w.verjaardag);

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

78 jaar, Scheelenstraat 162

Sterkte aan de familie.

19.00

9 nov: Melissa Vrusch,
dochter van Bert Vrusch en Myrthe
Roemersma, Stationstraat 3e
10 nov: Ise Voncken,
dochter van Thomas Voncken en Cindy
Crijns, Zevenbunderstraat 10, Bocholtz

19.00
Kerstconcert Harmonie
St. Caecilia

Dinsdag 17 december

27 okt: Daniel Vaessen,
zoon van Mark Vaessen en Mariandel
Sterrenburg, Rolduckerweg 62

26 okt: Lizz Budé,
dochter van Tom Budé en Dymphie
Habets, Jamarstraat 18
27 okt: Luke Vaessen,
zoon van Mark Vaessen en Mariandel
Sterrenburg, Rolduckerweg 62

Wijziging misstipendium

Het misstipendium
voor het lezen van een
doordeweekse mis
wordt per 1-1-2014
verhoogd naar €10,--

Het richtbedrag voor de
kerkbijdrage blijft gelijk:
€ 84,-- per jaar
(€ 7,- per maand).
Mocht u de kerkbijdrage voor
2013 nog niet hebben
overgemaakt: banknummers
staan op achterzijde.
Hartelijk dank voor uw gave.
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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:
violen, vogelvoer, vogelhuisjes
KERSTDECORATIE
betaal tijdelijk 6% BTW i.p.v. 21% op arbeidskosten
voor tuinaanleg en onderhoud
neem vrijblijvend contact met ons op voor een offerte
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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

Kerkbijdrage voor de Sint-Remigius en
Sint-Bernardus parochie
Het jaar loopt zo langzamerhand naar zijn einde. Zoals elk
jaar willen we u daarom weer attenderen op de
kerkbijdrage. Er zijn er nog een aantal onder u die hun
bijdrage over het jaar 2013 nog niet hebben overgemaakt.
Sommigen doen dat aan het einde van het jaar (dat is
bekend). Anderen zijn het, tot nog toe, vergeten. Daarom
willen wij hen er langs deze weg aan herinneren. Noteert u
bij de betaling s.v.p. er duidelijk als omschrijving bij:
“Kerkbijdrage 2013”.
Als het jaar voorbij is en uw bijdrage is nog niet binnen,
sturen we een persoonlijke herinnering per brief. In het
verleden is gebleken dat er mensen zijn die dit niet prettig
vinden. Vandaar deze algemene herinnering.
De kerk kan ook uw bijdrage niet missen! Voor de kerken
stijgen de uitgaven ook. Het is niet onze gewoonte om u
telkens weer lastig te vallen voor onderhoudsposten van
kerk en pastorie. Wij willen die noodzakelijke uitgaven graag
doen vanuit de gewone inkomsten die onze parochie heeft.
Vandaar dat we ook uw bijdrage niet kunnen missen. We
hopen dan ook dat ook u, uw steentje wilt bijdragen.
Het Kerkbestuur.

simpelveld@vdbiesen.nl

www.vdbiesen.nl

Als u nog niet meedoet aan de Kerkbijdrage en de kerk uw
zorg wilt laten zijn, kunt u onderstaande bon invullen en
deponeren in de brievenbus van de pastorie.

Bon voor kerkbijdrage
Naam:
Adres:
Tel:
□ meldt zich aan als lid van de St. Remigiusparochie
□ meldt zich aan als lid van de St. Bernardusparochie
□ wil informatie over vrijwilligerswerk
□ meldt zich aan als deelnemer aan de kerkbijdrage
□ andere wensen:………………………………….
Kloosterplein 42d, 6369AW Simpelveld,045-8200140
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Wereldlichtjesdag
Zondag 8 december vieren we Wereldlichtjesdag, een dag om wereldwijd stil te staan bij overleden kinderen. Ontstaan in
1997 in Amerika worden inmiddels op heel de wereld op de 2e zondag van december kaarsjes aangestoken voor alle
overleden kinderen. De vormelingen zullen in de eucharistieviering van 11.00 uur in de Remigiuskerk een voorbede
uitspreken voor overleden kinderen en een lichtje ontsteken voor een kindje, gekend of ongekend. Na de misviering
worden witte ballonnen opgelaten. Zie ook www.wereldlichtjesdag.nl

Het is altijd gezellig op het parochietreffen in Ubachsberg

Pagina 12

Parochie Sint Bernardus Ubachsberg
Kerkdiensten

Opgave misintenties Ubachsberg
Misintenties voor de Kerstuitgave kunt u opgeven tot en met dinsdag 10 dec.,
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 30 nov.
Weekend 1e 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;

Zaterdag 7 dec.
Weekend 2de zondag v/d advent.
Koffiedrinken na de H. Mis.
19:00 Volkszang.

Zwd. Mia Senden-Hutschemaekers;
Hub Cleuters (o);
Jrd. Jozef Cleuters (st);
Piet Crutzen en overleden ouders
Crutzen en Pieters;
Jrd. ouders Prumpeler-Groven:
Ouders Pieters-Groven;
Bér Senden (verj.);
Wiel Wiertz;
Mireille Steinbusch en wederzijdse
grootouders;
Jrd. ouders Keulartz-Moonen; dochters
en schoonzoon;
Ouders Franssen-Vliegen; dochter Fieny
en de zonen Sjeng; Harrie en Ben (st);
Jrd. Leo Heuts (st);
Jrd. ouders Kleijnen-Starmans (st);
Jrd. ouders Jacobs-Pieters (st);

Woensdag 11 dec.
19:00

Ouders Janssen-Schelen; zonen en
Harold;

Annie Franssen-Schijns;
Echtgenoten Schneiders-Zitzen;

Overleden:

Zaterdag 14 dec.
Weekend 3de zondag v/d advent.
19:00 Gregoriaans.

Paula Heuts-Klinckenberg (o);
Ger Janssen (o);
Jo Ernes-Vliegen (o);
Tiny Colen-Hartmans (o);
Elly Bemelmans-Dauven (o);
Bernardien Borghans (o);
Billa Maassen-Heuts;
Hub Hamers (verj.);
Jrd. ouders Habets-Theunissen;
Jrd. Sjeng Ortmans en zoon Jan;
Jrd. Wiel Smeets;
Ouders Kleijnen-Weerts (st);
Ouders Herberichs-Conjaerts (st);
Echtgenoten Bisschops-Engelen (st);

- 15 nov. Wim van Rosmalen
86 jaar , Aldegondestraat 5
- 15 nov. Niek Heijen
63 jaar, Kerkstraat 85
Sterkte aan de familie.
………………………………………………………

Gedoopt:

Woensdag 18 dec.
19:00

Fam. Jongen-Offermans;
Annie Franssen-Schijns;
Josephina Souren-Vaessen (verj.);
Jrd. echtgenoten Habets-Ritzen (st);

Zaterdag 21 dec.
Weekend 4 de zondag v/d advent.
19:00 Boeteviering en H.Mis met
volkszang.

Hans Claessen (o);
Voor de levende en overleden leden
van de Ouderenvereniging Ubachsberg;
Funs Haesen;
Jrd. Math. Vaessen;
Jrd. Leo Senden (st);
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- 14 nov: Stein Steins,
zoon van Bert Steins en
Manuela Lenders, Hunstraat 44
- 17 nov: Quinty Schoonbrood,
dochter van Marc Schoonbrood en
Martine Kicken, Vrenkeweg 14
Welkom in onze Kerk.

Ook dit jaar steunen onze parochies de
voedselbank

In Ubachsberg:
Hier worden de producten verzameld op de pastorie waar
op de volgende data en tijden vrijwilligers klaar staan om
uw bijdrage in ontvangst te kunnen nemen:

Wat doet de voedselbank?
“Dankzij de voedselbank kan ik groente en fruit eten, dat is
anders niet te betalen”, vertelt een alleenstaande vrouw
met kinderen uit Limburg. Voor haar en honderden andere
mensen in Limburg zijn de gratis voedselpakketten van de
voedselbank broodnodig. De pakketten, die elke week
worden uitgedeeld, zijn samengesteld met voedsel die
leveranciers gratis ter beschikking stellen. Zo wil de
voedselbank verspilling van voedsel tegen gaan en zorgen
dat mensen die het financieel niet breed hebben toch elke
week fatsoenlijk kunnen eten.
In Zuid-Limburg ontvangen 500 gezinnen elke week gratis
een voedselpakket. In Midden-Limburg zijn dat er ruim 200
en in Noord-Limburg ruim 400 gezinnen. Zij komen bij de
voedselbank terecht via o.a. maatschappelijk werk, Riagg,
jeugdzorg, thuiszorg organisaties en de diaconieën van
kerken.

Zaterdag 30 november (10-12 uur)
Dinsdag 03 december (10-12 uur)
Zaterdag 07 december (10-12 uur)
Dinsdag 10 december (10-12 uur
Zaterdag 14 december (10-12 uur)
De producten waaraan dringen behoefte is treft u aan op
‘boodschappenlijstje’ hieronder.
Achter in de kerk van zowel Ubachsberg als Simpelveld
staat er de hele adventsperiode een offerblok voor wie de
voedselbank financieel wil ondersteunen.
De werkgroep, c.q. de kerkbesturen zullen alle contante
giften overmaken naar de voedselbank Limburg.

Wellicht ten overvloede, maar wel belangrijk:
Ook voor de Voedselbank gelden de hygiënecodes.

De parochies van Simpelveld en Ubachsberg
willen ook dit jaar weer graag hun sociale gezicht
laten zien en komen op voor de minderbedeelden
in eigen omgeving.

Zij worden gecontroleerd door de Voedsel en Waren
Autoriteit. Het is daarom niet raadzaam om eigen
gemaakte jams en wekproducten (hoe goed bedoeld ook)
in te leveren. Dit geldt eveneens voor producten die over
de houdbaarheidsdatum zijn.

De parochiële Werkgroep Ondersteuning Voedselbank
organiseert daarom, traditiegetrouw, een actie om in de
maand december zoveel mogelijk producten te verzamelen,
waarmee de voedselbank een belangrijke buffer kan
vormen om het zo broodnodige werk te kunnen blijven
continueren.

DOE MEE !
UW STEUN IS broodnodig

Graag doet de werkgroep dan ook een beroep op u, om
deze actie te ondersteunen.

De voedselbank kan deze producten goed gebruiken:

In Simpelveld:
Op vrijdag 13 december (van 10-17 uur) en op zaterdag 14
december (van 10-16 uur) zijn vrijwilligers uit de parochie
in Plusmarkt Schouteten aanwezig om de actie voor de
voedselbank toe te lichten. Zij zullen u middels een
‘boodschappenbriefje’ (zie ook verderop in dit artikel)
suggesties doen welke producten de voedselbank dringend
kan gebruiken. U kunt hieruit uw keuze maken en na
aankoop deze producten afrekenen en bij de aanwezige
vrijwilligers afgeven.
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kookpudding
koffie/thee
aardappelpuree
cervelaatworst aan een stuk
suiker
zoet beleg
rijst
blikgroenten
spliterwten, bonen, linzen
blikjes vis, paté, tomatenpuree enz.
blikjes smac, ham, knakworst
spaghetti-saus (fles of pakjes)

!
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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 KERSTnummer verschijnt op 17 december.

Bocholtz vormen een samenwerkingsverband

Redactie
Mieny Grooten-Kleijnen, Hein Lemmens, Pastoor Pisters

Mistijden:

Zaterdag:

Inleveren kopij volgende uitgave
Uiterlijk 10 december. Liefst per e-mail:
redactie@parochiesimpelveld.nl

Opgeven misintenties volgende uitgave
Misintenties t/m 9 januari kunt u opgeven t/m 10 december.
Kosten: € 7 door de week; € 20 weekend en feestdagen.

Op 17 december verschijnt onze
kerstuitgave. Misintenties
opgeven t/m 10 december

NL82RABO0151800863
NL27INGB0001055961
NL07RABO0151809682

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

(18.30 aanbidding)

MEER INFORMATIE
VINDT U OP ONZE WEBSITE
WWW.PAROCHIESIMPELVELD.NL
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