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Niet alles wat we waardevol vinden kunnen we uitdrukken

Kerkbijdrage:
Wat is de Kerk jou / u waard?
Dat is een vraag die op veel verschillende manieren kan
worden beantwoord. Want de waarde van de Kerk is
voor iedereen anders. Vaak zal direct in het antwoord het
waarom doorklinken. De Kerk is mij veel waard omdat…
Voor de een is het een eenvoudige vraag met een duidelijk
antwoord. De Kerk is voor de meeste kerkbezoekers van
waarde omdat zij hier de eucharistie vieren, samenkomen
om te luisteren naar Gods Woord en een gemeenschap
van christenen vormen. Het gaat dan niet alleen om het

in geld. Momenten van bezinning, vreugde en verdriet, ook
die welke verbonden zijn met de Kerk, zijn niet in geld te
vertalen. Maar die plek, dat kerkgebouw, voor velen een
centraal punt juist bij belangrijke momenten van ons leven
moet uiteindelijk wel onderhouden worden. En dan niet
alleen dat gebouw zelf, maar ook alles wat er
organisatorisch bij komt kijken. Daarom is er de Actie
Kerkbalans. Om de waarden waarvoor de Kerk staat en
die wij, ieder op onze eigen manier, belangrijk vinden te
kunnen voortzetten en doorgeven.

kerkgebouw maar vooral om het idee van Kerk zijn. Dat
ze daarvoor een gebouw nodig hebben wordt logisch
gevonden. Voor velen is de Kerk ook het gebouw waar
wordt stilgestaan bij belangrijke gebeurtenissen in het
leven. We trouwen in de Kerk, laten er onze kinderen
dopen en komen er voor een uitvaart. Momenten die
laten zien hoe waardevol de Kerk kan zijn in ons leven,
tijdens dit soort overgangsmomenten.
De vraag wat de Kerk mij waard is zal niet door iedereen
altijd en eenduidig kunnen worden beantwoord. Het is
inderdaad het markante gebouw in stad, wijk of dorp.
Maar het is ook die gemeenschap van gelovigen, de plek
waar we vieren en rouwen, waar we het Evangelie tot ons
kunnen nemen. Of gewoon, waar we af en toe een kaarsje
op kunnen steken als we daar behoefte aan hebben.

Bijdrage voor plaatselijke Kerk
De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende
kosten van uw eigen parochiekerk. Het onderhoud van
het gebouw, de verwarming, verlichting, personeelskosten,
pastorale projecten, bijzondere vieringen. Het gaat om al
die kosten die gemaakt moeten worden om de
kerkdeuren open te houden en om u en vele anderen
welkom te heten.
Als christenen willen we de belangrijke plek van de Kerk
in de samenleving behouden en de boodschap van het
geloof doorgeven aan een nieuwe generatie. Daarom is
ook uw financiële steun blijvend noodzakelijk. Alleen met
elkaar kunnen wij de parochie in stand houden.

Draagt u onze kerk
een warm hart toe?
Doe dan mee aan de
kerkbijdrage
84 euro per jaar of
7 euro per maand
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Kerkrade

Afd. SWOBS COMPUTERHOME BOCHOLTZ
Dagelijks kom je mensen tegen die graag wat meer willen weten
over de computer en zijn vele mogelijk- heden.
Welnu meld u aan bij:

SWOBS COMPUTERHOME BOCHOLTZ.
Wilhelminastraat 19 te Bocholtz
In de eerste week van elk kalenderkwartaal start het
Computerhome weer een serie nieuwe cursussen.

Windows 7 deel 1 beginners
Internet / e-mail / bankieren
Windows 7 deel 2 gevorderden
Fotobewerking met Ulead
Diashow maken met Arcsoft
Videoshow maken met Magix 17
Cursuskosten zijn inclusief alle lesmaterialen.

€ 80,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 110,00
€ 95,00
€ 110,00

Vanaf de eerste les kunt u een halfjaar gratis de
vrije-oefenuren bezoeken.

Kijk eens op (www.computerhome.info)
of bel naar,
Dhr. Math Bisschops tel. 045-5442407 of

Dhr. Jan Mertens

tel. 045-5442523

Onderlinge begrafenis- en crematievereniging

HELPT ELKANDER
Secretariaat: Irmstraat 43
6369 VM Simpelveld
tel: 045-5442476
e-mail: helptelkandersimpelveld@hetnet.nl

HET BEGRAFENISFONDS VOOR EEN UITVAART OP MAAT.
WAT ZIJN DE VOORDELEN:






HOGE UITKERING
LAGE CONTRIBUTIE
SNELLE EN ZORGVULDIGE DIENSTVERLENING
GOEDE BEREIKBAARHEID
UIT TE KEREN BEDRAG IS VRIJ BESTEEDBAAR

KORTOM:

VOOR EEN PERSOONLIJKE BEGRAFENIS DIE AANSLUIT BIJ UW WENSEN.
WILT U EEN AFSPRAAK ? BEL OF MAIL MET MW. TATJANA HAAGEN
Tel: 045-5442476 e-mail: helptelkandersimpelveld@hetnet.nl
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‘Kerk kan niet meer overal zijn’

overbrugd en in de ons omringende landen gebeurt dat al –

Gevolgen voor viering van de zondag en voor
gebruik parochiekerken

een vervoerdienst is een vorm van diaconie. Het
doorslaggevende voordeel is de herontdekking van een

„De Kerk kan niet overal meer zijn. We kunnen niet in alle

hechte gemeenschap van christenen, in meer gevulde

parochies overleven. Het wordt van belang uit te kijken

kerken, waar we samen zingen, en jongeren andere

naar een voldoende aantal plaatsen waar we alles kunnen

jongeren ontmoeten. Er komt ook ademruimte voor wat je

aanbieden aan al wie christen wil worden of zijn‟. Dat stelt

van een parochie mag verwachten: verzorgde liturgie,

mgr. Jozef De Kesel, bisschop van Brugge.

degelijke verkondiging en daadwerkelijke diaconale inzet.

Volgens de bisschop zal een intensere samenwerking van

De situatie van kwijnende kleine parochies kan dan worden

parochies noodzakelijk worden. Zwakke parochies zullen

omgebogen in een dynamiek van oplevende grotere

uit nood toekomst vinden in een nieuwe pastorale eenheid.

parochies.

Sterkere parochies zullen uit solidariteit een nieuwe
pastorale eenheid helpen mogelijk maken. Dit alles zal niet

Verdere toekomst

zonder gevolgen blijven voor de viering van de zondag en

De criteria waaronder we dienen over te gaan tot woord-

voor het gebruik van de parochiekerken‟, aldus het bisdom

en communiediensten, laten zich lezen in spiegelbeeld met

van Brugge.

het voorgaande. Wanneer binnen een redelijk, dus niet te
groot territorium alle beschikbare priesters in drie

Woord- en communiediensten zijn niet de
eerste oplossing

vieringen per weekend voorgaan – gewoonlijk niet meer,
zo vraagt de Kerk, opdat priesters authentiek en biddend

Als er minder priesters zijn en minder eucharistievieringen,

kunnen voorgaan – en wanneer dan nog gelovigen

zou je verwachten dat het aantal gelovigen per eucharistie

overblijven die door afstand, tijdstip of vol bezette

toeneemt. Niets is minder waar! Doordat wij ons aantal

vieringen niet kunnen meevieren, dan is de woord- en

samenkomsten niet aanpassen aan ons aantal gelovigen,

communiedienst de aangewezen weg. Dan wordt hij een

maar vasthouden aan „een Kerk per dorp of wijk‟, wordt

waarachtig geschenk voor de kerkgemeenschap. De tijd kan

het aantal gelovigen per zondagsviering bij al het

komen dat wij op dat geschenk aangewezen zijn, denken

toenemende priestertekort tot op heden alsmaar kleiner.

we maar aan de gemiddelde leeftijd van onze priesters.

Het aantal gelovigen neemt veel sneller af dan het aantal

Maar in onze streken zijn die voorwaarden nu niet vervuld

vieringen en de overbevraagde priesters staan voor steeds

en is het tekort aan gelovigen in verhouding tot het aantal

legere kerken. Meer nog dan priesters, zijn het gelovigen

kerkgemeenschappen en zondagsvieringen veel groter dan

die er te weinig zijn voor alle cultusplaatsen en alle

het tekort aan voorgangers. Daarom noemt de Duitse

aangeboden vieringen. Moeten we dan ook nog leken laten

theoloog Gisbert Greshake woord- en communievieringen

voorgaan in niet-eucharistische vieringen? Dienen we niet

in West-Europa vooralsnog een “vergiftigd geschenk”, dat

vooreerst de halflege vieringen af te bouwen en ons als

een verouderde en klerikale kijk op kerkgemeenschap

gelovigen op weg te begeven naar een gezamenlijke

dreigt voort te zetten.

eucharistie, waar de Heer ons tot zijn gemeenschap
opbouwt? Dat betekent niet louter schaalvergroting, er kan
ook een nieuwe interactie groeien tussen een grotere
parochie – christenen gaan naar de kerk: centrumkerken

Overzicht 2011

voor de zondagsviering, kerkgemeenschap opbouwen – en

Simpelveld

de aanwezigheid ter plaatse van de Kerk – de Kerk begeeft

Ubachsberg

2009 2010 2011

zich naar de mensen: plaatselijke kerkgebouwen voor

2009 2010 2011

begrafenissen, huwelijken, vormsel, 1e communie en

Doopsels

35

28

24

8

13

10

doopsel.

Communicanten

35

43

34

16

7

11

Aan die evolutie zijn voor- en nadelen verbonden. Het

Vormelingen

42

46

40

--

24

--

belangrijkste nadeel is de afstand van een Kerk die niet

Huwelijken

13

8

5

2

4

2

langer aan huis komt. Maar afstanden kunnen worden

Kerk. uitvaarten

55

58

37

16

15

16
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Priesters meest tevreden over hun werk

Voor deze unieke viering in de Nederlandse Kerkprovincie

De geestelijken zijn het meest tevreden over hun werk.

hebben de Nederlandse bisschoppen als datum de tweede
zondag door het jaar vastgesteld, zaterdagavond 14 en
zondag 15 januari 2012. Deze datum is mede gekozen,
omdat paus Johannes Paulus II in zijn zorg voor de eenheid
in de Nederlandse Kerkprovincie destijds een bijzondere
synode van de Nederlandse Bisschoppen heeft
samengeroepen, die werd geopend op 14 januari 1980.

Dat blijkt uit een studie die de universiteit van Chicago
onlangs wereldwijd heeft uitgevoerd, zo meldt Cathobel
onder aanhaling van de Christian Science Monitor.
Volgens de onderzoekers danken de priesters en andere
cultusmensen het feit dat ze de top-10 aanvoeren mogelijk
aan het feit dat ze veel sociale kontakten hebben. De
onderzoekers bestempelen de eerste plaats van de
priesters als opvallend.
De brandweerlui komen op de tweede plaats van de top10. De kinesitherapeuten komen op de derde plaats. De

Ook in Simpelveld en Ubachsberg zal deze eenmalige
viering ter ere van deze paus gehouden worden. Voor de
kerkgangers is er een speciaal boekje gemaakt ter ere van
deze grote paus.

auteurs staan op vier, de leerkrachten staan op de vijfde

Blasiuszegen

plaats. Zij worden onder meer gevolgd door de artiesten,

De Blasiuszegen wordt gegeven op de volgende dagen na

de psychologen en de financiële raadgevers.

afloop van de kerkdienst:
Zaterdagavond 28 januari in Simpelveld en Ubachsberg.

Eenmalige viering ter ere van de zalige
paus Johannes Paulus II in alle
Nederlandse bisdommen
Op 1 mei 2011 werd paus Johannes-Paulus II zalig
verklaard. De liturgische viering van een zalige is in de
rooms-katholieke Kerk niet universeel, maar particulier,
dat wil zeggen alleen daar waar de zalige is geboren, heeft
geleefd en is gestorven. Concreet betekent dit dat voor de
viering van paus Johannes Paulus II is bepaald dat deze
jaarlijks kan plaatsvinden in het bisdom, respectievelijk de
stad Rome en in alle bisdommen van Polen, en wel als
gedachtenis op 22 oktober.
Gezien het grote belang van deze paus voor de hele Kerk
en naar aanleiding van talloze verzoeken om een liturgische
verering van deze nieuwe zalige in de gehele wereldkerk
heeft de Congregatie voor de Eredienst toegestaan dat tot
1 mei 2012 eenmalig een H. Mis van dankzegging voor deze
zalige paus kan worden gevierd in alle bisdommen ter
wereld met een eigen daarvoor vastgesteld formulier.

Woensdag 1 februari in Ubachsberg en donderdag 2
februari (Maria Lichtmis) in Simpelveld.

Kinderzegen met doopouders
In het weekend van 4 en 5 februari vieren we Maria
Lichtmis in de kerk. Zaterdagavond om 19.00 uur samen
met de dopelingen en hun families in Ubachsberg. Op
zondagmorgen om 11.00 uur doen we hetzelfde in
Simpelveld. De doopouders van afgelopen jaar ontvangen
hiervoor nog een aparte uitnodiging.

Terugblik op de feestdagen in
Simpelveld en Ubachsberg
Wij mogen terugzien op zeer geslaagde feestdagen. Velen
hebben eraan meegewerkt om de feestelijke vieringen een
extra waarde te geven. Ons past grote dank voor allen die
hieraan hebben meegewerkt: koren en muziekverenigingen,
kosters en misdienaars, kerststalbouwers en zij die de kerk
versierden,

interieurverzorgers

en

helpers

bij

de

nieuwjaarsreceptie.
Alles bij elkaar zijn er vele uren door vrijwilligers besteed
in beide parochies. Zonder hen zouden wij niet zo‟n mooie
vieringen hebben gehad.
Een woord van dank aan dhr. A. Kockelkoren die er voor
gezorgd heeft dat er een kerststal in de waterput op de Huls is
geplaatst (eerder werd vermeld dat het initiatief kwam van de
buurtvereniging; dit was dus niet het geval).
Hartelijk dank aan allen die zich in onze parochies hebben
ingezet voor het welslagen van het Kerstfeest.
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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 vrijdag 20 januari.
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 14 januari

Donderdag 19 januari

Weekend 2e zondag door het
jaar
15 t/m 29 januari
Actie Kerkbalans
17.45

19.00

Jeu Thill (nms. bew. Sterflat);
Jrd. ouders Aretz-Haambeukers (st);
Jrd. ouders Crutzen-Bosch (st);
Jrd. Hubert Gubbels (st);
Jrd. echtp. Leclaire-Meessen (st);
Jrd. Els Schroeders-Pelzer (st);
Bep en Truus Breemen-Mevissen;
Ouders Kevers-Houben, zoon André,
schoonzoon Joep en kinderen;
Jrd. Wiel en Tiny Schmetz-Wiermans;
Mia Scheeren-Prumpeler;

Zondag 15 januari
11.00

Johan en Tiny Merx-Bodelier;
Jrd. ouders Arts-Jeuken en zoon (st);
Voor overleden gelovigen (st);
Marjo Lucassen (b.g.v. verjaardag);
Jrd. Pierre Schols;
Jrd. Zef Jongen;

Jo Gotschalk en fam. GotschalkKnops;
Overl. ouders en kinderen Xhonneux
(st);
Johan Ploumen (nms. echtgenote);

Zaterdag 21 januari
Weekend 3e zondag door het
jaar
17.45

Zwd. Mia Vleugels-Hamers;
Zwd. Hubert Meisters;
Andreas Beckers (o);
Pierre Lemmens en Corrie LemmensSenden (o);
Jrd. ouders Kockelkorenvan der Heijden;
Jrd. Finy Belleflamme-Peerboom (st);
Jrd. Wiel Reinders;
Jrd. ouders Heuts-Kicken;
Zef van Loo (o);
Ouders Pistorius-Scheeren;
Jrd. Annie Gorissen-Aretz;

Dinsdag 17 januari
19.00
H.Antonius, abt

Jrd. ouders Broekmans-Horbach (st);
Jrd. ouders Vlieks-Muijrers (st);
Hubert Leijmans ( nms. bew.
Sterflat);
Leden en overl. leden Zij Actief;

Jrd. Dave Lennertz en voor
Wiel Lennertz;
Leden en overl. leden Prinse Road
b.g.v. 5 x 11 jarig jubileum;
Anneke Souren-Kreuels (o);
Jrd. Jan Merx;
Maria Vanthoor (st);
Jrd. Maria Houben (st);

Dinsdag 24 januari
19.00

Jrd. Hubert Henssen;
Voor de zieken uit onze parochie;

Donderdag 26 januari
19.00

Hubert Leijmans (o);
Giel en Bertha Xhonneux (st);

Zaterdag 28 januari
Zondag 22 januari
11.00 Kindernevendienst
Mannenkoor David

Zwd. Annie Joosten-Wenders;
1e jrd. Rob Grooten (o);
1e jrd. Tieneke Lemke-Eggen (o);
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Weekend 4e zondag door het
jaar
17.45 Blasiuszegen

Zwd. Ger Wilhelmus;
Charles Vijgen (nms. de buurt);
Jrd. ouders Görtzen-Spitz en zoon
Tony(st);

Jrd. Theo Maurmair (st);

Mia Rijsterborgh-Pelzer;

Zondag 29 januari

Dinsdag 31 januari

11.00 Dialectmis Woeёsj-joepe

19.00

Kerk.zangkoor Harmonia
Deurcollecte Zonnebloem

1e jrd. Else Muijrers-Creusen (o);
Leden en overl. leden carnavalsver.
Woeësj-joepe;
Jeu Thill (nms. bew. Sterflat);
Mia Thill-Luiten (v.w. verj.);
Sjeng en Mien Coemans- van Wersch
(o);
Jrd. ouders Kicken-Schrijvers (st);
Jrd. Joseph Muijrers (st);
Jrd. Sjeng Schrijvers (st);
Jrd. ouders van Tilburg-Jacobs (st);
Jrd. overl. fam. Vanthoor (st);
Martin Sijstermans (o);
Harie en Truia Souren-Hupperichs ;
Jrd. Sjaak Souren en fam.;
Jo Cremers (o);
Jrd. Wim Knops en voor

Voor de zieken uit onze parochie;
………………………………………………………

Gaan trouwen:
woensdag 1 febr.
15.00 uur Remigiuskerk:
Roel Kampert en Anja Heijenrath,
Persoonstraat 15 Bocholtz
Proficiat en een mooie dag toegewenst.

Overleden:

………………………………………………………

16 dec.: Zef van Loo, 88 jaar, Zorgcentrum Bocholtz, v/h Markt
4 jan.: Lia Wassenberg-Wolf,
93 jaar, Grispenplein 1

Totaalopbrengst Voedselbank
€ 747,17
Onze parochies hielden hun decemberactie
voor de Voedselbank Limburg.
De collecteopbrengsten waren als volgt:
Collecte in de Plus supermarkt Simpelveld:

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

€ 334,56
Kerstviering Kath. Vrouwengilde Simpelveld:
€ 66,50

Offerblok in kerk Simpelveld: € 221,10
Offerblok in kerk Ubachsberg: € 125,01
Dank aan alle milde gevers.

Parochie agenda Simpelveld

Laat vrede op de aarde wonen

Woensdag 11 jan

19.45 uur vergadering MOV groep
parochiezaal

onder Gods zegen saam vergaard.

Donderdag 12 jan

14.00 uur rouwverwerking
parochiezaal

Vraag aan de goede God bevrijding

Donderdag 12 jan

20.00 uur kerkbestuur

Dinsdag

24 jan

19.30 uur ouderavond
1ste H. Communie, aula school

Woensdag 25 jan

Jaarvergadering Zonnebloem

Donderdag 26 jan

14.00 uur rouwverwerking

Zaterdag

28 jan

Blasiuszegen

de vrede die door God bedoeld.

Zondag

29 jan

Dialectmis Woesjjoeppe
Deurcollecte Zonnebloem

De vredesweg eist samenwerken

Zondag

29 jan

Koffiedrinken noa de mès

verspreid zijn over heel de aard.
Laten we elkander liefde betonen

van al ’t geweld en al het kwaad.
Opdat ons onder ’s Heren leiding
zijn vrede steeds voor ogen staat.
Nog is Gods vrede niet gekomen
die heel de aard eens overspoelt.
Waarvan wij mensen blijven dromen

samen met God kan die behaald.

Woensdag 1 febr

Als wij geduld en liefde versterken
wordt basis voor vrede bepaald
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13.30-15.30 uur Kinderclub
Wijnrank Parochiezaal
(in januari is geen kinderclub)

Uw adres voor aardappelen,
groenten, fruit en boerderijzuivel.

JO LOOZEN & ZN B.V.
MEESTER SCHILDERS

Tevens een ruim assortiment aan
streekproducten.
Boerderijwinkel Gebr. Spee
Oude Schoolstraat 2a
6367 HD Uachsberg
Tel./Fax 045-5750108

Al méér dan 50 jaar

Mail info@boerderijwinkelgebrspee.nl

een begrip.

www.boerderijwinkelubachsberg.nl

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
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Parochie Sint Remigius Simpelveld
Nieuws
www.parochiesimpelveld.nl
besloten

Bedankt voor de goede wensen
Vele parochianen hebben de pastoor een kerstwens
gestuurd. Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te
antwoorden. Langs deze weg heel veel dank voor alle
goede wensen. Voor allen een gezegend en gezond 2012
toegewenst.

heeft

de

hulpkerk
Sint

Jozef

Arbeider te
H u l s S i mp el v el d
per 1 januari

Zegenwens van een bejaarde

2012 aan de

Gezegend ben je, als je verstaat dat mijn handen beven,

eredienst te onttrekken. Het decreet is aan de parochianen

en mijn voeten langzaam geworden zijn.

voorgelezen tijdens de weekenddiensten van 31 december

Gezegend ben je,

2011/1 januari 2012 in de Remigiuskerk te Simpelveld. Het

als je eraan denkt dat mijn oren niet goed meer horen

decreet ligt ter inzage op het parochiekantoor te

en dat ik niet alles meer versta.

Simpelveld. Bezwaren tegen dit decreet kunnen t/m 13

Gezegend ben je, als je weet,

januari 2012 bij de bisschop van Roermond ingediend

dat mijn ogen niet goed meer zien.

worden.

Als je niet kwaad wordt omdat ik de mooiste tas liet

Het kerkbestuur zal samen met het bisdom een eventuele

vallen,

herbestemming onderzoeken. Wij houden u op de hoogte.

of omdat ik voor de zoveelste maal hetzelfde vertel.

Raymond Spork

Gezegend ben je, als je me toelacht
en me vraagt naar de dagen van mijn jeugd.
Gezegend ben je, als je zacht met me omgaat

Ruime sortering RVS badkamer– en
toiletaccessoires, o.a. Blomus, Geesa, Keuco

en mijn stille tranen begrijpt
en me laat voelen dat ik bemind wordt.

Grote keuze in bad– en w.c. matten,

Gezegend ben je, als je iets langer bij me blijft,

o.a. Aquanova, Floris, Meusch, Spirella.

wanneer het overal donker wordt
en als je even mijn hand vasthoudt,

Altijd leuke aanbiedingen

wanneer ik alleen de nacht in moet,
de nacht van de dood.

Installatiebedrijf RAYMOND SPORK
Gezegend ben je, en ik zal,

Vroenhofstraat 5

als ik in de hemel ben,

6369 AP SIMPELVELD

de sterren voor je aansteken.

Telefoon: 045 - 544 03 72

Eindbestemming hulpkerk Huls
De bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz, heeft op

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

19 december 2011 het decreet uitgevaardigd, waarin hij
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Parochie Sint Bernardus Ubachsberg
Kerkdiensten

Opgave misintenties Ubachsberg
Misintenties voor het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met vrijdag 20 januari,
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 tot 19.45 uur.

Zaterdag 14 januari.
de

Weekeinde v.d. 2 zondag
door het Jaar.
Volkszang
19.00:

1ste Jrd. Jan Schaeks (o);
Tiny Erkens-Kuipers (o);
Annie Pieters-Bisschops (verj.)
Maria Herben-Senden (verj.);
Jrd. Sjaak Debets;
Echtgenoten Bisschops-Engelen

Woensdag 18 januari.
19.00:

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

Woensdag 25 januari.
19.00 :

Annie Franssen-Schijns;

Zaterdag 28 januari.
Weekeinde v.d. 4 de zondag
door het Jaar.
Koor: Oud Berglijsters.
Blasiuszegen.
19.00:

1ste Jrd. Mia Jaskowiak-Monsuwé (o);
Anneke Aelmans-Voncken;
Zus Ficker-Hendriks (o);
Ans Engelen-Zinzen (b);
Hein Cuijpers (o);
Marleen van Vlokhoven-Cuijpers;
Lou Heiligers;
Lei Winthagen (verj.);
Jrd. ouders Bartholomé-Penders (st);
………………………………………………………

Als een bloem in het leven
‘t begin is teer en klein.
De een bloeit uitbundig
De ander geurt heel fijn.
Sommige bloemen blijven lang
Weer anderen blijven even.
Vraag niet bij welke bloem je hoort
Dat is het geheim van het leven

Zaterdag 21 januari.
Weekeinde v.d. 3 de zondag
door het Jaar.
G K Z St. Bernardus
Gregoriaans.
19.00:

Zwd. Netta Willems-Vromen;
Zwd. Leo Heuts:
Hetty Dautzenberg-de la Bije (o);
Tony en Elvira Bemelmans en Sjef
Loop;
Jrd. ouders Hamers-Schijns (st);
Jrd. Lou Heiligers;
Overl. ouders Maassen-Smeets; zonen en dochter;

Overleden:
23 dec.: Wiel Smeets,
64 jaar, Kerkstraat 45a
Sterkte aan de familie.
………………………………………………………
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Parochie Sint Bernardus Ubachsberg
Nieuws
Uitslag kwajongconcours
Op woensdag 28 december 2011 werd traditiegetrouw
voor de 26e keer in successie het "Vereniging kwajong
concours" gehouden in de fanfarezaal "De Auw Sjoeël" te
Ubachsberg.
In een aangename sfeer streden 30 koppels van 6
verenigingen om de hoogste karteer.

Misbruikcrisis vraagt sobere maar
efficiënte aanpak
„De misbruikcrisis vraagt om een sobere, maar efficiënte
aanpak‟. Dat stelt mgr. Johan Bonny, bisschop van
Antwerpen.
„Vertrouwen herstellen doe je niet met ronkende woorden
of opzienbarende evenementen. Samen moeten we
terugkeren naar de kern van ons geloof en naar de kern
van ons engagement. Dat vragen gesteld worden aan de

De uitslag was als volgt:

Kerk - zowel van binnenuit als van buitenaf - is een positief

1e prijs koppel:

signaal: een signaal van betrokkenheid dat vraagt om

Rene Dautzenberg - Jung Bemelmans (Voetbalclub RKSVB)

aandacht en overleg. Onze maatstaf hebben we alvast: Jezus

2e prijs koppel:

Christus en het evangelie. Met Kerstmis hebben wij

Hub Loozen – Luc Loozen (schutterij St. Hubertus)

opnieuw mogen vieren dat Jezus de plaats van zijn geboorte

3e prijs koppel:

onder ons niet heeft verlaten. We staan er niet alleen

Twan Roufs – Jan Ubaghs (Spaarclub Oad Gen Berg)

voor‟.

1e prijs vereniging: Voetbalclub RKSVB
2e prijs vereniging: Schutterij St.. Hubertus
3e prijs vereniging: V.V. De Durchströpere
De

overwinningstrofeeën

werden

geschonken

door

transportbedrijf Kicken Voerendaal.
Tot slot wensen wij u een voorspoedig 2012. Met
vriendelijke groeten, fanfare St. Cecilia Ubachsberg.

Parochie agenda Ubachsberg
Woensdag 11 jan 15.30 en 17.00 uur
Vormselkatechese pastorie Ubachsberg
Woensdag 18 jan 19.45 uur kerkbestuur vergadering
pastorie
Donderdag 26 jan 20.00 uur ouderavond
1ste H. Communie pastorie
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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 van 19.30 -19.45 uur

Secr. Kerkbestuur St. Remigius Simpelveld

Secr. Kerkbestuur St. Bernardus Ubachsberg

Mevr. A. Janse - Loozen
Van Werschstraat 15
6369 CK Simpelveld
Tel. nummer: 045 - 544 41 64
Email: parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl

Contactpersoon Kostersteam:
Dhr. W. Moison
Tel. 045-544 24 04

Contactpersoon Kostersteam:
Dhr. J. Driessen
Tel. 045-575 28 86

Kerkbijdrage t.n.v. Kerkbestuur St. Remigius
ABN/AMRO 45.24.55.359
REGIOBANK 67.85.07.848
Voor betaling misintenties:

Mevr. M. Schouteten
Colmont 3
6367 HE Ubachsberg
Tel. nummer: 045 - 575 25 01
Email: sint.bernardus@xs4all.nl

RABO 14.75.99.350
ING
14.43.600
RABO 14.75.01.555

Oplage
Simpelveld 2650 stuks / Ubachsberg 770 stuks
Het volgende nummer verschijnt op 31 januari.

Redactie

Kerkbijdrage t.n.v. Kerkbestuur St. Bernardus
RABO
ING

De parochies van Simpelveld, Ubachsberg en
Bocholtz vormen een samenwerkingsverband
Mistijden:
Zaterdag:

Mieny Grooten-Kleijnen, Hein Lemmens, Pastoor Pisters

Inleveren kopij volgende uitgave

Zondag:

Misintenties t/m 29 februari kunt u opgeven t/m 20 januari.
Kosten: € 7 door de week; € 20 weekend en feestdagen.
Opgave in Simpelveld: maandag en vrijdag
van 10.00 uur -11.00 uur op het parochiekantoor.
Opgave in Ubachsberg: dinsdagmorgen van 10.00 uur tot
12.00 uur op de pastorie.

17.45 uur

Simpelveld

19.00 uur

Ubachsberg; Bocholtz

9.45 uur
11.00 uur

Uiterlijk 17 januari. Liefst per e-mail:
redactie@parochiesimpelveld.nl

Opgeven misintenties volgende uitgave

15.18.00.863
105.59.61

Bocholtz
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)
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