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Bedankje kapelaan Rajan

Heiligdomsvaart in Maastricht

Priesterwijding
‘Om van Uw Liefde te getuigen’ ben ik op 28 januari tot
priester gewijd door de bisschop Mgr. dr. Jerome Dhas
Varuvel SDB (Bisdom Kuzhithurai, India) in mijn eigen
parochiekerk. Het was een groot feest onder
aanwezigheid van een onverwachte kleine 2.000
mensen en bijna 60 priesters, inclusief 6 priesters van
Nederland. Samen met het dorp was mijn familie heel
blij. Aan het begin sprak rector Hendriks een
welkomstwoord, waarin hij zijn dankbaarheid en trots
uitsprak. Hij legde de parochianen uit, dat het bisdom
Roermond hun nieuwe priester hard nodig heeft, maar
dat hij na tien jaar weer terug naar India zal komen. Ook
bisschop Jeromedhas maakte de beweging duidelijk
van missionarissen, die vroeger naar hun plaats
gekomen waren en nu weer terugkeren.
Eerste Heilige Mis

Om mijn dankbaarheid te uiten tot God en de mensen
die mij hebben begeleid, wilde ik van mijn eerste mis
iets speciaals maken. Dus heb ik in India een kinderhuis
voor arme en doofstomme kinderen gekozen om mijn
eerste dankmis te vieren. Het was een indrukwekkende
dag voor mij. De kinderen waren zelfs vijf jaar na mijn
vertrek nog even lief als voorheen en samen met hen
heb ik mijn dankmis gevierd.
Bedankt
Ik was onder de indruk om de voorbereidingen voor
mijn eerste mis hier in Bocholtz te zien. Hier is maar een
woord voor nodig, maar ik zeg het uit het diepst van
mijn hart: “Ik heb op deze dag jullie liefde voor mij
gezien”.
Jullie hebben jullie liefde getoond door middel van
kaarten, felicitaties, cadeaus, bloemen, e-mails, brieven
enz. Jullie waren diegenen, die deze dag heel mooi en
speciaal hebben gemaakt. Ik kan zo'n prachtige dag in
mijn leven nooit vergeten.
Een deel van mijn gift van jullie heb ik aan de kinderen
gegeven.

Dit jaar vindt in Maastricht weer de Heiligdomsvaart
plaats. Van 24 mei tot en met 3 juni staat de Limburgse
hoofdstad in het teken van dit religieuze en culturele
feest. De Heiligdomsvaart is een bedevaart naar het
graf van Sint Servaas, de eerste verkondiger van het
geloof in het huidige Nederland. Tegelijkertijd is de
Heiligdomsvaart ook een groot cultureel feest. Er zijn
tal van vieringen, processies, evenementen, exposities,
concerten en voorstellingen.
Hoogtepunt van de Heiligdomsvaart zijn de twee
ommegangen op 27 mei en 3 juni. De relieken van Sint
Servaas en de andere devoties van Maastricht worden
dan in een processie annex historische stoet door de
stad rondgedragen. Het thema van de Heiligdomsvaart
is dit jaar ‘Doe goed en zie niet om’.
Het uitgebreide programma van de Heiligdomsvaart is
te vinden op www.heiligdomsvaartmaastricht.nl.

Doe goed en zie niet om
“Goed doen zonder te verwachten dat je er iets voor
terugkrijgt. Dat heeft de Vader met ons gedaan en wij
moeten hetzelfde doen. Doe het goede en
voorwaarts.” Die woorden van paus Franciscus hebben
de Heiligdomsvaart in Maastricht geïnspireerd om dit
jaar als thema te kiezen ‘Doe goed en zie niet om’.
Eigenlijk is het een uitspraak die al veel ouder is en
teruggaat op Jezus zelf. In het evangelie komt de zin
“Doe goed en zie niet om,” niet letterlijk voor. Maar
Jezus heeft wel gezegd: “Wie de hand aan de ploeg

Bedankt, Bedankt , Bedankt !
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Kom film kijken over ons mooie geloof

Vervolg van pagina 1

slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het
koninkrijk van God. (Lucas 9, 62).”
De betekenis van die woorden is precies wat paus
Franciscus ons voorhoudt; wie steeds maar
complimentjes verwacht voor wat hij doet, is niet bezig
om zich voor anderen in te zetten, maar vooral om
zichzelf erg goed te vinden. Dat is het
tegenovergestelde van wat Jezus van ons vraagt. Hij
roept ons op om onze naaste lief te hebben en op te
komen voor de armen en de zwakkeren. Niet omdat dit
zo geweldig van ons is, maar omdat de ander het nodig
heeft en wij met onze inzet het verschil voor hem of
haar kunnen maken.
Het thema van de Heiligdomsvaart 2018 roept ons op
om elke dag opnieuw te proberen de liefde die Jezus
ons voorgehouden heeft in praktijk te brengen. Ook als
je je af en toe afvraagt: “Wat heeft het voor zin? Waar
doe ik het eigenlijk voor?” Goed doen heeft altijd zin.
Terugkijken en jammeren over alles wat niet goed ging
of waar niet genoeg waardering voor was, is juist
zinloos. Daarom die oproep: Doe goed en zie niet om.

Parochienieuws

Ontdek je geloof en kom kijken naar een boeiende
filmreeks. Alle delen van de documentaire-serie
Catholicism zijn los van elkaar te bekijken. Mocht u de
eerste afleveringen gemist hebben, dan kunt u dus toch
gewoon aansluiten voor deel 6 over “Christus en de
Kerk”.
We hopen dat u met ons op reis zult gaan door de
fantastische wereld van ons katholieke geloof! Waar?
Parochiezaal Simpelveld, tegenover de kerk. Wanneer?
Woensdag 20 juni, van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Vrijwillige bijdrage? € 1 voor de koffie.
Tim Nicolaije is uw gastheer

Voor kinderen en gezinnen
Op zondag 24 juni is er in de Remigiuskerk Simpelveld
om 11.00 uur een kindernevendienst. Wij hopen dat
veel kinderen hieraan zullen deelnemen.
In Bocholtz is zaterdag 30 juni om 19.00 uur een
gezinsmis ter afsluiting van het schooljaar. Familiekoor
Young Spirit van de Molenberg luistert de viering op.
Laten we God danken voor alle goede gaven die Hij ons
afgelopen jaar geschonken heeft.

H. Hartmaand kapel Bosschenhuizen
De viering van het Hoogfeest van het H. Hart van Jezus
is op vrijdag 8 juni met een H. Mis om 19.00 uur bij de
kapel en zal worden opgeluisterd door het Kerkelijk
Zangkoor Sint Jozef Arbeider van de Huls. Daarna kunt
u genieten van een heerlijk kopje koffie met iets lekkers
erbij.
Vrijdag 1, 15, 22 en 29 juni wordt er bij de kapel de
rozenkrans gebeden om 20.00 uur.
Wij hopen u ook dit jaar weer met velen te mogen
begroeten.
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Parochienieuws Simpelveld
Dankviering Clara Fey
De dankviering van Clara Fey op 8 mei in Simpelveld
was in één woord: Indrukwekkend mooi ! Met dank
aan: hulpbisschop Everard de Jong, emeritus bisschop
Wiertz, emeritus bisschop Mussinghoff van Aken,
aartsbisschop Sensi Potoka uit Ende in Indonesië, deken
Walin
van
Echternach,
prior
Touw
van
Mamelis, pastoor / custos reliquiarum Broers uit
Munstergeleen, kapelaan Dölle uit Roermond, kapelaan
Rajan uit India / Simpelveld, een zestal Spaanstalige
priesters uit Colombia en pastoor Pisters.
Daarnaast waren er nog een 150-tal zusters van het
arme kind Jezus uit diverse landen van de wereld.

Opbrengst kerkcollecten
De opbrengst van de kerkcollecte bestemd voor
Roepingenzondag bedroeg in Simpelveld: € 215,35; in
Bocholtz € 239,77 en in Ubachsberg: € 88,95.
Het geld is bestemd voor de priesteropleiding Rolduc.
Daar studeren vele studenten uit India om in onze
parochies te komen werken.
Opbrengst collecte Nederlandse Missionarissen:
Simpelveld € 215,35 en Ubachsberg € 338,54. Dank voor
uw gaven.

Opening museum
Aansluitend vond de opening van het Museum “De
Schat van Simpelveld” plaats in het voormalige
Moederhuis van de zalige Clara Fey. Met de mooiste
kerkelijke borduurkunst en wassen beelden door de
zusters zelf vervaardigd in de afgelopen eeuw.
Schitterend om te zien ! Ook de geschiedenis van het
kloosterleven is te bewonderen in een prachtige
rondgang door het oude kloostercomplex. Van harte
aanbevolen om eens te gaan kijken; binnenkort ook
open voor publiek: www.deschatvansimpelveld.nl.

Musical Clara’s droom
Op zondag 17 juni om 15.00 uur is in Theater De
Klimboom in Simpelveld de uitvoering van de musical
“Clara’s droom”.
In augustus zijn er twee fiets- en voetbedevaarten
vanuit Aken naar Simpelveld. Meer informatie is te
vinden op: www.bisdomroermond.nl/clarafey
www.deschatvansimpelveld.nl en www.clara-fey.de

Koffiedrinken noa de Mès
Zoals iedere maand is er ook nu weer koffiedrinken na
de Mis. Iedereen is van harte welkom.
Waar en wanneer?
Ubachsberg: 17 juni na de processie
Bocholtz: zondag 24 juni
Simpelveld: zondag 1 juli
U komt toch ook?

Huwelijksjubilea
Zaterdag 16 juni om 19.00 uur mogen Jan en Ria Habets,
Jozefstraat 14, hun 60 jarig huwelijk vieren in de
Bernarduskerk te Ubachsberg.

Parochienieuws Bocholtz
Simpelveld Ubachsberg

Zaterdag 2 juni vieren Kitty en Louis Vliex, Bulkemstraat
3-B, hun 50-jarig huwelijk om 17.30 uur in de
Remigiuskerk te Simpelveld.

Ziekencommunie
Op vrijdag 1 juni wordt de ziekencommunie gebracht
aan huis. Kunt u niet meer naar de kerk komen en toch
de communie willen ontvangen neem dan contact op
met het centraal parochiekantoor: dinsdag t/m vrijdag
tussen 10 en 12.00 uur tel. 045-5441818.

Wij wensen de bruidsparen een mooie dag en met Gods
zegen nog vele gezonde jaren toe.
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Onderlinge begrafenis- en crematievereniging

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

HET BEGRAFENISFONDS VOOR EEN UITVAART OP MAAT.
Wat zijn de voordelen:






Hoge uitkering: De uitkering bij overlijden bedraagt € 4.500. Dit is het hoogste bedrag van alle begrafenisen crematieverenigingen van Limburg.
Lage contributie
Snelle en zorgvuldige dienstverlening
Goede bereikbaarheid
Uit te keren bedrag is vrij besteedbaar

Voor een persoonlijke begrafenis die aansluit bij uw wensen! Wilt u een afspraak? Bel of
e-mail met Mw Tatjana Haagen, tel: 045-5442476. e-mail: helptelkander.simpelveld@hetnet.nl
Jarenlange ervaring en neutrale prijsvergelijkingen leert dat de familie bij de afhandeling (en service) van een
sterfgeval verreweg het beste af is bij de plaatselijke, geroutineerde begrafenisonderneming “Haagen".
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Processies

9. College B&W

Met wapperende vaandels

10. Overige vrouwen

en gedragen koperklanken

11. Overige mannen

van de fanfare

12. Fanfare

schrijdt te processie voort.

Terug naar de kerk, alwaar op het kerkplein een
gezellige afsluiting plaatsvindt met koffie en een
broodje.

Communicantjes strooien bloemen
en misdienaars bellen
alsof hun leven ervan afhangt.

Processie Bocholtz 3 juni

Onze Vader, Wees gegroet
echoën langs de gevels.
Ons’ Heer trekt door de straten.

Hij is geen verre God,
maar onder ons aanwezig.

Processie Ubachsberg 17 juni

Voor de processie in Bocholtz wordt er wederom
strooigoed gevraagd. U kunt de bloemetjes in de hal
van de kerk leggen tot zaterdag 2 juni.

Route

Zondag 17 juni na de mis van 9.00 uur trekt de processie
door de straten van Ubachsberg.
Route
Kleine Heide: Kerkstraat – Hunsstraat- Dalstraat
rustaltaar splitsing Scheepersweg, dan Wijnstraat
rustaltaar aldaar - terug via Wijnstraat - Kerkstraat,
ontbinding bij de kerk.

Pastoor Neujeanstraat – Dr. Nolensstraat – Heiweg
(rustaltaar) – Kerkeveld – Groeneweg – Kasteel/Hoeve
de Bongard (rustaltaar) – Schoolstraat – Pastoor
Neujeanstraat.
Afsluiting
Dit jaar is er geen uitgebreid tuinfeest, maar wel een
gezellige nazit met koffie en een broodje / stukje vlaai
(met dank aan de dames van Zij-Actief) in de tuin van de
kapelaan.
Wij stellen uw deelname zeer op prijs.

Opstelling processie:
1. Schutterij
2. Processiekruis met misdienaars
3. Communicantjes en ouders communicantjes
4. Gemengd kerkelijk zangkoor St. Bernardus
5. Misdienaars en acolieten
6. Allerheiligste
7. Kerkbestuur
8. Oud kerkbestuur
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Kerkdiensten parochie Sint Remigius

Simpelveld
Zaterdag 2 juni
Jrd. Vic Gehlen (st);
Jrd. ouders Kerckhoffs-Hensgens (st);
John Bisschops (o);
Tot dankzegging b.g.v. 50 jarig huwelijk
Kitty en Louis Vliex;

Zondag 3 juni
1e jrd. Piet Sauren (o);
Jrd. echtp. Huveneers-van Ophoven (st);
Jrd. ouders Rabeling-Ruyters en dochter
Mariëlle Thomas-Rabeling (st);
Jan Bemelmans;
Jrd. ouders Lennertz-Andriolo, zonen Jup
en Wiel en kleinzoon Dave;
Jrd. Winand Kohl en wederzijdse ouders
en familie;
Jrd. Sjef Engelen;
Jrd. Louise Ploumen-Schins (st);
Jrd. Harrie Otten;

Zaterdag 9 juni

Tonia Peukens-Luja (o);
Jrd. Cor Crijnen (st);
Jrd. ouders Wiertz-Veelings (st);
Els Gehlen-Hünen (nms. buurtbewoners);
Hugo en Anny Klemke-Bogman;
Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st);
Jrd. ouders Kerckhoffs-Noteborn, zoon
Wiel en Wilma Kerckhoffs-Grosjean;

Zondag 10 juni
Juffrouw Leentje Rameckers (o);
Jrd. George Cremers (st);
Jrd. echtp. Pieter Storms-Haartmans (st);
Lisa Hollands-Luijten (o);
Jrd. Toon en Anna Eijkemans-Hamerlinck;
Jrd. ouders Daniël en Barbara HensgensLucassen en kinderen;
Jrd. Hub en Annie Loneus-Bosch;
Hubert en Johanna Hutschemakers;

Jrd. Leny Wolters-Sluysmans en voor
Heinz Wolters (50e huwelijksverjaardag);
Jrd. fam. Palmen-Jaspers;

Zondag 17 juni
Zwd. Annie Schwanen-Muijrers;
Jrd. Annie Meijers (st);
Ouders Ploumen-Luja (st);
Frits Ortmans (o);
Anny Haan-Simons;
Jrd. ouders Genders-Bonten;
Jo Jorissen (o);
Jrd. ouders Hartmans-Senden;

Dinsdag 19 juni
Voor de zieken van onze parochie;

Donderdag 21 juni
Echtp. Gotschalk-Knops (st);

Zaterdag 23 juni

Dinsdag 5 juni
Dinsdag 12 juni
Voor de zieken van onze parochie;
Jrd. ouders Bisschoff-Colleye (st);
Ouders Meisters-Schepers;

Christiaan van Wagenveld en Jeanette
van den Berg

Donderdag 14 juni
Zaterdag 23 juni

Donderdag 7 juni

Voor alle parochianen;

Jrd. ouders Mohr-Hamers;

Zaterdag 16 juni
Vrijdag 8 juni

Frits Ortmans;
Leden en overl.leden buurtvereniging
Bosschenhuizen;

Jrd. ouders Arets-Pricken (st);
Jrd. Sjef Knops (st);
Jrd. ouders Wiel en Antje Vankan-Knops
(st);
Clara Pelzer-Vliegen (o);
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Aloys en Mia Kicken-Bisschops
(v.w.trouwdag) (o);
Annie Bodelier-Vliegen (o);
Jrd. Piet Stoffelen;
Ouders Henssen-Loneus;
Jrd. Math Horbach;

Zondag 24 juni

Jrd. ouders Lardenois-Horbach;

Marij Hamers-Herberichs;

Albert Willems (o);
Ouders Aretz-Haambeukers, ouders
Kicken-Schrijvers en Sjeng Kicken;
Jrd. Walter Blumenstein (st);
Jrd. echtp. Hamers-Sijben (st);
Echtp. Jaegers-Lemmens (v.w.trouwdag)
(st);
Jrd. Jetty Meijers (st);
Jrd. ouders Possen-Vincken en zoon Wen
(st);
Jrd. Jos en Hubertina VanhommerigHupperets en zoon Gerard (st);
Hub Strouven;
Jrd. ouders Smeets-Vinders;

Dinsdag 26 juni

Zondag 1 juli

Hein Middelhoven (o);

Donderdag 28 juni

1e jrd. Tonia Peukens-Luja (o);
Jrd. Mia Zinzen-Lennartz (st);

Giel en Bertha Xhonneux (st);

Zaterdag 30 juni
Zwd. Mariet Kerckhoffs-Bovens
Piet van Kerkvoort (o);

Algemeen
Dag voor blinden en slechtzienden
Het Odiliacomité Sweikhuizen nodigt u uit om deel te
nemen aan de 84ste bedevaart voor blinden en
slechtzienden (blindendag) op zaterdag 16 juni.
Onderaan deze uitnodiging treft u wat meer
achtergrondinformatie aan over de blindendag.
Daarnaast zal ook de kunstenaar Zef Bruls weer
aanwezig zijn met een aantal kunstwerken.

Het programma van de blindendag op zaterdag 16 juni
a.s. is als volgt:
11.00 uur: Ontvangst van de bedevaartgangers op het
Odiliaplein door: De kapelaan H. Horstman en diaken
Janssen, het Odiliacomité, de schutterij St. Joseph, de
Beesenhofkapel en de misdienaars.
11.15 uur: Korte processie door het dorp: Odiliaplein –
Hagensstraat – Fabritiusstraat Pascal Visschersstraat
en de Bergstraat tot aan de kerk.
11.30 uur: H.Mis opgedragen door kapelaan H.
Horstman en diaken Janssen opgeluisterd door het
kerkkoor van Sweikhuizen.
12.30 uur: Koffietafel in het Rector Raevenhuis voor de
bedevaartgangers en de genodigden.
13.15 uur: Optreden Beesenhofkapel in het Rector
Raevenhuis.
14.15 uur: Concert in de kerk door het Mannenkoor uit
Sweikhuizen.
15.00 uur: Plechtig Lof met ogenzegening door de
Hulpbisschop,de kapelaan H. Horstman en diaken
Janssen met zang van het kerkkoor.
15.30 uur: Koffie met Limburgse vlaai in het Rector
Raevenhuis.
16.30 uur: Einde BLINDENDAG.

Aanmelden kan tot 11 juni op dit mailadres:
blindendagsweikhuizen@gmail.com
Tel: 046-4432242.
Met vriendelijke groet, Het Odiliacomité Sweikhuizen

Het onstaan van de blindendag in
Sweikhuizen
Pater Lucianus, Conventueel,
was een paar jaar na zijn
priesterwijding
(1906)
tengevolge van een medische
misgreep - blind geworden. ln
mei 1929 kwam hij naar rector
Raeven met het verzoek om
jaarlijks de blinden van Limburg
naar Sweikhuizen te laten
komen. Aan dat verzoek werd
voldaan. Bijgevolg zijn blinden
en slechtzienden sedertdien met uitzondering van enkele
jaren - elk jaar rond het feest van de H. Odilia van
Keulen naar Sweikhuizen gekomen. Na het overlijden
van pater Lucianus nam pastoor Thissen en
tegenwoordig het Odiliacomité, de voorbereidingen
geheel op zich. Tegenwoordig arriveren de blinden en
slechtziende pelgrims op het Odiliaplein, om dan
gezamenlijk in processie naar de kerk te trekken. Sedert
jaren wordt er traditioneel een H. Mis opgedragen, die
door de plaatselijke koren wordt opgeluisterd.
Aansluitend begeven de pelgrims zich naar het Rector
Raevenhuis, waar aan allen door de gemeenschap van
Sweikhuizen gratis een koffietafel wordt aangeboden.
Vaak wordt die gezellige bijeenkomst door muziek
opgeluisterd. 's Middags is er nog een Lof met
oogzegening en verering van de relikwie van de H.
Odilia. De blindendag wordt besloten met een tweede
gratis onthaal in het gemeenschapshuis.
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Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere
Bocholtz
voor aanvang doordeweekse mis
18.40 uur in dagkapel

Desirée Wenders-Janssen en Sjef
Janssen;
Ouders Vermeeren-Plettenberg en ouders
Ploemen-Hoenjet;

Vrijdag 1 juni

Zondag 10 juni

Aanbidding

Echtp. Laeven-Contzen (st);

Zaterdag 2 juni

Jrd. ouders Schoonbrood-Dumont (st);
Trouwtje Weijers-Schlijpen (st);
Herman Bertram;

Maandag 11 juni
Voor vrede in de wereld;

Jrd. ouders Vaessen-Packbier, dochter
Mariet en zoon Frans (st);
Jrd. ouders Vanhommerig-Verwijmeren;
Joep Vliex (o);
Maria Jansen-Kohl;
Marjo Lux-Zinzen;

Vrijdag 15 juni

Zondag 3 juni

Jrd. Simon Loo;
Harrie en Toke Dequelle-Berkers;
Jo en Billa Lommen-Vanhommerig;

Jrd. Leo Senden (o);
Agnes Pelzer-Frohn (o);
Ouders Senden-de la Rosette (st);
Lily Hagelstein-Krings (o);
Jo Vliex (o);
Piet Bolton (o);

Maandag 4 juni
Tiny Grooten-Slüper (o);

Vrijdag 8 juni
Mej. Derikx (st);
Hein en Tiny Dumont-Muijrers (st);

Zaterdag 9 juni
Ger Heckmans (o);
Chris en Mia Brauers-Pelzer (o);
Overleden ouders Coerver-Conjaerts (o);
Albert Schmeets (o);
Marjo Bastian-Wijnen (o);

Uit dankbaarheid;

Zaterdag 16 juni

6e Jrd. Hans Heijenrath;
Liesje Clignet (st);
Jan Vanweersch (buurt);
Annie Hamers-Vanderheijden (o);
Albert Schmeets (Appartementencomplex
Oude Smedestraat en Gasthof);

Zondag 24 juni

Jrd. ouders Sije en Finy Horstman-Pelzer
(st);
Jan Hamers (o);
Familie Schnackers-Grooten (st);

Maandag 25 juni
Ter intentie van onze Lieve Vrouw van
Lourdes en de Heilige Bernadette;

Vrijdag 29 juni
Echtp. Schrijvers-Wintgens (st);

Zaterdag 30 juni

Zondag 17 juni
Jrd. ouders Ploumen-Cremers;
Hein Vanhommerig;
Karel Crutzen;
Nora Steinbusch-Lennertz (o);
Zef Zegers (o);

Maandag 18 juni
Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw
(st);
Ouders Vaessen-Grooten en zoon Lucas;

Vrijdag 22 juni
Voor alle zieken in onze parochie;

Zaterdag 23 juni
1e Jrd. Sjaak Knops en Wiel Knops;
Jrd. echtelieden Frijns-Hamers (st);
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Jrd. ouders Vanhommerig-Collaert;
Jrd. ouders Grooten-Hupperetz (st);
Dhr. Mennens;
Hub Clignet (o);
Pierre en Ernestine Vincken-Nix (o);

Zondag 1 juli

9.30
m.m.v. Zangkoor St. Joseph
Jubilarissendag WDZ
Zwd. Alf Chorus (o);
Jrd. Jeu Weijers (st);
Jrd. Frans Vaessen;
Piet Bolton (o);
Voor de levende en overleden leden van
voetbalvereniging WDZ;

Kerkdiensten parochie St. Bernardus
Ubachsberg
Zaterdag 2 juni

Woensdag 13 juni

Woensdag 20 juni

1ste

Annie Franssen-Schijns;
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);

Annie Franssen-Schijns;
Voor de zieken van de parochie;

Zaterdag 16 juni

Zaterdag 23 juni

Jrd. Annie Zinzen-Winkens en als
jrd. v. Piet Zinzen;
Fieny Voncken-Keulartz (o);
Hub Hensgens (o);
Wiel Wiertz;
Jrd. ouders Ortmans-Habets en zoon
Jan (st.);
Jrd. Antoon Cox en Lucie Cox-Horbach
(st.);

Woensdag 6 juni

Leo Ernes (o);
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);
Jrd. ouders Meijs-Kruijen en zoon Alex
(st.);
T.g.v. het 60 jarig huwelijk van Ria en
Jan Habets-Starmans;

Annie Franssen-Schijns;
Ronald Bosten;
“Voor de arme zielen”;

Zondag 17 juni

Zaterdag 9 juni

Na de processie parochietreffen op
het Kerkplein met koffie en broodjes.

1ste Jrd. Felicie Crombach-Borghans;
John Franssen (verj.);
Math. en Rob Grooten (nms. Tiny en
mam);
Jrd. Ben Franssen;

Woensdag 27 juni
Annie Franssen-Schijns;
Voor alle overledenen van de parochie;

Zaterdag 30 juni
Felicie Crombach-Borghans (o);
Nellie Kreutz-Kroese (o);
Louise Buijink-Senden (o);
Lies van Rosmalen-Monsuwé (o);
José Schreurs-Pakbier (o);
Jrd. Jo Ernes-Vliegen;
Jrd. Annie Pieters-Bisschops;
Jrd. ouders Meulenberg-Eussen (st.);
Jrd. Maria Meulenberg (st.);
Echtg. Bisschops-Engelen (st.);

John Franssen (o);
Jan Janssen (o);
Jean Leunissen (o);
Mia Klinkenberg-Clermont (o);
Jrd. v. Els Klinkenberg tevens t.i.v. haar
broers Sjef en Eugène (st.);
Ouders Schouteten-Degens;
Maria Neven-Sieben (verj.);

Zwd. Lies Senden-Sauren;
Jrd. ouders Beckers-Packbier,
schoondochters en schoonzonen (st.);
Jrd. ouders Hutschemaekers-Voncken
(st.);

Schutterij Ubachsberg
Op 2 en 3 juni gaan de vlaggen uit op Ubachsberg, want dan is er feest: Schutterij Sint Hubertus viert op deze dagen
haar 175 jarig bestaansfeest met een receptie en het 249e Bondsschuttersfeest. Namens de parochie vanaf deze
plaats: Van harte proficiat ! Wat fijn dat er zo’n mooie samenwerking met de parochie is.
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Lei’s
schilderwerken
Voor binnen- / buitenwerk
en onderhoud

Tel: 045-5440548
06-55168447
7 dagen per week geopend
Van 10.00-20.00 uur
Koffietafels/Feesten/Partijen/lunch/diner/Ambachtelijk ijs
Mingersborg 20-22 Ubachsberg-Mingersborg
Tel: 0434511644 info@bernardushoeve.nl

Quelle 24
6351 AW Bocholtz
www.lei-schilderwerken.nl
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Overleden
18 mei

Willie van de Laar

87 jaar

Mostardstraat 9

18 mei

Lies Senden-Sauren

94 jaar

zorgcentrum Schuttershof Brunssum

6 mei

Annie Schwanen-Muijrers

87 jaar

verpleeghuis Heerlen, v/h Markt

14 mei

Wiel Dackus

74 jaar

Stampstraat 28

20 mei

Mariet Kerckhoffs-Bovens

63 jaar

Huls 27

25 april

Alf Chorus

71 jaar

Oude Smedestraat 23

23 mei

Tieny Vanhommerig-Bisschoff

78 jaar

Zorghuis Eekhoorn Simpelveld

Dat onze overleden dierbaren mogen verrijzen tot nieuw en eeuwig leven !

Gedoopt
BOCHOLTZ
14 april
14 april

Gijs Gottschalk
Quinn Gottschalk

6 mei
Sef Schiffeler
Welkom in onze Kerk.

zoon van Gaston Gottschalk en Danielle Bor
dochter van Gaston Gottschalk en Danielle Bor

Lazaristenstraat 10
Lazaristenstraat 10

zoon van Kevin Schiffeler en Eline Schiffeler-Schoumakers

Ds. Jongeneelstraat 24, Heerlen

Gaan trouwen
Zaterdag 23 juni 13.00

Christiaan van Wagenveld en Jeanette van den Berg

Steenberg 51, 6351 AR Bocholtz

Proficiat en een mooie dag toegewenst.

Huwelijksjubilea
Zaterdag 16 juni 19.00

60 jarig huwelijk Jan en Ria Habets

St. Jozefstraat 14

Zaterdag 2 juni

50 jarig huwelijk Kitty en Louis Vliex

Bulkemstraat 3b

17.30

Proficiat en een mooie dag toegewenst.
Pagina 13

Bezoek onze adverteerders

Oude Schoolstraat 2c
6367 HD Ubachsberg
tel:045-5750108
Mail: info@boerderijwinkelgebrspee.nl
www.boerderijwinkelubachsberg.nl

Laat u verrassen en maak
kennis met onze ambachtelijke
producten op het gebied van
AGF, Brood en Gebak, Vlees en
Zuivel, en proef het verschil.
kijk voor de wekelijkse aanbiedingen op onze
website en/of facebook: Boerderijwinkel Gebr.Spee
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Praktijk voor Fysiotherapie



Fysiotherapie



Osteopathie



McKenzie therapie



Sportrevalidatie



Massage



Rugscholing



Fysiofitness



RSI preventie



Manuele therapie



Cranio-sacrale therapie



Huisbezoeken

Doctor Ottenstraat 48 | 6369 VP Simpelveld
Telefoon: 045 544 18 17
info@fysio-baggen.com | www.fysio-baggen.com
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ADRESSEN

Parochienieuws Simpelveld

Pastoor René Pisters
Pastoriestraat 15, 6369 AN Simpelveld
(vrij: maandag)
T: 045-544 18 18
E: pisters@parochiesimpelveld.nl

The Passion

Kapelaan Rajan
Past. Neujeanstraat 8, 6351 GK Bocholtz
M: 06-47 75 50 01
T: 045-544 12 52
E: snarul@icloud.com

Simpelveld
15/16 en 21/22/23 september 2018

De voorbereiding voor “The Passion Simpelveld” is in
volle gang. De deelnemers zijn erg enthousiast en
verheugen zich op de uitvoering.
U komt toch ook massaal kijken, zodat onze pastoor
een onvergetelijk zilveren priesterfeest mag vieren.
Binnenkort verneemt u waar u toegangskaarten kunt
bestellen.

Algemeen
Gezinsbedevaart naar Lourdes
In de Franse bedevaartplaats Lourdes staan dit jaar
jongeren centraal. Speciaal daarom biedt het Huis voor
de Pelgrim uit Maastricht tijdens de herfstvakantie een
gezinsbedevaart naar Lourdes aan. Ouders en kinderen
die graag een keer naar Lourdes willen, zijn van harte
welkom om mee te gaan.
Tijdens deze reis is er een aangepast programma,
speciaal voor gezinnen met kinderen en jongeren, die
samen Lourdes en omgeving kunnen verkennen. Omdat
reizen voor gezinnen vaak duur is, biedt het Huis voor
de Pelgrim deze gezinsreis tegen zéér interessante
tarieven aan.

Parochiekantoor Parochiezaal Simpelveld
Pastoriestraat 15, 6369 AN Simpelveld
Open: Dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur;
Maandag en vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur voor opgave misintenties
T: 045-544 18 18
E: parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl
W: www.parochiesimpelveld.nl
B: NL15 RABO 0147 5993 50
NL74 INGB 0001 4436 00
Voor betaling misintenties:
NL43 RABO 0147 5015 55
Parochiekantoor Pastorie Bocholtz
Past. Neujeanstraat 8, 6351 GK Bocholtz
Open: Dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 - 12.00 uur
T: 045-544 12 52
E: jacobusbode.bocholtz@gmail.com
W: www.parochiesimpelveld.nl
B: NL88 RABO 0107 9917 72
Parochiekantoor Pastorie Ubachsberg
Kerkstraat 28, 6367 JE Ubachsberg
Open: Dinsdag van 10.00 -12.00 uur;
T: 045-575 12 01of T: 06 20 38 49 39 voor opgave misintenties
E: sint.bernardus@xs4all.nl
W: www.parochiesimpelveld.nl
B: NL 82 RABO 0151 8008 63
NL 27 INGB 0001 0559 61
Voor betaling misintenties:
NL07 RABO 0151 8096 82
Contactpersonen Kostersteam:
Simpelveld: Dhr. P. Possen
Bocholtz:
Dhr. J. Steinbusch
Ubachsberg: Dhr. J. Driessen

COLOFON

Kijk voor meer informatie op:
www.huisvoordepelgrim.nl of
brochure aan (043) 3215715.

vraag

de

speciale

Kijk ook eens op de website
www.parochiesimpelveld.nl
Ook uitvaarten worden
hierop vermeld

T: 045-544 04 27
T: 045-544 45 77
T: 045-575 28 86

Volgende uitgave 26 juni. Inleveren kopij tot 15 juni.
Opgeven van misintenties is mogelijk tot 19 juni.
E: redactie@parochiesimpelveld.nl
E: jacobusbode.bocholtz@gmail.com
Oplage
Simpelveld 2.850 stuks/ Bocholtz 2.650 stuks / Ubachsberg 730 stuks
Misintenties
Kosten Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg:
€ 12,50 door de week en € 25,- weekend en feestdagen.
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