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Zilveren priesterfeest Pastoor Pisters
25 jaar geleden, op 5 juni 1993, werd ik door Kardinaal Simonis tot priester gewijd in de
kathedraal te Roermond.
“Wie ben ik, Heer, dat Gij mij zover hebt gebracht?” (2.Sam.7,18).
Deze zin uit het Bijbelboek Samuel had ik uitgezocht voor het gedachtenisprentje dat bij
mijn priesterwijding en 1e H. Mis in Voerendaal (geboorteplaats), Klimmen (woonplaats) en
Blerick (1e kapelaansplaats) werd uitgegeven.
Verwondering alom en grote dankbaarheid heerste in mijn jonge hart en in mijn geest, in
de tijd van mijn wijding en 1e H. Mis.
Als jonge jongen wilde ik postbode worden of schoolmeester.
Als opgroeiende en verliefde puber dacht ik aan een leuk meisje om mee te trouwen en kinderen te krijgen. Een goede
baan met een mooi huis en snelle auto voor de deur vond ik ook wel gaaf. Ik wilde architect worden, maar marketing
vond ik ook wel leuk om te doen.
Ik ging uiteindelijk economie studeren aan de uni, maar toen kwam opeens die heilige en charismatische paus
Johannes Paulus II mijn leven binnen wandelen. Als 16-jarig studentje mocht ik hem in 1981, na de aanslag op zijn leven,
op zijn ziekenkamer in het Gemelli-ziekenhuis in Rome voor de eerste keer persoonlijk ontmoeten en spreken.
Sindsdien sluimerde er iets onderhuids, maar ik kon het niet echt benoemen. Blijkbaar ongemerkt was de Heer al heel
lang met mij bezig om Hem van meer nabij te volgen en “een visser van mensen” te worden.
Op een dag voelde ik me –heel diep van binnen- geroepen om “alles” in de
steek te laten en priester te worden. Ik was 22 jaar oud en meldde me aan op
Rolduc, de priesteropleiding, en na 7 jaar studie en vorming, lag ik op 5 juni
1993 plat ter aarde in de kathedraal van Roermond en sprak ik de belofte uit
bij mijn priesterwijding: “Heer, hier ben ik! Met de hulp van Gods genade wil
ik priester zijn.”

Door de genade Gods ben ik wat ik ben: Priester in dienst van de Heer en zijn
Kerk. En ondanks al mijn kleine kanten heeft de Heer mij nog altijd lief. Zwak
als ik ben, ben ik sterk door Hem. Zonder Gods genade zou ik in deze wereld
met al zijn verleidingen ongetwijfeld al lang geen priester meer zijn.
Nu, na 25 jaren, kan ik alleen maar dankbaar zijn en nog altijd vol
verwondering, dat ik priester mag zijn, voor God en voor de mensen. Een
roeping die heel mijn leven vervult en mij maakt tot een gelukkig mens.
Daarom zeg ik nu, bij mijn 25-jarig priesterfeest, opnieuw vol dankbaarheid:
“Wie ben ik, Heer, dat Gij mij zover hebt gebracht?”
René Pisters, pastoor.
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Af en toe moet je eens groot durven denken, om iets moois tot stand te kunnen brengen…
Met deze zin begon ik in april vorig jaar mijn oproep om in onze parochies “The Passion in het klein” op te voeren,
voor en door inwoners van Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg in één gezamenlijke productie. Bedoeld ook als een
geschenk voor en door de parochianen bij gelegenheid van de viering van mijn zilveren priesterfeest dit jaar. Een
ander geschenk zou ik mij niet willen wensen.
Aanleiding was de jaarlijkse enorme belangstelling van meer dan 3 miljoen kijkers naar The Passion, de landelijke
versie van de EO op televisie, en daarnaast de tanende belangstelling voor de vieringen van de Goede Week en Pasen
in eigen parochies en de terugloop van het kerkelijke leven in het algemeen.

Van meet af aan meldden zich talloze belangstellenden voor onze kleine Passion: mensen die mee wilden organiseren,
spelers en figuranten, zangers en toneelspelers, muzikanten en opbouwwerkers.
Vol enthousiasme zijn ze aan de slag gegaan, onder de bezielende leiding van regisseur Erik Derikx en een
enthousiast werkgroepje dat tekende voor de organisatie. En heb ze eens allemaal zien groeien en bloeien in die
afgelopen maanden! Ieder met de zijn of haar gegeven talenten. Vandaag mogen wij getuigen zijn van een unieke
Passion: die van Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg.
25 jaar lang mag ik al priester zijn. 25 jaar lang heb ik steeds weer opnieuw in dezelfde vijver gevist en op hetzelfde
akkertje gezaaid, met ieder jaar nagenoeg hetzelfde resultaat… klein maar fijn. Maar de grote rest bleef aan de kant
staan. Leek onbereikbaar. En toch diep van binnen hunkerend naar de diepere zin van het leven, zoekend naar God...
Doorheen die 25 jaren heb ik me steeds opnieuw afgevraagd: hoe kan ik die mooie boodschap van het Evangelie van
de man van Nazareth, Jezus Christus, brengen aan de mens van nu? Hoe kan ik bij hem binnenkomen? En hij bij mij?

Zelf vond ik het de hoogste tijd, om naast de vertrouwde wegen, ook eens een nieuwe weg in te slaan; een weg die
mensen van nu eerder zullen gaan, dan de weg naar de kerk. Omdat hij laagdrempeliger is en daardoor eerder de ziel
en gevoelige snaar raakt van de hedendaagse mens, op zoek naar spiritualiteit en zingeving.
Kerk-zijn is volgens mij meer dan alleen de Mis op zondagmorgen, het is ook: samen op weg gaan naar het Beloofde
Land. Ieder op zijn wijze, en samen met elkaar. Daarom is mijn streven niet zozeer om meer mensen in de kerk te
krijgen, maar om ze allereerst dichter bij Christus te brengen.
Komt The Passion in 2018 naar Simpelveld, Bocholtz, Ubachsberg? Zo vroeg ik me in april 2017 luidop af.
Ja, hij komt ! Hij is er ! En hoe !
Met zoveel enthousiasme onder alle medewerkenden, waarvoor oprecht mijn grote dank !
Met zoveel warme waardering onder zoveel belangstellenden uit alle windstreken, zoveel dat we helaas niet iedereen
een plekje konden gunnen bij een van de voorstellingen.

Een kleine 2000 personen mogen getuigen zijn van een unieke voorstelling van het leven, sterven en verrijzen van
onze Heer Jezus Christus.
Moge eenzelfde aantal ook op de een af andere manier geraakt worden door die Blijde Boodschap van die man van
Nazareth, die al meer dan 2000 jaar de harten van velen echt heeft weten te raken en hun leven voorgoed heeft
veranderd: Jezus Christus, de Zoon van de levende God !
Dat is mijn vurige wens, daarvoor ook mijn innig gebed.

René Pisters, pastoor.
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In Ubachsberg is er weer koffiedrinken op zaterdag 8
september (opgelet: na de mis van 19.45 uur i.v.m.
optocht Schutterij) in de pastorie van Ubachsberg.

Parochienieuws Bocholtz
Simpelveld Ubachsberg

In Bocholtz bent u welkom op zondag 9 september na
de mis van 9.30 uur.

Ziekenzegening
In het weekend van 8 en 9
september
zal
er
naast
aandacht
voor
Nationale
Ziekenzondag
(m.m.v.
De
Zonnebloem
/
Parochiële
Ziekenzorg / na elke Mis is er
hiervoor een deurcollecte) ook
een
ziekenzegening
plaats
vinden in onze parochies. Aan het einde van de Mis zal
een speciale ziekenzegen worden gegeven met het
Allerheiligste en bidden we een mooi gebed voor
genezing naar lichaam en geest.

U bent van harte welkom.
In Simpelveld is er in september geen koffiedrinken
i.v.m. de uitvoeringen van The Passion Simpelveld.

Voor de jeugd
Vrijdag 31 augustus organiseert Jan Vaessen en de
familie Starmans voor de misdienaars en acolieten van
Bocholtz een barbecue, als dank voor de trouwe dienst
aan het altaar in het afgelopen seizoen.

Film over het geheim van de eucharistie
Ontdek je geloof en kom
kijken naar een boeiende
filmreeks. Alle delen van de
documentaireserie
“Catholicism” zijn los van
elkaar te bekijken. Mocht u
de
eerste
afleveringen
gemist hebben, dan kunt u
dus toch gewoon aansluiten
voor deel 7 over "Het geheim van de eucharistie". 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 19 september, van 20.00 uur tot
21.30 uur.
Vrijwillige bijdrage? € 1 voor de koffie. Tim Nicolaije is uw
gastheer

Groepsfoto vanuit Toverland

Afgelopen vrijdag 17 augustus maakten alle misdienaars
van Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg een uitstapje
naar Toverland en genoten ze van achtbaan en frietje
met. Het was een zeer geslaagde dag met dank aan de
organisatie.

Parochienieuws Simpelveld
Opbrengst kroetwusj

Koffiedrinken na de mis

De opbrengst van de kroetwusj heeft in Simpelveld het

Wat is er nu mooier……
dan de zondagmorgen
te beginnen met een H.
Mis en daarna samen
met de pastoor, de
kapelaan en andere
dorpsgenoten gezellig
een kopje koffie te
drinken.

mooie bedrag opgebracht van 310,-- euro en komt ten
goede aan de Stichting Parkinson.
Met een speciaal woord van dank aan de dames van ZijAktief

Simpelveld

die

de

veldboeketten

klaargemaakt.

Kindernevendienst
Zondag 9 september 11.00 uur
Remigiuskerk
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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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Parochienieuws Ubachsberg
Open monumentendag
zondag 9 september
De kerk in Ubachsberg is dan open vanaf 11 tot 16 uur.
Tijdens de openstelling zullen voor belangstellenden
rondleidingen worden gehouden. Jan Spee is uw
gastheer.
Van 14 tot 15 uur zal concertpianist Kasper Schonewille
uit Ubachsberg een orgelconcert verzorgen op het dit
jaar in de kerk teruggeplaatste Müllerorgel uit 1887.
Kasper zal werken ten gehore brengen van Stanley,
Pachelbel, C.P.E. Bach, Muffat, Hayden, Dubois en
Young.

Corneliusviering Colmont
Colmont heeft een mooie
kapel, ontstaan als een uiting
van dankbaarheid voor de
bevrijding
uit
het
oorlogsgeweld van WOII.
Omdat Colmont bevrijd werd
op de 16e september, de dag
van het feest van de H.
Cornelius, is de kapel aan deze
heilige toegewijd.

zal de viering muzikaal opluisteren. Het belooft een
mooi feest te worden. Wij wensen ons diamanten paar
en de familie een fijne dag toe en dat zij met Gods
zegen nog vele gezonde jaren samen mogen zijn.

Parochienieuws Bocholtz
‘Classic meets Musical’
21 oktober 2018
Na het succes van afgelopen jaar (‘Music meets Rock ’n
Roll’), kun je vanaf woensdag 5 september 2018 weer
meedoen aan het nieuwe project van Zangkoor St.
Joseph uit Bocholtz. Je hoeft perse geen noten te
kunnen lezen want het belangrijkste is dat je plezier
hebt in zingen, want zingen verbindt en je maakt er
vrienden mee !
Zangkoor St. Joseph nodigt je uit om mee te komen
zingen! Daartoe stelt het koor je in de gelegenheid om
vanaf woensdag 5 september a.s. mee te repeteren in
het zaaltje van Café de Auw Leemkoel,
Dr. Nolensstraat 12 in Bocholtz op woensdagavond
vanaf 19.30 uur.

Op woensdag 19 september
om 19.00 uur is er bij de kapel
een H. Mis ter ere van het patroonsfeest van de H.
Cornelius (bij slecht weer achterom in de loods bij de
familie van Sanne Hamers).
Na afloop is er gelegenheid tot het nuttigen van een
aangeklede kop koffie.

Parochienieuws Bocholtz
Simpelveld
Diamanten bruidspaar
Op zaterdag 29 september
vieren Annemie en Jo VliexCrombach,
afkomstig
uit
Bocholtz en nu wonende aan de
Markt, het feit dat ze zestig jaar
geleden in het huwelijksbootje
stapten. Om 17.30 uur is in de
Remigiuskerk de H. Mis uit
dankbaarheid. Schoondochter, sopraansoliste Lea Vliex,

Aanmelden kan via tel. 06-27877749 of via email
theovaessen@hotmail.com, of bij een van de
bestuursleden die je kunt vinden op de website van het
koor: www.zangkoorsintjoseph.nl. Wij houden je (u)
natuurlijk op de hoogte van de repetities en andere
mededelingen die voor jou (u) van belang zijn.
Wie kent ze niet, de melodieën van wereldbekende
musicals als Cats, Les Misérables, Evita, the Phantom of
the Opera, Aïda, the Lion King, My Fair Lady, Anatevka.
Mary Poppins, Jesus Christ Superstar, the Sound of
Music en Soldaat van Oranje, zomaar een greep uit de
bekendste producties die vanaf het eind van de 19e
eeuw op de planken zijn gebracht.

Dirigent Anton Kropivšek arrangeerde enkele
bijzondere stukken uit bovengenoemd musicals, die wij
hopelijk op 21 oktober a.s. gezamenlijk zullen uitvoeren.
De jeugdharmonie van Bocholtz zal ook acte de
présence geven, evenals een gastkoor, een jeugdkoor
en enkele solisten.
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Kerkdiensten parochie Sint Remigius

Simpelveld
Zaterdag 1 september
Geert van Gestel en Simone Kicken

Jrd. Men en Truus Schöller-Beckers (st);
Els Gehlen-Hünen (o);
Jrd. Erik Baggen;

Zondag 2 september
Jrd. echtp. Henricus Loose-Meentz (st);
Jo Jorissen;
Jrd. Marij Hamers-Herberichs;
Jo Hollanders (nms. broer en zus en
schoonzussen);
Wim Herberichs;

Dinsdag 4 september

Jrd. ouders Mousset-Ploumen (st);
Jrd. Louisa Pergens (st);
Jrd. René Schlechtriem en voor wederz.
grootouders;
John Bisschops (o);
Jo Hollanders (nms. bew.
Karolingenstraat en Merovingenstraat);

Anny en Harrie Bisschoff;

Zaterdag 8 september

Zondag 9 september
Jrd. echtp. Kreuels-Eijgelshoven (st);
Jrd. Jessy Lennertz-Wouters (st);

Zaterdag 29 september

Dinsdag 18 september
Hein Middelhoven (o);

Zondag 30 september

Donderdag 20 september

Jrd. Anna en Hubertina Beckers (st);
Hub Strouven;
Jo Hollanders (nms. bew.
Karolingenstraat en Merovingenstraat)
Uit dankbaarheid bgv jubilarissendag ZijActief Simpelveld;

Dinsdag 11 september
Voor alle parochianen;

Donderdag 13 september
Lieske Scheepers-Vliex (o);

Zaterdag 15 september

Zondag 16 september

Echtp. Gotschalk-Knops (st);
Zwd. Mia Schielen-Crutzen;
Zwd. Francien Haan-Franssen;
1e jrd. Wen Schmetz (o);
Jrd. ouders Scheeren-Sijstermans (st);
Clara Pelzer-Vliegen (o);
Jrd. Dienie Coerver-Vliegen;
Lieske Schreuders-Dautzenberg (o);
Mia Kalthof-Hax (o);
Hub Schröder;
Fam. Huijnen-Crombach;
Jrd. ouders Schiffelers-Kropp;

Giel en Bertha Xhonneux (st);

Jrd. echtp. Frans Hagelstein-Storms (st);
Jrd. Martin Sijstermans (st);
Tot dankzegging bgv 60 jarig huwelijk
Annemie en Jo Vliex-Crombach, tevens
voor Ella Huijnen-Crombach;
Annie Bodelier-Vliegen (o);
Piet van Kerkvoort (o);
Jrd. Joep Meijers (st);
Fien Slangen-Geurts;
Mariet Kerckhoffs-Bovens (o);
Jrd. ouders Scheijen-Saive en zoon Hein;
Jrd. ouders Schroeders-Miseré en dochter
Maria;
Jrd. ouders Dautzenberg-Luja en familie;
Serve en Mia Kleijnen-Winthagen;
Jrd. ouders Zieltjens-Visscher;
Jrd. ouders Houben-Ploumen en zonen
Sjef en Pierre;

Voor de zieken van onze parochie;

Donderdag 6 september

Donderdag 27 september

Zaterdag 22 september

Zondag 23 september
Jrd. Jeu Kreuels en Maria Kreuels-Vliex
(st);
Lisa Hollands-Luijten, tevens voor Jo
Hollands (o);
Jrd. echtp. Schnackers-Schepers en
Hubertina Schnackers (st);

Dinsdag 25 september
Voor de zieken van onze parochie;
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ATTENTIE:
afwijkende mistijden
I.v.m. de opvoering van The Passion
Simpelveld zijn er geen H. Missen in
Simpelveld op zaterdag 15 en 22
september.
I.v.m. het priesterfeest van Pastoor
Pisters op zondag 16 september is
er die dag geen H. Mis om 11.00 uur,
maar is om 16.00 uur de Feestmis in
de Remigiuskerk.

Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere
Bocholtz
Zondag 9 september
voor aanvang doordeweekse mis
18.40 uur in dagkapel

Zaterdag 1 september
Jrd. Jo Lommen en Billa LommenVanhommerig;
Marjo Lux-Zinzen;
Agnes Pelzer Frohn (o);
Lily Hagelstein-Krings (o);
Jan Vanweersch (buurt);
Albert Schmeets (o);
Maria Jansen-Kohl;

Zondag 2 september
Jrd. Gerda Hutschemaekers-Splitthoff en
zoon Jasper;
Desirée Wenders-Janssen en Sjef
Janssen;
Piet Bolton (o);

Maandag 3 september
Harrie de la Roy;
Hub Ruijl;
Joep Hupperets;

Jrd. echtg. Vreuls-v.d. Berg (st);
Jrd. Jo Henssen;
Lambert Vanhommerig;

Maandag 10 september
Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw (st);

Vrijdag 14 september
Mej. Derikx (st.);
Ouders Stauvermann-Vranken;

Zaterdag 15 september

Zwd. Martin Vanhommerig;
Nora Steinbusch-Lennertz (o);
Marjo Bastian-Wijnen (o);
Albert Schmeets (appartementencomplex
Gasthof, oude Smedestraat);
Tieny Vanhommerig-Bisschoff (o);
Joep Vliex (o);
Frans Meessen (o);

Zondag 16 september

Vrijdag 7 september
Echtp. Laeven-Contzen (st);

Zaterdag 8 september
Huwelijk Simone Van der Linden en Dean
Paas

Jrd. Herman Bertram;
Alf Chorus (o);
Giel Donners (o);

Zondag 23 september
Jrd. Sjef Janssen en Desirée WendersJanssen;
Jrd. Andre Vogelers (st);
Jan Hamers (o);
Jo Vliex (o);
Giel Simons en zus Maria;

Maandag 24 september
Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw
(st);

Vrijdag 28 september
Voor alle zieken uit onze parochie;

Zaterdag 29 september
19.00 muzikale opluistering door
Fam. Vincken
1e Jrd. Ernestine Vincken-Nix (o);
Jrd. ouders Merx-Hupperets (st);
Jrd. Piet Juneman en wederzijdse ouders;
Ger Heckmans (o);
Henk Winkens (o);
Mia Jegerings-Sieben (o);

Zondag 30 september

Maandag 17 september
Jan Vanweersch (verjaardag);
Uit dankb. t.e.v. H. Antonius;

Vrijdag 21 september
Chris en Mia Brauers-Pelzer;
Annie Hamers-Vanderheijden (o);

Jrd. Pierre Keulders;
Pierre en Ernestine Vincken-Nix (o);
Margot Clignet-Dremmen;
Harrie en Toke Dequelle-Berkers;
Ouders Grooten-Hamers en dochter
Wilma;
Annie Hamers-Vanderheijden (o);

Zef Zegers (o);

Zaterdag 22 september
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Voor de levende en overleden leden van
Zangkoor St. Joseph;
Jrd. Mieneke VanhommerigWiddershoven en Lambert Vanhommerig
(o)
Ouders Stauvermann-Vranken;
Overleden ouders Coerver-Conjaerts (o);
Henk Winkens (o);

Bezoek onze adverteerders

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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Kerkdiensten parochie St. Bernardus
Ubachsberg
Zaterdag 1 september

Fieny Voncken-Keulartz (o);
Leo Ernes (o);
Jrd. Lilian Stijns-Huijdts;
Hub Hensgens (o);
Ouders Ortmans-Habets en zoon Jan
(st.);
Jrd. Hens Kasperski (st.);

Woensdag 5 september
Annie Franssen-Schijns;
Voor de zieken van de parochie;

Zaterdag 8 september

Woensdag 12 september
Annie Franssen-Schijns;
Voor de overledenen van de parochie;

Vrijdag 14 september
Remo Franssen en Denise Janssen;

Woensdag 26 september
Annie Franssen-Schijns;
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);

Zaterdag 15 september

Zaterdag 29 september

Zwd. ouders Steenbakkers-van
Welzenes;
Hub Ernes;
Harrie Franssen;
Ouders Crutzen-Pieters en ouders
Pieters en Annie Bisschops;
Jrd. Tiny van Neer-Erkens;
Hub en Anneke Aelmans-Voncken;
Jrd. ouders Budé-Schröder (st.)

1ste Jrd. John Franssen;
Fieny Voncken-Keulartz (o);
Lies Senden-Sauren (o);
Ouders Theunissen en dochter Tiny en
zonen Math. en Hub;
Jrd. Sientje Voncken-Possen en tevens
v.d. verj. v. Wiel Voncken;
Jrd. Sjef Souren (st);

Woensdag 19 september

Jan Janssen (o);
Mia Klinkenberg-Clermont (o);
Mayke Cobben (o);
Jo Zinzen (o);
Ouders van Rosmalen-Monsuwé;
Willie van de Laar (o);
Ouders Coort-Gerrits;
Jrd. Lor Acampo;
Jrd. pastoor Sjef Schijns:
Jrd. Marietje Freij (st.);
Jrd. Willie Koonen en Lieneke KoonenSchrijvers en t.i.v dochter Tresie (st.);
Jrd. ouders Crombach-Janssen (st.);
Jrd. echtg. Bisschops-Engelen (st.);
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);

Sjef Klinkenberg en t.i.v. zus Els en
broer Eugène (st.);

Annie Franssen-Schijns;
Voor de levende en overleden inwoners
van de buurtschap Colmont, speciaal
voor Wiel Braun;

Zaterdag 22 september
José Schreurs-Pakbier (o);
Tilla Klinkenberg-Brands (o);
Jo Zinzen (o);
Elly Franssen-Adams (verj.);
Math. en Rob Grooten;
Jrd. Jac Dautzenberg;
Ouders Meessen-Pijls en ouders
Conjaerts-Delahaye;
Jrd. Leo Willems (st.);
Jrd. ouders Bosch-Moonen (st.);
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ATTENTIE:
afwijkende mistijd
I.v.m. de optocht door het dorp
vanaf
ongeveer
19.00
uur,
voorafgaand aan het Spätsommer
Wiesen Fest van de jubilerende
Schutterij Sint Hubertus, begint de
H. Mis van 8 september om 19.45
uur. Aansluitend koffiedrinken op
de pastorie i.v.m. ziekenzondag.

Ring verloren
In of rond de kerk van Ubachsberg
is in week 33 een damesring
verloren.
Wil de eerlijke vinder deze
terugbezorgen op de pastorie?
Bij voorbaat onze dank.

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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Overleden
29 juli

Mientje Steenbakkers-van Welzenes

90 jaar

verpleeghuis Lückerheide, v/h Bostenstraat

28 juli

Francien Haan-Franssen

78 jaar

zorgcentrum Klein Gulpen, v/h Scheelenstraat 126

1 augustus

Troutje Sommer-Dregger

89 jaar

v.d. Leyenstraat 2

9 augustus

Zr. Clara Cornelia

97 jaar

De Beyart Maastricht, v/h klooster Simpelveld

18 augustus

Anna Mulders-Wachelder

89 jaar

Brandstraat 99

7 augustus

Martin Vanhommerig

80 jaar

Wilhelminastraat 38

17 augustus

Frans Knops

83 jaar

zorgcentrum Bocholtz, v/h Persoonstraat 54

19 augustus

Greetje Wetzels-Gijsbers

79 jaar

zorgcentrum Firenschat, v/h Emmastraat

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

Gedoopt
29 juli

Joep en Zef Lumeij

Stampstraat 42

11 augustus

Tess en Lise Schepers

Kloosterstraat 64

21 juli

Xam Schüppen

Persoonstraat 16

Welkom in onze Kerk.

Gaan trouwen
14 september 13.00

Remo Franssen en Denise Janssen

Klaverweerd

1 september

14.30 uur Geert van Gessel en Simone Kicken

Heerlen

8 september

14.00 uur Dean Paas en Simone van der Linden

Vlengendaal

Proficiat en een mooie dag toegewenst.

Huwelijksjubileum
29 september 17.30

60 jarig huwelijk Annemie en Jo Vliex-Crombach

Proficiat en een mooie dag toegewenst.
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Markt

Bezoek onze adverteerders

Praktijk voor Fysiotherapie



Fysiotherapie



Osteopathie



McKenzie therapie



Sportrevalidatie



Massage



Rugscholing



Fysiofitness



RSI preventie



Manuele therapie



Cranio-sacrale therapie



Huisbezoeken

Kijk ook eens op de website

www.parochiesimpeldveld.nl

Doctor Ottenstraat 48 | 6369 VP Simpelveld
Telefoon: 045 544 18 17
info@fysio-baggen.com | www.fysio-baggen.com
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Ook uitvaarten worden hierop
vermeld

resultaat: echt vakmanschap ! Nu komen er geen wilde
duiven meer in de toren… en zo te zien hebben jullie je
met een foto vereeuwigd op een spant van de
kerktoren.

Parochienieuws Bocholtz
Jubilarissen Zangkoor St. Joseph
‘Zangkoor St. Joseph 1865 Bocholtz’ zal op zondag 30
september 2018 twaalf! jubilarissen intern in het
zonnetje zetten.
Zoals de traditie voorschrijft zullen zij door het hele
koor worden afgehaald, waarna in de kerk ter hunner
intentie, een H. Mis zal worden opgedragen. Door de
vroege aanvangstijd van de reguliere mis en de
verschillende woonplaatsen van de jubilarissen, is het
helaas niet mogelijk deze thuis af te halen, maar heeft
het bestuur besloten alle feestelingen af te halen bij
hoeve Scholtissenhof.
Het bestuur vindt het een hele eer deze leden, voor hun
trouwe dienst op deze intieme en traditionele manier,
intern te huldigen.

Algemeen

De jubilarissen van 2018 zijn:
Lambert Vanhommerig en Winand Knops 70 jaar; Elly
van der Meulen, Trudie Lijster en Arnold Schleck 65 jaar;
Jan Lijster 60 jaar; Elly Dautzenberg en Jos Laval 50 jaar,
Kitty Bastin en Alfons Henskens 40 jaar en tenslotte
Tinie Godschalk en Sietske Merckx 25 jaar lid.

Mgr. Frans Wiertz viert zilveren
bisschopsjubileum

Nieuw reglement begraafplaats
Het kerkbestuur van de parochiefederatie SimpelveldBocholtz- Ubachsberg heeft conform de richtlijnen van
het Bisdom Roermond haar reglement voor de
begraafplaats Bocholtz geüniformeerd en aangepast.
De bisschop van Roermond heeft dit reglement
goedgekeurd en ingaande 1 mei 2018 is dit reglement
van kracht geworden.
Voornaamste aandachtspunten omhelzen dat de
grafrechten enkel nog voor 5 of voor 10 jaar verlengd
kunnen worden. Daarnaast is uiteraard toestemming
vereist van de beheerder van de begraafplaats voor het
plaatsen van een asbus.
Het volledige reglement kunt u inzien op onze
gezamenlijke website: www.parochiesimpelveld.nl

Noeste werkers in de toren
Afgelopen julimaand hebben Hub van der Linden, Nick
Höppener en Giel Bastin de nodige zweetdruppeltjes
laten vloeien, hoog in onze kerktoren, om de galmgaten
van nieuw gaas te voorzien. Dank je wel voor jullie
noeste inzet. Zie bijgaande foto’s voor het mooie

Emeritus-bisschop Frans Wiertz viert deze maand zijn
zilveren bisschopsjubileum. Het is precies 25 jaar
geleden dat hij in de kathedraal in Roermond tot
bisschop werd gewijd. Bovendien was het afgelopen
voorjaar vijftig jaar geleden dat Mgr. Wiertz de
priesterwijding ontving. Dit dubbele wijdingsjubileum
wordt op zondag 30 september gevierd tijdens een
feestelijke eucharistieviering in de Sint-Servaasbasiliek
in Maastricht. Om 10.30 uur is daar dan een plechtige
eucharistieviering uit dankbaarheid. Na afloop van de
mis is er gelegenheid om de jubilaris te feliciteren.
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ADRESSEN

Priesterfeest pastoor
Feestmis 25 jarig priesterfeest pastoor Pisters
Zondag 16 september om 16.00 uur

Pastoor René Pisters
Pastoriestraat 15, 6369 AN Simpelveld
(vrij: maandag)
T: 045-544 18 18
E: pisters@parochiesimpelveld.nl
Kapelaan Rajan
Past. Neujeanstraat 8, 6351 GK Bocholtz
M: 06-47 75 50 01
T:
045-544 12 52
E: snarul@icloud.com

Remigiuskerk Simpelveld
Er is geen receptie !
Gelieve geen geschenken of envelopjes mee
te nemen !
Uw sponsoring / deelname / bezoek aan
“The Passion Simpelveld”
en / of uw aanwezigheid in de feestmis
is voor pastoor het mooiste cadeau !
De feestmis wordt opgeluisterd door beide
kerkelijke zangkoren Harmonia Simpelveld
en St. Joseph Bocholtz,
m.m.v. sopraansoliste Fenna Ograjensek uit
Ubachsberg.
Gezongen wordt de Missa brevis in B-dur van
Haydn.
Aan het slot van de feestmis brengen alle
zangkoren van de parochie een muzikale
groet aan de jubilerende pastoor !

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

Zij zingen het Cantate Domino van
Gretchaninoff.

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

Muzikale leiding is in handen van

COLOFON

Jean Lardinois met aan het orgel Paul Huijts.

Volgende uitgave 25 september. Inleveren kopij tot 14 september

Wij wensen pastoor Pisters
en heel de parochiegemeenschappen
van Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg
een mooie jubileumviering toe.
We zien elkaar de 16e september !

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 18 september.
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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