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1e jaargang nummer 1 Hoera !
Eén gezamenlijk parochieblad
De parochies Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg
vormen samen al enige tijd één parochiecluster en zij
presenteren zich vanaf heden voortaan in één
parochieblad.
De afgelopen jaren is er langzaamaan een steeds
verdergaande samenwerking op gang gekomen tussen
de parochies Simpelveld / Ubachsberg en Bocholtz. Er is
reeds geruime tijd een stuurgroep gevormd van pastores
en kerkbesturen om meer en meer dingen gezamenlijk te
ontwikkelen en op elkaar af te stemmen. Het
gezamenlijk parochieblad wil nu ook naar buiten toe
laten zien dat wij samen willen bouwen aan een nieuwe,
hechte en levende geloofsgemeenschap. Wij danken de
redactie voor hun voortvarende inzet om te komen tot
dit nieuwe parochieblad. We hopen dat er ook inbreng
zal komen van de parochianen zelf. U kunt uw kopij
insturen naar het redactieadres. Veel leesplezier.

Geniet van alle dagen
vrolijk zijn en niet klagen!
Ik hoef geen duur geschenk.
Kan je raden waar ik aan denk?
Nee, nee, geen oude frank of nieuwe cent,
maar heel gewoon: dat jij er voor mij bent!
Veel liefs en een gelukkig Nieuwjaar !

m el eld B
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Kribkeswandeling
Het comité van de “Stichting Kribkeswandeling”
organiseerde dit jaar voor de 4de achtereenvolgende
keer
in successie deze wandeling in Simpelveld,
Bocholtz en Orsbach.

Terugblik op de feestdagen

De afgelopen 4 jaar konden we ons telkens weer
verheugen op tentoongestelde kribbes in alle creaties
en elk jaar weer wordt het aantal kribbes uitgebreid. Dit
jaar waren er ongeveer 300 te bewonderen.

Het kerstfeest is weer voorbij. Jezus is geboren en dat
mag ons dankbaar stemmen.

Eenieder die heeft meegeholpen aan de realisatie van dit
succes: “Hartelijk Dank”.

Dank aan allen, die hebben meegewerkt aan de
voorbereiding en het tot stand komen van de vieringen.
Wij mogen met blijdschap terugkijken op de kerstdagen.
Drukbezochte eucharistievieringen met mooie muziek.
Schitterde sfeervolle schone kerken met mooie
kerststallen en bloemversieringen.

In 2014 vieren we ons eerste lustrum. Geniet u ook elk
jaar weer van de kribbes en de daarbij behorende
wandelingen en wilt ook u een bijdrage leveren door
middel van het tentoonstellen van uw eigen kribje of wilt
u uw kerstkribbe of heiligen figuren doneren ?
Neem dan contact op met :

Daarom een oprecht woord van dank aan iedereen die
ertoe bijgedragen heeft om er een waar kerstfeest van
te maken. Bedankt allemaal.

Yvonne Frissen 045-544 4003
e-mail info@kribkeswandelingen.nl

Wij hebben massaal kerstmis gevierd. Nu komt het er op
aan! Wat doe ik met Jezus’ geboorte? Krijgt Hij een
blijvende plaats binnen de woning van mijn leven. Laat
hem niet met de kerstspullen verdwijnen naar de zolder.
Nogmaals hartelijk dank!
Pastoor Pisters en pastoor P. Pierik
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SWOBS COMPUTERHOME
Wilhelminastraat 19 te Bocholtz
www.computerhome.info

HELAAS : Aan de cursussen, welke zijn begonnen begin januari j.l.
kunt U nu niet meer deelnemen. Wel kunt U vanaf nu weer inschrijven
voor de cursussen welke starten aan het begin van het tweede
kwartaal 2014.
Onderstaande cursussen bieden wij U aan

Cursussen
Lessen
Kosten
Windows 7/8 beginners en gevorderden
10
€ 80
Internet / e-mail / internetbankieren
10
€ 80
Word 2007/ 2013
10
€ 80
Excel 2007/ 2013
10
€ 80
Fotobewerking met Adobe Photoshop
-Elements 11 (inclusief programma)
11
€ 110
Diashow maken met Arcsoft ( inclusief programma)
8
€ 80
Videoshow maken met Magix Video Deluxe
-2013(inclusief programma)
10
€ 110
Workshops
Lessen
Kosten
Workshop gebruik Tablet dan wel iPad
3
€ 40
Workshop overstap naar Windows 8
3
€ 40
Workshop “Opfris” Windows / Internet
6
€ 50
In voorbereiding
Workshop gebruik Facebook, Twitter en LinkedIn
* Kosten cursussen en workshops zijn inclusief alle les-materialen
* Vanaf de eerste les kunt u een halfjaar gratis de vrije Oefenuren bezoeken.
Geldt niet voor de deelnemers aan workshops
* Behoudens voor de workshops is er ook een kortingsregeling
* Voor het volgen van de workshop Tablet of iPad dient u te beschikken over een
eigen iPad dan wel een tablet met Android besturing
* Alleen deelnemers aan de cursussen krijgen aan het einde van de cursus een
certificaat van deelname
Voor inlichtingen en inschrijving bel Dhr.Math Bisschops tel.045-5442407 of
Dhr. Jan Mertens tel. 045-5442523 . Ook op onze website kunt u 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
Mail info@boerderijwinkelgebrspee.nl
w.boerderijwinkelubachsberg.nl
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Par

Achter een van de ramen van de gezamenlijke ruimte
onder de kerk plaatsten de tieners een zelfgemaakte
kribbe in de vorm van een kijkdoos. Het raam was
afgeplakt met het logo van de Tienergroep.

en euws

m el eld Uba sberg

Het andere raam liet de miniatuur uitgave van de Dick
Bruna kribbe zien.

Overzicht
Simpelveld
2011 2012 2013

Ubachsberg
2011 2012 2013

Op deze plaats een woord van dank aan meerdere
vrijwilligers (welke niet nader genoemd willen worden)
die het plaatsen van de 3 kribbes mogelijk gemaakt
hebben.

Doop:

24

20

32

10

6

9

Communie:

34

36

28

11

8

11

Vormsel:

40

46

33

-

21

-

Voor meer foto’s neem een kijkje op
www.tienergroepbocholtz.nl

Huwelijk:

5

8

6

2

2

4

T eners en le d ng wensen U allen een s etterend 2014!

Uitvaart:

37

45

56

16

14

17

Op 10 januari 2014 gaat Tienergroep Joy naar Houthem
Valkenburg waar wij samen met andere tienergroepen
deel zullen nemen aan de Gerlachusoctaaf.

Opbrengst kerkcollecte
De adventsactie voor de bouw van een basisschooltje in
Malawi heeft in Ubachsberg het bedrag van € 147,21
opgebracht. In Simpelveld bedroeg de opbrengst voor
betere medische hulp aan schoolkinderen in Togo € 427,23

Na een rondleiding in het prachtige kerkje aldaar (zie
onderste foto) zal er een gezellige spelenavond
plaatsvinden.

De offerblok achter in de kerk voor de Voedselbank
bedroeg in Simpelveld € 360,24 .

Par

B
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Tieners en leiding wensen u allen een spetterend
2014!

Tienergroep Joy
Gedurende de maand december
hebben leiding en tieners samen
gewerkt aan 3 kribbes t.b.v. de
kribkeswandelingen, waarmee zij
tevens deelnamen aan het project
DiaConAction.
Door het maken en plaatsen van de grote kribbe (naar
een idee van Dick Bruna) in het portaal van de
Jacobuskerk wilden de tieners iets betekenen voor de
medemens.
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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
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In memoriam Marjo Lux-Zinzen

Oproep basisschool Bocholtz

Op dinsdag 3 december jongstleden overleed op de
leeftijd van 50 jaar Marjo Lux-Zinzen.

O ga e geb

Zij was jarenlang een vertrouwd gezicht op de pastorie in
Bocholtz. Vrijwel elke woensdagochtend was zij hier
werkzaam ten bate van de parochianen. Zij had een
luisterend oor en was uiterst attent in de omgang met
iedereen.
Wij
als
kerkbestuur,
medewerkers
van
het
parochiebureau en vele andere parochianen zullen haar
erg missen. Wij wensen de familieleden die achterblijven
Gods troostende en sterkende kracht toe.

Eerste H. Communie
In overleg met de Basisschool
Bocholtz en rekening houdend met
de vakanties is de volgende datum
voor de 1e H. Communie vastgelegd:
8 juni 2014 (Pinksteren).

Heilig Vormsel

rtes

Sinds de invoering van de wet op de privacy ontvangen de
basisscholen geen gedetailleerde informatie meer van de
gemeente uit het bevolkingsregister. Hierdoor is het zeer
moeilijk om tijdig planningen te maken voor wat betreft
de ontwikkeling van de schoolpopulatie. Vooral het tijdig
plannen van de groepsindelingen is een groot probleem.
Vandaar dat Basisschool Bocholtz een dringend beroep
doet op de medewerking van ouders en/of verzorgers.
Heeft u kinderen die geboren zijn vanaf 1 april 2010 t/m
2014, geef dan even een seintje naar de basisschool met
vermelding van naam, roepnaam, geboortedatum, adres
en telefoonnummer. Dit kan telefonisch (045-5443614),
per fax (045-5445952) of via een mailtje naar
info.rkbsbocholtz@movare.nl
Ouders die reeds reageerden hoeven dit uiteraard niet
nog eens te doen. De school is u zeer erkentelijk voor uw
medewerking.

Het sacrament van het Vormsel zal dit jaar toegediend
worden op vrijdag 14 februari om 19.00 uur in onze
parochiekerk. Mgr. A. Borghans, deken van Kerkrade zal
dit jaar het Vormsel toedienen.

De eerste l

t an

l efde s lu steren

Het Vormsel is het Sacrament van de heilige Geest. Wat is
eigenlijk de betekenis van dit gebeuren. In het woord
geest kun je het werkwoord begeesteren herkennen en
dat betekent enthousiast maken. Wie er voor kiest om te
leven in de geest van iemand neemt vol enthousiasme
dingen van een ander over. Wij christenen willen leven in
de geest van Jezus.
Het Vormsel schenkt ons de heilige Geest om ons
enthousiast te maken voor de dingen van God. Hij wil ons
geloof tot volwassenheid brengen, zodat wij een
volwaardig christelijk leven kunnen leiden.
Ik wens de vormelingen en hun
ouders Gods zegen toe bij de
voorbereiding op dit belangrijk
gebeuren.
Pastoor P. Pierik
(in de volgende bode zullen de namen van de vormelingen
vermeld worden)

Paul T ll
Gewijzigd tarief jubileumdienst
Bocholtz vanaf januari 2014
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of
zondagmis worden gehouden zijn verhoogd van € 210,00
naar € 250,00.

Pagina 5

Voor de gunstige
huurprijzen,
zie onze website.

JO LOOZEN & ZN B.V.
MEESTER SCHILDERS

Tevens ook de verhuur
van diverse soorten
afvalcontainers.

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
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is bij een uitvoering of repetitie.
Toch is zij als het even kan present. Tijdens de wandeling is
Bertha nog steeds een vaste kracht bij de keukenploeg.
Käthe Muyrers-Liermann;

Deze alt was
altijd aanwezig op de repetities,
uitvoeringen en bij het opluisteren van begrafenismissen.

Samen hebben ze al 150 jaar gezongen!
Bert a W nt agen, Kät e Muyrers en Le n e Hamers

Deze drie dames hebben zich in 1963 aangemeld als lid
van het dames zangkoor Canto-Vivo. Het ledenaantal van
zowel dameskoor Canto-Vivo als van mannenkoor St.
Cecilia bereikte in 1999 de ondergrens om op een
verantwoorde manier meerstemmige gezangen ten
gehore te brengen.
Mede dankzij pastoor Clerx
samengevoegd.

werden beide koren

Gelet op het feit dat de H. Bernardus de patroonheilige is
van de parochie, ging het samengevoegde koor verder
onder de naam Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint
Bernardus. Het koor kwam toen onder leiding van de
huidige dirigent Fred Piepers.
Zaterdag 23 november was de Ceciliamis. Aan het einde
van deze mis werden de jubilarissen toegesproken door
Pater Kleijkers die aan alle drie de jubilarissen de van
tevoren gezegende Gregoriuskaars met de bijbehorende
oorkonde overhandigde. Ook ontvingen de dames een
mooi boeket bloemen.

Ze is nog steeds graag van de partij en wil het koor ook
trouw blijven , maar haar zangactiviteiten heeft ze op
grond van haar mobiliteit op een laag pitje moeten
zetten.
Ook is zij altijd bereid om te helpen bij de inschrijvingen
voor de wandeling.
Om toch contact te onderhouden met de koorleden komt
ze graag naar het uitstapje of een feestavond.
Leonie Hamers-Willems;

Als sopraan kun je altijd op haar rekenen. Repetities,
uitvoeringen en begrafenissen zijn voor haar gesneden
koek.
Ook is zij een onderdeel van de telefoonronde bij het
doorbellen voor een begrafenis mis en tijdens de
wandeling is ze een vaste kracht bij het rustpunt.
In geval van nood is zij altijd bereid om ons te helpen met
het maken van een mooi boeket bloemen, want in
bloemschikken, daar is ze zeer bedreven in.

Vervolgens werd het feest intern voortgezet.
Wie is wie ?
Bertha Winthagen-Muijtjens

Als sopraan was ze vrijwel altijd aanwezig.
Met Kerst 2011 heeft zij door een lelijke val, gevolgd door
een operatie, een aantal maanden verstek moet laten
gaan.

Dirigent, bestuur en leden wensen de drie dames nog vele
mooie jaren.

Dit is ook de reden dat zij met slecht weer wel eens afwezig
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Kerkdiensten januari
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Zaterdag 11 januar
Weekend Doop van de Heer
17.45 Kerk.zangkoor Huls
Zwd. Johanna Lardinois-Bischoff;
Mathieu Lardinois (o);
Annie Herberichs-Heuts (o);
Jrd. echtp. Bemelmans-Vanthoor (st);
Jrd. Hubert Gubbels (st);
Jrd. echtp. Leclaire-Meessen (st);
Leny Wolters-Sluysmans (o);
Jrd. Franz Skarke;
Hub Dautzenberg;
Mia Welte-Lövenich (o);

Don Grosjean;
Thea Sauren;

Zaterdag 18 januar
Weekend 2 e zondag d/h jaar
17.45
1e jrd. Hub Schröder (o);
Jrd. Hubert en Louisa Aretz-Haambeukers
(st);
Voor overl. gelovigen (st);
Mia Welte-Lövenich (o);

Z ndag 19 januar

Josephine Houbiers-Vaessen (o);
Gerda Bisschops-Hoeben (o);
Troutje Merx-Bartholomé (o);
Jrd. ouders Kicken-Schrijvers (st);
Jrd. ouders Muijrers-Creusen (st);
Jrd. Sjeng Schrijvers (st);
Jrd. overl. fam. Vanthoor (st);
Jrd. ouders Harie en Truia SourenHupperichs, dochter Lenie en achterkleinzoon
Brett;
Leden en overl. leden CV De Woeёsj-joepe;
Jrd. Dave Lennertz;
Jrd. Maria Houben;
Jrd. Wiel en Johanna Meijers-Houben;
Jrd. Zef Jongen;

11.00
Maria Neffke-Liesens (o);
Maria Vanthoor (st);
Jrd. Rob Grooten;

D nsdag 28 januar
19.00
Voor de zieken van onze parochie;

D nsdag 21 januar
Z ndag 12 januar

19.00

11.00 Kindernevendienst

Voor de zieken van onze parochie;

Mariets Moison-Brassé (o);
Piet Weusten en Finy Weusten-Lennartz (o);
Jrd. ouders Arts-Jeuken en zoon (st);
6e jrd. Jung America;
Jrd. ouders Claessen-Schepers (st);
1ste Jrd. Sjef Lipsch;

15.30
Nieuwjaarsconcert Sobornost

D nsdag 14 januar
19.00
Jrd. ouders Broekmans-Horbach (st);
Overl ouders en kinderen Xhonneux (st);
Levende en overl. leden Zij-actief;

D nderdag 23 januar

D nderdag 30 januar
19.00
Giel en Bertha Xhonneux (st);

19.00
Voor het welzijn van alle parochianen;

Zaterdag 25 januar
Weekend 3 e zondag d/h jaar
17.45
Mathieu Lardinois (o);
Henk Zieltjens (o);
Jrd. ouders Görtzen-Spitz en zoon Tony (st);
Jrd. Theo Maurmair (st);
Jrd. ouders Heuts-Kicken;
Jrd. Wiel Frijns;
Mia Welte-Lövenich (o);

Par
e H.Ja bus
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Maandag 6 januar :
Dagkapel:18.30 uur
Aanbidding van het Allerheiligste
Rozenkrans

19.00 uur

D nderdag 16 januar
19.00
Jan Coerver en zoon Ralf (o);
Jrd. ouders Vlieks-Muijrers (st);
Echtp. Gotschalk-Knops (st);

Z ndag 26 januar

Voor alle gedoopte Christenen;

11.00 Kerk.zangkoor Harmonia
Dialectmis CV De Woeёsj-joepe
Deurcollecte Zonnebloem
Koffiedrinken “Na de mis”

H. Raimundus van Penyafort, priester
Dagkapel:9.00 uur

Zwd. Leo Houbiers;

Voor alle vrijwilligers van onze parochie;
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D nsdag 7 januar :

W ensdag 8 januar :
Dagkapel:18.40 uur
Rozenkrans

19.00 uur
Uit Dankbaarheid;

D nderdag 9 januar :
Dagkapel:8.30 uur
Agnes Hamers-Prevos (st);

19.00 uur
Agnes Herberichs-Lonussen (buurt Broek,
Prickart, Zandberg, Weiweg en Kievit;
Piet Wachelder (o);
Uit dankbaarheid b.g.v. een 89e verjaardag;

D nsdag 14 januar :

Jaardienst Echtp. Miets en Hub HassertPelzer (st);
Jaardienst Frans-Schepers (st);‘
Jaardienst ouders Jaspers-Hamers;
Hub Hamers;

Maandag 20 januar :

Dagkapel:9.00 uur

Dagkapel:18.30 uur

Voor de gezinnen;

Aanbidding van het Allerheiligste
Rozenkrans

19.00 uur

Vr jdag 10 januar :
Dagkapel:18.40 uur
Rozenkrans

19.00 uur
Leo en Netje Dautzenberg-v.d.Leeuw (st);
Frits L’Homme en schoonouders;
Paula Hünen-Voncken (vriendin Mia);

W ensdag 15 januar :
Dagkapel:18.40 uur

Voor de levende en overleden leden van ZijActief Bocholtz;

Rozenkrans

19.00 uur
Ter intentie van onze Lieve Vrouwe van
Lourdes en de Heilige Bernadette;

D nsdag 21 januar :
H. Agnes, maagd en martelares
Dagkapel:9.00 uur
Ter intentie van onze Parochie;

D nderdag 16 januar :
Zaterdag 11 januar :
Kerk:19.00 uur M.m.v. Dameskoor
Morgenzang
Zeswekendienst Tiny Franssen-van der Veen;
Jacques Grooten (o);
Bertha Grooten-Hupperetz;
Jaardienst ouders Bastin-Franssen (st);
Jaardienst Wiel Huppertz (stg.);
Jaardienst Annie Grooten-Lardinois (st);
Jaardienst Johan Schillings;
Wiel Knops ( Kommerstraat);

Dagkapel:8.30 uur
Voor roepingen tot het priesterschap;

Dagkapel:18.40 uur
Rozenkrans

Vr jdag 17 januar :
H. Antonius, abt
Dagkapel:18.40 uur

Jaardienst Werner Jongen;
Jaardienst Karel Crutzen ;
Jaardienst ouders Höppener-Vliegen (st);
Ouders Senden-Dautzenberg (st);
Jaardienst Lena Peltzer en Fam BemelmansSaive;
Jaardienst Marian Stommen-Strolenberg;

Maandag 13 januar :
H. Hilarius, bisschop en kerkleraar
Dagkapel:18.30 uur
Aanbidding van het Allerheiligste
Rozenkrans

19.00 uur
Frans Vaessen en wederzijdse ouders;

Rozenkrans

D nderdag 23 januar :

19.00 uur
Hein Dumont (buurt);
Maria Pelzer-Gökemeijer-Hodiamont (o);
Johan Schillings;
Sjir Waelen;

Z ndag 12 januar :
Kerk:9.45 uur Gregoriaans m.m.v.
Schola Cantorum

W ensdag 22 januar :

Dagkapel:8.30 uur
Hein Vanhommerig;

Vr jdag 24 januar :
Zaterdag 18 januar :

H. Franciscus van Sales, bisschop
Dagkapel:18.40 uur

Kerk:19.00 uur M.m.v. Dameskoor
Morgenzang

Rozenkrans

Zeswekendienst Marjo Lux-Zinzen;
Mia Knarren-Heckmans (o);
Jaardienst Jo Vanhommerig (Astrid);
Jaardienst Johanna Schlenter-Schillings (st);
Jaardienst Thea Vliegen-Leblanc;

Schrijvers-Hamers en kinderen (st);
Piet Wachelder (o);

Z ndag 19 januar :
2 e zondag door het jaar
Kerk:9.45 uur Volkszang m.m.v.
Schola Cantorum
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19.00 uur

Zaterdag 25 januar :
Kerk:19.00 uur M.m.v. Dameskoor
Morgenzang
Louis Beuken (o);
1e Jaardienst Enny Gijselaers-Brauers (o);
Jac Frijns (o);
Jacques Grooten (o);

Jaardienst Piet Degens;
Jaardienst ouders Knops-Kaubo (st);
Jaardienst ouders Lones-Herbergs (st);
Joep Janssen, Germene Janssen-Houben en
zoon Jo Janssen (kinderen,
schoondochters, schoonzoons en kleinkinderen);
Jaardienst v.d. Berg-Steinbusch;

Z ndag 26 januar :
3 e zondag door het jaar
Kerk:9.45 uur M.m.v. Gemengd kerkelijk zangkoor St. Joseph
Winand en Maria v.d. Gaar-Widdershoven;
Jaardienst Giel Simons;
Jaardienst ouders Horbach-Keulen, Jo, Math
en Lies;

Maandag 27 januar :
H. Angela Merici, maagd
Dagkapel:18.30 uur

Vr jdag 31 januar :
H. Johannes Bosco, priester
Dagkapel:18.40 uur
Rozenkrans

W ensdag 15 januar
19:00

19.00 uur
Voor de intenties uit het intentieboek;

19.00 uur

D nsdag 28 januar :
H. Thomas van Aquino, priester
Dagkapel:9.00 uur

Annie Franssen-Schijns;
Johan Souren (verjaardag);

Zaterdag 1 februar :

Zaterdag 18 januar

Kerk:19.00 uur M.m.v. Dameskoor
Morgenzang

Weekeinde: 2 de zondag d/h jaar
19:00 Volkszang

Zeswekendienst Hub Clignet;
Zeswekendienst Marjo Lones-Weijers;
Herman Leblanc;
Ouders Bertram-Le Griep;
Fam. Tinie en Joseph Gorisssen-Adriaens en
kinderen Wil, Louis, Astrid;
Maria Jansen-Kohl;
Sjeng Spork (o);
Jaardienst Caspar Crombach (st);
Jaardienst ouders Lambert Vanhommerig en
Tineke Dumont en zoon Wiel (st);

Aanbidding van het Allerheiligste
Rozenkrans
Agnes Herberichs-Lonussen (buurt Broek,
Prickart, Zandberg
Weiweg en Kievit);

Levende- en overleden leden van de
buurtvereniging Kerkstraat Ubachsberg;

1ste Jrd. Elly Bemelmans-Dauven;
Bernardien Borghans (o);
Maria Herben-Senden (verjaardag);
Tony; Elvire en Sjef;
Jrd. Roos Hoenen-Muijtjens;
Jrd. ouders Hamers-Schijns;

W ensdag 22 januar
19:00
Annie Franssen-Schijns;
Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st.);

Z ndag 2 februar :
Maria Lichtmis
Kerk:9.45 uur Volkszang M.m.v.
Schola Cantorum
Zeswekendienst Tiny Senden- de la Rosette;
Finy Horstman-Pelzer (o);
Ouders Brouns-Vaessen (o);
Jaardienst Sjir Waelen (st);
Jaardienst Sibylle Hiertz-Esser (st);

Zaterdag 25 januar
Weekeinde: 3 de zondag d/h jaar
19:00 Koor Oud Berglijsters
Erna Hutschemaekers-Vonken (o);
Hans Claessen (o);
Paula Heuts-Klinckenberg (nms. Buurtver.
Kerkstraat);

Ouders Knops-Jorissen, Hub en Albert;

W ensdag 29 januar
W ensdag 29 januar :
Dagkapel:18.40 uur
Rozenkrans

19.00 uur
Voor de levende en overleden leden KVG
Bocholtz;
Ouders Thewissen-Höppener;
Trees Zegers;

D nderdag 30 januar :
Dagkapel:8.30 uur
Ter intentie van onze parochie;

Par

e

nt Bernardus

Uba sberg
Zaterdag 11 januar
Weekeinde: Doop van de Heer
19:00 GKZ St Bernardus en
solozang van Keanu Cuppers;
Paula Heuts-Klinckenberg (o);
Ger Janssen (o);
Harrie Franssen;
Jrd. Piet Hendriks;
Jrd. Jan Schaeks;
Echtgenoten Bisschops-Engelen (st.);
Echtgenoten Schneiders-Zitzen (st.);
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19:00
Annie Franssen-Schijns;
Voor de zieken van de parochie;

Zaterdag 1 februar .
Viering Maria Lichtmis met
Doopouders en kinderzegen
19:00 Jeugdkoor Tuta Musica
Wim van Rosmalen (o);
Paula Heuts-Klinckenberg (o);
Mia Senden-Hutschemaekers (nms. Weide
Landsruwe);
Jrd. Wiel Wiertz (st.);
Jrd. Sjir en Fieny Zinzen (st.);

ADRESSEN

KRONIEK
Ged

t

SIMPELVELD
21 dec: Jur Janssen,

Huls 58
zoon van Jarno Janssen en Ramona Janssen

Pastoor P. Pierik
Past. Neujeanstraat 8
6351 GK Bocholtz
T: 045-544 12 52
E: pastoorpierik@parochiebocholtz.nl
(vrij: donderdag)

BOCHOLTZ
Linck-Johanna Linssen
Pricilla Nayrat

Stevensweg 251 Heerlen
Wilhelminastraat 15c

Welkom in onze Kerk.

O erleden

SIMPELVELD
12 dec:
20 dec:
27 dec:
29 dec:

Pierre Bleijlevens,
Mia Meisters-Baggen,
Mia Wings-Weijers,
Mia Welte-Lövenich;

Rolduckerweg 52,
Romeinenstraat 24,
Scheelenstraat 17,
Lückerheidekliniek,v/h Bulkemstr.

81 jaar
80 jaar
77 jaar
86 jaar

Overhuizerstraat 19
De Baan 56
Zorgcentrum Eschveld Epen
Grachterstraat 21 Kerkrade

50 jaar
73 jaar
94 jaar
59 jaar

BOCHOLTZ
Marjo Lux-Zinzen
Hub Clignet
Tiny Senden-de la Rosette
Marjo Lones-Weijers

Sterkte aan de familie.

Parochiekantoor Parochiezaal Simpelveld
Pastoriestraat 15 6369 AN Simpelveld
T: 045-544 18 18
E: parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl
Dins-, woens-, donderdag van 10.00 tot 12.00 uur
Maandag en vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur voor
opgave misintenties
Parochiekantoor Pastorie Bocholtz
Past. Neujeanstraat 8, 6351 GK Bocholtz,
T: 045-544 12 52
E: jacobusbode.bocholtz@gmail.com
Dinsdagmorgen 9.30 - 12.15 uur
Woensdagmorgen 9.30 - 12.00 uur
Parochiekantoor Pastorie Ubachsberg
Kerkstraat 28 6367 JE Ubachsberg
T: 045-575 12 01
E: sint.bernardus@xs4all.nl
Dinsdag van 10.00 -12.00 uur
Woensdag na de avondmis.

Contactpersonen Kostersteam:
Simpelveld: Dhr. P. Possen
T: 045-544 04 27
Bocholtz: Dhr. Jo Steinbusch
T: 045- 544 45 77
Ubachsberg: Dhr. J. Driessen
T: 045-575 28 86

Bankreken ngnummers

SIMPELVELD
Kerkbijdrage t.n.v. Kerkbestuur St. Remigius
RABO

NL15 RABO 0147599350

ING

NL74 INGB 0001443600

Voor betaling misintenties:

NL43 RABO 0147501555

BOCHOLTZ
Kerkbijdrage t.n.v. Kerkbestuur Sint Jacobus
RABO

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

NL88RABO 0107991772

COLOFON
Inleveren kopij en opgeven van misintenties
volgende uitgave
Uiterlijk 21 januari.
E: redactie@parochiesimpelveld.nl
E: jacobusbode.bocholtz@gmail.com
Oplage
Simpelveld 2.650 stuks / Bocholtz 2.650 stuks /
Ubachsberg 770 stuks
Misintenties .
Kosten Simpelveld en Ubachsberg € 10,- door de

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

NL 82 RABO 0151800863

ING

NL 27 INGB 0001055961
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week, € 20,- weekend en feestdagen.
Kosten Bocholtz: € 7,- door de week; € 20,weekend en feestdagen.

Uw feest totaal verzorgd met naar keuze
warm of koud buffet en dranken,
bijv. 50 personen voor slechts
€ 1.125,00 all in ( € 22,50 p.p. )

Restaurant en
partycentrum
Dirksstraat 2, 6367 HW Ubachsberg
Telefoon 045-5754443
B.g.g. 045 – 5752161 (tevens fax)
Internetsite: www.montagnard.nl
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Aktie Voedselbank zeer geslaagd
BROODNODIG…….. zo luidde de boodschap van

de werkgroep ondersteuning voedselbank van de parochies

Simpelveld en Ubachsberg
Deze boodschap werd door heel veel mensen letterlijk en serieus opgepakt.
De verwachtingen die de werkgroep had, gebaseerd op het succes van de vorige jaren, werden toch weer overtroffen. Na
de actie op 13 en 14 december, kunnen we inclusief alle nagekomen giften de volgende balans opmaken:



wij mochten, net als vorig jaar, bijna 100 rijkelijk gevulde kratten met levensmiddelen aan de voedselbank in
Landgraaf overdragen, samengebracht door parochianen in Ubachsberg en Simpelveld, maar ook klanten van de
Plusmarkt van buiten Simpelveld.



konden wij een bedrag van € 1.068,48 (!!) uit de collectebus halen die bij onze stand in de Plusmarkt in Simpelveld
stond



hierbij kon nog een bedrag van € 174,63 worden gevoegd door het verzilveren van diverse zegelboekjes en een
kleine privé-actie tijdens een kerstviering



een bedrag van € 360,24 bijeengebracht via de collectebussen in de kerk van Simpelveld.



zorgde u met zijn allen weer voor een lawine aan D.E.-punten.



konden wij eind december nog 6 boodschappenpakketten van Plus ‘bij elkaar plakken’ met door u gedoneerde
pakketzegels !

Dankjewel allemaal
aan u als bijzonder gulle gevers
aan u, die veel oprechte en warme
reacties voor deze actie liet blijken
aan alle r jw ll gers uit onze parochies
die de helpende handen tijdens deze actie
uit de mouwen hebben gestoken
aan bedrijfsleiding en personeel van de
Plusmarkt in Simpelveld

Dit DANKJEWEL spreken wij uit namens alle gezinnen uit Parkstad,
die zich ook nu weer door uw bijdrage gesteund kunnen voelen
Harrie en Hannie Verweij
Pastoor Pisters
Joop Heuts

namens de Voedselbank Limburg Zuid
namens federatie bestuur Simpelveld - Ubachsberg
namens de Werkgroep Ondersteuning Voedselbank
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Sinterklaas was op 4 december op bezoek bij kinderclub de Wijnrank in Simpelveld

KOM JIJ OOK

HOVENIERSBEDRIJF SOURETH
voor

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

NAAR DE
KINDERCLUB ?

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
gereedschap

Hallo kinderen, de volgende
kinderclub is weer op

Openingstijden:
- Dinsdag tot en met vrijdag
van 13.00 uur tot 17.00 uur
- Zaterdag van 9.00 uur tot 16.30 uur

WOEN DAG 8 JANUARI

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

14-16 uur parochiezaal
Simpelveld

vogelvoer, vogelhuisjes, strooizout, sneeuwscheppen
en sledes
betaal tijdelijk 6% BTW i.p.v. 21% op arbeidskosten
voor tuinaanleg en onderhoud

Thema = driekoningen

WIJ WENSEN U EEN GELUKKIG 2014
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www.parochiesimpelveld.nl
www.parochiebocholtz.nl

Ook voor koffietafels en al uw feesten!

Vroenhofstraat 1
6369 AP Simpelveld
045 - 544 13 72
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Wist u dat ?



www.parochiebocholtz.nl

 Paus Franciscus is gekozen tot Persoon van het Jaar ?

www.parochiesimpelveld.nl

Dat heeft het Amerikaanse tijdschrift Time onlangs
bekend gemaakt. “Hij nam de naam van een nederige


Nog misdienaars en acolieten welkom zijn



Het dekenaat Gulpen voor de 10 de keer naar Lourdes
gaat, van zaterdag 3 t/m 10 mei. Wilt u meer weten
neem dan contact op met:

Het invloedrijke Time verkoos de paus boven de
genomineerde klokkenluider Edward Snowden, de
Syrische leider Bashar Assad en de homoactiviste Edith
Windsor. Eerder zijn onder anderen Barack Obama,
Mark Zuckerberg en Ben Bernanke gekozen tot ‘Man
van het Jaar’.

Diaken Bessems

043-851 8737

of Toine Huls

045 544 1423



Wij open staan voor suggesties m.b.t. ons nieuwe
parochieblad.



De ziekencommunie de eerste vrijdag van de maand
wordt rondgebracht. U kunt zich hiervoor opgeven
voor Simpelveld/Ubachsberg bij pastoor Pisters en
voor Bocholtz bij pastoor Pierik .

heilige aan en riep op voor een kerk van de eenvoud.”
Hij is de “nieuwe stem van het geweten”.
Het kon eigenlijk niet mis gaan. De ‘People’s Pope’
werd gekozen omdat hij de eerste paus uit de Nieuwe
Wereld is, een enorm charisma heeft en voor
compassie kiest. In korte tijd heeft Franciscus de
harten van katholieken en niet-katholieken veroverd.
De verkiezing heeft hij niet alleen te danken aan zijn
eigen karakter en inzet, maar ook dankzij paus
Benedictus XVI, die begin dit jaar zijn terugtreden
bekend maakte.

U veel informatie kunt vinden op de websites:

We wensen iedereen
een vreugdevol 2014 toe.
Er zijn heel wat parochianen geweest die ons een
kerstwens gestuurd hebben. Het is ons onmogelijk om die
allemaal persoonlijk te beantwoorden. Vanaf deze plek
willen wij dan ook iedereen bedanken voor de lieve kerst–
en nieuwjaarswensen.
Bovendien wensen wij u allen, mede namens het
kerkbestuur een zalig Nieuwjaar. Moge het Kind van de
kribbe onze reisgezel zijn in 2014.
Pastoor Pisters en Pastoor Pierik

W st u

k dat:

 12 januari Sobornost een concert geeft in de Sint

Remigiuskerk Simpelveld, aanvang: 15.30 uur.
 U op 26 januari gezellig kunt komen koffiedrinken na

de H. Mis van 11.00 uur in het parochiezaaltje t.o. de
Sint Remigiuskerk in Simpelveld. Wij verheugen ons op
uw komst.
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