april 2022 - 9e jaargang no. 100

Pasen 2022

Vieringen met Palmpasen, de Goede
Week en Pasen

Simpelveld Paaszondag 17 april H. Mis om 11.00 uur
Paasmaandag 18 april H. Mis om 11.00 uur

Palmpasen 10 april 2022

Bocholtz

Ubachsberg H. Mis zaterdag om 17.30 uur
Bocholtz

H. Mis zaterdag om 19.00 uur

Klimmen

H. Mis zondag om 9.30 uur

Paaszondag 17 april H. Mis om 09.30 uur
Paasmaandag 18 april H. Mis om 09.30 uur

Ubachsberg Paaszondag 17 april H. Mis om 09.30 uur

Simpelveld H. Mis zondag 11.00 uur

Paasmaandag 18 april H. Mis om 09.30 uur

Witte Donderdag 14 april 2022
Simpelveld 17.30 uur (vervroegd tijdstip). Met aanbidding
Bocholtz

Klimmen

Paaszondag 17 april H. Mis om 11.00 uur
Paasmaandag 18 april H. Mis om 11.00 uur

geen mis

Ubachsberg geen mis
Klimmen

geen mis

Goede Vrijdag 15 april 2022
Simpelveld om 14.00 uur kruisweg hellingbos /bij slecht
weer in de kerk
Klimmen

om 15.00 uur kruisweg zonder priester

Bocholtz

om 16.00 uur kruisweg - lijdensverhaal met
Communie

Ubachsberg om 16.00 uur kruisweg - lijdensverhaal met
Communie
Geen avondmis
Paaswake 16 april 2022
Simpelveld 20.30 uur
Bocholtz

20.30 uur

Op zondag 6 maart jl. is in de kerken van onze
parochiefederatie gecollecteerd voor hulp aan de
slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraïne. Ons hart en
onze gebeden gaan naar hen uit!

Ubachsberg 20.30 uur

De opbrengst van de collectes bedraagt € 920,-

Klimmen

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage!

20.30 uur
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Bezoek onze adverteerders

Onderlinge begrafenis- en crematievereniging

HELPT ELKANDER
Secretariaat: Irmstraat 43
6369 VM Simpelveld
tel: 045-5442476

e-mail: administratie@helptelkander.org

internet: www.helptelkander.org

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






Hoge uitkering: De uitkering bij overlijden bedraagt € 5.000. 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 uitvaart die aansluit bij uw wensen! Wilt u een afspraak? Bel of
e-mail met Mw Tatjana Haagen, tel: 045-5442476. e-mail: administratie@helptelkander.org
Voor het regelen van de uitvaart, neemt u contact op met ons via 045-5442476.
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Palmpasen is de laatste zondag voor
Pasen.

Vastenperiode

De katholieke vastenperiode begint op Aswoensdag en
eindigt op de zaterdag vóór Pasen om 12.00 uur ’s middags.
Dat zijn 46 dagen. De zondagen tellen niet mee als
vastendagen, dus uiteindelijk blijven er 40 dagen over. Het
getal 40 verwijst onder meer naar het aantal dagen dat
Jezus volgens drie evangelisten in de woestijn verbleef en
het aantal jaren dat de Israëlieten vanuit Egypte onderweg
waren naar het Beloofde Land.
In de vastentijd draagt de priester tijdens de Eucharistie een
paars kazuifel. Paars is in de R.K. Kerk de symbolische kleur
voor boete, berouw, inkeer en rouw. Uitzonderingen op de
paarse kleur zijn de vierde zondag (Halfvasten) en Witte
donderdag.

Vasten
Een tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaalde
dingen. Het kan gaan om eten en drinken, maar
tegenwoordig ook om andere dingen, bijvoorbeeld je auto
minder of niet gebruiken, de computer of iPhone uit laten
staan.
Een goede manier van vasten probeert vier dingen te
bereiken:


een betere omgang met jezelf;



een betere omgang met medemensen;



een betere omgang met het milieu en de gehele
wereld;



een betere omgang met God.

Voor gelovige mensen zijn juist de eerste drie wegen in hun
combinatie een goede manier om het vierde doel na te
streven: een betere omgang met het geheim dat we God
noemen. Vasten is voor gelovigen daarom ook steeds een
voorbereiding op het hoogfeest van Pasen en een periode
van inkeer en bezinning.

Op deze dag wordt de intocht van Christus in Jeruzalem
herdacht, waar de bevolking hem erkende als hun koning en
verlosser. Met Palmpasen begint de Goede Week waar het
lijden en sterven van Christus wordt herdacht.
De oorsprong van Palmpasen
Binnen het Christendom wordt Palmpasen ook wel
Palmzondag of Passiezondag genoemd. Christus arriveerde
in Jeruzalem op een ezel, die symbool stond voor zijn
nederigheid. De vele pelgrims die in Jeruzalem waren voor
Pesach spreidden hun mantels uit op de grond voor de ezel,
en trokken takken van palmbomen. Deze palmtakken
stonden symbool voor de overwinning van de
‘’rechtvaardige koning’’. De pelgrims riepen Christus
vervolgens toe: ‘’Hosanna! Gezegend hij die komt in de
naam van de Heer! Gezegend het komende koninkrijk van
onze vader David! Hosanna in de hemel!’’
Christus als rechtmatige koning
Vervolgens arriveerde Christus met zijn twaalf leerlingen in
de tempel van Jeruzalem. Bij aankomst joeg Christus de
werkende handelaars hier de tempel uit. Ook gooide
Christus hun tafels om. Deze woede uitbarsting zou voor
een conflict zorgen tussen Christus en de hogepriesters, wat
uitliep tot de gevangenneming en dood van Christus. Na de
woede uitbarsting genas Christus de zieken, waarna hij met
zijn volgers terugkeerde naar Bethanië. De ontvangst van
Christus zou koning Salomo er verder aan herinneren dat
hijzelf niet als de rechtvaardige koning werd gezien.
De eerste Palmpasenoptochten
De intocht van Christus in Jeruzalem wordt al sinds de
middeleeuwen op veel plekken herdacht met een
Palmpasenoptocht. In Europa begon deze traditie in Spanje
in de zevende eeuw. Tijdens deze optocht werd Christus
Lees verder op pagina 5
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uitgebeeld door een bisschop of een priester. Ook werden
de apostelen en de ezel uitgebeeld. Tot ongeveer honderd
jaar geleden werd er met een Palmpasenoptocht een
houten ezel met een beeld van Christus erop door de straat
getrokken. Mensen op straat zwaaiden dan de optocht toe
met palmtakken.

Wat wordt er gevierd met de Goede
Week?

Palmtakjes gevraagd
Palmtakjes gevraagd voor onze kerken in Simpelveld,
Bocholtz en Ubachsberg.
Voor Simpelveld kunt u contact opnemen met de heer
Gerard Frijns tel.nr. 045-5441936
Voor Bocholtz kunt u de palmtakjes inleveren in het
voorportaal van de Jacobuskerk.
Voor Ubachsberg kunt u contact opnemen met de heer
Jan Driessen tel.nr. 045-5752886
U kunt ook zelf een palmtakje meenemen naar de kerk.
Het meegebrachte palmtakje wordt dan tijdens de mis
gezegend.

In deze dagen tot en met het Hoogfeest van Pasen worden
alle gebeurtenissen herdacht die deel uitmaken van de kern
van het christelijk geloof; met name het lijden, sterven en
verrijzen van Jezus Christus.
De zondag voor Pasen (de laatste zondag van de
vastenperiode) staat bekend als Palmzondag, ook wel
Palmpasen of Passiezondag. Het is de eerste dag van de
zogeheten Goede Week, waarin het lijden, sterven en het
verrijzen van Jezus Christus worden herdacht.

Een dag voor Goede Vrijdag, op Witte Donderdag , zat Jezus
met zijn volgelingen aan tafel voor het Laatste Avondmaal.
De dag markeert het begin van het lijden van Jezus. De term
Witte Donderdag komt van een katholieke traditie om alle
kruisbeelden met een wit kleed te bedekken. Wit staat voor
heilig en vreugdevol.

Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Op deze dag
herdenken christenen de kruisiging en dood van Jezus.
Jezus werd volgens de Bijbel veroordeeld tot de kruisdood
door de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus, op aandrang
van het sanhedrin (Joodse gerechtshof). Jezus werd om 9
uur gekruisigd, om 12 uur werd het op heel de aarde donker
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en rond 15 uur overleed Jezus. Tegen de avond werd Jezus
begraven, dicht bij Golgotha, een heuvel vlak bij Jeruzalem,
waar Jezus ook werd gekruisigd.

Stille Zaterdag , een dag na het overlijden van Jezus, is de
dag dat Jezus in het graf lag. Stille Zaterdag is ook de laatste
dag van de vastentijd.
En dan is het Eerste Paasdag , altijd de eerste zondag na de
eerste volle maan in de lente. Op deze dag vieren we de
opstanding van Jezus Christus. Op paasmaandag,
oftewel Tweede Paasdag , is alles weer normaal.
Het Hoogfeest van Pasen.
Pasen wordt gezien als het belangrijkste christelijke feest en
wordt eigenlijk belangrijker geacht dan Kerstmis en
Pinksteren. Met Pasen herdenken vooral christenen de
opstanding van Jezus Christus.
Jezus is opgestaan uit de dood. We lezen in het evangelie
van Matteus: Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste
dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de
andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde
hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de
hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop
zitten.
Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw.
De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer.
De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: „Wees niet
bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is
niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft.
Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft.
Ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgestaan
uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor
naar Galilea, daar zul je Hem zien.”
Dat is wat ik jullie te zeggen had.
Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het
aan zijn leerlingen te gaan vertellen.
Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen.

Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen
hem eer.
Daarop zei Jezus: „Wees niet bang.
Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan,
daar zullen ze Mij zien.‟

Symboliek van het lijdensverhaal in
een bloem
De Nederlandse en de
wetenschappelijke
naam
verwijzen beiden naar de
passie, het lijdensverhaal van
Jezus. Caerulea (Caeruleus =
hemelsblauw) verwijst naar
de overwegend blauwe kleur van de draadachtige bijkroon.
De Passiebloem komt uit de Passiebloemfamilie, een familie
van houtige gewassen uit de tropen.
Toen Spaanse missionarissen in Zuid-Amerika arriveerden,
gebruikten ze deze inheemse bloem om de passie te
illustreren.
De drie bruinpaarse stampers zijn de drie spijkers waarmee
Christus is gekruisigd.
De vijf meeldraden zijn de vijf wonden van Christus.
De blauwwit gestreepte bijkroon is de doornenkroon.
De tien lichte bloemblaadjes zijn de tien apostelen, minus
Petrus, de verloochenaar, en Judas, de verrader.
De ranken zijn de zwepen waarmee Jezus gegeseld werd.
De drie schutbladen, achter de bloem, zijn de drie Maria’s
onder het kruis, de moeder Gods, Maria van Bethanië en
Maria Magdalena.
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Bezoek onze adverteerders

Gespecialiseerd in de verzorging van dagtochten
* Vergaderingen
* Bruiloften
* Partijen
* Recepties
* Koffietafels
* Bedrijfsfeesten
* Babyborrels
* Communiefeesten

* Uitstekende locatie
* Landelijk uitzicht
* Complete verzorging
* Terras
* Parkeergelegenheid
* Geen zaalhuur
* Faciliteiten voor ouderen
en gehandicapten

Restaurant en Partycentrum

Le Montagnard
Dirkstraat 2, 6367 HW Ubachsberg
Telefoon 045-5754443, 06 22 450 828
E-mail info@montagnard.nl, internet www.montagnard.nl
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‘Zoek de slagzin’, sponsor-speurtocht
voor leerlingen van de basisschool
Vastenactie Je land is je leven
Vastenactie wil Braziliaanse boeren ondersteunen in hun
strijd voor landrechten en ze tegelijkertijd helpen om de
opbrengsten van hun oogst te vergroten. Vastenactie werkt
samen met Comissão Pastoral da Terra (CPT), een
organisatie die zich al 32 jaar voor deze zaak inzet. Het
uiteindelijke doel is landrechten goed te regelen en een
betere maatschappelijke positie en een waardig bestaan
voor alle boeren in Paraiba realiseren.
Hoe doet Vastenactie dat? Door kassen te bouwen,
waterreservoirs aan te leggen en gereedschap te
verstrekken. Zo blijft de productie op peil en krijgen de
boeren meer controle over hun oogst en opbrengsten. Ook
wordt hun netwerk versterkt door informatie te delen over
de locaties van markten waar zij hun producten kunnen
verkopen. Hierdoor weten zowel boeren als ook mogelijke
klanten waar ze moeten zijn. Bovendien krijgen aangesloten
boeren het recht om mee te beslissen over landbouwbeleid.
In totaal gaat het om een groep van ongeveer 60 gezinnen
in de deelstaat Paraiba.
Uw gift voor Brazilië
U kunt uw gift voor het project voor kleine boeren in
Brazilië op diverse manieren overmaken.
U kunt gebruik maken van de digitale collectebus van de
parochiefederatie, die te vinden is op https://
vastenactie.digicollect.nl/parochiefederatie-de-pelgrimsimpelveld-bocholtz-ubachsberg. Gebruik desgewenst de
QR-code .
U kunt uw gift ook overmaken naar bankrekeningnummer
NL21 INGB 0003 0000 46 ten name van Missiebureau
Roermond onder vermelding van Vastenactie.
U kunt ook uw gift in de collectebussen stoppen die in de
kerken van Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg staan. Bij
die collectebussen vindt u vastenzakjes om te gebruiken
voor uw gift. Een gift geven kan ook tijdens de
Vastenactiediensten in de drie kerken, tijdens welke het
koortje De Berglijsters uit
Ubachsberg zal optreden.
Obrigado,
hartelijk
dank
alvast, ook namens de zestig
gezinnen, kinderen, moeders
en vaders, uit Brazilië!

In Simpelveld en Bocholtz zijn op negen plekken
voorwerpen uit Brazilië en Latijns-Amerika verborgen. Bij
ieder voorwerp ligt een letter. Weet jij alle voorwerpen te
vinden en met de letters een slagzin te vormen?
Op de website van de parochiefederatie De Pelgrim
www.de-pelgrim.nl/speurtocht-voor-kinderen/ kun je een
routekaart vinden en een blaadje met hokjes waarin je de
gevonden letters kunt invullen om de slagzin te maken. En
ook een formulier om je te laten sponsoren. Vraag aan jouw
ouders, grootouders, ooms en tantes, buren om jou per
gevonden letter een bedrag te sponsoren. Wanneer je het
sponsorgeld dat je bij elkaar hebt gekregen, inlevert op het
parochiekantoor krijg je als beloning een oorkonde.
Natuurlijk mag je je ouders en je zusjes en broertjes
meenemen op je speurtocht, graag zelfs. Zo maak je er een
gezellig gezinsuitje van en je ondersteunt zo bovendien je
leeftijdsgenootjes in Brazilië. De speurtocht kan tot en met
Paaszaterdag 16 april 2022 gelopen worden.
Wandel voor de ander
Een frisse neus halen, werken aan je conditie en gezondheid
en tegelijkertijd iets doen voor de landrechten van boeren in
Brazilië? Het kan door te wandelen voor een ander.
Op de website van De Pelgrim www.de-pelgrim.nl/wandelvoor-een-ander/ staan routebeschrijvingen voor meerdere
wandelingen. Eén wandeling van 19 km is bestemd voor de
geoefende wandelaar en kan gestart worden vanaf de kerk
van Simpelveld of die van Bocholtz. Er zijn drie wandelingen
van 10 tot 12 km, voor de vrijetijdswandelaar of voor een
gezin met oudere kinderen, steeds te beginnen vanuit een
van de drie kerkgebouwen Simpelveld, Bocholtz of
Ubachsberg. En ten slotte zijn er ook drie wandelingen
tussen de 5 en 6 km, dus geschikt voor gezinnen met jonge
kinderen en ongeoefende wandelaars, met als beginpunt
een van de drie kerkgebouwen in de federatie. Per keer dat
een routebeschrijving gedownload wordt, vragen we om € 5
over te maken naar Vastenactie of in een collectebus in één
van de drie kerken te stoppen.
En wie weinig tijd of zin heeft om zelf te wandelen, kan nog
altijd Guus Prevoo, de voorzitter van de federatieve MOVgroep, sponsoren. Hij wandelt in de vastentijd 600 km voor
landrechten. Sponsoren kan via zijn digitale collectebus
https://vastenactie.digicollect.nl/guus-prevoo.
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Ontsteek een digitaal kaarsje
Op ons website www.de-pelgrim.nl kunt u ook digitaal een
kaarsje aansteken.

Kicken
Technisch Onderhoud

Het kaarsje brandt 9 dagen. Een kaarsje aanmaken is gratis.
U kunt een gebedsintentie erbij schrijven. Daar bidden we
dan ook voor in de wekelijkse kerkdienst.

Centrale Verwarming, Luchtbehandeling,
Sanitair, Brandertechniek, Gas/Oliestook

Valkenburgerweg 40
6367 GW Voerendaal
Tel: 045 - 544 67 70 / Fax 045 - 544 67 71
info@kickentechnischonderhoud.nl
Lid van Uneto-Vni

We ontsteken een kaars
om onze wanhoop te verdrijven
als teken
dat we durven geloven
dat de duisternis niet zal overheersen
en dat er licht zal zijn voor iedereen
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Kerkdiensten parochie Sint Remigius
Simpelveld
Zondag 3 april
5e

zondag veertigdagentijd
11.00
Jrd. ouders Vijgen-Huntjens en dochter
Finy (st);
Jrd. ouders Vliex-Demollin (st);
Jrd. Hen Born;
Kitty Vliex-Dohmen;
Ad Leisten (o);
Jrd. ouders Houben-Jongen en zoon
Harry (st);
Jrd. Don Grosjean (st);

Dinsdag 5 april
18.30
Aanbidding
19.00

Jrd. Sjir Slangen;

Donderdag 7 april

Vrijdag 15 april

Goede Vrijdag
14.00
Heren kerk. zangkoor Harmonia
Kruisweg Hellingbos
Bij slecht weer in de kerk

Zaterdag 16 april

Paaswake
20.30
Kerk. zangkoor Harmonia
Deurcollecte misdienaars
Jrd. ouders Bergmann-Luja (st);
Jrd. echtp. Kaelen-Eussen (st);
Echtp. Jef Ploumen en Mia PloumenVaessen (st);
Jrd. Klaus en Lenie Ruyters-Deswijzen
(st);
Ron Blezer en overl. familie;

19.00

Voor de zieken van onze parochie;

Zondag 10 april
Palmzondag
11.00

1e jrd. José Heuts-Smeets en jrd.
ouders;
Tiny Huppertz-Wings (o);
Anna Schröder-Leunissen (o);
Jrd. Joop Ensink, tevens voor
overleden familie;
Jrd. ouders Strijthagen-Scheeren en
zoon en echtpaar Keijdener-Scheeren;
Jrd. Jo Bleijlevens;
Jrd. ouders Eussen-Sijben en zoon Giel
(st);

Dinsdag 12 april
19.00

Voor alle parochianen;

Donderdag 14 april

Witte Donderdag
17.30 met aanbidding
Kerk. zangkoor Harmonia

Zondag 17 april

Paaszondag
11.00
Kerk. zangkoor Harmonia
Deurcollecte misdienaars
Maria Spronck-Darding (o);
Jrd. Frits Ortmans, dochtertjes MarieJosé en Elianne en wederzijdse familie
(st);
Jrd. Clara Schielen-Hameleers (st);
Jrd. Giel en Bertha Xhonneux (st);
Piet Bardoul (o);
Mia Hartmans-Wings (o);
Sjeng en Harrie Otten;
Maria Knops-Arets (o);
Annie Donners-Hamers (o)
Huub Wierts (o);
Joep Meijers en grootouders Meijers en
grootouders Vleugels;
Jrd. Jo Hollanders;
Uit dankbaarheid t.g.v. 50 jarig
huwelijk;
Jrd. Jef Houppermans;
Hub Mulleneers;
Jrd. Ben Starmans;
Guus Wachelder;
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Maandag 18 april

Paasmaandag
11.00 Kerk. zangkoor Huls
Deurcollecte misdienaars
Voor alle mensen in Oekraïne;

Dinsdag 19 april
19.00

Voor de zieken van onze parochie;

Donderdag 21 april
19.00

Voor alle parochianen;

Zaterdag 23 april

Patroonsfeest Schutterij St.
George
17.30

Zondag 24 april

2e zondag van Pasen
10.30
1e H. Communie

Dinsdag 26 april
19.00

Voor de slachtoffers van de oorlog in
Oekraïne;

Woensdag 27 april
Koningsdag
10.00

Leden koren Simpelveld en Bocholtz;

Donderdag 28 april
19.00

Voor alle zieken van onze parochie;

Bezoek onze adverteerders

Lei’s
schilderwerken
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.

Voor binnen- / buitenwerk
en onderhoud

Tel: 045-5440548
06-55168447
Quelle 24
6351 AW Bocholtz
www.lei-schilderwerken.nl

kijk voor de wekelijkse aanbiedingen op onze
website en/of facebook: Boerderijwinkel Gebr.Spee
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Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere
Bocholtz
Rozenkrans
voor aanvang doordeweekse mis
18.40 uur

Vrijdag 1 april
18.30
Aanbidding
19.00

Voor een vruchtbare vastentijd;

Zaterdag 2 april
19.00 Volkszang

Jrd. Adrie Stassen;
Jrd. Leo Vermeeren;
Jrd. ouders Knops-Jorissen, Albert,
Hub, Enny, Winand, Hein, Piet en
Karl-Heinz;
Wiel en Carla Stassen-Magermans (st);

Maandag 4 april
19.00

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

Vrijdag 8 april
19.00

1e Jrd. Christien Géron-Schnackers;
Hein Vanhommerig;

Zaterdag 9 april

19.00 Gezinsviering Palmpasen
m.m.v. dameskoor Morgenzang
Collecte voor de Parochiële
Ziekenzorg
Jrd. Jo en Finy Bertram-Duizings;
Jrd. ouders Anne-Marie en Wiel
Muijrers-Swelsen;
Rietje Weijers-Steinschuld;

Maandag 11 april
19.00

Jrd. Enny Knops (st);

Vrijdag 15 april

Goede vrijdag
16.00 Kruisweg-Lijdensverhaal
m.m.v. zangkoor St. Joseph

Zaterdag 16 april

20.30 Paaswake
Deurcollecte misdienaars
m.m.v. zangkoor St. Joseph
Jrd. overleden familieleden HenssenSenden (st);
Tiny Schoonbrood-Bodelier (o);
Wiel Cuijpers, ouders Schnackers-Loo
en hun dochters Ans en Lida;

Zondag 17 april

9.30 1e paasdag
Deurcollecte misdienaars
m.m.v. zangkoor St. Joseph
Zwd Ganeta Stommen-Stateva;
1e Jrd. Jo Baggen (o);
Jrd. echtelieden Kessels-Krutzen (st);
Jrd. Albert en Joke Willems-Nederpelt
(st);
Jrd. Winand Aalmans (st);
Jrd. ouders Höppener-Didden (st);
Ouders Theo en Mia Eussen-Grond;
Jo Vliex;
Beppie Mannens-Godschalk (o);
Jean Kleijnen en Leny Kleijnen-Geraets
(o);
Marijke Franssen-Lenz, Wiel Lenz,
echtpaar Lenz-Rhoen en overleden
kinderen;
Wiel Cuijpers (o);
Jo Jacobs;
Henk Bröcker;

Maandag 18 april

9.30 2e paasdag
Deurcollecte misdienaars
m.m.v. dameskoor Morgenzang
1e Jrd. Elly Vaessen-Henskens (o);
Jrd. ouders v.d. Linden-Höppener (st);

Vrijdag 22 april
19.00

Voor de pelgrims naar Lourdes en ter
ere van O.L.V. van Lourdes
Martin Hamers en wederzijdse ouders;

Zaterdag 23 april

19.00
m.m.v. dameskoor Morgenzang
Zwd Jeanny Keulers;
Jrd. echtelieden Boumans-Pommé (st);
Ouders Merx-Hupperets, zoon Zef en
kleinkinderen Ruud en Willem (st);

Maandag 25 april
19.00

Ouders Knops-Jorissen, Albert, Hub,
Enny en Winand;
Ouders Zegers-Schroeders en
overleden kinderen;

Vrijdag 29 april
19.00

Voor alle vluchtelingen;

Zaterdag 30 april

19.00
m.m.v. dameskoor Morgenzang
Jrd. Sjef de Koning (st);
Jrd. Nettie Franssen-Olischlager (st);
Jeu Hamers (o);
Jean Kleijnen en Leny Kleijnen-Geraets
(o);
Bella Jorissen-Grond;
Jrd. Alf Chorus;

Communie aan huis
Wie met Pasen de Communie aan huis wil ontvangen en niet op de maandelijkse lijst
staat, dient dit zelf even te melden via het parochiekantoor.
We komen u dan graag de Paascommunie brengen.
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Bezoek onze adverteerders

Praktijk voor Osteopathie
en

Kinderosteopathie
Ralf Baggen
Doctor Ottenstraat 48
6369 VP Simpelveld
voor afspraken
045-5441817
0633581038
info@fysio-schepers.nl

Doctor Ottenstr 48 - Simpelveld
voor afspraken
045-5441817
0650938824
ralfbaggen@gmail.com
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Kerkdiensten parochie St. Bernardus
Ubachsberg
Woensdag 30 maart

18:40 Rozenkransgebed
19:00 uur H. Mis
Voor alle overledenen van de
parochie;
Laten we bidden voor vrede in het
conflict tussen Rusland en
Oekraine;

Woensdag 13 april

18:40 Rozenkransgebed
19:00 uur H. Mis
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);
Voor alle slachtoffers van de
Corona- pandemie;

Witte Donderdag 14 april

Weekend: Beloken Pasen
17:30 uur Volkszang
1ste Jrd. Jan Hamers;
Pater Hub Kleijkers;
Annie Neven-Vaessen en Marcel
Neven;
Wiel Hamers (o);
Hub Hamers (verj,);

Goede Vrijdag 15 april

Woensdag 27 april

Op Ubachsberg geen Mis

Zaterdag 2 april

Weekend: 5de zondag
veertigdagentijd
17:30 uur H. Mis Volkszang
Hub Hensgens;
Ouders Maassen-Smeets; zonen en
schoonzonen dochters en
schoondochter;
Jrd. ouders Habets-Delahaye (st.);
Jrd. Pastoor Wim Grubben;
Jrd. Ouders Ubaghs-Steinbusch en
kinderen (st.);
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);

Woensdag 6 april.

18:40 Rozenkransgebed
19:00 uur H. Mis
Voor de ernstig zieken van de
parochie;

Zaterdag 9 april

Weekend: Palmzondag
Kerkdeurcollecte
GKZ St. Bernardus
17:30 uur
H. Mis GKZ St. Bernardus
Jrd. ouders Goossens-Bex en
schoondochter Corrie GoossensKooijman (st.);
Ouders Geraedts-Bartholomé;
Jrd. ouders Habets-Sijben (st.);
Hub Senden (st.);
Jrd. Ouders Sijben-Roijen (st.);

Zaterdag 23 april

Vasten en onthouding
16:00 uur Kruisweg Volkszang
Na de kruisweg communie;

Paaszaterdag 16 april

Kerkdeurcollecte misdienaars
20:30 Paaswake Berglijsters
Laten we bidden voor de leiders van de
Verenigde Naties opdat zij de juiste
beslissingen nemen om het conflict in
de Oekraïne op te lossen, zodat er
weer vrede komt.

18:40 Rozenkransgebed
19:00 uur H. Mis Volkszang
Voor alle vrijwilligers van de
parochie;
Laten we bidden voor vrede in
Oekraine;

Zaterdag 30 april

Weekend: 3de Zondag van Pasen
17:30 uur Berglijsters
Jrd. Harrie Franssen;

Eerste Paasdag 17 april

Kerkdeurcollecte misdienaars
9:30 uur GKZ St. Bernardus
Zef Hamers;
Ouders Pieters-Groven;

Tweede Paasdag 18 april

9:30 uur Volkszang
Kerkdeurcollecte misdienaars
Jrd. ouders Bisschops-Wintgens en
als jrd. voor Leo Xhonneux (st.);

Woensdag 20 april

18:40 Rozenkransgebed
19:00 uur H. Mis Volkszang
Voor alle slachtoffers van de
Coronapandemie;
Laten we bidden voor vrede in
Oekraìne;
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Woensdag 4 mei

18:40 Rozenkransgebed
19:00 uur H. Mis Volkszang
Voor alle gestorvenen van de
parochie;
Voor de vrijwilligers van de
parochie;

Bezoek onze adverteerders
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KRONIEK
Overleden
SIMPELVELD
15 februari

Hub Leclaire

82 jaar

Scheelenstraat

19 februari

Jac. Havenith

88 jaar

Clara Feijstraat 9

3 maart

Jeanny Bleijlevens-Kroese

87 jaar

Hoeve Overhuizen Bocholtz

6 maart

Chrit Schobbers

78 jaar

Waalbroek 21

Annie Neven-Vaessen

87 jaar

Severenstraat 110, Maastricht

28 februari

Jeanny Keulers

83 jaar

Steenberg 64

13 maart

Mia L’homme-Rademakers

88 jaar

Min.Ruijsstr.6

14 maart

Finni Weijers-Ortmanns

86 jaar

Overhuizenstraat 2

UBACHSBERG
10 maart

BOCHOLTZ

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

Gedoopt
UBACHSBERG
12 maart

Lina Esseling

dochter van Roel Esseling en Myrthe Kleijnen

Mostardstraat 49

Welkom in onze Kerk!
I.v.m. de wet op de privacy kan de vermelding in deze kroniek onvolledig zijn.

Symboliek van de lente en het ei.

Mensen beschilderden eieren die in die tijd werden gelegd.

Ei staat voor de lente !
Er gaan nog een heleboel theorieën rond over de betekenis
van eieren.

En op Paaszondag mochten er eindelijk weer eitjes worden
gegeten.

In veel (voorchristelijke) religies waren eieren al een symbool van vruchtbaarheid en van nieuw leven (hetzelfde
geldt voor de (paas)haas).
Het ei kan ook symbool staan voor de wederopstanding van
Christus. Het geven, kleuren en beschilderen van eieren met
Pasen is een eeuwenoude traditie.
In de vastentijd tussen Aswoensdag en Pasen mochten er
lang geleden geen vlees en geen eieren worden gegeten.
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Gesprek met mevrouw Lenie HamersWillems van Ubachsberg.

sommigen inmiddels overleden. Mw. Hamers heeft fijne
herinneringen aan die oude tijd maar is tevens blij dat er
nieuwe geïnteresseerde mensen de groep zijn komen
versterken. Gezamenlijk zorgen ze voor het materiaal wat
ze nodig hebben. Naast het kijken wat in eigen tuin
voorkomt (o.a. buxus, klimop, laurierblad) werd er ook in de
natuur gekeken wat er gesnoeid kon worden. Dat laatste
gebeurt nu niet meer.
In het verleden heeft Mw. Hamers bloemschik-les gegeven
bij de Swobs. Ze heeft cursussen gevolgd om de technieken
te leren en zo deze kennis aan anderen over te dragen. En
ze geniet er nog steeds van.
De coronatijd was voor mw. Hamers , zoals voor veel
mensen, een tijd van afzondering. Bang om besmet en of
ziek te worden en daardoor weinig contact met de
omgeving (familie/buren/kennissen etc.).

Mw. Hamers is al vele jaren vrijwilliger in de parochie van
Ubachsberg.
Zij vindt het fijn om bij de vrijwilligers te zijn: naast het
functionele , noemt zij ook de sociale contacten die de
vrijwilligers met elkaar hebben. Je doet iets voor de
gemeenschap en na afloop drink je met zijn allen een kop
koffie of thee en heb je de mogelijkheid om bij te praten
met de andere vrijwilligers. Dat sociale aspect is minstens zo
belangrijk.
Sinds 1985 zit Mw. Hamers bij het bloemschikken voor de
kerk. Zij heeft dit overgenomen van dhr. Piet Neven.
Indertijd werd de kerk minder vaak versierd dan
tegenwoordig. Bij de feestdagen (Kerst/Pasen/Pinksteren),
bij de eerste communie, bij een 50 jarige bruiloft en bij
bruidsparen indien zij dit willen wordt de kerk versierd met
bloemstukken.
Het bloemschikgroepje bestaat uit 8 personen. De huidige
groep is niet meer dezelfde groep als in 1985. Sommige
leden werden te oud om mee te doen en zijn gestopt,

De echtgenoot van Mw. Hamers heeft ook geruime tijd
vrijwilligerswerk voor de parochie uitgevoerd. Hij heeft o.a.
in de tijd van Pastoor Clerx mee geholpen bij het
kerkhofonderhoud. Dit werk wordt nu uitbesteed omdat de
groep gezien hun leeftijd dit werk niet meer kon uitvoeren
en er geen nieuwe aanmeldingen van vrijwilligers waren.
Dhr. Hamers is na een afnemende gezondheid in mei 2021
overleden. Ondanks het gemis van haar man zet mw.
Hamers het vrijwilligerswerk voort.
Bij de groep van het interieuronderhoud van de kerk is zij
ook betrokken. Werkzaamheden die zij nog kan uitvoeren,
passend bij haar leeftijd voert zij uit en na afloop is er het
gezellig met elkaar koffiedrinken.
Naast het vrijwilligerswerk in de kerk is er het lidmaatschap
van het kerkelijk zangkoor st. Bernardus. Zij is al meer dan
60 jaar lid!!. Zij is blij dat er weer gerepeteerd mag worden
en nog blijer dat er weer uitvoeringen gedaan mogen
worden en ze weer zingen mogen tijdens de vieringen. Een
meer dan 60 jarig lidmaatschap van Zij-Actief, waarvan 15
jaar in het bestuur, hoort ook bij de opsomming van
activiteiten. De tijd veranderd en de mensen veranderen
mee. Er is veel inzet geweest maar de jaren beginnen mee
te tellen. De activiteiten worden minder maar samen met de
andere vrijwilligers werken doet mw. Hamers nog steeds
met plezier.
Redactie: mevrouw J. Henssen
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Viering 1ste Communie
Op zondag 24 april om 10.30 uur is de viering van de
1ste H. Communie in Simpelveld.
13 jongens en 9 meisjes mogen dan voor de eerste keer
Jezus ontvangen in de Heilige Hostie.
Het thema van de communie is “Een Feest om te Delen”

Mees van der Aa

Gioya Raijmakers

Kay Beckers

Lotte Redelinghuijs

Toby Bijl

Ravi Schmidt

Tom Bisschops

Siënne Smeets

Twan Bleijlevens

Lea Vanhommerig

Milo Bonten
Pip Franssen
Raff van der Heijden

Wij wensen alle communicantjes en hun families alvast van
harte proficiat en een mooie dag !

Yfke Henssen
Lieke Janssen
Djaylinn Kerckhoffs
René Kerkhoffs
Rob Kreuels
Robin Kruse
Jelle Lemmen
Denise Pelzer
Lia Rademacher
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Kleurplaat voor de kids
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Klein Paaslied

Pasen 2022 met Zangkoor St. Joseph
Bocholtz

Hoe mooi wordt Pasen verwoord in dit lied van
Hannah Lam.

Het is even onwennig, maar we kunnen weer!
Het lijkt weer een eeuwigheid geleden dat we voor het
laatst samen de Paasvieringen konden opluisteren. Na de
gedwongen optredens met kwartetten en octetten de
afgelopen tijd, kunnen we nu dus weer samen zingen. We
hopen dat het weer als vanouds gaat worden, dat we niet
meer voor slechts enkele kerkgangers repeteerden (onder
moeilijke omstandigheden) en de diensten ook als zodanig
opluisterden!

Tussen waken, tussen dromen,
in het vroege morgenlicht,
wordt de steen van ’t graf genomen,
horen vrouwen het bericht, dat door dood en duisternis
Jezus leeft en bij ons is.

Intussen zijn de klapraampjes op het oksaal gerepareerd,
zodat we voldoende kunnen ventileren. Dit tot opluchting
van toch wel veel leden.

Zij die zich als eerste buigen

De aanvangstijden van de Paasdiensten zijn door het
cluster, door omstandigheden natuurlijk, aangepast: De
kruisverering op Goede Vrijdag begint in Bocholtz om 16.00
uur (was 15.00 uur), de Paaswake begint om 20.30 uur (was
20.00 uur, met organist Bart van Kerkvoort) en de plechtige
H. Mis op eerste Paasdag om 9.30 uur (was 11.00 uur).

van nieuw leven uit de dood.

Mits alles volgens planning(!) verloopt zal het koor de Missa
Festiva van Gretchaninov uitvoeren, aangevuld met
bijpassende stukken zoals Psalm 150 van César Franck,
Regina Coeli van Silvertand en Christ est ressucité uit Faust
van Charles Gounod. Het geheel zal onder leiding staan van
dirigent Anton Kropevšek en zondag zal Leon Dijkstra het
koor op het orgel begeleiden.

weggeschoven, ongehoord,

Het koor hoopt dat het voortaan weer onbevangen kan
musiceren en dat het ‘oude normaal’ weer spoedig
terugkeert, ook wat de dagen en aanvangstijden betreft.

Lente kleurt de kale bomen

Het koor wenst u allen een Zalig Paasfeest toe!

Over leven in haar schoot,
zijn op Pasen kroongetuigen
Vrouwen hebben hem ontmoet,
weten zich bevrijd voorgoed.
Uit een sprakeloos verleden,
wordt een nieuwe tuin betreden,
open is de laatste poort,
sluiers worden weggedaan:
het is tijd om op te staan.

Door het leven aangeraakt,
Bloeien bloemen aan de zomen,
Zo wordt alles nieuw gemaakt.
Juichend stemt het leven in
met de toon van het begin.
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ADRESSEN
Pastoor René Pisters
Pastoriestraat 15, 6369 AN Simpelveld (vrij: maandag)
T: 045-544 18 18
E: pisters@de-pelgrim.nl
Kapelaan Shaiju
Pastoor Neujeanstraat 8, 6351 GK Bocholtz
M: 06-87 53 45 99
T:045-544 12 52 E: shaiju@de-pelgrim.nl
Vertrouwenspersoon Grensoverschrijdend Gedrag
Anco van der Vorm (werkdagen overdag bereikbaar)
T: 088-459 60 58
E: a.vandervorm@zuyderland.nl
Centraal Parochiekantoor Parochiezaal Simpelveld
Pastoriestraat 15, 6369 AN Simpelveld
Open: Dinsdag t/m vrijdag 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: kantoorsimpelveld@de-pelgrim.nl
W: www.de-pelgrim.nl
B: NL15 RABO 0147 5993 50
NL74 INGB 0001 4436 00
Voor betaling misintenties:
NL43 RABO 0147 5015 55

Gezocht nieuwe enthousiaste
redactieleden voor ons
parochieblad
Een keer per maand verschijnt ons parochieblad.
Het parochieblad heeft als doel om onze parochianen te
informeren over kerkelijke aangelegenheden en mooie
achtergrondverhalen.
Ter versterking van de redactie van ons parochieblad
zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die het leuk
vinden om stukjes te schrijven en mee te denken over
de invulling en totstandkoming van ons parochieblad.
Bent u een van deze enthousiaste personen en wilt u
deze uitdaging aangaan, stuur een mailtje naar
vicevoorzitter@de-pelgrim.nl vervolgens wordt er
contact met u opgenomen.

Parochiekantoor Pastorie Bocholtz
Pastoor Neujeanstraat 8, 6351 GK Bocholtz
Open: Dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 - 12.00 uur
Dinsdag van 9.30 tot 12.00 uur voor opgave misintenties
T: 045-544 12 52
E: kantoorbocholtz@de-pelgrim.nl
W: www.de-pelgrim.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: kantoorubachsberg@de-pelgrim.nl
W: www.de-pelgrim.nl
B: NL 82 RABO 0151 8008 63
NL 27 INGB 0001 0559 61
Voor betaling misintenties:
NL 07 RABO 0151 8096 82
Contactpersonen Kostersteam:
Simpelveld: Echtp. Els en Hub Kaelen
Bocholtz:
Dhr. Jo Steinbusch
Ubachsberg: Dhr. Jan Driessen

Het pastorale team wenst u
allen een Zalig Paasfeest

T: 045-544 20 06
T: 045-544 45 77
T: 045-575 28 86

Volgende uitgave 26 maart. Inleveren kopij tot 15 maart.
Opgeven van misintenties is mogelijk tot 19 maart.

COLOFON

Volgende uitgave 26 april. Inleveren kopij tot 15 april.
Opgeven van misintenties is mogelijk tot 19 april.
E: redactie@de-pelgrim.nl

Oplage
Simpelveld 2.850 stuks/ Bocholtz 2.650 stuks/ Ubachsberg 700 stuks

Misintenties
Kosten Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg:
€ 12,50 door de week en € 25,- weekend en feestdagen.
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