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Hemelvaart en Pinksteren 

 

Lekker toch, die vrije dagen? Maar wat betekenen ze 

eigenlijk? Bij 'Hemelvaart' kunt u zich nog wel een beeld 

vormen, maar Pinksteren?  

 

Hemelvaartsdag valt altijd op een donderdag, 

negenendertig dagen na eerste Paasdag en tien dagen voor 

eerste Pinksterdag.  

 

In veel Europese landen, waaronder Nederland, is dit een 

universele vrije dag. Volgens het Bijbelboek Handelingen 

van de Apostelen 1:1-12 was dit de dag dat Jezus Christus, 

veertig dagen nadat hij was opgestaan uit de dood, naar de 

hemel ging. Hij beloofde zijn volgelingen dat de 'Heilige 

Geest' snel zou komen om hen te helpen en te 

ondersteunen. Die zou hen dan geestelijk verder leiden en 

hen de kracht geven om getuigen van het evangelie te zijn. 

Jezus steeg op in de lucht, werd bedekt door een wolk en 

toen verdween hij uit het zicht. Er verschenen plotseling 

twee mannen in witte gewaden (engelen?) die hen 

vertelden dat Jezus weer zou terugkeren, op dezelfde 

manier waarop hij was vertrokken.  

Volgens de traditionele interpretatie van dit verhaal ging 

Jezus terug naar de hemel om te zitten aan de rechterhand 

van God, zijn vader. Hij regeert dus samen met God over de 

wereld. Maar ook wordt verteld dat Jezus aan de kant van 

de mens staat, en zijn zaak voor God bepleit, als een soort 

advocaat. Op een dag zal Jezus terugkeren om het Laatste 

Oordeel te vellen over de mens. 

 

 

En Pinksteren dan? 
Pinksteren ligt in het verlengde van de Hemelvaart.  

Tien dagen nadat Jezus was vertrokken, gebeurde er weer 

iets wonderbaarlijks. U heeft vast wel eens gehoord over de 

Drie-eenheid: God, Jezus en de Heilige Geest - de drie 

gezichten van God. Tijdens Pinksteren wordt herdacht dat 

het derde aspect, de Heilige Geest, neerdaalde uit de hemel 

op de volgelingen van Jezus, en enkele van hun vrienden. 

Op de vijftigste dag van Pasen (dus 49 dagen na Eerste 

Paasdag) en tien dagen na Hemelvaart, op Pinksteren, 

kwam de beloofde Heilige Geest precies op tijd bij de 

volgelingen. 

 

Dit is wat er zou zijn gebeurd: de volgelingen waren druk 

bezig mensen te bekeren tot het Christendom. Ze hadden 

inmiddels een aardige schare bekeerlingen om zich heen 

verzameld. Om 9 uur in de ochtend hadden ze zich met een 

man of 120 verzameld in een huis in Jeruzalem. Toen kwam 

er een enorm hard geluid, als een windvlaag, die het hele 

huis vulde. Boven de hoofden van de mensen verschenen 

brandende vlammen, die zich verdeelden over iedereen. Dit 

was de Heilige Geest waar ze op hadden gewacht. Iedereen 

begon te praten, maar ze spraken allen een andere taal. De 
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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  

Wat zijn de voordelen:  
 Hoge uitkering: De uitkering bij overlijden bedraagt € 5.000. Dit is het hoogste bedrag van alle begrafenis- 

en crematieverenigingen van Limburg.  

 Lage contributie  

 Snelle en zorgvuldige dienstverlening  

 Goede bereikbaarheid  

 Uit te keren bedrag is vrij besteedbaar  

HET BEGRAFENISFONDS VOOR EEN UITVAART OP MAAT.  

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. 

mailto:administratie@helptelkander.org
mailto:administratie@helptelkander.org
http://www.helptelkander.org/
mailto:administratie@helptelkander.org
mailto:administratie@helptelkander.org
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mensen gingen naar buiten om het evangelie (de leer van 

Jezus) te verspreiden over alle volkeren op Aarde, niet 

slechts de Joden in Israël, waar ze zich tot dan toe hadden 

beperkt. Toevallig waren er die dag veel buitenlanders in 

Jeruzalem vanwege een feest, afkomstig uit alle delen van 

het enorme Romeinse Rijk, dat zich uitstrekte van Zuid-

Nederland tot het Midden-Oosten. Er kwamen veel mensen 

kijken naar het gepraat van die 120 mensen. De 

nieuwkomers waren enorm verbaasd om hun eigen taal te 

horen uit de mond van deze Joden. Maar sommigen dreven 

er de spot mee, en beweerden dat ze gewoon dronken 

waren. 

Toen nam Petrus, een van de eerste volgelingen van Jezus, 

het woord: hij begon te spreken over deze gebeurtenissen. 

Hij bezweert de aanwezige mensen om vergeving voor hun 

zonden te vragen aan Jezus, door zich te laten dopen. Wel 

3.000 mensen voegden daad bij woord. Pinksteren wordt 

daarmee gezien als de officiële start van de Christelijke kerk, 

het Christelijke geloof. En deze 3.120 mensen waren bij 

elkaar de allereerste gemeente van Jezus Christus. De rest is 

geschiedenis. Er zouden nog duizenden, miljoenen en 

daarna miljarden mensen volgen. 

Kerkcollecte weekend 28 en 29 mei 
Pinksteractie Nederlandse 
Missionarissen  
Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en 

missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd 

en overal ter wereld. Missionaris Dick Zwarthoed werkt 

bijvoorbeeld al ruim vijftig jaar in de Democratische 

Republiek Congo, waar hij zich inzet voor straatjongeren. Hij 

gaat ook nog steeds op ziekenbezoek en langs de dorpen. 

Missionair werker Frans van Kranen werkt in Brazilië waar 

hij zich met hart en ziel inzet voor de rechten van 

kinderen. Hij is voogd van kinderen tot 18 jaar die door de 

kinderrechter uit huis zijn geplaatst. Zij worden in twee 

huizen opgevangen. De zogeheten sociale moeders van de 

organisatie proberen een nieuwe familie voor deze jonge 

kinderen te zijn, die al veel trauma’s hebben doorgemaakt. 

Frans, pater Dick en al die andere missionarissen en 

missionair werkers zijn er altijd voor de ander. En samen 

met u zijn wij er voor hen tijdens de Pinksteractie! 

Uitvaarten vanuit onze parochiekerk 

Pastoor Pisters, kapelaan Shaiju en het kerkbestuur van 

Simpelveld-Bocholtz en Ubachsberg vinden het belangrijk 

dat wij er als kerk en parochie zijn voor alle mensen in onze 

dorpsgemeenschappen. 

Om vele redenen wordt bij uitvaarten de kerk vaak 

overgeslagen en gaat men rechtstreeks naar het 

crematorium, met gevolg dat het voor de eigen 

dorpsgenoten moeilijk wordt om op een passende wijze 

afscheid te nemen van de overledene, en de naasten tot 

steun te zijn. 

Wij denken dat wij als kerk en geloofsgemeenschap een 

zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de uitvaartdienst, ook 

als men zelf min of meer afstand wil bewaren van kerk en 

geloven. 

Wij willen u dan ook graag de mogelijkheden aanreiken met 

betrekking tot een uitvaart vanuit onze parochiekerk: 

1. De traditionele uitvaart in een eucharistieviering, zoals die 

al sinds jaar en dag bekend is. Met muzikale opluistering 

door ons kerkelijk zangkoor (of ander koor / vocalist / 

instrumentalist). 

2. Een avondwake in onze kerk, op de avond voorafgaand 

aan de uitvaart als hierboven genoemd (deze kan heel 

persoonlijk worden ingevuld met eigen tekst en muziek). 

3. Een avondwake in onze kerk, op de avond voorafgaand 

aan de dienst in het crematorium (deze kan heel persoonlijk 

worden ingevuld met eigen tekst en muziek). 

4. Een woord- en gebedsdienst zonder eucharistieviering 

(deze kan heel persoonlijk worden ingevuld met eigen tekst 

en muziek) waarbij een priester/diaken/gebedsleider 

voorgaa(n/t). Er zullen wel bepaalde regels in acht genomen 

moeten worden. Maar we kunnen hier samen over 

nadenken. Onze voorkeur gaat uiteraard uit naar de 

traditionele uitvaart, maar we willen er ook zijn voor 

diegenen in ons dorp die hier anders over denken. 

Op onze website www.de-pelgrim.nl kunt u steeds de 

actuele uitvaarten inzien. Ook als u geen krant of weekblad 

leest, vermelden wij de uitvaarten vanuit onze kerken als 

extra service. 

https://www.weeknederlandsemissionaris.nl/missionarissen-story/pater-dick-zwarthoed-geeft-mensen-kracht-om-door-te-gaan/
https://www.weeknederlandsemissionaris.nl/missiewerkers-story/missionair-werker-frans-van-kranen-geeft-kinderen-een-betere-toekomst/
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Bezoek onze adverteerders 

 * Vergaderingen 
* Bruiloften 
* Partijen 
* Recepties 
* Koffietafels 
* Bedrijfsfeesten 
* Babyborrels 
* Communiefeesten 

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

en gehandicapten 

Gespecialiseerd in de verzorging van dagtochten 

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 

 

 

mailto:info@montagnard.nl
http://montagnard.nl/
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Moederdag en Meimaand, Mariamaand 
 

Moederdag vieren we op de tweede zondag van mei, dit 

jaar op 8 mei. 

 

Die traditie is niet zo oud, in de tweede helft van de 

19de eeuw begon men in Noord-Amerika moeders te eren 

die zich ingezet hadden tijdens de burgeroorlog. 

In 1914 werd de tweede zondag van mei ingesteld als een 

officiële feestdag voor alle moeders. 

Vanuit Amerika heeft deze traditie zich over de hele wereld 

verspreid, al vieren niet alle landen Moederdag op dezelfde 

dag. 

 

Op deze feestdag zorgen vader en de kinderen voor een 

cadeautje voor moeder, dat kan ontbijt op bed zijn, 

bloemen etc. Reeds meer dan een maand vooraf begint de 

reclame voor allerlei cadeaus, die je ook kunt personaliseren 

met eigen foto’s, kaarten, mokken, chocolade enz. 

Daaruit zou je kunnen opmaken dat Moederdag uitsluitend 

een commerciële bedoening is. Het is echter een dag 

waarop iedereen waardering voor zijn of haar moeder kan 

tonen. 

Iedereen heeft een moeder, dus iedereen kan iets doen 

voor moeder, zelfs al is ze overleden, een bloemetje op haar 

graf of een kaarsje branden is ook een manier om nog aan 

moeder te denken. 

Ook Maria was moeder, de moeder van Jezus, vooral in 

deze meimaand wordt Maria vereerd. 

Ook Maria kende verdriet en vreugde met haar zoon, ze 

moest met hem vluchten naar Egypte. Ze was zeer ongerust 

toen hij achterbleef in Jeruzalem en in de tempel 

teruggevonden werd. Ze moest toekijken hoe hij zijn kruis 

moest dragen en zij stond onder zijn kruis samen met 

andere vrouwen. Ze moest haar zoon helpen begraven, het 

grootste verdriet van een moeder. 

Maria kende ook vreugde, de aankondiging en de geboorte 

van Jezus, het bezoek van de drie wijzen. Tijdens zijn leven 

zal Maria ook wel trots geweest zijn op haar zoon, die de 

mensen kon toespreken, wonderen doen en een hele groep 

volgelingen had. 

De Tenhemelopneming van Maria was de bekroning van 

haar leven. 

Maria was, naast de moeder van God, ook een gewone 

vrouw, met dezelfde vreugde en verdriet als een andere 

moeder. Daarom wenden de mensen zich tot haar met hun 

problemen en zorgen. 

Als dank wordt er dan een kaarsje aangestoken.  

Moeders blijven een inspiratiebron voor schrijvers, dichters 

en schilders. Hun eigen moeder dient dan vaak als 

voorbeeld. 

 

Aan alle moeders een fijne Moederdag op 8 mei. 

 

Gebed voor Moederdag 

God, omdat u niet overal tegelijk kunt zijn, 

heeft u ons moeders gegeven. 

Dank u voor haar sterke liefde. 

haar koesterende handen, 

haar luisterende hart 

haar wijze raad. 

Wij bidden u voor alle moeders. 

Voor moeders in rijkdom en armoede, 

met een carrière of op de vlucht, 

jonge moeders en oude moeders, 

moeders met kinderen en zonder, en moeders die een kind 

verloren; 

 

voor moeders die blaken van vertrouwen, of gekweld door 

twijfel en vragen. 

Voor al die moeders bidden wij. 

Laat hen merken dat u met hen bent. 

Bevestig hen in het goede dat ze doen. 

Geef hen vreugde en vrede. 

Zo bidden we voor vandaag, morgen, alle dagen,  

tot in eeuwigheid. Amen 

 

Met dank aan Jos Moons s.j., Universitaire Parochie, 

Leuven 
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Bezoek onze adverteerders 

 

 

Valkenburgerweg 40 

6367 GW Voerendaal 

Tel: 045 - 544 67 70 / Fax 045 - 544 67 71 

info@kickentechnischonderhoud.nl  

Lid van Uneto-Vni 

Kicken 

Technisch Onderhoud 
Centrale Verwarming, Luchtbehandeling, 

Sanitair, Brandertechniek, Gas/Oliestook 

 

Ontsteek een digitaal kaarsje  
Op ons website www.de-pelgrim.nl kunt u ook digitaal een 

kaarsje aansteken. 

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.  

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 

mailto:info@kickentechnischonderhoud.nl
http://www.de-pelgrim.nl
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Mgr. Schnackers benoemd tot 
erekanunnik 

Voormalig vicaris-generaal en diocesaan administrator Mgr. 

dr. Hub Schnackers is door bisschop Harrie Smeets 

benoemd tot erekanunnik van het kathedraal kapittel van 

het bisdom Roermond. Dat is woensdagavond 13 april 

bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse chrismamis in de 

Christoffelkathedraal in Roermond. 

De titel van erekanunnik is een erefunctie die een bisschop 

kan toekennen aan priesters die zich op bijzondere wijze 

verdienstelijk hebben gemaakt. Mgr. Schnackers is vele 

jaren als vicaris en vicaris-generaal actief geweest voor het 

bisdom Roermond. Ook was hij bijna 30 jaar lid van het 

kathedraal kapittel, waarvan vele jaren proost (voorzitter). 

Het kapittel is het belangrijkste adviesorgaan van de 

bisschop. Vorig jaar legde Mgr. Schnackers zijn taak als 

kanunnik neer vanwege het bereiken van de statutaire 

leeftijd van 75 jaar. 

Aan het einde van de chrismamis las de huidige vicaris-

generaal Mgr. René Maessen namens de bisschop het 

decreet voor waarmee Schnackers tot erekanunnik is 

benoemd. Daarin werd onder meer de lange lijst functies 

opgesomd, die Mgr. Schnackers sinds zijn priesterwijding in 

1974 heeft bekleed. Naast pastorale taken in parochies in 

Heer, Kerkrade en Vlodrop, was hij vele jaren docent aan de 

priester- en diakenopleiding van het bisdom Roermond, 

vicaris voor onder meer missiezaken en als vicaris-generaal 

van 1999 tot aan diens emeritaat in 2017 de rechterhand van 

oud-bisschop Frans Wiertz. Na diens terugtreden was Mgr 

Schnackers als diocesaan administrator bijna een jaar lang 

de bestuurder van het bisdom. In 2019 ging hij officieel met 

emeritaat. Sindsdien assisteert hij in onze Parochiefederatie 

De Pelgrim en ook daarbuiten in de liturgische vieringen en 

bij het bezoekwerk. Onze hartelijke gelukwensen en nog 

vele gezonde en mooie jaren in ons midden. 

Kosters gezocht 

Binnen onze federatie ‘De Pelgrim” zijn wij naarstig op zoek 

naar kosters. 

Dames, heren of echtparen die zich enthousiast willen 

inzetten voor het faciliteren van vieringen en die in 

samenwerking met de huidige kosters om toerbeurt deze 

mooie taak op zich wil nemen. 

Indien u interesse heeft kunt u telefonisch of per email 

contact opnemen met mevrouw M. Schouteten 

vicevoorzitter kerkbestuur ( tel: 045-5752501; email: 

vicevoorzitter@de-pelgrim.nl ). 

Zij zal dan zorgdragen voor een informatief gesprek met 

een van de kosters uit de desbetreffende parochie. 

GEEN PROCESSIE IN SIMPELVELD 

Om organisatorische redenen heeft het kerkbestuur met 

pijn in het hart moeten besluiten om dit jaar de processie in 

Simpelveld niet te laten doorgaan.  

 

De vraag hierbij is tevens of een processie nog wel aansluit 

bij de belevingswereld van jongeren en jongvolwassenen.  

 

In het najaar wordt een overleg gepland met de meest 

betrokken verenigingen om te inventariseren in welke vorm 

de processie behouden kan blijven. 

mailto:vicevoorzitter@de-pelgrim.nl
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Lei’s  
schilderwerken 
 

Voor binnen- / buitenwerk 

 en onderhoud 
 

Tel: 045-5440548 

 06-55168447 
 

Quelle 24 

6351 AW Bocholtz 
www.lei-schilderwerken.nl  

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 

https://lei-schilderwerken.nl/
mailto:info@boerderijwinkelgebrspee.nl
https://www.boerderijwinkelubachsberg.nl/
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Zondag 1 mei 
3e zondag van Pasen 
11.00 
Zwd. Jeanny Bleijlevens-Kroese; 
Zwd. Chrit Schobbers; 
1e jrd. Hans Jansen (o); 
Jrd. echtp. Frings-van Kan (st); 
Jrd. Wiel Thewessen (st); 
Ad Leisten (o); 
Eugène Vliex (o); 
Jrd. ouders Muijrers-Lumey; 
Jrd. Math Mennens; 
Jrd. ouders Franssen-Houben (st); 
Jrd. ouders Vleugels-Mertens (st); 
Jrd. Sjeng Bisschops, Juliana 
Bisschops-Otten en zoon John (st); 
Jrd. Antonie Rijsterborgh, tevens voor 
Mia Rijsterborgh-Pelzer en schoonzoon 
Wim Knops; 
 

Dinsdag 3 mei 
Opening meimaand 
Kapel Rode Put 
Koor Huls 
19.00 
José Vogt-Bröcheler (o); 
Ger Didden; 
Sjeng en Harrie Otten; 
Ouders Schröder-Leunissen; 
Jo Leunissen; 
 

Woensdag 4 mei 
Dodenherdenking in de kerk 
19.00 
 

Donderdag 5 mei 
19.00 
Voor alle inwoners van Oekraïne; 
 

Zondag 8 mei 
4e zondag van Pasen 
Roepingenzondag 
1e collecte eigen kerk 
2e collecte priesteropleiding 
Rolduc 
11.00: Koor Huls  
1e jrd. Claus Dautzenberg (o); 

Ouders Lies en Funs Rameckers-
Dautzenberg (o); 
Anna Schröder-Leunissen (o); 
Annie Donners-Hamers en jrd. Wiel 
Donners (o); 
Lei Dautzenberg (o); 
Jrd. Johan Leijmans (st); 
Jrd. Jos Hamers (st); 
Jrd. Tiny Hagenaars-Kaelen; 
Jrd. ouders Vanaubel-Siems; 
Jrd. Jo Moonen; 
Mathieu Pieters en overl. familie; 
 

Dinsdag 10 mei 
19.00 
Jrd. echtp. Tummers-Houben (st); 
 
 

Donderdag 12 mei 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 
 
 

Zondag 15 mei 
5e zondag van Pasen 
11.00 KZK Harmonia 
Tevens gedachtenisviering 
Moeder Clara Fey 
Maria Spronck-Darding (o); 
Jrd. ouders Dodemond-Schaeps (st); 
Jrd. Jozef en Tiny Nicolaije-Grosjean 
(st); 
Jrd. Henk en Monica Nicolaije-Ng. (st); 
Maria Knops-Arets (o); 
Jrd. Piet en Mimi Offermans-Frijns; 
Jeu Lardinois (o); 
Jrd. Frans Flekken en wederzijdse 
familie; 
 

Dinsdag 17 mei 
19.00 
Voor alle parochianen; 
 

Donderdag 19 mei 
19.00 
Echtp. Huveneers-van Ophoven (st); 

 

Zondag 22 mei 
6e zondag van Pasen 
11.00 
Zwd. Annie Cremers-Vlieks; 
Jo Laven (o); 
Mia Hartman-Wings (o); 
Eugène Vliex (o); 
Jrd. Sjef Bodelier; 
Jrd. Ger Hollands; 

Dinsdag 24 mei 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 
 
 

Donderdag 26 mei 
Hemelvaart van de Heer 
11.00 
Voor alle parochianen; 
 
 

Vrijdag 27 mei 
H. Vormsel 
19.00 
 

Zondag 29 mei 
7e zondag van Pasen 
Kerkcollecte Pinksteractie Ned. 
Missionarissen 
11.00 
Zwd. Lei Krings; 
Jrd. Leo Kleijnen (st); 
Broeder Hubert Jacobs en ouders 
Jacobs-Heuts; 
 
 

Dinsdag 31 mei 
Sluiting meimaand 
Kapel Rode Put 
Kerk. zangkoor Harmonia 
19.00 
Dave Lennertz en familie; 
Harrie Otten, v.w. 12e sterfdag en voor 
Sjeng Otten die wij bijzonder gedenken; 
Ouders Schröder-Leunissen; 

Kerkdiensten parochie Sint Remigius 
Simpelveld 
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Maandag 2 mei 
19.00 
Ouders Knops-Jorissen, Albert, Hub, 
Enny en Winand; 
 
 

Vrijdag 6 mei 
18.30  
Aanbidding 
19.00 
Jrd. ouders Schrijvers-Meis, zoon Leo 
en dochter Billa (st); 
 
 

Zaterdag 7 mei  
collecte voor priesteropleiding 
Rolduc 
Jubilarissendag dameskoor 
Morgenzang 
19.00  
m.m.v. Dameskoor Morgenzang 
Voor de levende en overleden leden 
van Dameskoor Morgenzang; 
Jrd. Maria Jansen-Kohl (st); 
Jrd. Peter Buscher en dochter Ingrid; 
Ouders Vanhommerig-Pelzer en 
ouders Stommen-van der Scheer (st); 
Beppie Mannens-Godschalk (o); 
Leo Bröcheler; 
Mia Kaubo-Kaelen (verjaardag); 
Jos Vaessen (o); 
 
 

Maandag 9 mei 
19.00 
Victor Vaessen (o); 
Voor alle vluchtelingen; 
 
 

Vrijdag 13 mei 
19.00 
Voor alle vrijwilligers; 

Zaterdag 14 mei  
5e zondag van Pasen 
19.00  
m.m.v. Dameskoor Morgenzang 
Jrd. ouders Vaessen-Grooten en de 
overledenen van de familie Vaessen; 
Jrd. ouders Caubo-Vincken en kinderen 
Jan, Jozef en Maria (st); 
Jrd. Toon en Anny Hünen-Goebbels (st); 
 J. Nevelstein; 
Ouders Thewissen-Höppener; 
Jo Vliex; 
Teun Klinkers (o); 
Tiny Schoonbrood-Bodelier (o); 
 
 

Maandag 16 mei 
19.00 
Ter intentie van onze Lieve Vrouwe van 
Lourdes en de Heilige Bernadette; 
 
 

Vrijdag 20 mei 
19.00 Heilig Vormsel 
m.m.v. Dameskoor Morgenzang 
Voor alle vormelingen; 
 
 

Zaterdag 21 mei 
19.00  
m.m.v. Dameskoor Morgenzang 
Jrd. ouders Toke en Toine Hocks-
Derikx; 
Jrd. Leo en Netje Dautzenberg-v.d. 
Leeuw (st); 
Jrd. ouders Zegers-van Dinther (st); 
Jrd. echtpaar Vaessen-Neven (st); 
Jrd. Martin Huppertz (Baneheiderweg); 
Jo Jacobs; 
Els Paffen-Schopen echtgenote van 
Toine Huls; 
 
 

Maandag 23 mei 
19.00 
Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw 
(st); 

Donderdag 26 mei  
Hemelvaart van de Heer 
m.m.v. zangkoor St. Joseph 
9.30 
Voor alle overledenen van Zangkoor St. 
Joseph en Sympathisanten in 
coronatijd; 
 
 

Vrijdag 27 mei 
19.00 
Voor de intenties uit het intentieboek; 
 
 

Zaterdag 28 mei  
Kerkcollecte Pinksteractie 
Nederlandse Missionarissen 
19.00 
1e Jrd. Leo Harzon (o); 
Jrd. Theo Eussen; 
Echtp. Schrijvers-Wintgens (st); 
Maria Vliegen-Drittij (o); 
 
 

Maandag 30 mei 
19.00 
Voor alle zieken in onze parochie; 
 

Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere 
Bocholtz 

Rozenkrans 
voor aanvang doordeweekse mis 

18.40 uur  
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Woensdag 27 april. 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur H. Mis 
Voor alle vrijwilligers van de parochie; 
Laten we bidden voor vrede in 
Oekraïne; 
 

Zaterdag 30 april. 
Weekend: 3de Zondag van Pasen 
17:30 uur Berglijsters 
Jrd. Harrie Franssen; 
Voor een bijzondere intentie; 
 
 

Woensdag 4 mei. 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur H. Mis 
Voor alle gestorvenen van de parochie; 
Voor de vrijwilligers van de parochie;` 
 
 

Zaterdag 7 mei. 
Weekend: 4de Zondag van Pasen 
17:30 uur G.K.Z. St. Bernardus 
1ste collecte voor de eigen kerk 
2de collecte voor de 
priesteropleiding Rolduc 
Zwd. Bertha Winthagen-Muijtjens; 
Jrd. Marly en Wiel Bonten-Sevarts; 
 
 

Zondag 8 mei. 
Weekend: 4de Zondag van Pasen 
10:00 uur Eerste H. Communie 
Annie Leunissen-Savelberg; 
Jo Jorissen; 

Woensdag 11 mei. 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur H. Mis 
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 
Voor alle slachtoffers van de Corona- 
pandemie; 

Zaterdag 14 mei. 
Weekend: 5de Zondag van Pasen 
17:30 uur Volkszang 
Zwd. Ans Van Wissen-Morel; Huub Van 
Wissen; Pie Huijnen en overl fam; 
(kruisje zegenen); 
1ste Jrd. Carolien Keulartz-Crombach); 
1ste Jrd. Sophie Hutchemaekers-Schins; 
Wiel Hamers (o); 
Mia Klinkenberg-Clermont (verj.); 
Jrd. Ben Franssen; 
Echtg. Bisschops-Engelen (st.); 
 
 

Woensdag 18 mei. 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur H. Mis 
Bertien Huis-Franssen (o); 
Voor alle vrijwilligers van de parochie; 
 
 

Zaterdag 21 mei. 
Weekend: 6de Zondag van Pasen 
17:30 uur Volkszang 
1ste Jrd. Zef Hamers; 
Jrd. Leo Zinzen en Bertien Zinzen-
Maassen; 
Ouders Schouteten-Degens; 
 
 

Woensdag 25 mei. 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur H. Mis 
H. Vormsel  
Voor alle slachtoffers van de Corona- 
pandemie; 
Laten we bidden voor vrede in 
Oekraïne; 
 
 

Donderdag 26 mei. 
Hemelvaart van de Heer 
09:30 uur G.K.Z. St. Bernardus 
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 
 
 

Zaterdag 28 mei. 
Weekend: 7de Zondag van Pasen 
17:30 uur Berglijsters 
Pater Hub Kleijkers; 
Jrd. Hub Ernes; 

Kerkdiensten parochie St. Bernardus 
Ubachsberg 

Torenkapel Remigiuskerk overdag 
open  
Net zoals vorig jaar is de torenkapel  weer opengesteld voor 

een bezoekje overdag.  

Men kan er een kaarsje opsteken bij Maria, Sterre der Zee 

en de glazen deur biedt een mooie inkijk in de kerk.  

Ook veel toeristen die ons mooie dorp bezoeken, lopen 

graag eens de kerk binnen om ze te bewonderen en om een 

kaarsje te branden bij Maria. 
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Bezoek onze adverteerders 
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KRONIEK 
 
 
 
 
 
 
 

SIMPELVELD 
 

5 april Lei Krings 81 jaar Laurentstraat 7 
 
9 april Annie Cremers-Vlieks 75 jaar Kloosterplein 20 
 
17 april Lieske Spork-Vijgen 95 jaar zorgwoning Korenwolf, Simpelveld,   
    v/h Vroenhofstraat           
 
18 april Fieny Mesaric-Brouwers 81 jaar Brandstraat 85 
  
19 april Bert van Lieshout 85 jaar Dorpstraat 5A 
 
 
UBACHSBERG 
 

23 maart Ans Van Wissen-Morel 88 jaar Tenelenweg 51a, Voerendaal 
 
27 maart Bertha Winthagen-Muijtjens 88 jaar Klimmenderstraat 44, Klimmen  
 
19 april Bep Hahnraths-de Bie 90 jaar Landsruwe 32.  
 
BOCHOLTZ 
 

26 maart Bepje Lecoeur-Odekerken 88 jaar De Baan 35 
 
10 april Corrie Vliegen-Senster 81 jaar zorgcentrum Kapelhof, Kerkrade 
 
 
Dat onze overleden dierbaren mogen verrijzen tot nieuw en eeuwig leven ! 

Overleden 

I.v.m. de wet op de privacy kan de vermelding in deze kroniek onvolledig zijn.  

 
 
 
SIMPELVELD 
 
3 april Arnoud Harmsen zoon van Jan Harmsen en Marjolein Harmsen-van Hout St. Nicolaaststraat 12 
 
10 april Floor Linckens dochter van Brian Linckens en Susan Winthagen Rodeput 7 
 
10 april Lotte Linckens dochter van Brian Linckens en Susan Winthagen Rodeput 7 
 
 
Welkom in onze Kerk! 

Gedoopt 
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1ste H. Communie 
Na het Doopsel is het voor de eerste keer deelnemen aan de 

eucharistie oftewel de Eerste Heilige Communie een 

belangrijk en feestelijk moment in de geloofsopvoeding van 

kinderen.   

Voor het eerst mag een kind dan deelnemen aan de 

communie en het Lichaam van Christus ontvangen. Paus 

Franciscus zegt over het ontvangen van de communie: “Het 

is Christus die in werkelijkheid naar ons toekomt om ons in 

zich op te nemen. Het gaat om een ontmoeting met 

Jezus! Laten we eucharistie vieren: Jezus ontvangen die ons 

in Hem verandert, maakt ons sterker. De Heer is zo goed en 

zo groot!” 

Viering 1e Communie Ubachsberg 
Op zondag 8 mei om 10.00 uur is de viering van de 1ste H. 

Communie in Ubachsberg . 

5 Jongens en 4 meisjes mogen dan voor de eerste keer 

Jezus ontvangen in de heilige hostie. Het thema van de 

communie is “Een feest om te delen”.  

Wij wensen alle kinderen en hun families een hele fijne dag 

toe. 

Daantje Berghmans 

Brent van Grinsven 

Lina Jorissen 

Sep Leunissen 

Esmée Neven 

Lotte Pieters 

Yannick Schoonbrood 

Naut Sijben 

Thijs Voncken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je mag nog heel wat leren, 

maar toch ben je al groot. 

Jezus is een vriend van je, 

Hij deelt met jou zijn brood. 

Hij krijgt een stukje van je hart, 

daar mag Hij nu in wonen. 

Daarom ben ik ook zo blij. 
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Het Vormsel 
Bij het vormsel ontvangen we de Geest van God, in gebed, 

handoplegging en zalving met chrisma, en worden dan als 

zijn leerlingen de wereld ingezonden om te getuigen in 

woord en daad van de aanwezigheid van Gods liefde. In 

aanmerking voor het heilig vormsel komen kinderen en 

volwassenen, die gedoopt zijn en hun eerste communie 

gedaan hebben. 

Betekenis van het Vormsel 

Het woord Vormen komt uit het Latijn. Het betekent 

bevestigen. Als jij je laat vormen, geef je aan dat je het goed 

vindt dat je ouders je hebben laten dopen en de 1ste  

Communie hebben laten doen. Je ouders hebben ervoor 

gekozen om jou bij de Rooms Katholieke Kerk te laten 

horen. Nu kun jij deze keuze zelf maken. 

Het Vormsel is dus eigenlijk een vervolg op het Doopsel. Bij 

het Doopsel word je gedoopt met water. Ook word je 

gezalfd met olie. Tijdens het Vormsel wordt je ook gezalfd. 

Dit gebeurt door de Bisschop of zijn plaatsvervanger (de 

vormheer). Daarom is het anders dan de zalving, die je 

kreeg, toen je gedoopt werd. 

Bij het zalven wordt er gezegd dat je gezalfd wordt met de 

Heilige Geest. Nu zul je denken, wat is dat, de Heilige Geest? 

Je kunt dit het beste vergelijken met God, die als een kracht 

in mensen werkt. De Heilige Geest zorgt ervoor dat we 

steeds proberen te doen, wat Jezus ons heeft voorgedaan; 

dat wij handelen in de geest van Jezus. 
 

Komende periode wordt in onze drie parochiekerken het 

Vormsel toegediend door Rector dr. L.J.M. Hendriks. Vrijdag 

20 mei in Bocholtz; woensdag 25 mei in Ubachsberg en 

vrijdag 27 mei in Simpelveld.  

Bidden wij om zegen voor de vormelingen: dat Gods Geest 

hen enthousiast mag maken voor de dingen van God.  

Van harte proficiat aan onderstaande jongeren: 

 
 
Vormelingen Bocholtz 
Killian van Balkom 

Fleur Beenen 

Fé Bouman 

Tyler Donners 

Imke Franssen 

Tuur Frings 

Sanne van Loo 

Isa Muijrers 

Maud Muijrers 

Sam Spelthaen 

Julia Voncken 

Michelle Weerts 

Fam Wierts 

 

Vormelingen Ubachsberg 
Bas Deguelle 

Zen Dullens 

Lynne van Galen 

Eleane van Grinsven 

Maud Haagmans 

Ties Leunissen 

Tijn Leunissen 

Bente Niks 

Fenna Pacbier 

Solange Paulussen 

Sanne Ritzen 

Evy Senden 

Sophie Waltmans 

Lara Wouters 

 

Vormelingen Simpelveld 
Fleur Franssen 

Nirida Frijns 

Nynke Knobbe 

Florine Lauterfeld 

Finn van der Linden 

Rik Possen 

Julie Raijmakers 

Lotte Schoonbrood 

Katja Senden 

Luke Vaessen 

Nienke Voorham 
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Bezoek onze adverteerders 

Doctor Ottenstraat 48 
6369 VP Simpelveld 

voor afspraken 
045-5441817 
0633581038 

info@fysio-schepers.nl 

 

Praktijk voor Osteopathie 
 

en 
  

Kinderosteopathie 
  

Ralf Baggen 
 
 
 
 

 Doctor Ottenstr 48 - Simpelveld 
 

voor afspraken 
045-5441817 
0650938824 

ralfbaggen@gmail.com 

 

mailto:info@fysio-schepers.nl
mailto:info@ralfbaggen@gmail.com
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Jubilarissendag Dameskoor 
Morgenzang 
 

Op zaterdag 7 mei zet dameskoor Morgenzang haar 

jubilarissen in het zonnetje. Er wordt een Heilige Mis 

opgedragen voor jubilarissen, leden en overleden leden. Om 

19:00 uur in de Heilige Jacobus de Meerdere te Bocholtz. 

Het koor zingt dan de Thomas-mis gecomponeerd door Sjef 

Muijlkens. Aansluitend is er een interne huldiging en 

feestavond voor genodigden bij Harry Bloemen tegenover 

de kerk. 

Dit jaar mogen wij 4 jubilarissen feliciteren. Goed voor 130 

jaar samen. Bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren. 

Maria Bröcheler-Lennartz   40 jaar sopraan 

Maria zong al als jong meisje bij de zusters in Bocholtz. Na 

de lagere school werd ze lid van het Kerkelijk zangkoor 

St.Joseph, waar ook haar vader lid van was. Nadat ze 

gehuwd was met haar Leo en het tweede kindje kreeg, 

werd het te veel voor haar en stopte ze bij het groot koor. 

Na een aantal jaren stond opeens Winand van de Gaar (onze 

oprichter en oud dirigent) op de stoep en vroeg of ze bij 

Morgenzang wilde komen zingen en Maria zei volmondig ja. 

Dit doet ze dan ook met veel plezier al meer dan 40 jaar als 

sopraan. 

Bertha Huppertz-Omloo      40 jaar alt 

Bertha woonde in de Groeneweg naast Mien Souren (oud 

lid ) en had al altijd interesse om lid te worden. Maar de 

drempel om te vragen was toch te groot, zoals het jammer 

genoeg zo vaak gaat. Toen heeft Mien haar buurvrouw het 

initiatief genomen en gevraagd of ze een keertje meeging. 

Na het voorzingen, zo ging dat vroeger bij elk nieuw lid, 

werd ze ingedeeld bij de alten. Ze zingt nog steeds met veel 

plezier. Ondanks haar handicap en hoge leeftijd is ze altijd 

present. 

Bep Meessen-Deckers        25 jaar alt 

Bep wilde al altijd lid worden van Morgenzang, maar had 

nog veel andere activiteiten. Toen las ze 25 jaar geleden in 

een advertentie van Morgenzang in Booches Troef dat er  

nieuwe leden gezocht werden. Ze heeft ze zich spontaan 

aangemeld. In het begin kon ze dan ook maar om de 14 

dagen op de repetitie komen omdat ze nog begeleidster 

was van gehandicapten sport. Toen de repetitie dag 

veranderd werd was Bep hier heel blij mee. Zo kon ze beide 

activiteiten blijven beoefenen. Ze zingt bij de alten en als er 

extra laag gezongen moet worden is zij van de partij. 

Bart van Kerkvoort       25 jaar dirigent/organist 

Het is uniek voor ons dat wij een jubilerende dirigent 

hebben en hier zijn we heel dankbaar voor. 

Toen onze vorige dirigent stopte moesten we natuurlijk 

weer een nieuwe zoeken. Tiny Vanhommerig-Knops stelde 

toen Bart voor. Na een gesprek met pastoor Keller en 

Winand Aalmans was de deal gesloten. Bart is heel geduldig 

met ons en heeft ons zelfs driestemmig leren zingen. Ook 

hebben wij met hem voor het eerst deelgenomen aan 

concerten. Wij hopen dat hij nog lang bij ons blijft. 

Dameskoor Morgenzang zoekt nog steeds nieuwe leden. 

Zingen is gezond en brengt verbondenheid. Heb je 

interesse, kom dan vrijblijvend naar de repetitie op 

woensdagavond om 20:15 uur bij Harry Bloemen tegenover 

de kerk. Of neem contact op met het bestuur of een van 

onze leden. 

dameskoormorgenzang@gmail.com 

Bertie Pluijmaekers 06-22159799 (bgg bel ik altijd terug). 

mailto:dameskoormorgenzang@gmail.com
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8 mei Roepingenzondag: Vreugde 
verbindt 
 

Van geloven word je blij en vrolijk.  

We noemen het evangelie niet voor niets een Blijde 

Boodschap. Vreugde verbindt mensen. Dat is daarom ook 

het motto van Roepingenzondag 2022.  

In het weekeinde van 7 en 8 mei (4e zondag van Pasen) 

wordt in alle kerken gebeden voor roepingen tot het 

priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. We 

bidden dat (jonge) mensen de vreugde van het geloof leren 

kennen en zich geroepen voelen om daaraan een bijdrage te 

leveren. 

Heb je zelf wel eens nagedacht of priester, diaken of 

religieus iets voor jou zou zijn? Neem dan contact op met 

rector Lambert Hendriks van het Grootseminarie Rolduc 

voor een gesprek: rector@rolduc.nl  of kijk eens op onze 

website: www.roepingenzondag.nl  

100ste editie parochieblad 
Het parochieblad dat u heeft ontvangen over de maand 

maart stond in het teken van Pasen en was een speciale 

kleurrijke uitgave ter gelegenheid van de 100ste editie. 

Wij hebben veel positieve reacties mogen ontvangen. 

Gelet op het kostenplaatje was deze kleurrijke uitgave 

slechts eenmalig. 

Ons kleurrijk parochieblad is wel maandelijks op onze 

website te lezen (www.de-pelgrim.nl). 

Dodenherdenking 
Op 4 mei 2022 herdenken we in Nederland de slachtoffers 

van oorlog, onderdrukking en geweld.  

Om 18.00 uur herdenken we 

op het kerkhof te Bocholtz.  

Hier zal samen met Kapelaan 

Shaiju en een afvaardiging 

van de gemeente Simpelveld 

een bloemstuk bij het 

m o n u m e n t  w o r d e n 

neergelegd. 

Aansluitend bent u allen 

uitgenodigd voor een 

samenzijn in Café Oud 

Bocholtz tegen over de kerk. 

Om 19.00 uur wordt er ter 

nagedachtenis een viering gehouden in de St. Remigiuskerk 

in Simpelveld. 

Aansluitend aan deze plechtigheid is er een kranslegging bij 

het verzetsmonument aan het Oranjeplein. 

Wi j  ste l l en uw aan wez i gh ei d b i j  dez e 

herdenkingsplechtigheden bijzonder op prijs. 

Opbrengst deurcollecte Misdienaars: 
De collecte van de deurcollecte van de misdienaars bedroeg 

in: 

Bocholtz   € 632,07 

Simpelveld  € 471,23 

Ubachsberg   € 182,40 

Hartelijk dank voor Uw gaven. 

mailto:rector@rolduc.nl
http://www.roepingenzondag.nl
http://www.de-pelgrim.nl
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De bezoekgroep van de 
parochiefederatie. 
Sinds 2015 is in de parochiefederatie een bezoekgroep 

actief. De vrijwilligers van deze groep met mw. Maria 

Schouteten als coördinator, brengen een felicitatiekaart 

naar jarige parochianen: naar mensen die 80, dan wel 85, 

90, 95 jaar worden en heel af en toe naar een 100 jarige. 

 

We proberen zo een contact met oudere parochianen te 

leggen. In coronatijd werd de kaart zonder aanbellen 

bezorgd. Nu kunnen we weer aanbellen en de kaart 

persoonlijk overhandigen. 

 

Bij dit overhandigen vertelt de kaartbezorger wie we zijn als 

bezoekgroep en tevens wordt de vraag gesteld of er 

behoefte is aan een bezoek van een van de pastores van de 

kerk. Ouderen zijn vaak aangenaam verrast dat ze zomaar 

een kaart krijgen: “hoe weten jullie dat ik jarig ben?” 

 

Riet Brouwers van de bezoekgroep vertelt dat het veelal 

leuke korte contacten zijn: Sommige mensen laten weten 

het fijn te vinden als de vrijwilliger regelmatig langskomt. 

Ondanks goede familiecontacten vinden mensen het fijn om 

te praten met iemand die geen familie of kennis is. Soms om 

feiten te delen waar ze de familie niet mee willen belasten. 

Het zijn/waren fijne contacten. Mensen willen vaak over hun 

leven vertellen, hun eigen levensverhaal. Achter menige 

voordeur is het vaak stil en eenzaam. Ondanks goede 

thuiszorg, goede mantelzorg stellen mensen het op prijs als 

er iemand komt om naar hen te luisteren, te horen wat hij/zij 

te vertellen heeft, anders dan bij de thuiszorg en 

mantelzorg. 

Ook komt het voor dat na aanbellen via de intercom 

gemaand wordt de kaart in de brievenbus te gooien….. 

einde communicatie. 

Uit de veelal leuke reacties van de mensen blijkt dat de 

werkgroep waar Riet inzit , een warme attentie naar de 

jarigen ( 80 /85 /90 /95/100 jarigen) brengt, die op prijs 

wordt gesteld. 

 

Uiteraard kan elke parochiaan verzoeken om een gesprek 

met een van de pastores van de parochie te hebben. Dit 

kunt u doorgeven bij het parochiekantoor van uw kerk of bij 

het centrale parochiekantoor in Simpelveld ( 045 5441818 di 

t/m vrijdag v 10-12 uur). 

 

Om op de juiste plaats en op de juiste dag een kaart te 

bezorgen is het goed als mensen bij verhuizing een 

adreswijziging doorgeven bij het parochiekantoor. I.v.m. de 

privacy heeft alleen de coördinator van de bezoekgroep 

inzage in de adressen. Als de adresgegevens niet kloppen 

staan wij bij een verkeerde deur en dat is jammer van de 

inspanning. 

 

Wij hopen tevens dat er een of enkele vrijwilligers uit 

Bocholtz bij de bezoekgroep komen. Ook bij de jarigen uit 

Bocholtz bezorgen wij een kaart. Het is fijn als iemand uit 

eigen dorp dit doet. Hebt u interesse ? Meld u dan bij Maria 

Schouteten. 

 

Redactie mevrouw Jos Henssen 
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Volgende uitgave 26 maart. Inleveren kopij tot 15 maart. 

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 19 maart. 

Volgende uitgave 31 mei. Inleveren kopij tot 20 mei. 

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 24 mei. 
 

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.  

COLOFON 

 
 
 
 
 

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 
 

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 T: 045-544 20 06 

Bocholtz:  Dhr. Jo Steinbusch   T: 045-544 45 77 

Ubachsberg: Dhr. Jan Driessen   T: 045-575 28 86 

 

ADRESSEN Viering meimaand 2022 kapel Sterre der 
Zee Rodeput 
In de maand mei wordt van maandag tot en met vrijdag, elke 

dag om 19.30 uur de rozenkrans gebeden bij de Kapel Sterre 

der Zee aan de Rodeput.  

De opening van de meimaandviering is op DINSDAG 3 mei met 

een H. Mis om 19.00 uur.  

 

De sluiting is op DINSDAG 31 mei met een H. Mis ook om 19:00 

uur.  

 

Zoals gebruikelijk zal pastoor of kapelaan tijdens de opening 

en sluiting van de meimaandviering een H. Mis opdragen. De 

opening en sluiting worden opgeluisterd door het kerkelijk 

zangkoor St. Jozef Arbeider resp. Harmonia.  

 

BIJ SLECHT WEER WORDT DE H. MIS VERPLAATS NAAR DE 

REMIGIUSKERK. 

Er is géén rozenkransgebed op donderdag 26 mei 

( Hemelvaartsdag ). 

Na 2 jaar hopen wij u weer bij deze vieringen te mogen 

begroeten. 

Bestuur Stichting Kapel Sterre der Zee Rodeput. 
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