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Pinksteren 

 

Pinksteren is het feest waarop christenen wereldwijd de 

komst van Heilige Geest vieren. Het woord Pinksteren 

komt van het Griekse woord ‘pentakosta’ en dit betekent 

vijftigste. Het wordt gevierd op de zondag die 50 dagen na 

Pasen valt en 10 dagen na Hemelvaart. 

Pinksteren wordt ook gezien als de verjaardag van de 

christelijke kerk. Deze dag markeert het begin van een 

wereldwijde kerk. God kwam met zijn Heilige Geest naar de 

wereld. Hij blijft niet aan de zijlijn staan. Hij wil in ons 

wonen. 

 

DRIE-EENHEID 

De Heilige Geest is het derde onderdeel van de Drie-

eenheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zo 

omschrijven de christenen God die zoveel meer omvat dan 

wij ooit kunnen begrijpen. 

 

DE VIERING VAN PINKSTEREN 

Pinksteren is een feestelijk gebeuren voor kerken.  In het 

christendom wordt er de uitstorting van de Heilige Geest in 

de apostelen herdacht. De apostelen zijn de volgelingen en 

leerlingen van Jezus. Na Hemelvaart gebeurde iets 

bijzonders. Er ontstond een geluid van een stormwind en 

veel vuur en opeens konden de apostelen verschillende 

talen spreken. De apostelen gingen het evangelie vertellen 

aan alle landen over de wereld.  

Tijdens Pinksteren trekken voorgangers in kerken vaak een 

rood gewaad aan, als symbool voor het vuur, waarin ze de 

komst van Heilige Geest afbeelden. Het feest wordt op 

verschillende manieren gevierd. 

 

SYMBOLEN RONDOM PINKSTEREN 

Door de eeuwen heen zijn er verschillende symbolen die 

gebruikt worden om de Heilige Geest en Pinksteren af te 

beelden. Bijvoorbeeld het gebruik van vlammen dat 

symbool staat voor ‘vurige tongen’, maar ook de wind, als 

adem van God en de duif. De duif staat symbool voor de 

eenvoud en reinheid, maar ook voor de Heilige Geest in het 

christendom.   

 

HET ORIGINELE PINKSTERFEEST 

Nadat Jezus terug was gegaan naar de hemel, gingen zijn 

volgelingen naar Jeruzalem. Jezus had hun gevraagd om 

daar te wachten op een belofte die nog in vervulling moest 

gaan. En na 10 dagen bidden en wachten was het zover; de 

belofte, dat was de Heilige Geest, werd uitgestort. De 

apostelen konden plotseling in allerlei andere talen spreken, 

ingegeven door de Heilige Geest. Omstanders dachten dat 

ze dronken waren, maar apostel Petrus legt hen uit dat ze 

vol zijn van de Heilige Geest. 
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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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Koninklijke onderscheiding 
Op 26 april ontvingen twee vrijwilligers van de parochie H. 

Remigius in Simpelveld een Koninklijke onderscheiding door 

waarnemend burgemeester Dion Schneider.  

Fien Aretz-Kicken 

Fien is maar liefst meer dan 30 jaar actief binnen onze 

parochie Sint Remigius te Simpelveld.  

Om de 3 weken komt zij elke woensdagmiddag samen met 

een groepje dames en heren mee helpen om de kerk schoon 

te houden. Banken worden gepoetst, vloeren geschrobd, 

bijruimtes en kasten worden schoongemaakt.  

Fien is steeds trouw aanwezig en laat maar zelden verstek 

gaan. Ook in voor haar persoonlijk moeilijke tijden, is ze 

steeds blijven komen werken en dit alles pro Deo.  

Een paar keer per jaar begint zij al eerder op de dag, want 

dan wordt het vele in de kerk aanwezige koper gepoetst. 

Dit werk vergt de nodige krachtsinspanning. Maar het 

resultaat is er ook naar. Het koper blinkt dan weer als 

vanouds.  

Fien is prettig in de omgang, rustig van aard en heeft het 

hart op de juiste plek. Zij wordt door de dames en heren 

waarmee zij samenwerkt en de parochiegemeenschap erg 

gewaardeerd en hopen dat zij nog lang van de partij zal zijn.  

Bert Penders 

Bert werd op 01 november 2011 door de bisschop benoemd 

tot kerkbestuurslid van de Remigiusparochie in de functie 

van penningmeester.  

Na het op 01 januari 2015 aangaan van een bestuurlijke 

samenwerking met de St. Bernardusparochie te 

Ubachsberg, werd Bert penningmeester van de gevormde 

federatie. Vanaf 2017 werd Bert penningmeester van de 

toen nog zelfstandige parochie St. Jacobus de Meerdere te 

Bocholtz.  

Een paar jaar later, 1 januari 2019, werd de parochie Sint 

Jacobus de Meerdere te Bocholtz in de bestuursstructuur 

van de parochiefederatie Simpelveld-Ubachsberg 

opgenomen. Vanaf 2019 vormen de drie bovengenoemde 

parochies dus één grote federatie met één bestuur en één 

exploitatie. Bert is van deze besturen sinds 2011 steeds een 

toegewijde penningmeester geweest. 

 

Buiten het opstellen van begrotingen en jaarrekeningen, het 

uitvoeren en bewaken van het betalingsverkeer, is Bert ook 

belast met fondsenwerving en de beleggingsportefeuille.  

Buiten de vele uren die Bert besteed aan zijn 

werkzaamheden als penningmeester, kan er ook een 

beroep op hem worden gedaan bij het sluiten van de kerk 

op zondag en het sneeuwruimen op de zondagochtend in 

de wintermaanden. Ondanks zijn drukke baan is Bert steeds 

bereid een helpende hand te bieden. 

 

Zijn inzet voor de parochiegemeenschap wordt door ons 

allen zeer gewaardeerd. 
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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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Sacramentsdag weekend 18 en 19 juni 

Het tweede hoogfeest na Pinksteren is Sacramentsdag, het 

feest van het heilig sacrament van het lichaam en bloed van 

Christus; het sacrament waaruit de andere zes voortvloeien. 

In de Middeleeuwen hadden velen het gevoel dat dit 

sacrament van de heilige communie, ingesteld door Christus 

op Witte Donderdag, niet die aandacht kreeg die het 

verdiende, vooral als gevolg van het feit dat deze dag zo 

vlak voor Goede Vrijdag en Pasen valt. Beter was het om er 

een aparte dag aan te wijden. En dat gebeurde. Als dag 

werd gekozen voor de donderdag in de tweede week na 

Pinksteren. Dit is een werkdag en daarom wordt 

Sacramentsdag in veel landen, zo ook in Nederland, gevierd 

op de zondag erna. 

 

.Waarom juni de Heilig-Hartmaand is ? 

Na de Mariamaand mei staat juni in de Kerk bekend als de 

Heilig-Hartmaand. Deze traditie stamt uit de 17e eeuw. De 

Franse religieuze Margaretha Maria Alacoque zag in een 

visioen Christus met een bloedend hart. Dat werd 

uitgelegd als een symbool voor het verdriet van Christus 

om de vele mensen die zijn liefde afwezen. Op initiatief 

van Margaretha kwam er een speciale dag om het Heilig 

Hart van Jezus te vereren: de vrijdag na het octaaf van 

Sacramentsdag ofwel de derde vrijdag na Pinksteren. In 

1672 werd het feest van het Heilig Hart van Jezus voor het 

eerst in Frankrijk gevierd. In 1765 werd het door Rome 

erkend en in 1856 als feestdag voor de hele kerk 

voorgeschreven. Omdat de derde vrijdag na Pinksteren 

bijna altijd in juni valt, groeide langzaam ook het gebruik 

om die hele maand als Heilig-Hartmaand te beschouwen. 

Eind 19e eeuw kwam daar het gebruik bij om Heilig-

Hartbeelden te plaatsen: in de openbare ruimte en in veel 

huiskamers. 

 

In onze parochie wordt het feest van het H. Hart van Jezus 

gevierd in de kapel te Bosschenhuizen. Vrijdag 24 juni om 

19.00 uur is er aan de kapel een H. Mis die zal worden 

opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor Sint Jozef 

Arbeider Huls.  

In de maand juni wordt er in de H. Hartkapel van 

Bosschenhuizen elke vrijdag om 20.00 uur de rozenkrans 

gebeden: 3, 10 en 17 juni.  

Wees welkom om mee te vieren en mee te bidden. 

Opbrengst kerkcollectes  

Roepingenzondag:  

Simpelveld  € 177,10 

Bocholtz  € 95,78 

Ubachsberg  € 70,17 

Totaal  € 343,05 

De gelden zijn bestemd voor de priesteropleiding Rolduc. 

Vastenaktie 2022: 

Simpelveld  € 281,45 

Bocholtz  € 256,95 

Ubachsberg  € 103,35 

Totaal  € 641,75 

Hartelijk dank voor uw gulle gaven. 
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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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Vaderdag 19 juni 
Waar komt de traditie van Vaderdag vandaan en op welke 

dag vieren we het in Europa. 

Elk jaar op de derde zondag van juni is het Vaderdag in 

onder andere Cyprus, Griekenland, Ierland, Nederland en 

Turkije. In België wordt deze dag jaarlijks gevierd op de 

tweede zondag van juni. Verschillende enquêtes wijzen uit 

dat Vaderdag minder belangrijk wordt gevonden dan 

Moederdag, dit komt vooral omdat de tradities per land 

verschillen. 

 

Vaderdagtraditie 

In Amerika werd de eerste Moederdag gevierd in 1907, de 

eerste Vaderdag volgde in 1910. Bij de eerste Moederdag 

wilde dochter Anna een eerbetoon aan haar moeder geven. 

Bij de eerste Vaderdag wilde een dochter een eerbetoon 

aan haar vader geven. Dochter Sanora hoorde in de kerk 

over Moederdag, haar moeder was in het kraambed 

gestorven en haar vader zorgde voor de zes kinderen. 

Sanora Smart vond dat haar vader dezelfde aandacht 

verdiende als moeders kregen op Moederdag. Een verschil 

is echter wel dat de moeder van Anna zich inzette voor 

vrouwen in achterstandswijken en dat Moederdag een 

eerbetoon aan alle moeders moet zijn. Terwijl het voor 

Sanora meer specifiek een eerbetoon aan haar eigen vader 

was. Het idee van een Vaderdag sloeg dan ook minder goed 

aan en pas in 1966 werd het een officiële burgerlijke 

feestdag in Amerika, maar de Vaderdagtraditie voert net als 

bij Moederdag verder terug dan de gebruiken van nu. 

Hemelvaart als Vaderdag 

Vanuit het christelijke 

feest Hemelvaart wordt 

in sommige landen, 

Hemelvaartsdag als 

Vaderdag gezien. Op 

Hemelvaartsdag keerde 

Jezus terug naar zijn 

Vader in de hemel. In 

D u i t s l a n d  w o r d t 

Vaderdag bijvoorbeeld 

op Hemelvaartsdag 

gevierd, de dag wordt daar Herrentag of Vatertag genoemd. 

 

Sint Jozef dag als Vaderdag 

In sommige landen, zoals Italië, is Vaderdag op 19 maart. 

Sint Jozef of Heilige Jozef of Jozef van Nazareth is de 

pleegvader van Jezus. Jozef was de verloofde van Maria en 

Maria de moeder van Jezus. Jozef wordt ook gezien als de 

naamgever van Jezus. Jezus komt van het Hebreeuwse 

Jesjoea met als betekenis “de Heer is verlossing”. De maand 

maart is voor de Rooms Katholieke kerk de “Jozefmaand”. 

Vanaf 1927 werd 19 maart de Sint Jozef dag of de Heilige 

Jozef dag. In landen waar de Sint Jozefdag wordt gevierd 

staat de dag vaak ook symbool als Vaderdag. Jozef was ook 

een timmerman, om deze reden kreeg hij sinds 1955 nog een 

naamdag, op 1 mei is het de dag van Sint Jozef de arbeider. 

 

 Vergeten vaders 

De meeste voorstanders van Vaderdag willen de dag niet 

zien als commerciële tegenhanger van Moederdag. De dag 

heeft ook nooit echt symbool gestaan als de dag van de 

zorgende vader die een dag rust mocht zoals 

bij Moederdag. Vanuit een traditie waarin de vader meer de 

kostwinner was dan diegene die zorg voor de kinderen 

draagt is dat ook wel begrijpelijk. Wel wilden veel 

voorstanders het zien als een dag voor de “vergeten” 

vaders: weduwnaars, gescheiden vaders of peetvaders. De 

visie van een “gewone” vader een dag gedenken botste 

wat met verschillende vormen van het christelijke geloof 

waarin er maar 1 vader werd erkend. Een “gewone” 

Vaderdag mocht niet het geloof in de goddelijke vader 

aantasten. Dit is wellicht de verklaring waarom de Vaderdag 

op veel verschillende wijze en verschillende data wordt 

gevierd. Het is tevens de verklaring waarom deze dag 

minder belangrijk wordt gevonden, het is niet altijd even 

duidelijk wat er nu precies gevierd wordt. Net als bij 

Moederdag hebben we zelf de keus hoe we Vaderdag een 

invulling geven. 

https://www.ecotoerisme.eu/griekenland/moederdag
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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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Donderdag 2 juni 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 
 

Zondag 5 juni 
Pinksteren 
11.00 Kerk.zangkoor Harmonia 
Zwd. Lieske Spork-Vijgen; 
Zwd. Finy Mesaric-Brouwers; 
Zwd. Bert van Lieshout; 
Piet Bardoul; 
Jrd. Sjeng en Harrie Otten (st); 
Jrd. Gerda Slangen-Carré (st); 
Jrd. George Cremers (st); 
Jrd. echtp. Huveneers-van Ophoven 
(st); 
Jrd. echtp. Schrijvers-Bröcheler (st); 
Martien Breemen (o); 
Annie Donners-Hamers (o); 
Huub Wierts (o); 
Anna Schröder-Leunisen (o); 
Uit dankbaarheid t.g.v. 50 jarig huwelijk 
Liesbeth en Hub Henstra-Scheepers; 
Jrd. Vivian v.d. Linden; 
Leo Müller, ouders Baggen-Spaubek 
zus José Laeven-Baggen en uit 
dankbaarheid bgv van 80 jarige leeftijd; 
 
 

Maandag 6 juni 
2e Pinksterdag 
11.00 fanfare Eendracht Huls en 
kerk.zangkoor Huls 
1e jrd. Paul Klinkenberg; 
Ter nagedachtenis aan Ben van der 
Weerden; 

Dinsdag 7 juni 
18.30 
Aanbidding 
19.00 
Annie Herbergs-Limpens; 
 
 

Donderdag 9 juni 
19.00 
Voor de mensen in Oekraine; 

Zondag 12 juni 
Heilige Drie-eenheid 
11.00 
Ouders Ploumen-Luja (st); 
Jrd. Louise Ploumen-Schins (st); 
Lei Dautzenberg; 
Piet Juneman; 
 
 

Dinsdag 14 juni 
19.00 
1e jrd. Zr. Maria Redemptora Leonie 
Slüper; 
José Vogt-Bröcheler (o); 
Annie Herbergs-Limpens; 
 
 

Donderdag 16 juni 
19.00 
Jrd. ouders Wiel Smeets en Lenie 
Smeets-van Grinsven; 
 

Zondag 19 juni 
Sacramentsdag 
11.00 Kerk.zangkoor Huls 
Zwd. Marlies Baggen-Scheepers; 
Zwd. Lies Leunissen-Muijtjens; 
Jrd. Walter Blumenstein (st); 
Jrd. Annie Meijers (st); 
Jrd. Jos en Hubertina Vanhommerig-
Hupperets (st); 
Ouders Lies en Funs Rameckers-
Dautzenberg (o); 
Maria Knops-Arets (o); 
Jrd. Sjef Knops (st); 
Jrd. ouders Arets-Pricken (st); 
Ouders Knops-Savelsberg; 
Uit dankbaarheid bgv 65 jarig huwelijk 
Anny en Jac Dautzenberg-Hunen; 
 

Dinsdag 21 juni 
19.00 
Annie Herbergs-Limpens; 
Jrd. ouders Wiel en Antje Vankan-
Knops (st); 
 
 

Donderdag 23 juni 
Geboorte van H. Johannes de 
Doper 
19.00 
Jrd. ouders Mohr-Hamers; 
 
 

Vrijdag 24 juni 
Heilig Hart van Jezus 
Kapel Bosschenhuizen 
19.00 Kerk. zangkoor Huls 
Voor de leden en overl. leden 
buurtvereniging Bosschenhuizen; 
 
 

Zondag 26 juni 
13e zondag d/h jaar 
11.00 
1e jrd. Maria Spronck-Darding (o); 
1e jrd. Elly Rasing-Pleijers (o); 
Jrd. ouders Crijnen-Scheeren (st); 
Echtp. Jaegers-Lemmens (v.w. 
trouwdag) (st); 
Jrd. ouders Possen-Vincken en zoon 
Wen (st); 
Eugène Vliex (o); 
Chrit Schobbers (o); 
Jo Kohl (v.w. verjaardag); 
 
 

Dinsdag 28 juni 
19.00 
Annie Herbergs-Limpens; 
 
 

Donderdag 30 juni 
19.00 
Piet Bardoul (o); 

Kerkdiensten parochie Sint Remigius 
Simpelveld 
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Vrijdag 3 juni 
18.30  
Aanbidding 
19.00 
Voor vrede in Oekraine; 
 
 

Zaterdag 4 juni 
19.00   
m.m.v. dameskoor Morgenzang 
Jrd. ouders Vaessen-Packbier, dochter 
Mariet en zoon Frans (st); 
Ouders Vanhommerig-Verwijmeren; 
 
 

Zondag 5 juni   
Pinksteren 
Viering 1e H. Communie 
10.30 
Leo Bröcheler (opa van Anne); 
Opa Wiel van de Berg van de 
communicantjes Lukas en Emma; 
Giel Simons en zus Maria; 
Jrd. ouders Blezer-Huits, zoon Hein 
Blezer en Guus Wachelder; 
  
 

Maandag 6 juni  
2e Pinksterdag  
Maria moeder van de kerk 
9.30   
m.m.v. dameskoor Morgenzang 
Jrd. Leo Senden (st); 
 
 

Vrijdag 10 juni 
19.00 
Hein en Tiny Dumont-Muijrers (st); 
Echtpaar Crumbach-Jorissen; 
 
 

Zaterdag 11 juni 
Feest van de H. Drie-Eenheid 
19.00   
m.m.v. dameskoor Morgenzang 
Zwd. Wiel Vanderheijden; 
Zwd. Bettina Crombach; 
1e jrd. Mia Eussen-Grond; 
Jrd. ouders Sije en Finy Horstman-
Pelzer (st); 
Teun Klinkers (o); 
Jeu Hamers (o); 
Rietje Weijers-Steinschuld (o); 
Herman Bertram; 
 

Maandag 13 juni 
15.00 H. Mis op Overhuizen 
19.00 geen H.Mis in de dagkapel 
 

Vrijdag 17 juni 
19.00 
Voor alle vluchtelingen; 
 

Zaterdag 18 juni  
19.00 
M.m.v. schola Cantorum 
Zwd. Liesje Wenders-Wouters; 
Jrd. Wiel en Bertha Knops-Frijns en 
zoon Sjaak (st); 
Jrd. echtelieden Frijns-Hamers (st); 
Ouders Vaessen-Grooten en de 
overledenen van de familie Vaessen; 
 

Zondag 19 juni  
Feest van het H. Sacrament 
Processie 
9.00 
m.m.v. zangkoor St. Joseph 
Kon.Philharmonie en Kon.Erkende 
Fanfare St.Cecillia 
Jo Vliex; 
Jean Kleijnen en Leny Kleijnen-Geraets 
(o); 
Lies Janssen-Huppertz, Sjef Janssen 
en dochter Desirèe Wenders-Janssen 
(o); 
Henk Bröcker; 
Hub Ruijl; 

Maandag 20 juni 
19.00 
Victor Vaessen (o); 
Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw 
(st); 
 

Vrijdag 24 juni 
19.00 
Familie Schnackers-Grooten (st); 
 

Zaterdag 25 juni 
11.30  
m.m.v. dameskoor Morgenzang 
Zij-Actief Bocholtz 90- jarig Jubileum 
en Jubilarissendag 
Voor de levende en overleden leden 
van Zij-Actief Bocholtz 
 
19.00  
m.m.v. dameskoor Morgenzang 
Zwd. Leo Hamers; 
Jrd. ouders Schoonbrood-Dumont (st); 
Liesje Clignet (verjaardag); 
Maria Vliegen-Drittij (o); 
Frans Knops; 
Leo Vermeeren; 
 

Maandag 27 juni 
15.00 H. Mis op Overhuizen 
Echtpaar Schrijvers-Wintgens (st); 
19.00 geen H. Mis in de dagkapel 

Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere 
Bocholtz 

Rozenkrans 
voor aanvang doordeweekse mis 

18.40 uur  
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Woensdag 1 juni 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur H. Mis 
Voor alle gestorvenen van de parochie; 
Voor de vrijwilligers van de parochie;` 

Zaterdag 4 juni 
Weekend Vigilie van Pinksteren 
17:30 uur Berglijsters 
Bertha Winthagen-Muijtjens (o); 
Jrd. Annie en Piet Zinzen (st.); 
Jrd. ouders Ortmans-Habets en zoon 
Jan (st.); 

Zondag 5 juni 
Weekend van Pinksteren 
09:30 uur Volkszang 
Ans Van Wissen-Morel; Huub Van 
Wissen; Pie Huijnen en in het bijzonder 
Werner Knops en overl. fam. 

Woensdag 8 juni 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur H. Mis 
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 
Voor alle slachtoffers van de Corona- 
pandemie; 

Zaterdag 11 juni 
Weekend: Feest van de H. Drie-
eenheid 
17:30 uur G.K.Z. St. Bernardus 
Zwd. Bep Hahnrahts-De Bie 
John Franssen (verj.); 

Jo Zinzen; Luciënne Zinzen; Timmler en 
Marco; 
Jrd. Tilla Klinkenberg-Brands; 
Jrd. Els Klinkenberg en tevens t.i.v. 
haar broers Sjef en Eugène (st.); 
Jrd. ouders-Meulenberg-Eussen (st.); 
Jrd. Maria Meulenberg (st.); 
Echtg. Bisschops-Engelen (st.); 
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 
 

Woensdag 15 juni 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur H. Mis 
Voor alle vrijwilligers van de parochie; 

Zaterdag 18 juni 
Weekend: Feest v/h H. Sacrament 
17:30 uur Stella Bonten 
Wiel Hamers (o); 
Wiel Hamers nms de buurtver. 
Kerkstraat; 
Jrd. ouders Meijs-Kruijen en zoon Alex 
en dochter Mieny (st.); 
Jrd. ouders Beckers-Pakbier en 
schoondochters en schoonzonen (st.); 

Woensdag 22 juni 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur H. Mis 
Voor alle slachtoffers van de Corona-
pandemie; 
Laten we bidden voor vrede in 
Oekraïne; 

Zaterdag 25 juni 
Weekend: 13de Zondag d/h jaar 
14.00 uur  
Huwelijk Melanie Jacobs en Armand 
Cammans 
17:30 uur Berglijsters 
Mathieu Wijnands; 
Pater Hub Kleijkers; 
Jrd. Hub Senden (st.); 
Elly Kaelen-Huijnen (st.); 
Jrd. ouders Hutschemaekers-Voncken 
(st.); 
 

Woensdag 29 juni 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur H. Mis 
Voor alle gestorvenen van de parochie; 
Voor de vrijwilligers van de parochie; 
 

Zaterdag 2 juli 
Weekend: 14de zondag d/h jaar 
17:30 uur G.K.Z. St. Bernardus 
Annie Neven-Vaessen en Marcel Neven 
(o); 
Bertha Winthagen-Muijtjens (o); 
 

Zondag 3 juli 
Processiezondag 
09:00 uur Volkszang 
Waarna processie met als afsluiting  
koffie met op het kerkplein. 

Kerkdiensten parochie St. Bernardus 
Ubachsberg 

Oeps…. 
Per vergissing is Femke Daemen in onze uitgave van de 

maand mei niet opgenomen in de lijst van vormelingen van 

Ubachsberg die 25 mei jl. zijn gevormd.  

 

 

 
 
UBACHSBERG 
 

25 juni  14.00  Melanie Jacobs en Armand Cammans Herderstasje 15 Voerendaal 
 

 
Proficiat en een mooie dag toegewenst. 

Gaan Trouwen 
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Bezoek onze adverteerders 
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KRONIEK 
 
 
 

SIMPELVELD 
 

6 mei Marlies Baggen-Scheepers 74 jaar Puntelstraat 1g 
 

6 mei Lies Leunissen-Muijtjens 90 jaar St. Remigiusstraat 30 
 

9 mei Annie (Nan) Herbergs-Limpens 82 jaar Sougnezstraat 14 
 

11 mei Huub Schijnen 73 jaar Egstraat 253,Heerlen 
 

16 mei Keetje (Kitty) Smeets-Hendriks 92 jaar Kloosterplein 13    
 
UBACHSBERG 
 

22 mei Piet Franken 75jaar Dirksstraat 3 
 
BOCHOLTZ 
22 april Wiel Vanderheijden 90 jaar Beatrixstraat 11 
 

27 april Alfons Henskens 83 jaar St. Remigiusstraat 7,Simpelveld 
 

29 april Bettina Crombach 64 jaar zorgcentrum Langedael,Vaals 
 

6 mei Leo Hamers 85 jaar Gasthof 1d 
 

8 mei Liesje Wenders-Wouters 87 jaar verzorgingshuis Hoeve Overhuizen 
 
Dat onze overleden dierbaren mogen verrijzen tot nieuw en eeuwig leven ! 

Overleden 

 

 
SIMPELVELD 
 

23 april Dominique Deguelle zoon van Angelica Deguelle-Lundh en Steffanie Deguelle Landskrona Zweden 
 

1 mei Luuk Alers zoon van Stan Alers en Ilona Alers-Jeurissen Rolduckerweg 2b 
 

15 mei Mila Schreurs dochter van Ronald Schreurs en Jessica Schreurs-Scheeren Puntelstraat 44 
 

15 mei Eden Huyghelier zoon van Sebastiaan Huyghelier en Dian Kicken Wijnstraat 4a 
 

UBACHSBERG 
 

1 mei Lenn Romeijn zoon van Sander Romeijn en Nicky Romeijn-Winthagen Oude Schoolstraat 6 
 

BOCHOLTZ 
 

22 mei Siënna Schmets dochter van Roy Schmets en Wendy Kleeven Dahliastraat 7 
 

Welkom in onze Kerk! 

Gedoopt 

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

 
 
SIMPELVELD 
 

5 juni  11.00 Uit dankbaarheid bgv 50 jarig huwelijk Liesbeth en Hub Henstra-Scheepers Kloosterstraat 109 
 

19 juni  11.00 Uit dankbaarheid bgv 65 jarig huwelijk Jac en Anny Dautzenberg-Hunen Huls 55 
 

 
Proficiat en een mooie dag toegewenst. 

Huwelijksjubilea 
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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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Kindernevendienst 

Op zondag 12 juni wordt er in de Remigiuskerk tijdens de 

mis van 11.00 uur een start gemaakt met de 

kindernevendienst. Jullie zijn van harte welkom.  

Wij hopen dat veel kinderen hieraan zullen deelnemen. 

 

Viering 1ste H. Communie Bocholtz 

Op Pinksterzondag 5 juni om 10.30 uur is de viering van de 

1ste H. Communie in Bocholtz. 

14 Meisjes en 14 jongens mogen dan voor de eerste keer 

Jezus ontvangen in de heilige Hostie. 

Het thema van de communie is dit jaar: “Een feest om te 

delen”. 

Michelle Beuken 

Emily Blezer 

Emma Blummel 

Lukas Blummel 

Anne Bröcheler 

Jamie van Can 

Dez Connotte 

Damian Eussen 

Brent Franken 

Quinn Gottschalk 

Dyano Hartmans 

Sophie Hermans 

Thiago Hermans 

Taylor Heusschen 

Cas Hursel 

Kady Jorissen 

Miley Kerckhoffs 

Fenne Lamberts 

Sterre Maes 

Bram Oosterhof 

Mila Packbier 

Evi Pelzer 

Liam Rademacher 

Luuk Slangen 

Yara Stessen 

Bing Wetzels 

Sem Wetzels 

Nena Wiertz 

Wij wensen de communicantjes en hun ouders van harte 

proficiat en een mooie dag toe! 

 

H. Missen in Hoeve Overhuizen 
Onlangs is een verzoek gekomen om regelmatig een H. Mis 

te lezen voor de bewoners van Hoeve Overhuizen. 

Het pastoraal team van onze parochies vond dit een goed 

initiatief. 

Dit betekent wel dat de mis die dag in de parochiekerk van 

Bocholtz vervalt en ook parochianen in Hoeve Overhuizen 

welkom zijn om aan de viering deel te nemen. 

Misintenties voor deze missen kunnen gewoon op het 

parochiekantoor te Bocholtz worden opgegeven. 

De H. Missen zijn steeds op de 2e en 4e maandag van de 

maand. 

Voor de maand juni betekent dit: 

Maandag 13 juni om 15.00 uur 

Maandag 27 juni om 15.00 uur 

Vanaf 1 juni worden de overige reguliere doordeweekse 

missen in Bocholtz in de dagkapel gevierd.  
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Het rustaltaar van de familie 
Schnackers. 
 

Op 19 juni aanstaande zal, bij goed weer, de 

Sacramentsprocessie worden gehouden. 

( Sacramentsdag oftewel Frohleichnam is op 16 juni.) De 

processie gaat dit jaar naar het rustaltaar bij De Bongard. 

Een Sacramentsprocessie of ‘Bronkprocessie’ is in de Rooms

-katholieke Kerk een processie waarbij een geconsacreerde 

hostie in een monstrans op plechtige wijze door een 

priester door de straten van een stad of dorp gedragen 

wordt. De priester draagt daarbij een koorkap en loopt 

onder een processiehemel. 

 

Begin mei was ik te gast bij familie Schnackers op kasteel De 

Bongard in Bocholtz om over het rustaltaar te praten. 

Het verzorgen van het rustaltaar bij de oprijlaan naar het 

kasteel is een  familietraditie die de heer Schnackers heeft 

overgenomen van zijn vader zaliger. Vroeger toen hij nog 

kind was hielp het hele gezin mee met het opbouwen en 

aankleden van het rustaltaar en dat is ook bij de volgende 

generatie het geval. Toen de zoon van de familie Schnackers 

nog klein was, reed hij op zijn driewielertje met daaraan vast 

een karretje, vele malen de oprijlaan op en neer met kruisjes 

en kleine dingen die bij de opbouw nodig waren. Nu de 

kinderen uitgevlogen zijn, helpen ze, samen met de 

partners, nog steeds mee. 

 

Om het wegkruis mooier te kunnen aankleden en een 

plantsoen te maken is het ooit verplaatst van de brugkant 

van de Schoolstraat naar de Bongardkant. Vader Schnackers 

(sr.) heeft toen een eikenhouten opbouw en een 

notenhouten vloer voor het rustaltaar laten maken, inclusief 

een klein tabernakel waar de monstrans in gezet kan 

worden. De week voor de processie wordt alles uit de 

opbergruimte gehaald en schoongemaakt. Op de ochtend 

van de processie worden de elementen naar het kruis 

gebracht en ter plekke opgebouwd. Alles past precies in 

elkaar. 

Na de opbouw wordt het geheel aangekleed met spullen die 

mevrouw Schnackers zorgvuldig verzorgd. Op de grond 

komen een groot karpet en een lange loper. De altaartafel 

wordt bedekt met liturgische tafelkleden en op de grond 

kussens waar de priester op kan knielen. Deze kussens zijn 

nog geborduurd door tantes van de heer Schnackers. De 

vaandelmanden worden opgezet en de wit gele vaandels 

worden opgespannen en erin gezet. Nadat de opbouw 

voltooid is worden er nog zelf gebonden witgele boeketten 

en bloemstukken en kaarsen op het altaar geplaatst. 

 

Kortom, naast het bijhouden van het plantsoen, is het 

opbouwen en versieren van het rustaltaar een 

veelomvattend werk. Het wegkruis is bovendien enkele 

jaren geleden helemaal gerenoveerd door de familie en 

enkele vrijwilligers. 

 

Bocholtz heeft net als Ubachsberg en Simpelveld 

verschillende processieroutes. In de loop van de jaren zijn 

de meeste routes ingekort omdat veel processie-gangers 

niet meer zo ver konden lopen. 

Een processie heeft een bepaalde opbouw. Er zijn 

verschillende groepen die meelopen: Kleine misdienaars/ 

muziekgroepen, fanfare of harmonie / muziekkoren / 
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schutterij, in de buurt van de processiehemel / de 

processiehemel , gedragen door de jonge boeren (die 

inmiddels wat ouder zijn, maar zich nog steeds met de 

groep verbonden voelen en graag mee blijven dragen) / de 

geestelijke met de monstrans / de acolieten / de 

communicantjes en schoolkinderen / verenigingen / de 

overige volwassenen. 

 

Op verschillende plaatsen in de processie lopen 

broedermeesters mee. Ook deze taak heeft de heer 

Schnackers van zijn vader overgenomen: hij is al 50 jaar 

broedermeester. De broedermeester bidt voor en zorgt er 

zo voor dat het gebed tijdens de processie wordt 

aangestuurd. Iedere broedermeester heeft een na-bidder bij 

zich. Daarbij houdt hij rekening met de muziekgroepen en 

hij zorgt voor uniformiteit in de processie door contact te 

zoeken met de andere broedermeesters die meelopen. Zo is 

de processie een geordend geheel. 

De toekomst zal leren hoelang deze traditie nog zal 

voortduren. Op 19 juni kunt u het zelf meemaken. Door mee 

te lopen of bij het rustaltaar aanwezig te zijn bij de 

Schoolstraat in Bocholtz, net buiten de bebouwde kom. 

 

De redactie mevr. Jos Henssen 

Processie Bocholtz  
Op zondag 19 juni vindt in Bocholtz, aansluitend aan de 

eucharistieviering van 9.00 uur,  de traditionele processie 

plaats. 

De route van de processie is als volgt: 

Past. Neujeanstraat 

Dr. Nolenstraat 

Heiweg (rust altaar) 

Kerkeveld 

Groeneweg 

Kasteel/hoeve de Bongard (rust altaar) 

Schoolstraat 

Past. Neujeanstraat 

Kerk 

 

De volgorde van opstelling is: 

1. Processiekruis 

2. Kon.Philharmonie 

3. One 2 dance Olympia 

4. Gym.Ver.Wilhelmina 

5. Kon.Erkende Fanfare St.Cecillia 

6. Communicantjes 

7. Zangkoor St. Joseph 

8. Schutterij St.Henricus 

9. Misdienaars en Acolieten 

10. Allerheiligste met hemeldragers 

11. Kerkbestuur 

12. Gemeentebestuur 

13. Overige parochianen 

 

Ter afsluiting van de processie vindt er in de pastorietuin 

een gezellige nazit plaats met koffie en een stukje vlaai (met 

dank aan de dames van Zij-Actief). 

Wij stellen uw deelname zeer op prijs. 
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Midzomernachtconcert 
 

Koninklijke Phil concerteert met theatrale werken 

Op zondag 12 juni om 19.00 uur galmt de parochiekerk van 

Bocholtz met de mooiste 19e-eeuwse opera- en 

theatermuziek. Tijdens het Midzomernachtconcert bent u 

van harte welkom voor ‘groots en meeslepend’, met 

sopraan Fenna Ograjensek. 

 

Muzikale sages 

Geopend wordt in Noorse sferen: het theaterstuk Peer Gynt, 

met muziek van Edvard Grieg, klinkt met de beroemde 

Morgenstemning en de aria Solvejgs Sang. Het personage 

Solvejg echoot haar liefdeszang voor de volksheld Peer door 

het fjordenlandschap. Direct daarna volgt die andere 

beroemde bezinging van de natuur: Rusalka’s Lied aan de 

Maan, uit de sprookjesopera van Antonín Dvorák, 

geïnspireerd door De Kleine Zeemeermin. Met deze 

vertolkingen zingt Fenna Ograjensek twee van de mooiste 

aria’s uit het repertoire.  

 

Italiaanse opera met Franse tintjes  

Na een korte interlude uit de Franse marsmuziek van Camille 

Saint-Saëns, blijven we in Frankrijk. In het Parijse Quartier 

Latin speelt zich Giacomo Puccini’s La Bohème af: het arme 

naaistertje Mimi wordt verliefd op de dichter Rodolfo in 

deze beroemde opera die recht uit het leven is gegrepen. 

De romantiek spat uit de zwierige melodieën. Anders dan 

deze operasuite die de Phil speelt, is Casta Diva slechts één 

mooie aria uit de opera Norma van Vincenzo Bellini. Net als 

in Rusalka wordt ook hier door Fenna Ograjensek de maan 

aangeroepen, maar ditmaal in de rol van een Gallische 

priesteres. 

 

De zarzuela uit Spanje  

Het programma wordt besloten met een Iberisch uitstapje 

met de zarzuela, dat Spaanse operettegenre waar 

romantiek, klucht en populaire volksmuziek in samen 

komen. Van de componisten Reveriano Soutullo en Juan 

Vert speelt de Phil een suite uit La Leyenda del Beso, een 

sprookje over de betoverende kus van de zigeunerkoningin 

Amapola, haar aanbidder Mario en de jaloerse heks die hun 

liefde probeert te dwarsbomen. Terug in het echte leven, 

schreef de Madrileen Federico Chueca La Gran Vía, naar het 

leven in de drukste straat van Madrid. De Chotis del Eliseo 

Madrileño is een vrolijke dans uit deze operette.  

 

Tickets 

Wilt u meegenieten van deze beknopte operabloemlezing? 

Tickets verkrijgt u via de voorverkoopadressen Bakkerij 

Dreessen, Wilhelminastraat 27 en Plus Bocholtz, Gasthof 2 

beiden te Bocholtz voor €9,50. Of reserveer met een mail 

aan secretariaat@philharmoniebocholtz.nl. Aan de deur 

krijgt u uw ticket voor €12,50. Wees welkom op zondag 12 

juni om 19.00 uur in H. Jacobus de Meerdere te Bocholtz! 

 

Te huur  
Zeer ruime karakteristieke woning in Simpelveld 

Nieuwe Gaasstraat 4 , in nabijheid centrum, Per direct te 

huur: Half vrijstaand karakteristiek jaren 60 woonhuis, eigen 

garage en oprit, grote tuin en in goede staat van 

onderhoud. 

Indeling: 3 kelders met verbinding naar buiten. Begane 

grond: entree, hal, toilet, keuken 4,10 x 2,80m; dubbele 

woonkamer 8,60 x 4,00 m. 1 ste verdieping 2 slaapkamers 

4,20 x 4,00m en 4,30 x 3,20m; studeerkamer 2,40 x 2,30m. 

Luxe badkamer met douche, bad en toilet. 2de verdieping 

grote open zolder 7.00 x 7.00m bereikbaar via vaste trap. 

De huurprijs per maand bedraagt € 1.010. 

Voor info, kunt u contact opnemen met Dhr. P. Donners, 

telnr.:  06-20393907 

Uw belangstelling kunt U kenbaar maken tot uiterlijk 30 juni 

2022 a.s. Wij zullen contact met u opnemen om verdere 

afspraken te maken.  

Namens het kerkbestuur van de parochiefederatie “De 

Pelgrim” 

mailto:secretariaat@philharmoniebocholtz.nl
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Fietsroute Marialint 

Een aantal Mariabedevaartsplaatsen in Limburg heeft de 

handen ineengeslagen, om samen een Marialint te maken: 

een fietsroute langs de verschillende bedevaartsplekken, 

van Maria naar Maria naar Maria. De Maria-plekken in 

Tienray, Venlo, Roermond, Sittard, Wittem en Maastricht 

zijn met elkaar verbonden via fietsknooppunten. Vanuit elk 

van deze zes plekken zijn bovendien een of meerdere lussen 

te maken langs verschillende plaatselijk Maria-kapelletjes. 

 

Alle routes zijn digitaal beschikbaar, o.a. op de website van 

Klooster Wittem, www.kloosterwittem.nl.  

Op papier zijn ze te krijgen bij de boekwinkel van Klooster 

Wittem. 

 

Klooster Wittem 

Wittemer Allee 34 

6286 AB Wittem 

043 4501741 

info@kloosterwittem.nl 

 

86e Blindendag Sweikhuizen 
 

Pater Lucianus, Conventueel, was een paar jaar na zijn 

priesterwijding (1906) -tengevolge van een medische 

misgreep - blind geworden. In mei 1929 kwam hij naar rector 

Raeven met het verzoek om jaarlijks de blinden van Limburg 

naar Sweikhuizen te laten komen. Aan dat verzoek werd 

voldaan. Bijgevolg zijn blinden en slechtzienden sedertdien - 

met uitzondering van enkele jaren elk jaar rond het feest 

van de H. Odilia van Keulen naar Sweikhuizen gekomen. Na 

het overlijden van pater Lucianus nam pastoor Thissen en 

tegenwoordig het Odiliacomité, de voorbereidingen geheel 

op zich. Tegenwoordig arriveren de blinde en slechtziende 

pelgrims op het Odiliaplein, om dan gezamenlijk in processie 

naar de kerk te trekken.  

Sedert jaren wordt er traditioneel een H. Mis opgedragen, 

die door de plaatselijke koren wordt opgeluisterd. 

Aansluitend begeven de pelgrims zich naar het Rector 

Raevenhuis, waar aan allen door de gemeenschap van 

Sweikhuizen gratis een koffietafel wordt aangeboden. Vaak 

wordt die gezellige bijeenkomst door muziek opgeluisterd. 

's Middags is er nog een Lof met ogenzegening en verering 

van de relikwie van de H. Odilia. De blindendag wordt 

besloten met een tweede gratis onthaal in het 

gemeenschapshuis. 

 

Dit jaar is de Blindendag op zaterdag 18 juni. 

Programma Blindendag: 

11.00 uur ontvangst pelgrims op het Odiliaplein, aansluitend 

processie naar de kerk waar een H. Mis wordt opgedragen 

12.30 uur koffietafel 

14.15 uur concert in de kerk 

15.00 uur Plechtig lof met ogenzegening, aansluitend koffie/

thee met Limburgse vlaai. 

 

informatie / aanmelding blindendag:  

blindendagsweikhuizen@gmail.com 

http://www.kloosterwittem.nl
mailto:info@kloosterwittem.nl
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Volgende uitgave 26 maart. Inleveren kopij tot 15 maart. 

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 19 maart. 

Volgende uitgave 28 juni. Inleveren kopij tot 17 juni.  

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 21 juni. 
 

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 
Jezus, 

 

Mag Jouw Geest 

ons wakker maken! 

 

Ontsteek Gods vuur 

in ons hart 

Geef Jouw kracht 

aan onze handen. 

 

Wakker onze mondigheid 

als christenen aan! 

 

Het is tijd  

om de straat op te gaan 

en Kerk te zijn. 

 

Onze broeders en zusters 

uit Oekraïne 

kloppen aan onze deuren... 

 

Het is tijd om solidair te zijn 

met de zwakke, de arme, 

de verdrukte medemens.   

 

Want kinderen mogen  

niet leven in angst  

en ontreddering... 

Zij horen niet thuis 

in de metro's. 

 

Mensen mogen niet wonen 

in verbrande straten 

en leven in verwoeste steden. 

 

Daarom, laat ons 

mondig en solidair zijn 

en christenen in nood 

de hand reiken. 

 

Lina van Mellaert  w.gedichtensite.nl) 
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