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Een nieuw tijdperk! 
 

In de afgelopen maanden hebben vele parochies uit ons bisdom meegedaan met activiteiten in 

het kader van het zogenaamde synodaal proces. 

Paus Franciscus heeft ons opgeroepen om na te denken over de toekomst van de Kerk. 
 

De Limburgse katholieken hebben aangegeven, 

dat ze een meer open en uitnodigende Kerk willen, 

een kerk die authentiek is, die bezielend spreekt, 

een kerk die niemand uitsluit en een luisterend oor biedt. 
 

Ook vragen gelovigen van de Kerk om enerzijds meer naar buiten te treden, - met een taal en 

vorm van deze tijd -, en anderzijds te zorgen voor meer plekken van bezinning en gebed. 
 

De synodale gesprekken vonden plaats op uitnodiging van Paus Franciscus. 

Hij wil meer zeggenschap leggen bij de plaatselijke kerken, 

dus ook bij ons allen, voor wat betreft de toekomst van de Kerk. 
 

De resultaten van deze wereldwijde consultatie vormen de basis voor de bisschoppenconferentie 

van oktober volgend jaar in Rome. 

juli 2022 - 9e jaargang no. 103 
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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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Benoemingen buitengewoon bedienaar 

Op donderdag 23 juni zijn de heer Hub Kaelen en de heer en 

mevrouw Jos en Ria Hermans benoemd als buitengewoon 

bedienaar van de eucharistie. Dit is gebeurd tijdens een 

speciale viering bij gelegenheid van de sluiting van het 

sacramentsoctaaf in de basiliek te Meerssen.  

Buitengewoon bedienaren van de eucharistie zijn 

vrijwilligers die een priester kunnen helpen bij het uitdelen 

van de communie tijdens eucharistievieringen of het 

rondbrengen van de thuiscommunie. Buitengewoon 

bedienaren kunnen tijdens een viering ad hoc worden 

aangesteld, maar ons bisdom kent ook al jaren de traditie 

om mensen, die hiervoor een vorming hebben gevolgd, een 

aanstelling voor langere tijd te geven. 

De heer Hub Kaelen en de heer en mevrouw Jos en Ria 

H e r m a n s  h e b b e n  e e n  r e e k s  v a n  d r i e 

vormingsbijeenkomsten gevolgd, waarin het wezen van de 

eucharistie en de functie van liturgie wordt uitgelegd. 

Tijdens de viering op 23 juni die heeft plaatsgevonden in 

Meerssen zijn door hulpbisschop Everard de Jong, namens 

bisschop Harrie Smeets, de aanstellingen uitgereikt. 

Wij wensen de drie buitengewoon bedienaren, die alle drie 

in de functie zijn van koster, van harte proficiat met deze 

benoeming. 

Proficiat met het diploma 

Alle geslaagden willen wij 

langs deze weg van harte 

feliciteren met het behalen 

van het diploma. 
 

 

 

 

 

Het pastorale team en de redactie van het parochieblad 

Dankvieringen na 1ste H. Communie 
In Simpelveld heeft de dankviering voor de communicantjes 

die onlangs hun communie deden, plaatsgevonden op 

donderdag 2 juni jl. 

Een viering waarin de kinderen “dank je wel” zeggen en 

terugkijken op een mooie communiedag.  

 Het thema van de communiemis was dit jaar “Samen 

delen”. 

Wie deelt met anderen is een gelukkig mens.  

In de dankviering hebben de kinderen een deel van hun 

ontvangen communiegeld ingezameld voor een goed doel. 

Deze keer was het geld bestemd voor de CliniClowns 

In Bocholtz vindt de dankmis plaats op vrijdag 1 juli a.s. 

In Ubachsberg vindt de dankmis plaats op woensdag 13 juli 

a.s. 
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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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Priesterstudent Rohit Vincent 

Priesterstudent Rohit heeft zijn stagejaar afgesloten in onze 

Parochiefederatie “De Pelgrim”.  

Zijn stage is heel positief en vruchtbaar verlopen. We 

danken Rohit voor de fijne samenwerking en wensen hem 

veel succes met de laatste tentamens op Rolduc ter 

afsluiting van zijn priesteropleiding.  

In een van de komende parochiebladen zal hij een terugblik 

geven op zijn stage-ervaring en zijn werkstuk. 

Processie Ubachsberg 
Zondag 3 juli na de H. Mis van 9.00 uur trekt de processie 

door de straten van Ubachsberg.  

De route is als volgt: 

Kerkstraat, Dirkstraat, Landsruwe, Hunsstraat, rustaltaar 

Mariabeeld, Hunsstraat vervolgen, Vrenkenweg rustaltaar, 

Bostenstraat, Grispenstraat, Bostenstraat, Dirkstraat, 

Kerkstraat, Terug naar de kerk, waar de afsluiting 

plaatsvindt.  

 

Na de processie vindt op het kerkplein de traditionele nazit 

plaats.  

 

U bent allen van harte welkom. 

 

 

Opstelling processie:  

1. Schutterij  

2. Processiekruis met misdienaars  

3. Communicantjes en ouders communicantjes  

4. Com muni cant j es  en  ouders  v an de 

communiegroepen uit de coronajaren (2020 en 2021) 

5. Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Bernardus  

6. Misdienaars en acolieten  

7. Allerheiligste  

8. Kerkbestuur 

9. Oud kerkbestuur  

10. College B&W  

11. Overige dames  

12. Fanfare St. Cecilia 

13. Overige heren 
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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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Zondag 3 juli 
14e zondag d/h jaar 
11.00 Jeugdensemble Phil 
Bocholtz 
Jubilarissendag WDZ 
Zwd. Keetje Smeets-Hendriks; 
Jo Laven (o); 
Jrd. Martin en Gertie Sijstermans-
Driessen (st); 

Dinsdag 5 juli 
18.30 
Aanbidding 
19.00 
Annie Herbergs-Limpens (o); 
Huub Schijnen (o); 

Donderdag 7 juli 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 

Zondag 10 juli 
15e zondag d/h jaar 
11.00 Kindernevendienst 
Kerk. zangkoor Huls  
Jrd. ouders Willem Ploumen-Luja (st); 
Sjef Mullenders (v.w. verjaardag); 
Eugène Vliex (o); 
Lieske Spork-Vijgen (o); 
Bert van Lieshout (o); 
Huub Schijnen (o); 
Jrd. ouders Lardenois-Horbach; 

Ouders Theo Kalthof en Mia Kalthof-
Hax, tevens voor Finy Hax; 
Lei Krings (o); 
 

Dinsdag 12 juli 
19.00 
José Vogt-Bröcheler (o); 
Annie Herbergs-Limpens (o); 
 

Donderdag 14 juli 
19.00 
Voor de inwoners van Oekraïne; 

Zondag 17 juli 
16e zondag d/h jaar 
11.00 Kerk. zangkoor Harmonia 
Zwd. Annie Herbergs-Limpens; 
Zwd. Hay Heuts; 
Ouders Lies en Funs Rameckers-
Dautzenberg (o); 
Chrit Schobbers (o); 
Jrd. ouders Deckers-Vluggen (st); 
Jrd. Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st); 
Jrd. Marcel en Mia Simons-Vliegen (st); 
Jrd ouders Henskens-van Houtem; 
 

Dinsdag 19 juli 
19.00 
Voor alle parochianen; 

Donderdag 21 juli 
19.00 
Jrd. Maria, Elisabeth Vreuls (st); 

Zondag 24 juli 
17e zondag d/h jaar 
11.00 
Jrd. Jo Ploumen-Höppener (st); 
Marlies Baggen-Scheepers (o); 
3e jrd. Annie Quaedflieg-Meijer; 
Jrd. Ben Cuppens en ouders Broers-
Bessems (st); 
Jrd. Nic Loo en Trautje Dautzenberg; 
2e jrd. Jo Didden; 

Dinsdag 26 juli 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 

Donderdag 28 juli 
19.00 
Voor alle parochianen; 

Zondag 31 juli 
18e zondag d/h jaar 
11.00 
Jo Laven (o); 
Jrd. echtp. Souren-Xhonneux (st); 
Mia Hartman-Wings (o);Ouders Cor en 
Anna Reinders Huub en Mien 
Reinders en Lieske en George Boltong-
Reinders; 

Kerkdiensten parochie Sint Remigius 
Simpelveld 

Vakantie in het verschiet 
De zomervakanties gaan zo langzaamaan beginnen.  

Kinderen en jongeren krijgen straks hun rapport en weten 

of zij over zijn. Examenkandidaten van de middelbare school  

weten inmiddels of zij hun examen met goed gevolg hebben 

afgelegd.  

Winkeliers en bedrijven hebben hun vakantieperiode 

waarschijnlijk al vastgelegd. Menigeen is aan vakantie toe 

en snakt ernaar om een korte periode vrij te zijn van het 

gehaaste leven en de verplichtingen van alledag.   

Het heerlijke vrije leven kan dan beginnen.  

Er is echter ook een groep mensen die niet de keuze hebben 

om op vakantie te gaan, die afhankelijk zijn van de hulp en 

zorg door anderen. Zij missen in de vakantieperiode vaak de 

gewone contacten met kinderen, kleinkinderen en familie 

omdat zij met vakantie zijn.  

Misschien kent u wel iemand. Het zou fijn zijn om in de 

vakantieperiode aandacht te besteden aan deze persoon of 

personen.  

Vakantie is immers vrij zijn en ook om je eens vrij te maken 

voor een ander die door jou mag ervaren dat God liefde is.   
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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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Vrijdag 1 juli  
Geen Rozenkrans 
Dankmis Communicantjes 
19.00 
Voor alle communicantjes; 

Zaterdag 2 juli 
19.00   
Volkszang o.b.v. Stella Bonten 
1e Jrd. Victor Vaessen; 
Jrd. ouders Henssen-Schmetz en voor 
Jo en Marlies; 
Jrd. Wim Habets en wederzijdse 
ouders; 
Tiny Schoonbrood-Bodelier (o); 
Teun Klinkers (o); 

Maandag 4 juli 
19.00 
Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw 
(st); 
Echtpaar Schrijvers-Wintgens (st); 

Vrijdag 8 juli 
18.30  
Aanbidding 
19.00 
Ouders Knops-Jorissen, Albert, Hub, 
Enny en Winand; 

Zaterdag 9 juli 
10.00  
Patroonsfeest Schutterij St. 
Henricus 
Voor de levende en overleden leden 
van Schutterij St. Henricus; 
19.00  
m.m.v. dameskoor Morgenzang 
Jrd. Chrit Grooten (st); 
Jrd. Stephan Hassert; 
Beppie Mannens-Godschalk (o); 

Maandag 11 juli 
15.00 H. Mis op Overhuizen 

Vrijdag 15 juli 
19.00 
Uit dankbaarheid b.g.v een 90e 
verjaardag; 

Zaterdag 16 juli 
19.00  
m.m.v. zangkoor St. Joseph en 
zangkoor St. Caecilia Heerlerheide 
Jrd. Hans Heijenrath en ouders Cor 
Reinders en Anna Hamers; 
Jo en Finy Bertram-Duizings en ouders 
Bertram-Schepers; 
Jeanny Keulers en voor Leo Theunissen 
(o); 

Maandag 18 juli 
19.00 
Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw (st); 

Vrijdag 22 juli 
19.00 
Voor alle vluchtelingen; 
 

Zaterdag 23 juli 
19.00    
Volkszang o.b.v. Stella Bonten 
Uit dankbaarheid b.g.v. het 50-jarig 
huwelijk van Frans en Gerda Bastin-
Jongen; 
 

Maandag 25 juli 
15.00 H. mis op Overhuizen 
 

Vrijdag 29 juli 
19.00 
Voor vrede in Oekraïne; 
 

Zaterdag 30 juli 
19.00   
Volkszang o.b.v. Stella Bonten 
Jrd. Leo Kleuters, Trautje Kleuters-
Deguelle en Jo Kleuters; 
Jean Kleijnen en leny Kleijnen-Geraets 
(o); 
Maria Vliegen-Drittij (o); 
Frans Knops; 
 

Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere 
Bocholtz 

Rozenkrans 
voor aanvang doordeweekse mis 

18.40 uur  

Beëindiging grafrechten 
De grafrechten van onderstaande graven zijn verlopen: 

NG-1127  NG-1181 NG-1191 OG-0906 

Wegens het ontbreken van de gegevens van de 

nabestaanden/rechthebbenden is het niet mogelijk om deze 

telefonisch en of schriftelijk te benaderen.  

Conform het reglement begraafplaats Bocholtz wordt 

daarom een zichtbare mededeling gemaakt bij het graf en 

via de informatiekast bij de ingang van de begraafplaats.  

Nabestaanden/rechthebbenden van de bovenstaande 

graven worden vriendelijk verzocht om zo spoedig mogelijk 

contact op te nemen met het parochiekantoor te Bocholtz. 

Bij voorkeur op de woensdagochtend tussen 10 en 12 uur. 

Het parochiekantoor is telefonisch bereikbaar onder 

telefoonnummer 045-5441252. 

H. Missen in Hoeve Overhuizen 
Wij herinneren u er nogmaals aan dat elke 2e en 4e maandag 

van de maand om 15.00 uur de H. Mis  in Hoeve Overhuizen 

plaatsvindt. De mis op die maandagavond in de 

parochiekerk van Bocholtz vervalt. 

Ook zijn parochianen welkom om deze maandagmiddag aan 

de viering deel te nemen. 



pagina 10 

 

 

 

Bezoek onze adverteerders 
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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); 
Bertha Winthagen-Muijtjens (nms 
Brtver Dalstraat/Daelsweg); 
Jrd. ouders Ubachs-Wintgens (st.); 

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

Woensdag 6 juli 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur H. Mis 

Voor alle gestorvenen van de 
parochie; 
Voor de vrijwilligers van de 
parochie;` 

Zaterdag 9 juli 
Weekend 15de zondag d/h jaar 
17:30 uur G.K.Z. St. Bernardus 

Zwd. Piet Franken; 
1ste Jrd Jan Habets; 
Bertien Huis-Franssen(o); 
Wiel Hamers (o); 
Astrid Van der Sangen-Voncken 
(verj.) (o); 
Martha Souren-Nix (o); 
Jrd. Mireille Steinbusch; 
Jrd. Johan Schijen en echtgenote 
(st.); 
Echtg. Bisschops-Engelen (st.); 
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 

Woensdag 13 juli 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur H. Mis 

Ans Van Wissen-Morel; Huub Van 
Wissen en Pie Huijnen en overl. fam.
(o); 
Voor alle slachtoffers van de 
Corona - pandemie; 

Zaterdag 16 juli 
Weekend: 16de zondag d/h jaar 
17:30 uur Stella Bonten 

H. Mis uit Dankbaarheid; 
Jrd. echtg. Schijns-Donners (st.);; 

Woensdag 20 juli 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur H. Mis 

Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 
Voor alle vrijwilligers van de 
parochie; 

Zaterdag 23 juli 
Weekend: 17de zondag d/h jaar 
17:30 uur Stella Bonten 

Pater Hub Kleijkers’ 
Bep Hahnraths-De Bie (o);en 
tevens voor Frans Hahnraths; 
Sjir Souren (o); 
Ouders Aelmans -Voncken; 

Woensdag 27 juli 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur H. Mis 

Voor alle slachtoffers van de 
Corona- pandemie; 
Laten we bidden voor vrede in 
Oekraïne; 

Zaterdag 30 juli 
Weekend: 18de Zondag d/h jaar 
17:30 uur Berglijsters 

Gerard Rutten (verj.)  

Kerkdiensten parochie St. Bernardus 
Ubachsberg 

 
 
 

SIMPELVELD 
 

2 juni Hay Heuts 68 jaar Norbertijnenstraat 1 
 
Dat onze overleden dierbaren mogen verrijzen tot nieuw en eeuwig leven ! 

Overleden 

 

 
SIMPELVELD 
18 juni Nele Schmidt  dochter van Sascha Schmidt en Carina Hazelhof Baaksstraat 39 
 

BOCHOLTZ 
21 mei Siënna Schmets dochter van Roy Schmets en Wendy Kleeven Dahliastraat 7 
 

Welkom in onze Kerk! 

Gedoopt 

BOCHOLTZ 
 

23 juli 19.00  
Tot dankzegging t.g.v. 50 jarig huwelijk Frans en Gerda Bastin-Jongen Oude Smedestraat 4 
 

Proficiat en een mooie dag toegewenst. 

Huwelijksjubilea 
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Kindernevendienst 

Tijdens de H. Mis van zondag 10 juli om 11.00 uur is er weer 

een kindernevendienst in de Sint Remigiuskerk. Wij hopen 

de kinderen met velen te mogen begroeten. 

Gesprek met Wilma Heiligers 
Wilma is vrijwilliger van het 

eerste uur bij de 

kindernevendienst. 

Pastoor Clerx zg. kwam 

indertijd van Heerlerheide 

waar de kindernevendienst 

al uitgevoerd werd. Hij heeft 

deze in  Simpelveld 

ingevoerd: vrijwill igers 

gezocht, gaan kijken met de 

g e ï n t e r e s s e e r d e n  i n 

Heerlerheide en na 

voorbereiding eind 1996 

gestart in Simpelveld. 

In de Kindernevendienst 

krijgen kinderen op hun 

eigen niveau verhalen over 

God te horen. 

Zo raken ze vertrouwd met 

het evangelie en kunnen ze hun eigen persoonlijke band 

met God ontdekken en ontwikkelen. 

De kinderen komen samen met de ouders naar de kerk en 

zitten bij hen in de bank. Aan het begin van de mis gaan ze 

met de begeleiders naar een aparte ruimte. Daar wordt het 

evangelie van die zondag voorgelezen in begrijpelijke 

kindertaal. Als het evangelie erg moeilijk is of als er geen 

kinderversie is, wordt er ook wel gebruik gemaakt van een 

spiegelverhaal. Daarna volgt een kringgesprekje. De 

diepgang hiervan is mede afhankelijk van de leeftijd van de 

kinderen. Bij te jonge kinderen is dit moeilijk. Dan volgt de 

verwerking van het thema uit het evangelie middels een 

liedje, puzzel of knutselwerkje. Enige flexibiliteit is hierbij 

wel nodig, vertelt Wilma. Want afhankelijk van de lengte en 

hoeveelheid liederen die in de kerk worden gezongen en de 

lengte van de preek is er meer of minder tijd. Na de 

woorddienst van de mis worden de kinderen terug 

verwacht in de kerk. Soms mag het terugkomen vóór het 

Onze Vader, waardoor er meer tijd is voor het 

kindernevendienst-gebeuren en de kinderen die de 

Communie mogen gaan hieraan kunnen deelnemen. Als de 

kinderen terugkomen in de dienst volgt nog een kort 

gesprekje met de priester. Soms is de insteek van de 

priester anders dan bij de nevendienst. Dat kan ook 

leerzaam zijn voor de kinderen, maar voor de andere 

kerkgangers lijkt het of er beneden bij de nevendienst niets 

is gedaan. Dat is natuurlijk niet zo, maar het onderwerp 

wordt anders benaderd. 

Het werkje of de tekening die de kinderen hebben gemaakt 

gaat mee naar huis. Dat maakt het tevens makkelijker voor 

de ouders om thuis nog eens op het thema terug te komen. 

Het aantal deelnemende kinderen varieert. Vroeger was in 

het klooster bij de zusters de Wijnrank. Een clubje voor 

jongere kinderen en een clubje voor tieners, op woensdag, 

waarbij kinderen  in contact kwamen met geloof. Het werd 

georganiseerd door de zuster van het arme Kind Jezus 

Zuster Marie-Anne , Wilma en andere vrijwilligers leidden 

deze club. Het apostolaat van deze congregatie ( zusters 

v.h. arme Kind Jezus) is werken met kinderen. De Wijnrank 

is door steeds meer afnemende belangstelling na de 

verhuizing van de zusters naar Maastricht, opgeheven. 

Zr. Marie-Anne  geeft momenteel nog steeds catecheseles 

op de lagere school in Simpelveld. 

De Nederlandse Zusters, oorspronkelijk uit Maastricht en 

huize Blankenberg ( Cadier en Keer), die in Simpelveld 

waren komen wonen en waarvan enkele ook lector waren in 

de diensten in de parochiekerk, wonen , na sluiting van het 

klooster in Simpelveld, inmiddels weer in Maastricht. 

De groep vrijwilligers die de kindernevendienst leidt bestaat 

uit een 6-7 tal personen. Per dienst zijn er 2-3 personen 

nodig. Het is moeilijk om mensen voor langere tijd aan de 

groep te “binden”. Veelal haken mensen na 1 of 2 jaar weer 

af. 

Wilma zelf is na de middelbare school opgeleid tot 

onderwijzeres, waardoor het benaderen van kinderen voor 

haar makkelijker gaat dan bij mensen die niet gewend zijn 

met kinderen om te gaan. Na haar opleiding waren er teveel 

onderwijzers, waardoor ze pas na jaren haar 

onderwijsactiviteiten heeft kunnen ontplooien voor de klas. 

Bij de Wijnrank en bij de kindernevendienst kwamen en 

komen deze zeer goed van pas. Door haar activiteiten bij de 

nevendienst werd ze in 1999 gevraagd voor de Wijnrank. 
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In Ubachsberg is geen kindernevendienst maar wel een 

gezinsmis. In Bocholtz is momenteel geen 

kindernevendienst. 

De dienst wordt een keer per maand gehouden. 

Wilma: Je kunt een kind niet leren hoe het moet geloven. 

Maar door naar bijbelverhalen te luisteren en erover te 

praten hoop je dat er iets achterblijft bij de kinderen en  dat 

dit hen later tot een christelijk leven leidt. Elk moment  dat 

mede tot die doelstelling kan leiden is waardevol. De 

kindernevendienst maakt het naar de kerk gaan 

aantrekkelijker voor kinderen. Bijbelverhalen kunnen 

uitleggen waarom we bv. anders/beter met elkaar kunnen 

omgaan. De strekking van het Bijbelverhaal kan bijdragen 

tot het ontwikkelen van normen en waarden die later in het 

leven weer tot hun recht komen. 

Als kartrekker hoopt Wilma dat er betrokken begeleiders 

komen die de nevendienst voor langere tijd willen 

begeleiden. 

Dat de jeugd bereikt wordt en middels de gesprekken die de 

ouders met de kinderen voeren het geloof een plek krijgt in 

hun leven. 

Ook zou het fijn zijn als er meer jongerenwerk ontwikkeld 

wordt. Bv een kindvriendelijke excursie naar de Schat van 

Simpelveld, Mamelis, of naar Rolduc, of naar een museum 

(Houthem St. Gerlach) waar het geloof aan de orde komt en 

waar jongeren een bredere blik op het geloof kunnen 

krijgen. 

Momenteel lijkt, mede door tijdgebrek van kinderen en 

ouders, het bereiken van de jeugd erg moeilijk te zijn. Het is 

een kwestie van prioriteiten stellen en we blijven hopen dat 

ouders de meerwaarde van een gelovige opvoeding weer 

leren waarderen. 

Redactie: mevrouw Jos Henssen 

Telweekenden  

In de weekenden van 14 en 15 mei en 21 en 22 mei vonden in 

de 3 parochies de jaarlijkse kerktellingen plaats  op verzoek 

van het onderzoeksbureau Kaski. 

 

Simpelveld:  zondag 15 mei  158 kerkgangers 

                          zondag 22 mei  138 kerkgangers 

Bocholtz:         zaterdag 14 mei     64 kerkgangers 

                          zaterdag 21 mei     82 kerkgangers 

Ubachsberg:   zaterdag 14 mei   130 kerkgangers 

                          zaterdag 21 mei   105 kerkgangers 
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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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Terugblik processie 
Bocholtz 
Op zondag 19 juni trok dit jaar weer 

de traditionele processie door de 

zonovergoten mooi versierde straten 

van Bocholtz. Een “Dank je wel” aan 

iedereen die hier aan meewerkte. 

Hieronder een impressie van de 

processie en gezellige nazit. 
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Volgende uitgave 26 maart. Inleveren kopij tot 15 maart. 

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 19 maart. 

Volgende uitgave 26 juli. Inleveren kopij tot 15 juli.  

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 19 juli. 
 

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 Vakantie 
 

Ik wens je wat velen niet hebben: tijd. 

Ik wens je tijd 

om verheugd te zijn, en te lachen, 

en wanneer het je past, 

daar iets mee te doen. 

Ik wens je tijd  

voor jouw doen en denken, 

niet voor jezelf alleen 

maar ook om te geven en uit te stralen. 

Ik wens je tijd, 

niet tot haasten en lopen 

maar voor rust in je gemoed. 
 

Ik wens dat Hij bij jou mag blijven 

als tijd voor verwondering 

voor vertrouwen 

in plaats van tijd om naar de klok te kijken. 
 

Ik wens je tijd 

om naar de schepping te kijken, 

en tijd om te groeien… 
 

Ik wens je tijd 

om opnieuw te hopen en te beminnen, 

want uitstel van die tijd heeft geen zin. 

Ik wens je tijd 

om weer jezelf te vinden, 

en elke dag, elk uur 

als een geschenk te ervaren. 

Ik wens je tijd  

om te leven, ten volle 

en er een deugddoende 

en zinrijke vakantie van te maken! 
 

door: Ellen Vanduynslager, uit: Kerk en Leven, bisdom Hasselt 
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