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EN DE BOER PLOEGDE VOORT…..

wijsheid

nostalgie
Laatst viel mij weer eens het gedicht in handen, dat mij
steeds bijzonder geraakt heeft. Het is de Ballade van de
boer van J.W.F. Werumeus Buning, een van de toppers in de
Nederlandse letterkunde. Die liefde voor dat gedicht zal bij
mij wel zijn vanwege mijn herkomst als boerenzoon, maar
er zijn een aantal aspecten die mij aanspreken. Het gedicht
komt mij ook in gedachte, nu de landbouwsector zo in
onzekerheid verkeert.
Ik zie vanuit mijn jeugd in gedachte de boer nog achter zijn
ploeg aanstappen, de hele dag door, tien uur lang met een
snelheid van 3-4 km per uur: 35 kilometers per dag. Dagen
achter elkaar. Meerdere Kennedymarsen per week. De
ballade schetst het doorzettingsvermogen van de landman.
Maar ondanks het zware werk is hij met hart en ziel
verknocht aan zijn boerenbestaan.

Tijdens zijn zweten en zwoegen achter de ploeg stond het
verstand van de boer niet op nul. Menigeen zou zich een
gezond boerenverstand toewensen. Heel de schepping en
heel het leven ging in zijn gedachten aan hem voorbij. Hij
dacht erover na. Hij bewonderde de Schepper en aanbad
Hem. Hij wist, dat hij enkel ploegen en zaaien kon, maar dat
het God is die wasdom geeft.
Het jonge graan werd altijd groen,
de sterren altijd licht,
Gods woord streed in de wereld voort
en de boer heeft het gehoord.
zwaar
De idylle van het boerenbestaan was toch niet zo idyllisch.
Oorlogsomstandigheden konden het leven zwaar teisteren.
Soldaten namen zich wat ze zagen. Brandstichting, roof,
verkrachtingen, het ging niet aan het boerenerf voorbij.
Men heeft de boer zijn hof verbrand,
Zijn vrouw en os vermoord;
Dan spande de boer zichzelf voor de ploeg,
Maar de boer hij ploegde voort.
volharding

keerpunten en continuïteit
In het gedicht worden een aantal situaties geschilderd in de
wereldgeschiedenis, waarbij iedereen stilstaat, omdat ze
een wending in de tijd uitdrukten. En telkens wordt ook de
continuïteit verwoord in het refrein: “En de boer, hij
ploegde voort.”

Zozeer is de boer vergroeid met zijn bestaan, dat waar een
ander moedeloos en opstandig zou worden, de boer toch
volhoudt, voortploetert en voortploegt. Hij hoorde het lied
van de leeuwerik en genoot van de natuur. Dat was hem
genoeg. En daarom ploegde de boer verder voort.
Zo menigeen lei de ploegstaart om,

Er stonden drie kruisen op Golgotha,

en deed het werk niet voort,

Maar de boer hij ploegde voort.

Maar de leeuwerik zong hetzelfde lied,

Magdalena, Maria, Veronica,

en de boer hij ploegde voort.

Maar de boer hij ploegde voort.
En toen zijn akker ten einde was,

geloven

toen keerde de boer de ploeg

De wereld van de dichter J.W.F. Werumeus Buning,
verwoord in de Ballade van de boer, bestaat niet meer.

en hij knielde naast zijn ploeg in het gras,
en de boer, hij werd verhoord.

Lees verder op pagina 3
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Onderlinge begrafenis- en crematievereniging

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

e-mail: administratie@helptelkander.org

internet: www.helptelkander.org

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






Hoge uitkering: De uitkering bij overlijden bedraagt € 5.000. Dit is het hoogste bedrag van alle begrafenisen crematieverenigingen van Limburg.
Lage contributie
Snelle en zorgvuldige dienstverlening
Goede bereikbaarheid
Uit te keren bedrag is vrij besteedbaar

Voor een persoonlijke uitvaart die aansluit bij uw wensen! Wilt u een afspraak? Bel of
e-mail met Mw Tatjana Haagen, tel: 045-5442476. e-mail: administratie@helptelkander.org
Voor het regelen van de uitvaart, neemt u contact op met ons via 045-5442476.
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Geloven had in die wereld een vanzelfsprekendheid. Die
plaats heeft het geloof verloren. Ook bij menige boer. Maar
we kunnen weer leren van de verwondering van die dichter,
die zijn tijd beschreef. De landman van die dagen geloofde
in de Schepper, want hij wist zeker dat de werkelijkheid
groter is dan dat wat hij met zijn ogen kon zien.
Ook de landbouw uit de tijd van de dichter is niet meer.
Natuurlijke beperkingen en kaders die eigen waren aan de
landbouw in de tijd van de dichter zijn doorbroken.
Schaalvergroting is het toverwoord geworden. Alles wordt
berekend. Landbouw is een technisch verhaal geworden.
Oogst en opbrengst zijn een prestatie geworden en worden
niet meer als een geschenk ervaren.

In Nederland is 15 augustus, in tegenstelling tot de ons
omringende landen, geen maatschappelijke vrije dag. Met
het feest van Maria Tenhemelopneming begint een periode
van 30 dagen waarin tal van belangrijke Mariafeesten op de
kalender staan, waaronder Maria Koningin (22 augustus,
octaafdag van Maria Tenhemelopneming), Maria Geboorte
(8 september) en Naam van de Heilige Maagd Maria (12
september).
In het dagelijks taalgebruik wordt Maria Tenhemelopneming
ook wel Maria Hemelvaart genoemd. Het is evenwel niet zo
dat Maria uit eigen kracht "ten hemel gevaren" is, zoals dat
voor haar Zoon geldt (Hemelvaart). Het feest lijkt zich te
hebben ontwikkeld uit de jaarlijkse viering van de wijding
van een Maria-kerk tussen Jeruzalem en Bethlehem. Dit
feest werd zeker al rond 430 gevierd.
In de christelijke iconografie verwijst het woord naar de
voorstelling van Jezus die zijn overleden moeder Maria ten
hemel voert. In de Orthodoxe Kerken worden bij deze
voorstelling vaak simultaan drie gebeurtenissen uitgebeeld:

Toch moeten wij ons bewust blijven van onze
verbondenheid met God, zonder welke geen mens als goed
mens leven kan. Geloven betekent letterlijk in het Latijn “je
hart geven”. Dan zijn we niet egoïstisch, maar bescheiden
en dankbaar. Dan willen wij niet alles naar onze hand zetten
in het dagelijkse bestaan. Aan de oorsprong van vele crises
liggen menselijke schaduwkanten: “Nooit genoeg en het
doel heiligt alle middelen”. Tevredenheid, dankbaarheid,
geloof, eerbied voor de natuur, liefde en hoop worden
verpersoonlijkt in de boer die luistert.

1: het inslapen (dormitio) van Maria met de apostelen rond
haar sterfbed.
2: de eigenlijke tenhemelopneming,
3: de kroning van Maria in de hemel (hetgeen ook deel
uitmaakt van de Mariale devotie in de Katholieke Kerk).

Een stem sprak tot aarde, hemel en zee
En de boer heeft haar gehoord:
"Ter wille van de boer die ploegt
bestaat de wereld voort!"
Dr.Hub Schnackers, em.

Maria Tenhemelopneming 15 augustus
De in de volksmond ook wel eens gebruikte term 'Maria
Hemelvaart' is volgens het katholieke geloof niet juist,
omdat Maria - in tegenstelling tot Christus - niet zelf ten
hemel opstéég, maar door God in de hemel werd
opgenómen. Op 1 november 1950 werd de
Tenhemelopneming van Maria met ziel en lichaam door
paus Pius XII tot dogma verklaard.

Deze afbeelding is overgenomen van davenation.com.
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Zegening kroedwusj

Dankviering communicantjes van
Bocholtz
In Bocholtz heeft de dankviering voor de communicantjes
die onlangs hun communie deden, plaatsgevonden op
vrijdag 1 juli jl.
In de dankviering hebben de
kinderen een deel van hun
ontvangen
communiegeld
ingezameld voor een goed doel.
In Bocholtz was dit geld
bestemd voor KIKA.

Het zegenen van de kroedwusj, een bosje (wusj) van
kruiden (kroed) gebeurt in veel Limburgse dorpen jaarlijks
op dezelfde dag.
De kroedwusj is een boeket met zeven veldkruiden die de
bezitter ervan moesten beschermen tegen allerlei onheil
zoals o.a. het inslaan van de bliksem.
De kruiden moesten op de dag voor Maria
Tenhemelopneming, dus op 14 augustus worden geplukt. Ze
mochten alleen met de hand worden geplukt omdat het
metaal van een mes de magische kracht kon verbreken. Ook
moesten de kruiden voor zonsopgang worden geplukt.
De kruiden werden samengebonden met lichtblauwe linten
met een lengte van zeven el. Daarna nam men de kruiden
mee naar de kerk om te laten zegenen. Vervolgens hing
men de kroedwusj thuis boven de deur van het huis of van
de stal.
Bij onheil werden een paar takjes in het haardvuur gegooid.
Vaak werd hierbij gebeden tot Sint Donatus, patroon van
het onweer of werd het Sint-Jans-evangelie gelezen. Dit
omdat ook het Sint-Janskruid in de kroedwusj voorkomt.
Het gebruik herinnert aan het brandoffer dat ten tijde van
de Germanen aan de dondergod Thor (Donar) werd
gebracht. Ook werden de kruiden gebruikt als geneesmiddel
voor mens en dier.

Dankviering communicantjes van
Ubachsberg
In Ubachsberg heeft de dankviering voor de
communicantjes die onlangs hun communie deden,
plaatsgevonden op woensdag 13 juli jl.
In de dankviering hebben de
kinderen een deel van hun
ontvangen
communiegeld
ingezameld voor een goed doel. In
Ubachsberg was dit geld bestemd
voor Save the Children.

Op Sint Jan, het feest van Johannes de Doper, werd de
inmiddels gedroogde “Kroedwusj” verbrand. Dit gebruik is
bekend als het Sint-Jansvuur. Op deze dag geplukt SintJanskruid, echte kamille of absint-alsem zou extra veel
kracht hebben en bescherming bieden tegen brand en
ziektes maar ook tegen heksen, duivels en spoken.
Van oorsprong was het een heidens gebruik dat door de
Christelijke kerk is overgenomen en gekerstend.
De magische ritus van het plukken van kruiden bij een
bepaalde maanstand die de mensen in voorchristelijke tijd
doormaakten werd vervangen door het zegenen van een
kruidenbos waarbij men zich tot God, de schepper van het
gewas, richtte. De Germaanse druïden verbrandden een
kruidenbos ter ere van de Godin Freya. Bij de kerstening
werd Freya vervangen door Maria.
Het feest wordt in Limburg al sinds de 10e eeuw gevierd. In
de archieven van het Stift van Houthem-Sint-Gerlach wordt
in 1519 een “Onser Liever Frauwen Kruytweyngh Dach”
vermeld. Het is niet toevallig dat juist op een feest voor
Maria de kruiden worden gezegend.
Volgens een oud gebruik werd Maria aangeduid met namen
die ontleend zijn aan de plantenwereld. Velen zien haar als
een bloem waaruit Jezus als vrucht ontsproot.
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De apostelen troffen in het graf van Maria enkel een
kruidenbos aan omdat zij zelf was verrezen. Natuurlijk is het
ook de tijd dat veel van de gebruikte kruiden bloeien en is
het net het midden van de oogstmaand.
Een kroedwusj is samengesteld uit minimaal zeven
verschillende kruiden, bloemen en graansoorten. Er moeten
twee granen, twee geneeskrachtige kruiden en twee
kruiden die onweer weren in zitten. Daarnaast wordt als
zevende kruid een blad van walnoot (juglans regia)
toegevoegd omdat de bladeren hiervan weer uit zeven
blaadjes bestaan. Men beweert ook dat bliksem nooit in een
notenboom inslaat.
De precieze samenstelling van de kroedwusj varieert van
plaats tot plaats. Wel zit er bijna overal boerenwormkruid
(tanacetum vulgare), bijvoet (artemisia vulgaris) en absintalsem (artemisia absinthimum) in. In de 17e en 18e eeuw
werd boerenwormkruid door kinderen veel geplukt en dan
verkocht. In de Voerstreek zit er altijd wilde marjolein
(origanum vulgare) en boerenwormkruid (Tanacetum
vulgare) in.
Voor de graansoorten neemt men meestal tarwe (triticum
vulgare), rogge (secale cereale) of haver (avena sativa).
Bij de geneeskrachtige kruiden kan men kiezen uit
duizendblad (achillea millefolium), boerenwormkruid
(tanacetum vulgare), tormentil (potentilla erecta), echte
kamille (matricaria recutita) , bijvoet (artemisia vulgaris),
absint-alsem (artemisia absinthimum) , veldsalie (salvia
pratensis), smeerwortel (symphytum officinale), valeriaan
(valeriana officinalis) en engelwortel (angelica sylvestris).

Volgens de traditie werden de zeven kruiden in het graf van
Maria gevonden.
Zeven is sowieso een belangrijk getal in de
kerkgeschiedenis. Het is het getal van de volheid of
volmaaktheid. De kroedwusj is door zijn samenstelling uit
zeven kruiden waarvan één ook nog zeven bladeren, een
symbool hiervan. In de voorchristelijke tijd hield het getal
verband met de zeven hemellichamen Saturnus, Mars,
Jupiter, Venus, Mercurius, Zon en Maan. Ook in het gewone
leven nam het getal een belangrijke plaats in en werd dus al
snel overgenomen door de Christelijke leer. In de bijbel
komt het getal zeven maar liefst 260 maal voor. In de
Rooms-Katholieke leer staat zeven onder meer voor de
schepping die in zeven dagen werd voltooid, voor de zeven
werken van barmhartigheid, de zeven wijdingen van het
priesterschap
en
de
zeven
sacramenten.
Het feest van de kroedwusj-zegening wordt jaarlijks nog
gevierd in allerlei Limburgse dorpen.
Bron: website Eifelnatur
De zegening van de kroedwusj vindt plaats in:
Ubachsberg:
Op zaterdag

13 augustus in de H. Mis van 17.30 uur

Simpelveld:
Op maandag 15 augustus in de H. Mis van 10.00 uur
Bocholtz:
Op maandag 15 augustus in de H. Mis van 19.00 uur

Het waren zowel kruiden die dienden bij het bestrijden van
ziektes van mensen als van dieren. Onweer of onheil wordt
geweerd door bijvoet (artemisia vulgare), koninginnekruid
(eupatoria cannabinum) dat ook wel donderkruid wordt
genoemd, koningskaars (verbascum thapsus), wilgenroosje
(epilobium angustifolium), klaproos (papaver rhoeas) en
Sint-Janskruid (hypericum perforatum).
Soms wordt er ook nog huislook (sempervivum tectorum).
klaver (trifolium sp.), echte guldenroede (solidago
virgaurea) en duizendguldenkruid (centaurium sp.) aan
toegevoegd. Waar men uitgaat van de samenstelling van 2
broodgranen, 1 boomvrucht en enkele geneeskruiden werd
vaak een tak van appel (malus sylvestris) of peer (pyrus
communis) eraan toegevoegd. Hier en daar is ook het
toevoegen van takjes van de op Palmzondag gezegende
buxus (buxus sempervirens) gebruikelijk.
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Gespecialiseerd in de verzorging van dagtochten
* Vergaderingen
* Bruiloften
* Partijen
* Recepties
* Koffietafels
* Bedrijfsfeesten
* Babyborrels
* Communiefeesten

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

Restaurant en Partycentrum

Le Montagnard
Dirkstraat 2, 6367 HW Ubachsberg
Telefoon 045-5754443, 06 22 450 828
E-mail info@montagnard.nl, internet www.montagnard.nl
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Kerkdiensten parochie Sint Remigius
Simpelveld
Zondag 31 juli

Zondag 14 augustus

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;

Zwd. Hub Ploumen;
Jrd. Jacques Lardinois en Angeline
Schuurman (st);
Anna Schröder-Leunissen (o);
Maria Knops-Aretz (o);
Lei Dautzenberg;
Jrd. Traut Habets en zoon Patrick,
tevens jrd. voor Leo Muller;

18e

zondag d/h jaar
11.00

Dinsdag 2 augustus
18.30
Aanbidding
19.00

Huub Schijnen (o);

Donderdag 4 augustus
19.00

Jrd. Hans Jagemann en ouders
Kockelkoren-Pelzer;

Zondag 7 augustus
19e zondag d/h jaar
11.00

20e

zondag d/h jaar
11.00

10.00 Zegening Kroetwusch
Maria Tenhemelopneming
Levenden en overleden weldoeners
Kapel “Sterre der Zee”;
Jrd. Johan en Marieche LennertzEggen (st);
Jrd. Tony Görtzen en voor dochter
Annet tevens voor wederzijdse families
Görtzen en Ramakers;

Dinsdag 16 augustus
19.00

Dinsdag 9 augustus

21e zondag d/h jaar
11.00

19.00

Huub Schijnen (o);

Donderdag 11 augustus
19.00

Voor de zieken van onze parochie;

19.00

Huub Schijnen (o);

Maandag 15 augustus

1 jrd. Gerda Conraads-Vreuls;
Martien Breemen (o);
Lieske Spork-Vijgen (o);
Jrd. ouders Jorissen-Weerts (st);
Jrd. Mia Rijsterborgh-Pelzer tevens
voor Antonie Rijsterborgh en
schoonzoon Wim Knops;
e

Dinsdag 23 augustus

Echtp. Huveneers-van Ophoven (st);

Donderdag 18 augustus
19.00

José Vogt-Bröcheler (o);

Zondag 21 augustus

Donderdag 25 augustus
19.00

Voor alle inwoners van Oekraïne;

Zondag 28 augustus

22e zondag d/h jaar
11.00 Kerk.zangkoor Harmonia
1e collecte eigen kerk
2e collecte MIVA
Zwd. Sjef Meister;
1e jrd. Jo Laven;
Jrd. Pierre en Maike BleijlevensMeertens;
Huub Wierts (o);
Bert van Lieshout (o);
Jrd. ouders Wierts-van Schaijk (st);
Jrd. Sjef Frijns en ouders LerschenPelzer en fam.;
Jrd. ouders Anna en Johan Vliex (st);
Jrd. ouders Vaessen-Vrusch;
Jrd. ouders Hubert Hamers en Agnes
Hamers-Pelzer en familie;

Dinsdag 30 augustus
19.00

Voor alle parochianen;

Zwd. Piet van Tilburg;
Jrd. ouders Leo en Louisa HeutsLumeij (st);
Chrit Schobbers (o);
Lei Krings (o);
Jo Leunissen (v.w. verjaardag);

Waarom de feestdag van een heilige
vaak z’n sterfdag is
Elke heilige heeft z’n eigen feestdag op de kerkelijke kalender. Zodra
iemand zalig of heilig verklaard wordt, wordt die datum door ‘Rome’
vastgesteld. De liturgische feestdag van een heilige is een vrolijke dag,
zeker voor de mensen die een speciale verering voor die betreffende
heilige hebben.
Naast de viering in de kerk worden er soms ook meer wereldse feesten
aan gekoppeld. Dat klinkt allemaal heel feestelijk. Maar wie dan de

levensgeschiedenis erbij pakt, zal ontdekken dat de feestdag van de
heilige meestal zijn of haar sterfdag is. Dat zou je opmerkelijk kunnen
noemen. Wij zijn gewend om feest te vieren op iemands geboortedag of
op een dag die om de een of andere reden bijzonder is in iemands leven
en niet op z’n sterfdag. Toch ligt dat bij de feestdag van een heilige net
even iets anders. De dag waarop iemand op aarde sterft, wordt gezien
als het moment waarop hij of zij geboren wordt in de hemel. Zeker bij
heiligen mogen we daarvan uitgaan. We vieren dus wel degelijk een
verjaardag: die van de aankomst van deze heilige op z’n definitieve
bestemming: bij God.
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Lei’s
schilderwerken
Oude Schoolstraat 2c
6367 HD Ubachsberg
tel:045-5750108
Mail: info@boerderijwinkelgebrspee.nl
www.boerderijwinkelubachsberg.nl

Laat u verrassen en maak
kennis met onze ambachtelijke
producten op het gebied van
AGF, Brood en Gebak, Vlees en
Zuivel, en proef het verschil.

Voor binnen- / buitenwerk
en onderhoud

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

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

Maandag 1 augustus
19.00

Voor alle vrijwilligers;

Vrijdag 5 augustus
18.30 Aanbidding
19.00
Hein Vanhommerig;

Zaterdag 6 augustus

19.00 orgelspel Stella Bonten
Teun Klinkers (o);
Lies Janssen-Huppertz, Sjef Janssen
en dochter Desirèe Wenders-Janssen
(o);
Jrd. Martin Vanhommerig;

Maandag 8 augustus

15.00 H. Mis op Overhuizen

Vrijdag 12 augustus
19.00

Voor de intenties uit het intentieboek;

Zaterdag 13 augustus

19.00 orgelspel Stella Bonten
Zwd. Piet Schlechtriem;
Rietje Weijers-Steinschuld (o);

Maandag 15 augustus

Maria Tenhemelopneming
Zegening Kroetwusj
19.00
M.m.v. dameskoor Morgenzang
Ouders Knops-Jorissen, Albert, Hub,
Enny en Winand;
Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw
(st);
Ouders Vaessen-Grooten en de
overledenen van de familie Vaessen;

Vrijdag 19 augustus
19.00

Zaterdag 20 augustus

19.00
M.m.v. dameskoor Morgenzang
Jrd. ouders Haagen-Knops;
Jrd. Ria Jaminon-Senden;
Antje en Joep van Ermingen-Salden en
zoon Jo (st);

Maandag 22 augustus

15.00 H. Mis op Overhuizen

Vrijdag 26 augustus
19.00

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

Zaterdag 27 augustus

19.00 m.m.v. Schola Cantorum
1e Collecte eigen kerk
2e Collecte voor MIVA
1e Jrd. Marie-Louise Jorissen-Vaessen
(o);
Maria Vliegen-Drittij (o);
Frans Knops;

Maandag 29 augustus
19.00

Voor de jeugd;

Ter intentie van onze parochie;

MIVA kerkcollecte
In het weekend van 27 en 28
augustus 2022 vindt tijdens de
missen in de parochies Simpelveld-Bocholtz en Ubachsberg
de jaarlijkse MIVA-collecte plaats
Dit jaar vraagt stichting MIVA via de parochies aandacht
voor het bereikbaar maken van medische zorg voor de
meest kwetsbaren in Tanzania.
Het ziekenhuis van pionier Geofrey biedt zorg aan mensen
in een groot gebied in het westen van Tanzania. Bijna
honderdduizend mensen verspreid over 24 dorpen zijn van
de gezondheidszorg die het ziekenhuis biedt afhankelijk.
Het ziekenhuis doet aan zogeheten ‘outreach’-missies:
doktoren en verpleegkundigen reizen af naar de
omliggende dorpen en vertellen mensen over hoe ze ziektes
kunnen voorkomen. Daarnaast moeten patiënten soms met
spoed naar het grotere ziekenhuis in Mwanza, omdat het
ziekenhuis in Sumve geen intensive care heeft.

Vervoer is onmisbaar voor het ziekenhuis van Sumve, zowel
voor preventie als voor noodgevallen. “Door onze
samenwerking met het ziekenhuis in Mwanza kunnen we
steeds meer diensten aanbieden,” zegt Geofrey. “Het voelt
erg goed dat we mensen uit de gemeenschap steeds beter
kunnen helpen. We worden bijgestaan door God.”
Wij danken u heel hartelijk voor uw gulle gaven.
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Ontsteek een digitaal kaarsje
Op ons website www.de-pelgrim.nl kunt u ook digitaal een
kaarsje aansteken.

Kicken
Technisch Onderhoud

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

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

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

We ontsteken een kaars
om onze wanhoop te verdrijven
als teken
dat we durven geloven
dat de duisternis niet zal overheersen
en dat er licht zal zijn voor iedereen
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Kerkdiensten parochie St. Bernardus
Ubachsberg
Zaterdag 30 juli

Weekend: 18 de Zondag d/h jaar
17:30 uur Berglijsters
Gerard Rutten (verj.)

Woensdag 3 augustus
18:40 Rozenkransgebed
19:00 uur H. Mis

Voor alle slachtoffers van de Coronapandemie;
Laten we bidden voor vrede in
Oekraïne;

Zaterdag 6 augustus

Weekend: 19 de Zondag d/h jaar
17:30 uur orgelspel Stella Bonten
Zwd. Frans Hahnraths en Bep
Hahnraths-De Bie;
Bertha Winthagen-Muijtjens (o);
Lieske en Willie van de Laar-Lindelauf
en voor Jacob Coenen;
Ouders Hutschemaekers-Schins en
overl v.d. fam. Marell-Coenen;

Woensdag 10 augustus
18:40 Rozenkransgebed
19:00 uur H. Mis

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

Zaterdag 13 augustus

Weekend: Viering Maria ten
Hemelopneming
Zegening Kroetwusj
17:30 uur Volkszang
Mia Vrouwenraets-Sluijsmans en overl.
ouders Vrouwenraets-Souren;
Mia Klinkenberg-Clermont;
Jrd. Hub Hensgens en t.i.v de ouders
Hensgens en Habets;
Jrd. Annie Franssen-Schijns (st.);
Echtg. Bisschops-Engelen (st.);

Woensdag 17 augustus
18:40 Rozenkransgebed
19:00 uur H. Mis

Piet Franken (o);
Voor alle zieken van de parochie;
Voor de vluchtelingen;

Zaterdag 20 augustus

Weekend: Viering H. Bernardus
17:30 uur GKZ St. Bernardus
Pater Hub Kleijkers;
Leo Zinzen en Bertie Zinzen-Maassen;
Ans Van Wissen-Morel en Huub Van
Wissen; Pie Huijnen en overl.fam. (o);
Jrd. Ouders Hutschemaekers-Hesdahl
en zoon Ben;
Jrd. ouders Aelmans-Ackermans (st.);
Ouders Herberichs-Conjaerts (st.);
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);

Woensdag 24 augustus
18:40 Rozenkransgebed
19:00 uur H. Mis

Laten we bidden voor alle dopelingen;
Voor alle ontheemden;

Zaterdag 27 augustus

Weekend: 22 ste Zondag d/h jaar
17:30 uur orgelspel Stella Bonten
1e collecte eigen kerk
2e collecte MIVA
Bep Hahnraths-De Bie en Frans
Hahnraths (o);
Jrd. Eugène Klinkenberg en t.i.v. zus
Els en broer Sjef (st.);
Jrd. ouders Pakbier-Bex en overl.
familieleden (st.);

Woensdag 31 augustus
18:40 Rozenkransgebed
19:00 uur H. Mis

Voor alle slachtoffers van de Coronapandemie;
Laten we bidden voor vrede in
Oekraïne;
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);

Zaterdag 3 september

Weekend: 23 ste Zondag d/h jaar
17:30 uur orgelspel Stella Bonten
Bertha Winthagen-Muijtjens (o);
Hub Ernes;
Leo Zinzen en Bertie Zinzen-Maassen;
Gerard Rutten (verj.)

Patroonsfeest H. Bernardus
Op zaterdag 20 augustus om 17.30 uur viert de parochie Ubachsberg de patroonheilige van de kerk:
Sint Bernardus. De H. Mis wordt opgeluisterd door het GKZ St. Bernardus.
Wie was de H. Bernardus?
Bernardus groeide op als een van de jongste kinderen van een niet al te rijke grondbezitter. Hij was
enorm sterk in het beïnvloeden van mensen. Dat blijkt uit een anekdote die verhaalt dat hij in Cîteaux
aankwam in het gezelschap van al zijn broers. In 1112 trad hij in dit strenge klooster, de bakermat van
de cisterciënzerorde, die sindsdien een hoge vlucht nam. Na één jaar als novice en twee jaar als
gewoon monnik kreeg Bernard al in 1115 opdracht het derde dochterhuis van Cîteaux , het klooster
Clairvaux te stichten, dat op zijn beurt een middelpunt werd van vele nieuwe kloosterstichtingen.
Tot aan zijn dood in 1153, zou hij abt blijven, al slaagde hij erin deze opdracht te combineren met een
druk leven als prediker, schrijver en denker. Hij was een man van actie, onophoudelijk reizend door
Europa, waarbij hij ketterijen neersloeg en de Tweede kruistocht predikte. Hij liet 350 preken na, meer dan 500 brieven en een
aantal verhandelingen.
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Uitstapje misdienaars
Enkele malen per jaar wordt voor de misdienaars, als
compensatie voor hun inzet, een gezellig uitstapje
georganiseerd.

Op vrijdag 1 juli jl. is de hele groep jongens en meisjes van
onze 3 parochies gaan bowlen. Daarna werden zij
getrakteerd op frietjes met……..

De ervaring leert dat kinderen het heel leuk vinden om met
enige regelmaat de “belangrijke” functie van misdienaar te
vervullen. Misdienaars en acolieten helpen de priester bij de
liturgische vieringen in de kerk, zoals bijvoorbeeld bij het
aandragen van de gaven van brood en wijn bij de offerande.
Zij assisteren o.a. met de wierook en begeleiden het
voorlezen van het evangelie met kaarsen.

Oproep !!
Lijkt het je leuk om misdienaar te worden en heb je je Eerste
Heilige Communie gedaan dan nodigen wij je graag uit om
een keertje te komen kijken!
Ook kinderen die in het jaar dat ze de communie doen graag
misdienaar willen worden, mogen voordat ze de communie
hebben gedaan wel alvast mee oefenen.
De misdienaargroep bestaat uit enthousiaste jongens en
meisjes, die helpen tijdens de verschillende kerkdiensten.
Meestal wordt gewoon de term ‘misdienaar’ gebruikt, ook
als het meisjes betreft, hoewel voor hen de laatste tijd ook
soms de term ‘misdienettes’ gebruikt wordt.
Naast de gebruikelijke heilige missen zijn de misdienaars
present bij de processie en bij andere kerkelijke
‘feestelijkheden’ door het jaar. Enkele keren per jaar is er
een uitstapje met de hele groep, vergezeld door de
coördinator, kosters en één van de priesters.
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Praktijk voor Osteopathie
en

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

Doctor Ottenstr 48 - Simpelveld
voor afspraken
045-5441817
0650938824
ralfbaggen@gmail.com
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Een impressie van de processie en nazit in Ubachsberg
In Ubachsberg was jong en oud deze processiezondag al vroeg in de weer met het aanbrengen van prachtige
straatversieringen. Als vanouds trok een sfeervolle processie door ons dorp. Na afloop was er een gezellige nazit op het
kerkplein. Dank aan de werkgroep processie, alle vrijwilligers en
verenigingen voor ieders inzet: een feest van verbinding en
verbroedering.

KRONIEK
Overleden
UBACHSBERG
22 juni

Frans Hahnraths

91 jaar

zorgcentrum Hoeve Overhuizen, Bocholtz

24 juni
3 juli
13 juli

Piet van Tilburg
Hub Ploumen
Sjef Meister

88 jaar
99 jaar
82 jaar

zorgcentrum Klein Gulpen
Romeinenstraat 6
Vliexstraat 20

24 juni
6 juli

Piet Schlechtriem
Marlies Beckers-Hamers

76 jaar
71 jaar

zorgcentrum Leontine Amstenrade
Groeneweg 45

SIMPELVELD

BOCHOLTZ

Gulpen

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

UBACHSBERG
17 juli

Savi Crombach

Gedoopt
zoon van Anne Crombach

Widdershovenstraat 3

SIMPELVELD
26 juni
2 juli
10 juli

Cas Dumoulin
zoon van Sander Dumoulin en Kelly Dumoulin-Olischlager Molsberg 96
Milan Offermans zoon van Ramon Offermans en Cindy Offermans-Lenssen Kanthuisstraat 35
Kyla Hennen
dochter van Kenny Hennen en Mandy Radermacher
Min. Ruijsstraat 69 Bocholtz

BOCHOLTZ
2 juli
3 juli

Fleur Spirk
Theij Smeets

dochter van Melvin Spirk en Roxanne Vandenhove
zoon van Rob Smeets en Lianne Valkenberg

Welkom in onze Kerk!
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ADRESSEN

Vakantiedoeboek voor onze kids

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

De zomervakantie staat voor de deur; het RKKids
vakantiedoeboek is digitaal beschikbaar via:
https://rkkids.nl/vakantiedoeboek.
Dit jaar speciale aandacht voor de Eucharistie en de Heilige
Geest in het vakantiedoeboek. We hopen dat de kinderen van
onze parochies er gebruik van maken.

Fijne vakantie

Het pastorale team en de redactie van het parochieblad
wensen u een fijne vakantie en een mooie zomer! We hopen
dat u allemaal kunt genieten van deze periode waar u ook
bent, ver weg of gewoon thuis.

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
Bocholtz:
Dhr. Jo Steinbusch
Ubachsberg: Dhr. Jan Driessen

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

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

COLOFON

Volgende uitgave 30 augustus. Inleveren kopij tot 19 augustus.
Opgeven van misintenties is mogelijk tot 23 augustus.
E: redactie@de-pelgrim.nl

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

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