september 2022 - 9e jaargang no. 105

De trein van het leven

Maar bedenk wel: er is geen terugreis. Laat ons de reis zo
aangenaam mogelijk maken. We reizen tenslotte maar één
keer.

Het leven is als een treinreis.
Het hoeft geen TGV te zijn. Gewoon een interregiotreinstel
of een intercity of een stoptrein zijn prima.
Mensen stappen op en mensen stappen uit.
Er zijn haltes met een gelukkig weerzien en haltes met een
droevig afscheid.
Als we geboren worden stappen we op de trein. We
ontmoeten onze oudersen denken dat ze de hele reis bij ons
zullen blijven.
De realiteit is echter anders.
Ze stappen noodgedwongen uit op een station en laten ons
alleen achter in de trein, zonder hun gezelschap, liefde en
genegenheid.
Er stappen ook weer andere mensen in.
Mensen die tijdens de verdere reis voor ons heel belangrijk
zullen zijn.
Het zijn onze broers en zussen, onze vrienden en alle
andere mooie mensen die van ons zullen houden.
Voor sommigen is de reis een leuk uitstapje.
Voor anderen is het helaas een droevige reis met loodzware
bagage.
Nog anderen staan steeds klaar om iemand anders in de
trein te helpen.
Sommigen laten na het uitstappen een grote leegte achter.
Anderen stappen in en snel daarna weer uit en geven ons
enkel de tijd om hen vluchtig te ontmoeten.
Soms zijn we verrast dat sommige medereizigers waarvan
we houden in een ander rijtuig gaan zitten en ons verder
alleen laten reizen.

Laten we proberen onze reisgenoten te begrijpen en laten
we zoeken naar de mooiste kanten van elk van hen.
Weet dat er op elk moment van de reis een van onze
reisgenoten
ons
begrip
nodig
kan
hebben.
Ook wijzelf kunnen op een bepaald moment behoefte
hebben aan iemand die ons begrijpt.
Het grote mysterie van de reis is dat we niet weten wanneer
we zullen moeten uitstappen.
We weten ook niet wanneer onze reisgenoten zullen
uitstappen.
Zelfs niet degene die naast ons zit.
Ik denk dat ik heel droevig zal zijn als ik moet uitstappen.
Ik ben er zelfs zeker van.
Het afscheid nemen van alle lieve mensen die ik ontmoet
heb in de trein, hen achter laten zal heel pijnlijk zijn.
Maar ik ben ervan overtuigd dat ook ik eens zal aankomen
op het hemels Centraal Station, en dat ik door de stralende
Stationschef zal verwelkomd worden, die ik dan ook als
Conducteur en de Begeleider van de “trein van het leven”
helemaal zal herkennen. Ik zal daar iedereen weer terugzien
met veel betere bagage dan waarmee ze vertrokken waren.
Ik zal gelukkig zijn dat ook ik hen betere bagage en een
aangenamere reis bezorgd heb. Lieve vrienden, laat er ons
er zinvolle levensreis per trein van maken.
Laat ons ervoor zorgen dat we goed contact houden met de
Treinbegeleider, liefdevol oog hebben voor onze
reisgenoten en vruchtbare herinneringen achterlaten op het
moment dat we uitstappen.

Natuurlijk houdt niemand ons tegen om hen in dat andere
rijtuig te gaan opzoeken.
Soms kunnen we echter niet meer naast hen gaan zitten
omdat die plaats al is ingenomen door een ander.
Dat is niet erg. Zo is de reis nu eenmaal: vol dromen en
verrassingen, vol ontmoetingen en afscheid nemen, van
mee- en tegenvallers.
pagina 1

Bezoek onze adverteerders

Onderlinge begrafenis- en crematievereniging

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

e-mail: administratie@helptelkander.org

internet: www.helptelkander.org

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






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

Voor een persoonlijke uitvaart die aansluit bij uw wensen! Wilt u een afspraak? Bel of
e-mail met Mw Tatjana Haagen, tel: 045-5442476. e-mail: administratie@helptelkander.org
Voor het regelen van de uitvaart, neemt u contact op met ons via 045-5442476.
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NATIONALE ZIEKENDAG,

houdt niet in dat allen per definitie zielige eenzame mensen
zijn. Een kleine wereld betekent niet automatisch dat je
alleen maar achter de geraniums zit. Maar precies zoals
“normale” mensen vinden ook zij aandacht leuk of als
iemand op de koffie komt en tijd heeft voor een praatje.
Wordt een luisterend oor op prijs gesteld, net zo als dat er
samen iets ondernomen wordt.

Er kan zoveel meer dan je denkt !

In het weekend van 10 en 11 september vindt er na elke mis
een deurcollecte plaats.
In Simpelveld en Ubachsberg wordt deze deurcollecte
verzorgd door de “Zonnebloem”
In Bocholtz wordt de deurcollecte verzorgd door de
“Parochiële Ziekenzorg Bocholtz”

Openluchtviering bij de kapel in
Colmont
Iedere tweede zondag in september wordt aan de
Nederlanders gevraagd om extra aandacht te geven aan
zieken en mensen met een beperking in hun leefomgeving.
De Nationale Ziekendag zorgt ervoor, dat we niet vergeten
dat wij als mensen, ziek en gezond, samen door het leven
gaan.
Het doel is om Nederlanders bewust te maken van de zieken
en gehandicapten in hun eigen leefomgeving en om contact
en integratie tussen zieken/gehandicapten en hun ‘gezonde’
omgeving te bevorderen. Als dam tegen de eenzaamheid.
Maar ook als hefboom voor een warme buurt waar mensen
aandacht hebben voor elkaar.
Het gebeurt iedere dag. Mensen ontmoeten elkaar in de
buurt: spontaan en ongedwongen. Een ‘hallo, hoe gaat het’,
een babbel over de dingen van de dag of een gesprek over
wat mensen echt raakt. Ontmoeten en verbinden van zieke
en gezonde mensen. Aandacht voor wie kampt met
eenzaamheid, een chronische aandoening of voor wie
mensen met een chronische ziekte ondersteunt. Je vindt
hen overal, in iedere buurt, in iedere straat.
Ieder mens, oud of jong, gezond of ziek heeft nood aan
warmte en liefde.
Meestal dringt dit pas écht tot ons door als het leven
moeilijker wordt. Dan is het belangrijk dat we kunnen
rekenen op een familielid, op een buur of op een vrijwilliger.
Op zulke momenten wil ook God ons nabij zijn.
De Zonnebloem is de initiatiefnemer van Nationale
Ziekendag. Zij vragen jaarlijks op de 2e zondag in september
aan de Nederlanders om extra aandacht te geven aan
zieken en gehandicapten in hun leefomgeving.
Zoals je wellicht weet kan het wereldje van een (chronisch)
zieke of iemand met een beperking soms klein zijn. Dat

Colmont heeft een mooie kapel, de Sint Corneliuskapel of
ook wel Bevrijdingskapel genoemd.
De kapel is gewijd aan Paus Cornelius, de heilige Cornelius
wordt door de Katholieke Kerk beschouwd als de
eenentwintigste paus. Hij was bisschop van Rome van 6 of
13 maart 251 tot aan zijn marteldood in juni 253. De Kerk
gedenkt hem op 16 september.
Op 16 september 1944 werd Colmont ook bevrijd.
In 1946 werd de kapel door de buurtbewoners gebouwd uit
dankbaarheid dat Colmont tijdens de Tweede Wereldoorlog
gespaard is gebleven.
Omdat Colmont bevrijd werd op de 16 e september, de dag
van het feest van de H. Cornelius, is de kapel aan deze
heilige toegewijd.
Op woensdag 14 september om 19.00 uur is er bij de kapel
een H. Mis ter ere van het patroonsfeest van de H. Cornelius
(bij slecht weer achterom in de loods bij de familie Hamers).
Na afloop trakteert de buurtvereniging van Colmont u op
een kop koffie met een versnapering.
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HET LICHT SCHIJNT IN DE
DUISTERNIS………
Deze tekst uit het evangelie volgens Johannes heeft Carina
Janssens geïnspireerd om een kunstwerk te maken in
opdracht van het bisdom Roermond. Met de vraag : leeft
religie nog onder kunstenaars, konden kunstenaars
inschrijven om een kunstwerk te maken met een religieus
uitgangspunt: In deze het evangelie volgens Johannes.
Carina woont in Simpelveld en is beeldend kunstenaar. Zij
volgde o.a. de studierichting plastische vormgeving aan de
stadsacademie voor toegepaste kunsten in Maastricht. En
de Sommerakademie fur Bildende kunst in Salzburg.
Meerdere prijzen en beurzen zijn haar toegekend.
De materialen waarmee zij werkt zijn aluminium,
beukenhout, brons, giethars, graniet en papier.
Onderwerpen die zij kiest zijn landschappelijke elementen,
de natuur, vogels.

Daarover is zij gaan nadenken, heeft schetsen gemaakt,
ontwerpen, erover gepraat met mensen, studies gedaan en
uiteindelijk tot het beeld gekomen wat zij recent aan de
kerk heeft geschonken.
Het gebruikte materiaal zijn roestvrij stalen zuilen, van
waaruit een lampje omhoog schijnt. De zuilen dragen een
vierkante beukenhouten plaat ,waarin op de zijkanten
gebeiteld is : HET LICHT SCHIJNT IN DE DUISTERNIS EN DE
DUISTERNIS KON HET NIET AAN. In het midden van de
plaat zit een ronde uitsparing. Rondom de uitsparing zitten
in de vorm van een cirkel dunne roestvrijstalen staafjes. In
deze cirkel van staafjes rust een uit giethars gegoten halve
bol. De lichtstralen vanuit het lampje in de sokkel van het
beeld worden in het midden van de half bol gevangen
waardoor er een klein lichtje in de bol zit. Het beeld is ook
bedoeld als godslampje, aldus Carina.
Het beeld heeft al tentoongesteld gestaan in de O.L.
Vrouwe Basiliek in Maastricht en in een Kerk in Aken.

In de kerk in Simpelveld is het altaar en de leestafel door
haar ontworpen en gemaakt.
Uit het evangelie volgens Johannes las zij:
In het begin was het woord, en het woord was bij God, en
het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is
door Hem ontstaan en buiten Hem om is er niets ontstaan.
Wat ontstaan was, had leven in Hem, en het leven was het
licht van de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de
duisternis kon het niet aan.

Behalve dit beeld heeft Carina in 2000 het altaar ontworpen
en gemaakt. In 2011 de leestafel of ambo.
Het altaar is in opdracht van pastoor Clerxs zg. gemaakt.
Carina werkt veel met symboliek. Het glazen blad van het
altaar rust op een pelikaan met gespreide vleugels. De
pelikaan staat symbool voor de verrijzenis. In het
volksgeloof gaat het verhaal over de pelikaan die zijn jongen
dood drukt en 3 dagen later met zijn eigen bloed uit zijn
borst weer tot leven wekt. De pelikaan zien we ook in het
logo van Sanquin, de stichting die in Nederland
verantwoordelijk is voor de bloedvoorziening. Het is de
organisatie die ontstaan is nadat de bloedtransfusiedienst
van het Rode Kruis en de Nederlandse bloedbanken
fuseerden.
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De pelikaan staat midden onder het altaar en de andere
steunpunten zijn de vleugels. De 7 openingen die tussen de
vleugels zijn symboliseren de 7 dagen van de week.
Over het altaar ligt een door Jet Nuy ( uit Simpelveld)
geweven altaar kleed.
Aan de linkerkant van het doek heeft ze er korenaren in
geweven en aan de rechterkant 2 vissen. Beide
afbeeldingen zijn ook in wit ingeweven. Vissen en korenaren
symboliseren de wonderbare broodvermenigvuldiging.
Op het altaar een bronzen kruis en links en rechts van het
kruis een bronzen kandelaar met aan de uiteinden Maria
symbolen: Een roosje, symbool voor maagdelijkheid. De
zwaluw , symbool voor aankondiging lente. De lelie,
symbool van de reinheid en engelenvleugels symbool voor
het brengen van de blijde boodschap.

Mooie creaties, die goed bij elkaar passen met Christelijke
symboliek.
Van achter in de kerk zijn de details moeilijk te zien. Na een
dienst in de kerk mag u graag van voor de eerste
kerkbanken ( niet op het priesterkoor ) de lezenaar en het
altaar en het kunstwerk “het licht schijnt in de
duisternis….”bekijken. Neem er de tijd voor.
Redactie Mevr. Jos Henssen

Belangrijke mededeling kerkbestuur!

Gezien de beperkte aanwezigheid en kwetsbaarheid van
priesters en mogelijke vervangers en het faciliteren van 4
parochies heeft het kerkbestuur besloten de mistijden zoals
reeds eerder werden vastgesteld tot aan het einde van het
lopende kalenderjaar te handhaven. Dit betekent één H.
Mis per parochie per weekend met uitzondering van feesten gedenkdagen.
Evaluatie vindt plaats aan het einde van het jaar.
Dit betekent voor:
Naast het altaar staat de ambo of lessenaar. Zij heeft deze in
opdracht van pastoor Pisters ontworpen en gemaakt.
De 4 poten van de lessenaar symboliseren de 4
evangelisten.
- Matheus wordt uitgebeeld als gevleugelde mens, met
hoofd en voet.

Simpelveld: H. Mis op zondag om 11.00 uur
Dinsdag H. Mis om 19.00 uur
Donderdag H. Mis om 19.00 uur
Bocholtz:

H. Mis op zaterdag om 19.00 uur
Maandag H. Mis om 19.00 uur
Vrijdag H. Mis om 19.00 uur

- Marcus, de gevleugelde leeuw met leeuwenkop en poot.
- Johannes, de gevleugelde adelaar of arend met
bijbehorende kop en poot.

Ubachsberg: H. Mis op zaterdag om 17.30 uur
Woensdag H. Mis om 19.00 uur

- Lukas, de gevleugelde stier met kop en poot.
Tussen de 4 poten van de lezenaar zit een dikke bijbel met
de namen van de 4 evangelisten erop.

Klimmen:

H. Mis op zondag om 9.30 uur
Geen doordeweekse vieringen
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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
Dinsdag 1 september
19.00

Huub Schijnen (o);

Zondag 4 september
23e zondag d/h jaar
11.00

Jrd. echtp. Henricus Loose-Meentz (st);
Jrd. ouders Rameckers-Houbiers en
dochter Leentje Rameckers (st);
Martien Breemen (o);
Marlies Baggen-Scheepers (o);
Jrd. Men en Truus Schöller (st);
Jrd. ouders Ploumen-Loo en overleden
kinderen en aangetrouwden;

Dinsdag 6 september
18.30
Aanbidding
19.00

Voor de zieken van onze parochie;

Donderdag 8 september
19.00

Frau Luzia Löbbe;

Zondag 11 september

24e zondag d/h jaar
11.00 Heren kerk. zangkoor
Harmonia o.l.v. Jean Lardinois
Ziekenzondag
Deurcollecte Zonnebloem
Zwd. Jan Bisschoff;
Jrd. echtp. Kreuels-Eijgelshoven (st);
Jrd. Jessy Lennartz-Wouters (st);
Jrd. ouders Mousset-Ploumen (st);

Sjef Mullenders;
Maria Knops-Arets (o);
Lei Dautzenberg;
Jrd. ouders Huits-Hermans, zoon Hub
en Jo Moonen;
Jrd. ouders Schiffelers-Kropp;
Jrd. René Schlechtriem en familie;

Dinsdag 13 september
19.00

José Vogt-Bröcherler (o);

Zondag 25 september

26e zondag d/h jaar
11.00 Kerk. zangkoor Harmonia en
harmonie St. Caecilia
Kindernevendienst
Mia Hartman-Wings (o);
Jrd. echtp. Frans Hagelstein-Storms
(st);
Jrd. ouders Fien Slangen-Geurts en
Hub Slangen;
Jrd ouders Schijen-Saive en zoon Hein;
Jrd. ouders Schroeder-Miseré en
dochters Maria en Gertie;

Donderdag 15 september
19.00

Voor alle parochianen;

Dinsdag 27 september
19.00

Voor alle vrijwilligers;

Zaterdag 17 september
12.30
Huwelijksmis

Jochen Horbach en Lara Ruminski;

Zondag 18 september
25e zondag d/h jaar
11.00
Chrit Schobbers (o);

Dinsdag 20 september
19.00

Voor alle Oekraïners;

Donderdag 22 september
19.00

Voor de zieken van onze parochie;

KINDERNEVENDIENST
Op zondag 25 september tijdens de mis van 11.00 uur vindt
er in de Remigiuskerk te Simpelveld weer een
kindernevendienst plaats. De kinderen worden op een
eenvoudige, ontspannen wijze in aanraking gebracht met
de Bijbel door middel van een verhaal.
Jullie komen toch zeker ook !!
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Donderdag 29 september
19.00

Voor alle parochianen;

Bezoek onze adverteerders

Lei’s
schilderwerken
Oude Schoolstraat 2c
6367 HD Ubachsberg
tel:045-5750108
Mail: info@boerderijwinkelgebrspee.nl
www.boerderijwinkelubachsberg.nl

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

Voor binnen- / buitenwerk
en onderhoud

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

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

Vrijdag 2 september
18.30 Aanbidding
19.00

Ter intentie van onze parochie;

Zaterdag 3 september

19.00 Mei-I-Vaare
M.m.v. zangkoor St. Joseph
Voor de levende en overleden leden
van stichting Mei-I-Vaare;
Zwd. Marlies Beckers-Hamers;
Henk Bröcker;
Teun Klinkers;

Maandag 5 september
19.00

Netje Dautzenberg-van de Leeuw (st);

Vrijdag 9 september

11.30
Huwelijk Laura Brouns en Danny
Stevenhagen
19.00
Voor de intenties uit het intentieboek;

Zaterdag 10 september
19.00 M.m.v. dameskoor
Morgenzang
Deurcollecte Parochiële
Ziekenzorg

Zwd Bernie Drooghaag-Niese;
1e Jrd. Guus Wachelder;
Jrd. Jan Coerver, Dienie CoerverVliegen en zoon Ralf;
Jean Kleijnen en Leny Kleijnen-Geraets
(o);
Mia L’Homme-Rademakers (o);

Maandag 12 september
15.00 H. Mis Overhuizen

Vrijdag 16 september
19.00

Ouders Knops-Jorissen, Albert, Hub,
Enny en Winand;

Zaterdag 17 september

19.00 orgelspel Stella Bonten
1e Jrd. Louis Hodiamont en voor Gerda
Hodiamont-Grond;
Jrd. Herman Bertram;
Jeanny Keulers en voor Leo Theunissen
(o);
Rietje Weijers-Steinschuld (o);
Winand Knops;
Marlies Beckers-Hamers (o);

Maandag 19 september
19.00

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

Vrijdag 23 september

Zaterdag 24 september
19.00 m.m.v. Dameskoor
Morgenzang

1e Jrd. Jeu Hamers (o);
Jrd. ouders Merx-Hupperets (st);
Maria Vliegen-Drittij (o);
Frans Knops;

Zondag 25 september
26e zondag door het jaar

Jubilarissendag zangkoor St.
Joseph
11.00 m.m.v. zangkoor St.Joseph
en St. Caeciliakoor Heerlerheide
Voor de levende en overleden leden
van zangkoor St. Joseph;
Jrd. Pierre Keulders;
Ouders Theo en Mia Eussen-Grond;
Lies Janssen-Huppertz, Sjef Janssen
en dochter Desirèe Wenders-Janssen
(o);
Ouders Vaessen-Packbier en kinderen
en voor Roswitha Erkens;
Alfons Henskens (o);

Maandag 26 september
15.00 H. Mis Overhuizen

Vrijdag 30 september
19.00

Overledenen van de familie van der
Linden-Höppener;

19.00

Voor alle zieken in onze parochie;

Talenten
De een uit het met schrijven
De ander in gezang
De volgende door dienen
Nummer vier gaat aan de gang

Weer iemand is vrijgevig
Deelt uit, verwacht niets terug
Er zijn ook onderhandelaars
Die slaan voor elkaar een brug

Dan is er nog de gave
Van luisteren en geduld
Het lief zijn voor de ander
Het vergeven van de schuld

Zo heeft iedereen talenten
Mix en combineer ze maar
Zo wordt de wereld mooier
Voor jezelf en voor elkaar

Annet van Ballegooijen
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Kicken
Technisch Onderhoud
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

Telefoon 045 - 5444282
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Kerkdiensten parochie St. Bernardus
Ubachsberg
Zaterdag 3 september
23ste

Weekend:
Zondag d/h jaar
17:30 uur Stella Bonten
Bertha Winthagen-Muijtjens (o);
Hub Ernes;
Jrd. ouders Ortmans-Habets en zoon
Jan (st.);
Ouders Souren-Hodiamont (st.);

Woensdag 7 september
18:40 Rozenkransgebed
19:00 uur H. Mis

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

Zaterdag 10 september

Weekend: 24ste Zondag d/h jaar
17:30 uur GKZ St. Bernardus
Ziekenzondag
Deurcollecte Zonnebloem
Bertien Huis-Franssen (o);
Jrd. Lilian Stijns-Huydts en tevens voor
haar ouders Lieske Huydts-Simons en
Henk Huydts;
Jrd. Ouders Crombach-Janssen (st.);
Jrd. Willy Koonen en Lieneke KoonenSchrijvers en t.i.v. dochter Tresie (st.);
Jrd. echtg. Bisschops-Engelen (st.);
Jrd. Pastoor Sjef Schijns;
Jrd. Marietje Freij(st.);
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);

Woensdag 14 september
H. Mis aan Corneliuskapel
Colmont
19:00 uur H. Mis

Felicie Crombach-Borghans;
Paul Vaessen en ouders ZinzenGroenemeijer;
Ter nagedachtenis aan Pater Hub
Kleijkers;
Voor de inwoners en overl. leden van
brtver. Colmont in het afgelopen jaar
(st.);

Zaterdag 24 september

Weekend: 26ste Zondag d/h jaar
17:30 uur Berglijsters
Tonny Spee-Hamers (verj.) en ouders
Hamers-Crasborn en ouders SpeeKerckhoffs;
Jrd. John Franssen;
Jrd. Sjef Souren (st.);
Jrd. ouders Bosch-Moonen (st.);
Jrd. Sjef Klinkenberg en t.i.v. zus Els en
broer Eugène (st.);

Woensdag 28 september
Zaterdag 17 september

Weekend: 25ste Zondag d/h jaar
17:30 uur Volkszang
Ouders Conjaerts-Delahaye en ouders
Meessen-Pijls;
Jrd. Zus Freij (st.);

18:40 Rozenkransgebed
19:00 uur H. Mis

Laten we bidden voor alle dopelingen;
Voor alle ontheemden;
Voor de vrijwilligers van de parochie;`

Zaterdag 1 oktober

Weekend: 27ste Zondag d/h jaar
17:30 uur Stella Bonten

Woensdag 21 september

Bertha Winthagen-Muijtjens (o);

18:40 Rozenkransgebed
19:00 uur H. Mis

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

Open monumentendag
Op zondag 11 september is het weer Open Monumentendag.
Open Monumentendag wordt georganiseerd door Nederland
Monumentenland in samenwerking met lokale comités door het hele
land. Met dit evenement willen zij gezamenlijk de aandacht voor de
monumenten vergroten door dit bijzondere Nederlands cultureel
erfgoed toegankelijk te maken en het daarmee te behouden voor
een breed publiek.
In Ubachsberg is die dag de kerk opengesteld van 10.00 tot 17.00 uur.
Tijdens de openstelling in Ubachsberg worden voor belangstellenden rondleidingen verzorgd. Uw gastheer is Jan Spee.
In Simpelveld is die dag de kerk voor bezichtiging opengesteld van 14.00-16.00 uur.
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KRONIEK
Overleden
UBACHSBERG
25 juli

Sjeng Knops

85 jaar

Eyserheide 3, Eys

27 juli

Jan Bisschoff

86 jaar

zorgcentrum Dr.Ackenshuis, Gulpen. v/h
Kloosterstraat

11 augustus

Lies Öllers-Godschalk

81 jaar

Markt 26

12 augustus

Wim Hendriks

87 jaar

Diddenstraat 23

2 augustus

Bernie Drooghaag-Niese

79 jaar

Leliestraat 10

10 augustus

Hub Baltus

87 jaar

zorgcentrum Oranjehof Heerlen, v/h Baneheiderweg

SIMPELVELD

BOCHOLTZ

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

Gedoopt
UBACHSBERG
24 juli

Larissa Doornberg dochter van Chris Doornberg en Melissa Hulzink

Dalstraat 10

SIMPELVELD
14 augustus Isabel Kohl

dochter van Angelo Kohl en Peggy Kohl-van de Laarschot

Brewerstraat 20

dochter van Marco Koll en Femke Koll-Kleikers

Quelle 18

zoon van Kevin Bremen en Laura Bremen-Schevers

Baneheide 39

BOCHOLTZ
24 juli

Jazzlinn Koll

20 augustus Oliver Bremen

Welkom in onze Kerk!

Gaan Trouwen
SIMPELVELD
17 september 12.30

Jochen Horbach en Lara Ruminski

Stationstraat 3a

Danny Stevenhagen en Laura Brouns

Lambrechtsstraat 28, Voerendaal

BOCHOLTZ
9 september 11.30

Proficiat en een mooie dag toegewenst.
I.v.m. de wet op de privacy kan de vermelding in deze kroniek onvolledig zijn.
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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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Pastorale stage van priesterstudent
Rohit
Ik heb mijn pastorale stage in de parochiefederatie ‘De
Pelgrim’ gelopen. Afgelopen jaar augustus begon ik met
mijn stage. Ik heb veel mooie herinneringen aan mijn stage
in jullie parochiefederatie. Ik voel me gelukkig en vereerd
om bij uw parochiefederatie mijn pastorale stage te mogen
lopen. Tijdens deze stageperiode heb ik zoveel mogelijk
vormen van liturgie en van pastorale activiteiten in de
parochie kunnen leren. Met veel blijdschap kijk ik hierop
terug. In het laatste studiejaar van mijn opleiding kreeg ik de
mogelijkheid om de theorie en de praktijk in het pastoraat
af te wisselen. Ik leerde de theorie op Rolduc en de praktijk
tijdens mijn stage in de parochies.
In de parochiefederatie werd ik goed verwelkomd door
pastoor Pisters en kapelaan Shaiju. Zij gaven mij instructies
tijdens mijn pastorale stages. De vriendelijke gezichten in de
parochies maakten het gemakkelijk om mij snel in de
parochies thuis te voelen. De parochianen waren de
buitenlandse priesterstudenten als stagairs gewend. Ik kon
snel merken dat de drie dorpen met een eigen identiteit een
stedelijke uitstraling hebben. Ik vond het ook heel leuk om
tussen die dorpen en akkers te fietsen.
Tijdens deze periode heb ik veel liturgische vieringen
meegemaakt. Vanaf de vrolijke momenten tot de droevige
momenten in het leven van de mensen. Met het doopsel
wordt het ontstaan van een nieuw leven in de Kerk gevierd.
Met de uitvaart nemen we afscheid van een dierbare uit ons
midden. Ik merkte dat in de Kerk plek is voor alle
gebeurtenis in het leven van een mens. De betekenissen van
de verschillende symbolen in de liturgie maken de viering
mooier. Daarom vind ik het heel nuttig als de priesters de
betekenissen van de verschillende rituelen aan de mensen
uitleggen. De mensen kunnen daardoor de handelingen in
de kerk goed begrijpen en beleven.
Ik heb veel huisbezoekjes afgelegd. Aan de gezinnen van de
communicantjes heb ik samen met de kapelaan een aantal
bezoekjes gebracht. De meeste ouders voelen dat het hun
plicht is om kinderen de communie te laten doen. Zelfs
vinden sommigen dat het belangrijk is voor hun kind. De
communicantjes waren ook heel enthousiast om de
communie te doen. De vele cadeautjes die zij krijgen spelen
ook een rol hierin. Sommigen waren heel nieuwsgierig naar
de smaak van de hostie. Sommige kinderen willen graag
misdienaar worden. Maar volgens hun ouders redden zij dit
niet vanwege de drukte in het weekend omdat ze tijd
moeten vinden tussen de verschillende hobby's van de

kinderen om naar de kerk te gaan. Ik was ook verbaasd
toen ik hoorde dat sommige kinderen 3 tot 4 hobby's
hebben. Daarom zijn alle weekenden meestal bezet. Deze
bezoekjes zijn voor mij heel leerzaam geweest. Ik vind het
ook leuk om dat te doen. Daardoor kreeg ik de mogelijkheid
om de mensen in de parochie te leren kennen.
Het leven van een priester in een parochie is heel anders
dan het leven van een priesterstudent op het seminarie. Op
het seminarie leren we de theorie. In de parochie moet de
priester met billijkheid en prudentie toepassen wat hij in zijn
seminarieleven geleerd heeft. Het is niet altijd makkelijk. Op
het seminarie hebben we een bepaalde tijd voor alle
activiteiten, bijvoorbeeld een gezamenlijke tijd voor het
bidden en het eten. In de parochie is het anders. Soms
wordt het te druk en je moet met moeite eigen tijd vinden
voor je gebed en spirituele leven.
De priester moet voor zijn parochianen makkelijk bereikbaar
zijn. De bij de Kerk betrokken mensen worden minder in de
samenleving. Daarom moet de priester zichtbaar zijn in de
samenleving. Hij moet naar de mensen toe. Hij moet de
mensen proberen terug te vinden voor de Kerk. Voor de
communicantjes en de vormelingen moet hij verschillende
activiteiten organiseren om hen met de parochie verbonden
te houden.
Deze stage is voor mij een periode geweest om mijn sterke
punten en zwakke punten te leren kennen. Mijn
stagebegeleiders hebben mij geholpen om waar nodig
verbeterpunten, vooral met betrekking tot het pastoraat,
aan te brengen. Dit kan ik zeker gebruiken in mijn
toekomstige pastoraat. Al met al is deze tijd een geslaagde
periode voor mij geweest.
Op 25 augustus jl. ben ik door de bisschop van mijn
thuisbisdom in India Mgr. Joseph Kariyil tot diaken gewijd.
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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

Te huur in Simpelveld
Zeer ruim karakteristiek half vrijstaand jaren 30 woonhuis
Zeer ruime karakteristieke woning met carport en grote tuin indirecte nabijheid centrum.
Nieuwe Gaasstraat 4 , Per direct te huur:
Indeling:
Kelder:

3 kelders met vaste trap naar buiten.

Begane grond: entree, karakteristieke hal met glas in lood ramen, toilet,
complete keuken 4,10 x 2,80m incl. apparatuur
dubbele woonkamer met schuifdeuren 8,60 x 4,00 m.
ruimte voor wasmachine/droger
1ste verdieping: 2 slaapkamers 4,20 x 4,00 m en 4,30 x 3,20 m;
Luxe badkamer met douche, wandmeubel en toilet.
de

2

verdieping: grote zolder 7.00 x 7.00m bereikbaar via vaste trap.
geschikt voor realisatie slaap-studeer-hobby kamers.

De huurprijs bedraagt € 1.010 per maand.
Voor info en/of bezichtiging:
Paul Donners, Kerkmeester Gebouwen, Terreinen en Kunstbezit, Mobiele telefoon 0620393907
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Groene Kerk Klooster Wittem
organiseert scheppingswandeling
September is door Paus Franciscus uitgeroepen tot de
‘maand van de schepping’. Daarom organiseert de
werkgroep Laudato Sì van Pelgrimsoord Klooster Wittem
deze maand, net als vorig jaar, een Scheppingswandeling:
een wandeling in de omgeving van het klooster waarbij
onderweg wordt stilgestaan bij de schepping zoals die ons
omringt.

Televisiemis vanuit Lourdes
Op zondag 18 september wordt de televisiemis van KRONCRV uitgezonden vanuit de Grot in Lourdes. Dit gebeurt
tijdens een bedevaart van het Huis voor de Pelgrim uit
Maastricht. Hulpbisschop Everard de Jong is hoofdcelebrant
tijdens deze viering. Vorig jaar september werd voor de
eerste keer een mis vanuit Lourdes op de Nederlandse
televisie uitgezonden. Dat leverde zoveel positieve reacties
op, dat besloten is dit jaar weer naar Lourdes terug te keren.
Een week eerder – op zondag 11 september wordt de tv-mis
uitgezonden vanuit de Sint-Jozefkerk in LandgraafWaubach. Elke zondag is er een eucharistieviering op
televisie te zien om 10.00 uur te zien op NPO2.

De werkgroep Laudato Sì houdt zich bezig met het thema
‘geloof en milieu’. De naam Laudato Sì verwijst naar de titel
van de encycliek die de paus in 2015 uitbracht, een encycliek
waarin hij schrijft over de grote waarde van de schepping en
de opdracht van de mensen om die schepping (inclusief alle
medemensen) te verzorgen en in stand te houden.
De scheppingswandeling is op zondagmiddag 18
september. Vertrek is om 13.30 uur bij de receptie van het
klooster, Wittemer Allee 34. De wandeling duurt ongeveer
twee uur en de lengte is ca. 7 km. Na afloop is er
gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken.
Deelname kost 3 euro, te betalen bij vertrek. Hartelijk
welkom om mee te wandelen. Graag aanmelden vooraf via
www.kloosterwittem.nl/Agenda of 043 4501741.
Pelgrimsoord Klooster Wittem
Wittemer Allee 34, 6286 AB Wittem
www.kloosterwittem.nl
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Huldiging jubilarissen Harmonia 2022

Tijdens de H. Mis van de jubilarissen zingen we:

Zangkoor Harmonia bereidt zich, na 2 jaar onderbreking,
voor op het huldigen van haar jubilarissen van dit en
afgelopen jaren. Dit gaan we doen op zondag 25 september
in de H. Mis van 11 uur samen met de harmonie.
De gedenkdag van St. Caecilia is 22 november, rond deze
datum wordt dan ook normaliter het Caecilia feest gepland
in overleg met deelnemende verenigingen (harmonie en
Harmonia) en zaalhouder.
Na 2 jaar onderbreking wil Harmonia haar jubilarissen van dit
jaar en voorgaande jaren huldigen. Om vertragingen voor
haar jubilarissen te voorkomen is daarom besloten om de
jubilea dit jaar in september te organiseren en niet tijdens
het Caeciliafeest, wie weet hoe de situatie dan is.

- Kyrie, Gloria, Agnus Dei uit “Missa Brevis in B-Dur (Kleine
Orgelsolo-Messe)” van J. Haydn
- Sanctus en Benedictus uit “The Armed Man” van K. Jenkins
Daarnaast de volgende stukken:
- Healing Light K. Jenkins (samen met ensemble harmonie)
- In te Domine speraviR. Führer
De harmonie speelt bij de intrede, tijdens het offertorium en
na de zege.

Over afgelopen 3 jaar zijn er in totaal 11 jubilarissen:
2020: Hein Lennartz 60 jaar, Marianne en Jo Senden elk 25
jaar
2021: Stef Vliex 60 jaar koorzanger, John Dassen 50 jaar en
Carla en Wiel Heuten elk 25 jaar.
2022: Frits Lennartz 65 jaar, Mariëtte Bleijlevens 50 jaar en
Netty en Jan Heuts elk 25 jaar.

Heeft u ook zin om mee te zingen?
We repeteren elke donderdagavond om 20 uur bij Oud
Zumpelveld. Ook kunt u dan eens vrijblijvend komen
luisteren naar ons.
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Feestelijk loflied voor de H. Remigius
uit de pen van Jean Lardinois

plaatsgevonden en de moeders ontvangen kracht om goed
met situaties om te gaan.
Op deze presentatie zijn alle vrouwen welkom: jong en
ouder, moeders/oma’s, zowel de fysieke moeders/oma’s als
de geestelijke moeders.
Programma:
19.45 uur

Ontvangst koffie/thee

20.00 uur Kennismaking met Biddende Moeders en de
spiritualiteit
20.30 uur

Biddende Moeders gebedsuur

21.30 uur

Vragen stellen/afsluiting

De H. Remigius, patroonheilige van onze parochie, heeft het
op zijn patroonsfeest tot nu toe moeten stellen zonder een
feestelijk loflied.
Dirigent Jean Lardinois zocht in archieven en op het internet
naar een mooi lied voor deze gelegenheid, maar vond geen
geschikt koorwerk. Daarom is Jean zelf aan de slag gegaan
met het maken van een loflied. Het resultaat is een
vierstemmig feestlied voor gemengd koor met begeleiding
van orgel.
De titel is "Laudamus Remigium", de tekst is latijn. Enkele
zinnen vertaald:
"Wij prijzen Remigius, vredevorst, heilige bisschop! Wij
aanbidden U, heilige Remigius, lof en glorie!"
Tijdens het patroonsfeest op 2 oktober zal Kerkelijk
Zangkoor Harmonia deze nieuwe ode voor het eerst
uitvoeren in de mis van 11 uur.

Presentatie Biddende Moeders

S.v.p. aanmelden bij:
Marjolein Harmsen - van Hout
mharmsen@eonerc.rwth-aachen.de / 045-5445715
Informatie:
Wies Mom, regioverantwoordelijke Biddende Moeders
Limburg

Adres: St. Nicolaasstraat 12, Simpelveld
Datum: vrijdag 30 september

wiesmom@kuriakon.nl / 0475-589135

We willen u van harte uitnodigen om vrijblijvend kennis te
maken met Biddende Moeders. Hoe het wereldwijd en in
Limburg ontstaan is, wat het gebedsuur inhoudt en waarom
moeders het zo belangrijk vinden om samen te bidden.

Deelname is gratis.

In meer dan 100 landen, waaronder Nederland, zijn
gebedsgroepen van biddende moeders die wekelijks of om
de 2 weken bij elkaar komen om te bidden voor hun
kinderen, kleinkinderen en andere kinderen wereldwijd.
Door het gezamenlijk bidden ontstaat er een onderlinge
band. Er hebben al mooie gebedsverhoringen
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ADRESSEN

Jan Vaessen 60 jaar in het koor van
Bocholtz.

Pastoor René Pisters
Pastoriestraat 15, 6369 AN Simpelveld (vrij: maandag)
T: 045-544 18 18
E: pisters@de-pelgrim.nl

Zondag 25 september
a.s. zal ter intentie van
de enige jubilaris anno
2022 van Zangkoor St.
Joseph Bocholtz, in de
parochiekerk van de H.
Jacobus de Meerdere,
om 11.00 uur een
plechtige H. Mis worden
opgedragen.

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: Woensdag 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

Jan is aanvankelijk
begonnen bij de tenoren
en momenteel is hij een
zogenaamd niet-actief
lid (= niet-zingend), dat
enorm veel voor het
koor en de kerk in het algemeen, doet.

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

Hij versiert de kerk steeds verbluffend mooi, bij welke
gelegenheid dan ook. Mede door zijn toedoen werden en
worden er indrukwekkende missen uitgevoerd en ook
concerten en uitvoeringen verzorgd die echt tot de
verbeelding spreken.

Deze H. Mis op deze traditionele jubilarissendag van ‘zijn’
koor, zal ongetwijfeld ook in die categorie thuishoren….
“Mijn hart zingt in de kerk. En dat wil ik nog lang blijven
doen”, zei hij eens in een interview in De Limburger en laten
we hopen dat we inderdaad nog lang van deze uitzonderlijke
persoonlijkheid kunnen genieten!
Na de H. Mis vindt in het verenigingslokaal de interne
huldiging plaats van de diamanten jubilaris en zal hij met zijn
zangersvrienden en- vriendinnen van een heerlijke koffietafel
gaan genieten.
Jan, alvast van harte proficiat, een hele mooie dag
toegewenst, geniet ervan en we hopen dat we jou nog lang in
ons midden mogen hebben.

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 27 september. Inleveren kopij tot 16 september.
Opgeven van misintenties is mogelijk tot 20 september.
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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