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S I N T  F R A N C I S C U S 

4 oktober 

‘HERSTEL MIJN KERK’ 
 

Op 4 oktober vieren we de feestdag van de heilige 

Franciscus. Menigeen zal uitroepen: “Dit is 

Werelddierendag’. Maar de liefde voor de dieren is maar 

één aspect waarvoor deze heilige onze aandacht vraagt. 

Franciscus staat voor een gelovige levenswijze en wat dat 

voor ons betekent. 

Door de naam van deze heilige te kiezen als paus heeft de 

leider van de katholieke Kerk onze aandacht gevraagd voor 

een programma dat St. Franciscus beleefde. Hoe leven wij 

christelijk? Wat moeten we als christenen belangrijk vinden 

en waarvan nemen we afstand? Hoe kunnen wij een 

bijdrage leveren aan een waarachtige Kerk? 

Assisi  

Een paar keer heb ik  een bezoek aan Rome gecombineerd 

met een bezoek aan Assisi. Assisi is tegen een heuvel aan 

gebouwd met zijn skyline van kerken en kloosters en 

schilderachtige huizen. Prachtig. 

Met Assisi is het leven van Franciscus zeer nauw verbonden. 

Hij werd er geboren in 1182 als zoon van de rijke 

lakenkopman Pietro Bernardone. Franciscus was een echte 

rijkeluiszoon, die met het geld kon smijten. Helaas was er 

e e n 

politieke instabiele situatie. Toen zijn eigen stad in oorlog 

kwam met de buren, raakte hij gewond en werd gevangen 

genomen. Gelukkig kon zijn rijke vader hem vrijkopen. Maar 

de gebeurtenissen hadden hem aan het denken gezet. Hoe 

kan het dat mensen zo omgaan met elkaar? Alles draait om 

geld, macht en bezit. Mensen tellen niet. Kan het ook 

anders? De gevangenschap gaf hem tijd tot nadenken. 

Beetje bij beetje werden hem de woorden van Jezus 

duidelijk. Hem werd duidelijk: Jezus wijst een andere weg. 

Herstel 

Nu lag in de vlakte, aan de voet van Assisi, ten tijde van St. 

Franciscus een klein bouwvallig kerkje. Franciscus liep er 

graag binnen want er hing een bijzonder mooi kruisbeeld. 

Op zekere dag hoorde hij vanaf het kruis een stem tot hem 

zeggen: “Franciscus, herstel mijn kerk!” Franciscus keek om 

zich heen. Dat herstel was wel nodig, want de zon scheen 

door het dak naar binnen. IJverig ging hij aan de slag. Maar 

de goddelijke stem bedoelde niet het stenen gebouwtje, 

maar, zoals Gods Geest hem later ingaf, was de grote 

mensenkerk bedoeld die in verval was. Toen hij zich de ware 

betekenis van de woorden vanaf het kruis bewust werd, 

stond het voor hem vast, dat hij een rondtrekkend 

predikant moest worden, die het geloof niet alleen met 

woorden moest verkondigen maar vooral moest voorleven. 

Zo moest hij de Kerk herstellen. Duidelijk droeg hij uit, hoe 

vervuld hij was voor de liefde van God voor elke mens, 
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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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niemand uitgezonderd. Toen St. Franciscus eens een 

melaatse ontmoette, gevoelde hij spontaan een afkeer, 

maar bewogen van liefde overwon hij zijn walging. Hij ging 

op de man toe en kuste en omhelsde hem, want ook deze 

mens mocht niet wanhopen, maar altijd weten, dat God er is 

die van hem houdt en als melaatse toch een menselijke 

waardigheid heeft. 

Dieren 

Voortdurend ook dankte Franciscus God voor heel de 

schepping. Met kinderlijke vreugde kon St. Franciscus over 

de schepping preken en de Schepper danken voor alles wat 

Hij geschapen had. Hij noemde de dieren zelfs zijn broeders 

en zusters. Zijn liefde voor de dieren is zo spreekwoordelijk 

geworden, dat zijn feestdag uitgegroeid is tot 

Werelddierendag. Zo gaat het verhaal, dat de vogels 

eveneens naar zijn preken kwamen luisteren. Toen een wolf 

de omgeving onveilig maakte, ging Franciscus de wolf 

tegemoet en sprak hem liefdevol toe. Voor de omgeving 

was de wolf sindsdien als een trouwe hond geworden. 

Letterlijk verstaan 

In zijn geloofsijver vatte Franciscus elke woord van Jezus 

letterlijk op. Als hij hoort, hoe Jezus tot zijn leerlingen zegt: 

'Alles wat je hebt en bent, heb je voor niets ontvangen. Je 

moet het ook voor niets weggeven. En wees tevreden met 

één rugzak. Neem geen stok mee om op te steunen. 

Vertrouw erop dat de mensen voor je zorgen. Als 

boodschapper van het Evangelie ben je dat waard”, dan 

raken deze woorden van Jezus Franciscus in het hart. 

Precies dit is het wat hij zoekt: leven vanuit de liefde van 

God. Maar dan ook helemaal! Zonder bezit. Want zo zegt 

Frans, “Als je in materiële dingen een houvast zoekt, dan 

raak je je houvast in God en in je naaste kwijt.” 

 

Kerk  

“Herstel mijn kerk,” was de opdracht aan St. Franciscus. 

Ofschoon wij niet als St. Franciscus kunnen gaan leven, wijst 

hij ons wel een weg om de Kerk te herstellen in onderstaand 

gebed: 

 

GEBED VAN St. FRANCISCUS 

Heer, maak mij een instrument van uw vrede. 

Laat mij liefde brengen waar haat is. 

Laat mij vergeving brengen waar schuld is. 

Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is. 

Laat mij waarheid brengen waar dwaling is. 

Laat mij geloof brengen waar twijfel is. 

Laat mij hoop brengen waar wanhoop is. 

Laat mij licht brengen waar duisternis is. 

Laat mij vreugde brengen waar verdriet is. 

Heer, maak dat ik er meer op uit ben om te troosten dan 

getroost te worden, 

te begrijpen dan begrepen te worden, te beminnen dan 

bemind te worden. 

Want door te geven ontvangen we, door onszelf te 

vergeten vinden we, 

door te vergeven wordt ons vergeven, 

door te sterven verrijzen we tot het eeuwige leven. Amen. 

 

Dr. Hub Schnackers, em. 

 

Zegening van huisdieren 

Op de volgende dagen kunt u uw huisdier laten zegenen bij 

de hoofdingang van de kerk: 

 

Zaterdag  1 oktober van 14.00 tot 14.30 uur kerk   

 Ubachsberg. 

Zondag  2 oktober van 13.30 tot 14.00 uur kerk   

 Simpelveld. 

Woensdag 5 oktober van 14.00 tot 14.30 kerk Bocholtz. 

 

Dierendag wordt gevierd op de sterfdag van de Heilige 

Franciscus van Assisi (4 oktober). 

St.-Franciscus had een diep respect voor het leven. In de 

natuur zag hij de liefde van God onze Schepper. Van hem 

wordt verteld dat hij praatte met de dieren. Hij noemde de 

dieren en planten, maar ook zon en water, zijn broeders en 

zusters. 

De dierenzegening is een mooie gelegenheid om uw 

huisdier te bedanken voor zijn/haar trouw en gezelschap en 

te vragen om een goede gezondheid voor hem/haar. En 

natuurlijk wordt ook voor de baasjes gebeden!  

Voor kinderen is er een kleurplaat.  

Dus kom met jouw/uw hond of poes, cavia of hamster, 

schildpad of vis naar de dierenzegening in je eigen 

parochiekerk.  
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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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Simpelveld 

Dinsdag 1 november  Allerheiligen H. Mis om 10.00 uur 

en ’s middags  Allerzielendienst om 15.00 uur 

 

Bocholtz 

Zondag 30 oktober  Allerzielendienst om 15.00 uur 

Na de Allerzielendienst vindt inzegening van het nieuw 

ingerichte kerkhof plaats. 

Dinsdag 1 november  Allerheiligen H. Mis om 19.00 uur 

 

Ubachsberg 

Zaterdag 29 oktober Viering Allerheiligen om 17.30 uur 

waarna lichtjesavond op het kerkhof 

Zondag 30 oktober  Allerzielendienst om 14.00 uur 

Woensdag 2 november  Allerzielen H. Mis om 19.00 uur 

Patroonsfeest Sint Remigius 

Op zondag 2 oktober vieren we in Simpelveld het feest van 

de patroonheilige van onze kerk: Sint Remigius. 

Het Kerkelijk zangkoor Harmonia zal de zondagsviering van 

11.00 uur feestelijk opluisteren en na de H. Mis een 

deurcollecte houden. 

Het koor staat altijd voor ons klaar met prachtige zang. Wij 

bevelen de collecte van harte bij u aan. 

Kindernevendienst 

Op zondag 16 oktober nemen de kinderen in de 

Remigiuskerk weer een eigen plekje in tijdens de mis van 

11.00 uur. 

Er is dan weer een kindernevendienst. Jij komt toch ook ! 

Opbrengst MIVA collecte 

In het weekend van 27 en 28 augustus vond in onze 

parochiefederatie de jaarlijkse MIVA-collecte plaats.  

De opbrengst van deze collecte bedroeg in:  

Simpelveld  €  289,87 

Bocholtz  €  151,41 

Ubachsberg  €  81,75 

Hartelijk dank voor uw giften! 

Collecteopbrengst van de Nationale 
Ziekendag 

De opbrengst van deze collecte bedroeg in: 

Simpelveld  €  284,32 

Bocholtz  €  115,10 

Ubachsberg  €  120,00 

Hartelijk dank voor uw giften! 
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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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Ziekenbezoek 

Is er iemand langdurig ziek of opgenomen in ziekenhuis of 

zorginstelling en wordt een bezoek door een van de 

parochiegeestelijken op prijs gesteld, neem dan zelf contact 

op met pastoor of kapelaan of tijdens kantooruren met het 

centrale parochiekantoor te Simpelveld onder 

telefoonnummer 045-5441818 

In verband met de privacywetgeving ontvangen wij namelijk 

geen bericht van derden dat er iemand langdurig ziek of 

opgenomen is.  

Vrijwilligers en oud-vrijwilligers 
opgelet ! 

Lieve vrijwilligers van onze parochies Simpelveld, Bocholtz 

en Ubachsberg: 

We hadden jullie graag dit najaar uitgenodigd voor een 

bedankavond, maar vanwege de onzekerheid i.v.m. corona 

hebben we dit uitgesteld naar komende zomer. In juni 2023 

willen we dan een buitenactiviteit organiseren om jullie te 

bedanken voor jullie inzet.  

Ook de vrijwilligers die in de afgelopen coronajaren zijn 

gestopt nodigen we dan persoonlijk uit om ze een fijne 

attentie te overhandigen. 

Dus nog even een jaartje geduld voordat we elkaar weer in 

grote getalen kunnen ontmoeten. Wij verheugen ons erop. 

Jullie ook? 

Met vriendelijke groet,  

pastoor, kapelaan en kerkbestuur. 

Overleden oud-pastoor John Ubachs 
Op 5 september is op 69-jarige leeftijd oud-pastoor John 

Ubachs overleden.  

Pastoor Ubachs woonde in een zorgcentrum in Maastricht. 

De uitvaart was op 10 september in Borgharen.  

Pastoor Ubachs was pastoor in Bocholtz van 1986 tot 1991. 

Grafruiming 2022 Begraafplaats 
Bocholtz  

Zaterdag 15 oktober vindt er in de voormiddag op het 

Kerkhof te Bocholtz de jaarlijkse grafruiming plaats. 

Grafruiming is het weghalen van de gedenktekens en de 

vrijgekomen grafplek middels een bodembedekking doen 

opgaan in het geheel van het Kerkhof. 

Dit gebeurt geheel op een veilige en discrete wijze door een 

groep vrijwilligers. 

https://www.h-clemens.nl/overleden-op-5-september-oud-pastoor-john-ubachs/
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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 

 

 

Telefoon 045 - 5444282  

mailto:info@kickentechnischonderhoud.nl
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Zondag 2 oktober 
27 e zondag d/h jaar 
Patroonsfeest H.Remigius 
11.00 Kerk. zangkoor Harmonia 
Deurcollecte Kerk. zangkoor 
Harmonia 
Zwd. Wim Hendriks; 
Jrd. ouders Bessems-Bindels en zoon 
George (st); 
Uit dankbaarheid b.g.v. 60 jarig 
huwelijk Jan en Annie Wings-
Broekmans; 
Jrd. Giel en Leentje Lardinois-Hamers 
en dochter Marlie; 
Uit dankbaarheid; 
Ouders Sevarts-Didden; 
Jrd. Annie Reuter-Kockelkoren; 
Jrd. ouders Hodiamont-Schijen en zoon 
Martien; 
Jrd. ouders Mulleneers-Bosch; 
Hub Mulleneers; 
Ouders Houppermans-Vijgen en overl. 
familieleden; 

Dinsdag 4 oktober 
18.30 
Aanbidding 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 

Donderdag 6 oktober 
19.00 
Voor alle parochianen; 

Zondag 9 oktober 
28e zondag d/h jaar 
11.00 
1 e jrd. José Vogt-Bröcheler (o) 
Jrd. ouders Maria en Pierre Didden-
Otermans (st); 
Ouders Vliex-Demollin en zoon Loek 
(st); 
Ouders Lies en Funs Rameckers-
Dautzenberg (o); 
Maria Knops-Arets (o); 
Anna Schröder-Leunissen (o); 
Jrd. fam. Houben-Ploumen, zonen Sjef 
en Pierre en zwager Jo; 
Jrd. ouders Jetty en Jo Vaessen-
Schneiders (t.g.v. trouwdag); 
Sjef Knops; 

Dinsdag 11 oktober 
19.00 
Voor alle Oekraïners; 
 
 

Donderdag 13 oktober 
19.00 
Ron Blezer en overl. familieleden; 
 
 

Zaterdag 15 oktober 
15.30 Kerk. zangkoor Huls 
Uit dankbaarheid b.g.v. 50 jarig 
huwelijk Frans en Ans Hellenbrand-
Nicolaye; 
 
 

Zondag 16 oktober 
29e zondag d/h jaar 
11.00 Kindernevendienst 
Jrd. ouders Kohl-Grosjean (st); 
Lieske Spork-Vijgen (o); 
Jrd. ouders Coerver-Leunissen (st); 
Jd. Herman en Lieske de Wind-van Loo 
(st); 
Jrd. Lenie Souren (nms. broers en 
zussen); 
Jrd. Piet Juneman; 
Jrd. Germaine Sluysmans-
Vanderhoeven; 
Overledenen fam. Kohl-Lenz en 
overledenen fam. Vanweersch-Lenz; 
 
 

Dinsdag 18 oktober 
19.00 
Voor alle vrijwilligers; 
 
 

Donderdag 20 oktober 
19.00 
Echtp. Huveneers-van Ophoven (st); 
 
 
 

Zondag 23 oktober 
30 e zondag d/h jaar 
11.00 Kerk. zangkoor Huls 
Kerkcollecte Wereldmissiedag 
Chrit Schobbers (o); 
Sjef Frijns (v.w. verjaardag) en ouders 
Frijns-Huijnen en familie; 
 
 

Dinsdag 25 oktober 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 
 
 

Donderdag 27 oktober 
19.00 
Voor alle parochianen; 
 
 

Zondag 30 oktober 
31e zondag d/h jaar 
11.00 
1 e jrd. Lies Rameckers-Dautzenberg 
(o); 
Jrd. ouders Wim Lumeij en Veronica 
Hochs en dochter Ria (st); 
Jrd. ouders Souren-Kreuels (st); 
Jrd. ouders Bleijlevens-Roebroek en 
dochter Finy Bleijlevens (st); 
Huub Wierts (o); 
Bert van Lieshout (v.w. verjaardag) (o); 
Lei Krings (o); 
Jrd. Joep Widdershoven; 
Jrd. Geertruida Houben, August Wierts 
en Ferdinand Bisschops; 
Jrd. Werner Wierts en ouders Bindels-
Van Weersch; 

Kerkdiensten parochie Sint Remigius 
Simpelveld 
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Zaterdag 1 oktober 
19.00  
M.m.v. dameskoor Morgenzang 
Jrd. ouders Jorissen-Hupperets; 
Jrd. ouders Hursel-Hodiamont; 
Jrd. Jo en Billa Lommen-Vanhommerig; 
Jrd. ouders Henssen-Konings; 
Wiel en Carla Stassen-Magermans (st); 
Lies Janssen-Huppertz, Sjef Janssen 
en dochter Desirèe Wenders-Janssen 
(o); 

Maandag 3 oktober 
19.00 
Voor alle vrijwilligers; 

Vrijdag 7 oktober 
18.30 Aanbidding 
19.00 
Voor alle vluchtelingen; 

Zaterdag 8 oktober 
19.00 M.m.v. Zangkoor St. Joseph 
Bella Jorissen-Grond; 
Mia L’Homme-Rademakers (o); 
Familie Schnackers-Grooten (st); 
Jean Kleijnen en Leny Kleijnen-Geraets 
(o); 

Maandag 10 oktober 
Mis Hoeve Overhuizen 
15.00 m.m.v. zangkoor St. Joseph 

Vrijdag 14 oktober 
19.00 
Ouders Knops-Jorissen, Albert, Hub, 
Enny en Winand; 
Familie Schnackers-Grooten (st); 
 

Zaterdag 15 oktober 
19.00 
Jubilarissendag Philharmonie Bocholtz 
Voor de levende en overleden leden 
van Koninklijke Philharmonie Bocholtz; 
1 e Jrd. Tiny Schoonbrood Bodelier (o); 
1 e Jrd. Piet Knops; 
Jrd. Pierre en Ernestine Vincken-Nix; 
Jrd. Henri Peters en familie Elbers-
Dressen, kinderen en kleinkinderen; 
Beppie Mannens-Godschalk (o); 
Marlies Beckers-Hamers (o); 
Johan en Isabella Goebbels-Henssen; 
Wiel en Els Coerver-Goebbels en Jan 
Coerver; 
Echtp. Schrijvers-Wintgens (st); 
Leo Bröcheler; 
 

Maandag 17 oktober 
19.00 
Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw 
(st); 
 

Vrijdag 21 oktober 
19.00 
Overledenen van de familie v.d. Linden
-Höppener; 
 

Zaterdag 22 oktober 
14.00 
Huwelijk Kevin Meessen en Rowana 
Blezer 
19.00 Kerkcollecte 
Wereldmissiedag 
M.m.v. Schola cantorum 
1 e Jrd. Jean Kleijnen en tevens voor 
Leny Kleijnen-Geraets (o); 
Jrd. Liesje Loneus-Hamers; 

Maandag 24 oktober 
Mis Hoeve Overhuizen 
15.00 

Vrijdag 28 oktober 
19.00 
Voor vrede in de wereld; 

Zaterdag 29 oktober 
19.00 M.m.v. dameskoor 
Morgenzang 
Jrd. ouders Bertram-Schepers en Jo 
en Finy Bertram-Duizings; 
Jrd. Marjo Laval-Puts; 
Jrd. Ger Heckmans; 
Els Paffen-Schopen echtgenote van 
Toine Huls; 

Zondag 30 oktober 
15.00 M.m.v. zangkoor St.Joseph 
Allerzielenlof nadien inzegening 
kerkhof 
Maandag 31 oktober 
19.00 
Voor de intenties uit het intentieboek; 

Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere 
Bocholtz 

Rozenkrans 

voor aanvang doordeweekse mis 
18.40 uur  

Lees verder op pagina 11 

Geef vandaag voor de Kerk van morgen 
 

“Voorspellen is moeilijk, zeker als het de toekomst betreft,” 

zei een bekende cabaretier ooit. Niemand weet wat de dag 

van morgen ons zal brengen. Dat geldt ook voor onze 

parochiegemeenschap. Wie zal het zeggen hoe die er over 

10, 20 of 30 jaar uit zal zien?  
 

In de loop van de eeuwen zijn er altijd golfbewegingen 

geweest van veel aandacht voor het geloof en momenten 

waarop het geloof bijna verdwenen was. Steeds bloeide de 

Kerk daarna weer op, omdat er altijd mensen bleven die zich 

inspanden om de boodschap van het evangelie door te 

geven aan een volgende generatie. Dat is ook de uitdaging 

waarvoor wij als parochiegemeenschap nu staan.  
 

Als wij willen dat toekomstige generaties kunnen 

voortbouwen op de belangrijke boodschap van liefde en 

barmhartigheid die Christus ons in het evangelie aanreikt, 

dan moeten wij daar nu de fundamenten voor leggen. Onze 
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Zaterdag 1 oktober 
Weekend: 27ste Zondag d/h jaar 
17:30 uur Stella Bonten 
Bertha Winthagen-Muijtjens (o); 
 
 
 

Woensdag 5 oktober 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur H. Mis 
Ans Van Wissen-Morel; Hub Van 
Wissen; Pie Huijnen en overl.fam.(o); 
Voor alle slachtoffers van de Corona- 
pandemie; 
Laten we bidden voor vrede in 
Oekraïne; 
 
 
 

Zaterdag 8 oktober 
Weekend: 28ste Zondag d/h jaar 
17:30 uur GKZ St. Bernardus 
Ouders Eussen Souren; 
Jrd. ouders Schijen-Habets (st.); 
 
 
 

Woensdag 12 oktober 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur H. Mis 
Voor alle gestorvenen van de parochie; 
Voor de vrijwilligers van de parochie; 

Zaterdag 15 oktober 
Weekend: 29ste Zondag d/h jaar 
17:30 uur Stella Bonten 
Sjir Souren (o); 
Bep Hahnrahts-De Bie en Frans 
Hahnraths (o); 
Gerard Rutten (verj.); 
 
 

Woensdag 19 oktober 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur H. Mis 
Voor alle zieken van de parochie; 
Voor de vluchtelingen; 
 
 

Zaterdag 22 oktober 
Weekend: 30ste Zondag d/h jaar 
17:30 uur GKZ St Bernardus 
Kerkcollecte Wereldmissiedag 
Zwd. Sjeng Knops; 
Käthe Muyrers-Liermann; 
Jrd. Mia Klinkenberg-Clermont (st.); 
 
 
 

Woensdag 26 oktober 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur H. Mis 
Piet Franken (o); 
Laten we bidden voor alle dopelingen; 
Voor alle ontheemden; 

Zaterdag 29 oktober 
Viering Allerheiligen 
waarna Lichtjesavond op het 
kerkhof 
17:30 uur Berglijsters 
Bertien Huis-Franssen (o); 
Jrd. Hein en Lidwina Voncken (st.) 
Elly Kaelen-Huijnen (st.); 
Ouders Sijben-Roijen (st.); 
 
 

Zondag 30 oktober 
Volkszang 
14:00 uur Allerzielenlof 
Na het Allerzielenlof zegening van de 
graven 

Kerkdiensten parochie St. Bernardus 
Ubachsberg 

parochiefederatie wil graag missionair zijn en bouwen aan 

de Kerk van de toekomst. Helpt u ons daarbij?  
 

Velen van u nemen al deel aan de kerkbijdrage maar u kunt 

ook incidenteel doneren. 

Giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar. Dit gaat via de 

inkomstenbelasting. Aan deze belastingaftrek zijn wel 

voorwaarden verbonden.  

 

Alle voorwaarden voor de aftrekbaarheid van giften zijn te 

vinden op de website van de belastingdienst 

www.belastingdienst.nl 

 

http://www.belastingdienst.nl
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Bezoek onze adverteerders 
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I.v.m. de wet op de privacy kan de vermelding in deze kroniek onvolledig zijn.  

 
 
 
 
BOCHOLTZ 
 

22 oktober 14.00 Kevin Meessen en Rowana Blezer Beatrixstraat 1 
 
 
Proficiat en een mooie dag toegewenst. 

Gaan Trouwen 

 
 
 
SIMPELVELD 
 
 

2 oktober 11.00 Uit dankbaarheid b.g.v. 60 jarig huwelijk Jan en Annie Wings-Broekmans Scheelenstraat 127 
 
15 oktober 15.30 Uit dankbaarheid b.g.v 50 jarig huwelijk Frans en Ans Hellenbrand-Nicolaye  Huls 15 
 
 
Proficiat en een mooie dag toegewenst. 

Huwelijksjubilea 

 

 
 
 
 
 

 
 

SIMPELVELD 
 
 

15 september Jo Brauwers 85 jaar Dorpsstraat 10 
 
 
 
Dat onze overleden dierbaren mogen verrijzen tot nieuw en eeuwig leven ! 

Overleden 

 

 
 
SIMPELVELD 
 

11 september Quinn Rekko dochter van Dennis Rekko en Michelle Tummers Baakstraat 12 
 
BOCHOLTZ 
 

10 september Avely Hendriks dochter van Marnick Hendriks en Vanity Pelzer Wassenberg Duitsland 
 

Welkom in onze Kerk! 

Gedoopt 

KRONIEK 
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Dhr. Klinkenberg van Ubachsberg. 
Begin september sprak ik met dhr. Klinkenberg van 

Ubachsberg. Hij is vrijwilliger in de Bernarduskerk. Een 

“duizendpoot” had men mij gezegd. 

Geboren op Ubachsberg voor de tweede wereldoorlog. Op 

een bruiloft leert hij zijn vrouw kennen. Zij is kleuterleidster 

tot aan hun huwelijk. Ze kregen 3 kinderen: een dochter en 

twee zonen. Samen hebben ze lang in Nuth gewoond. In die 

tijd was er evenals nu grote woningnood. Op 

industrieterrein de Horsel was de ENBI, een rubber 

verwerkend bedrijf, waar dhr. Klinkenberg bij de technische 

dienst werkte. Omdat hij bij dit bedrijf werkte kregen ze een 

huis in Nuth. Dit bedrijf kreeg ook opdrachten van de 

mijnen, o.a. om vonkvrije stekkers te maken die 

ondergronds werden gebruikt. Nadat hij de verplichte 

diensttijd had volbracht, was hij weer welkom op de fabriek. 

Zij zagen hem graag terugkomen op dezelfde werkplek. Een 

werkweek duurde toen 6 dagen, of in uren uitgedrukt 56 

uur. Inmiddels is dhr. Klinkenberg al 26 jaar gepensioneerd. 

Na zijn pensioen is het echtpaar in 2000 op Ubachsberg 

komen wonen. Ze zijn 53 jaar getrouwd geweest. 5 jaar 

geleden is zijn vrouw aan een ongeneeslijke ziekte 

overleden.  

Beiden waren lid van het kerkkoor en vanaf 2007 – 2012 zat 

dhr. Klinkenberg in het kerkbestuur. 

Over zijn werk en zijn visie op werk en over de 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en zijn werkervaringen 

vanaf de vijftiger jaren tot aan zijn pensioen hebben we een 

interessant gesprek gehad. 

 

Als kind was dhr. Klinkenberg altijd bij zijn opa. Van hem 

leerde hij recyclen. Daarbij heeft zijn technische kennis en 

inzicht tot veel goede aanpassingen, reparaties of 

vernieuwingen in en om de kerk op Ubachsberg geleid. 

De koepel van de kerk was alleen bereikbaar via de 

brandweerladder aan de zijgevel van de kerk en een 

kruipgang over een zoldertje bij de koepel. Geen 

ongevaarlijk karwei. Hij plaatste een staaldraadlier, een 

staalkabel vanaf het priesterkoor tot in de koepel. Middels 

een handlier kan nu op een eenvoudige manier het 

ophangpunt naar  beneden en naar boven worden 

gebracht, zonder halsbrekende toeren. 

Hij vergezelt de Monumentenwacht bij hun inspecties zodat 

de punten die aandacht nodig hebben die ook krijgen. 

Defecte schotten aan de galmgaten van de kerkklokken 

werden hersteld zodat er bij regen geen water meer door 

kon en de vloer van de kerktoren droog bleef. 

Een scheur in de Franse basaltstenen die om het rozetraam 

van het hoog deel van de kerk zaten, veroorzaakten  veel 

vocht in de muren. De defecte blokken werden vervangen 

en het vochteuvel was verholpen. 

Bij de kruisjes van de overleden parochianen zorgde hij dat 

het verlichtingssnoer nauwelijks zichtbaar naar de 

stekkerdoos liep. Dat wegwerken van blootliggende kabels 

heeft hij op verschillende plekken in de kerk uitgevoerd. 

Afgewerkt en veilig. 

Geen klus is niet op te lossen. Een stevige goed uitziende 

leuning , om veilig met de trap het koor te bereiken, werd 

door menige oudere koorzanger toegejuicht. 

Hij repareerde oude sloten. 

Het hekwerk rondom het kerkhof aan de Kerkstraat en aan 

het Bernardusplein werd geschuurd en gespoten en kan zo 

weer jaren mee. Evenals de vlaggenstokhouders. 
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De begraafplaats van de pastoors knapte hij op zodat alles 

er weer toonbaar bijstaat. 

Het H. Hart beeld heeft hij opgeknapt, een klus die om de 

twee jaar nodig is en waar hij afgelopen keer hulp bij kreeg. 

Het klemmen van de sluiting van het hekwerk van het 

kerkhof, die bij zeer warm maar ook bij heel koud weer 

reageerden op deze extreme  temperatuur heeft hij 

gelukkig verholpen. 

Het onderhoud van de kerk , aan binnen- en buitenkant, is 

een gigantisch karwei. Verschillende vrijwilligers dragen 

hiertoe bij. 

Dhr. Klinkenberg met zijn specifieke technische inzicht en 

zijn uitgesproken arbeidsethos en twee rechter handen. Hij 

doet dit met veel plezier en hoopt dat zijn bijdrage aan het 

onderhoud van de kerk in de ruimste zin van het woord nog 

lang te mogen uitvoeren. 

Redactie mevrouw Jos Henssen 

 

Lichtjesavond Voerendaal 
Aan de nabestaanden die vanaf juli 2021 tot heden vanuit de 

parochie Heilige Laurentius een uitvaartdienst, avondwake 

of crematiedienst hebben gehad. 

Deze uitnodiging geldt ook voor de nabestaanden die 

vanwege de verbouwing van de Laurentiuskerk de 

uitvaartdienst in de kerk van Klimmen of Ubachsberg 

hebben gehad. 

De parochie Heilige Laurentius organiseert in samenwerking 

met Uitvaartvereniging Voerendaal de jaarlijkse 

Lichtjesavond op vrijdag 28 oktober 19.00 uur in de H. 

Laurentiuskerk te Voerendaal. 

Deze bijeenkomst is bedoeld om troost te geven aan 

iedereen, jong en oud, die hun dierbare afgelopen jaar zijn 

ontvallen en erg missen. 

Op een waardige en respectvolle wijze denken we terug aan 

onze dierbaren door middel van passende woorden en met 

muzikale omlijsting. 

Voor deze viering worden nog hartjes gemaakt met de 

namen van de overledene erop vermeld. Na afloop van de 

viering kunnen de nabestaanden het hartje mee naar huis 

nemen. Ook worden er gedachtenisprentjes uitgereikt. 

 

Nabestaanden wordt gevraagd om op KLIK HIER te klikken, 

dan kunt u het formulier invullen en daarna op de 

verzendknop klikken ter bevestiging. Uw aanmelding of 

afmelding dient wel vóór 9 oktober te geschieden.  

 

Bij vragen contact opnemen met John Gulpen 

( parochieassistent) 

Lambrechtsstraat 30,  6367 BN  Voerendaal, 

telefoonnummer 06-50 544 105 of  

het parochiekantoor te Voerendaal op maandag- of 

vrijdagmiddag van 14.00 uur -15.30 uur 

 

https://forms.gle/RfHJ38UNXijEnPU17
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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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Exposities over twee bijzondere 
heiligen  
 

Op twee verschillende plekken in Zuid-Limburg wordt dit 

najaar aandacht besteed aan twee bijzondere heiligen. In 

museum De Schat van Simpelveld is een expositie te zien 

over Franciscus van Sales en in de Schatkamer van Sint-

Servaas in Maastricht wordt de Heilige Barbara uitgebreid in 

het zonnetje gezet.  

 

Franciscus van Sales was in de 17e eeuw bisschop van 

Genève/Annecy. Zijn boek ‘Inleiding tot het devote leven’ 

werd heel beroemd, omdat hij daarin het belang van een 

persoonlijke geloofsbeleving benadrukte. Daarmee maakte 

hij het geloof ook voor leken veel toegankelijker. Bovendien 

inspireerde hij veel ordestichters, onder wie de zalige Clara 

Fey, stichteres van de zusters van het Arme Kind Jezus in 

Simpelveld.  

 

Dit jaar viert de Broederschap van de Heilige Barbara in 

Maastricht haar 550-jarig jubileum en daarom is er in de 

Schatkamer van Sint-Servaas een expositie te zien over de 

Heilige Barbara. Zij is bekend als patrones van de 

mijnwerkers, maar ook van een zalige dood, van 

brandweerlieden en artilleristen. Ook kennen sommige 

tradities haar als de huishoudster van Sinterklaas.  

De expositie over Franciscus van Sales is tot eind januari te 

zien en de expositie over Barbara tot begin februari. Meer 

in f o op :  www. des ch at v an si m p el v el d.n l  en 

www.sintservaas.nl 

 
 
 
 

 
Als ik mijn ogen sluit 
  
Als ik mijn ogen sluit 
luister ik naar ieder geluid 
muziek komt diep bij me binnen 
mooie klanken, prachtige zinnen 
de tijd staat even stil 
ik denk aan wat ik wil 

Als ik mijn ogen sluit 
trek ik er in gedachten op uit 
naar het moois wat ik heb ervaren 
herinneringen die ik mocht bewaren 
lieve mensen die ik kan waarderen 
ik kan het bijzondere visualiseren 

Als ik mijn ogen sluit 
neem ik een positief besluit 
denkend aan waar ik naar verlang 
hoe ga ik er mee aan de gang 
hoe benut ik mijn innerlijke kracht 
en geef ik waar de wereld op wacht 

Als ik mijn ogen sluit 
kom ik bij mijn kracht uit 
bij mooie momenten in mijn leven 
verlangens die me energie geven 
bij alles wat me zo liefdevol raakt 
en het leven zo prachtig maakt 

Als ik mijn ogen sluit 

Mark Verhees, juni 2018 

 

http://www.deschatvansimpelveld.nl
http://www.sintservaas.nl
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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 

 

Gevraagd interieurverzorgster voor de pastorie te 

Bocholtz 

 

Het kerkbestuur van de parochiefederatie “De Pelgrim” is per direct op 

zoek naar een interieurverzorgster voor de pastorie te Bocholtz. 

 

Als interieurverzorgster bent u verantwoordelijk voor het schoonmaken 

van de pastorie. 

 

U zorgt ervoor dat alles goed wordt onderhouden en netjes, schoon en verzorgd uitziet.  

 

Daarbij draagt u ook een steentje bij aan lichte huishoudelijke taken. 

 

Voor deze functie zoeken wij iemand die 2 keer 4 uurtjes per week beschikbaar is.  

 

De vergoeding voor deze werkzaamheden vindt in goed onderling overleg plaats.  

 

Heeft u interesse en wenst u meer informatie dan kunt u contact opnemen met mevrouw Schouteten 

(vicevoorzitter kerkbestuur), liefst per mail vicevoorzitter@de-pelgrim.nl  

of onder telefoonnummer 045-5752501 

Bezoek onze adverteerders 

 

 

Wij zijn gespecialiseerd in 

bruidswerk en grafwerk geheel 

naar uw wens.  

Ook als u bij een begrafenisfonds 

bent aangesloten kunt u geheel 

vrijblijvend naar uw betrouwbare 

bloemist gaan.  

  Mieng Bloome 
Wielderdorpstraat 4 

6321 AD Wijlre 
06-55521507   

http://www.de-pelgrim.nl
mailto:vicevoorzitter@de-pelgrim.nl
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‘Jullie zullen mijn getuigen zijn’ (Handelingen 1,8) 

 

Op 23 oktober 2022 is het Missiezondag.  

Met bovenstaand citaat uit het boek Handelingen van de 

apostelen voert Missio dit jaar de campagne voor de 

Wereldmissiemaand. Elke christen is geroepen om te 

getuigen van Christus, aldus paus Franciscus. Dit jaar richt 

Missio de blik speciaal op Kibera, de grootste sloppenwijk 

van Nairobi. De parochiefederatie De Pelgrim Simpelveld 

ondersteunt de Wereldmissiemaand van Missio van harte. 

 

Kibera 

 

Op slechts zes procent van de oppervlakte van de 

metropool Nairobi leeft zo’n 60 procent van de 

stadsbevolking. Dagelijks stromen mensen vanuit het 

omliggende gebied de stad binnen in de hoop op werk en 

een betere toekomst. Naar schatting een half miljoen 

mensen woont hier dicht opeen gepakt. Slechts een vijfde 

deel van de huizen heeft stroom; drinkwater moet bij 

waterstations gehaald worden. Hygiëne is een groot 

probleem. De ellende en uitzichtloosheid in de slum zijn 

echter slechts een kant van de medaille. Er is nog een 

andere kant: saamhorigheid, elkaar helpen waar het nodig 

is. 

 

Elkaar helpen 

 

Linet Mboya is een van de bewoners van de slum. De 

alleenstaande moeder van drie kinderen zorgt ook nog voor 

zes pleegkinderen, die anders op straat zouden moeten 

leven. 

Zuster Mary Wambui woont met haar gemeenschap van 

zusters al vele jaren in Kibera en heeft onder andere 

microkredietgroepen opgezet voor vrouwen. Pastoor Firmin 

Koffi leidt de Yarumal-missionarissen die hun opleidings- en 

vormingshuis in Kibera hebben. Voor hen en veel andere 

mensen is Kibera hun thuis. 

 

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Kibera. Help mee! 

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op 

Missiezondag 23 oktober 2022 of stort uw bijdrage op 

NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, 

te ’s-Hertogenbosch. 

Meer informatie: www.missio.nl. 

 

Missio Wereldmissiemaand 2022: Kibera, Nairobi 

http://www.missio.nl
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Volgende uitgave 26 maart. Inleveren kopij tot 15 maart. 

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 19 maart. 

Volgende uitgave 25 oktober. Inleveren kopij tot 14 oktober.  

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 18 oktober. 
 

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: 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 
 

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 Huldiging jubilarissen Harmonia 2022 
 

Zondag 25 september hebben we, in het kader van de 

jubilarissenviering, weer kunnen genieten van een feestelijke 

opluistering door ons kerkelijk zangkoor Harmonia, 

gezamenlijk met de harmonie. Het koor huldigde inmiddels, 

na twee jaar onderbreking, tien jubilarissen.  

Uniek was de uitvoerring van Healing Light van componist 

Karl Jenkins. Een mooi Keltisch lied , uitgevoerd door 

Harmonia samen met een ensemble van de harmonie. Elk 

couplet start met ‘deep peace’. Heel stijlvol en toepasselijk in 

deze tijd. 

Op de foto de jubilarissen van links naar rechts:  

John Dassen (50 jaar), 

Carla en Wiel Heuten (25 jaar), 

Netty Heuts (25 jaar), 

Mariette Bleijlevens (50 jaar), 

Jan Heuts (25 jaar), 

Frits Lennartz (65 jaar) 

Stef Vliex (60 jaar koorzanger), 

Marianne en Jo Senden (25 jaar). 

 

Het koor genoot in de middag nog van een gezellig samenzijn 

waarbij de jubilarissen door de voorzitter werden 

toegesproken en samen met kapelaan Shaiju Selestin werden 

gedecoreerd met de gebruikelijke ordes van verdienste. 

 

Heeft u ook zin om mee te zingen?  

We repeteren elke donderdagavond om 20.00 uur bij Oud 

Zumpelveld. Komt u gerust vrijblijvend eens luisteren naar ons 

koor en de sfeer proeven. Er zijn overigens diverse echtparen 

lid van Harmonia. 

mailto:pisters@de-pelgrim.nl
mailto:pisters@de-pelgrim.nl
mailto:kantoorsimpelveld@de-pelgrim.nl
http://www.de-pelgrim.nl
mailto:kantoorubachsberg@de-pelgrim.nl
http://www.de-pelgrim.nl
mailto:kantoorubachsberg@de-pelgrim.nl
http://www.de-pelgrim.nl

