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Uitdagende toekomst 
WAAROM EEN FEDERATIE? 

In heel Nederland zijn nog zo’n 450 priesters. Een kwart van 

hen komt uit het buitenland. Veruit de meesten zijn ouder 

dan 65 jaar. Het aantal gelovigen daalt. De inkomsten van 

de kerken gaan hard achteruit.  

Deze nieuwe situatie schept problemen, maar ze opent ook 

kansen! Die moeten we gaan benutten. De wereld heeft de 

boodschap van het evangelie immers nodig. De stem van de 

liefde en de barmhartigheid mag niet verstommen!   

Die uitdaging kunnen we alleen aan als we ons anders gaan 

organiseren. Parochies zullen intensief moeten gaan 

samenwerken. Dit kan worden bereikt door ze te groeperen 

in federaties.  

Een federatie bestaat uit zelfstandige parochies die door 

een centraal kerkbestuur worden bestuurd. De kerken- 

parochies- blijven dus, zolang het mogelijk is, bestaan.  

De eigendommen blijven intact. Er komt één pastoor voor 

de parochies samen. Deze krijgt hulp van bijvoorbeeld ‘n 

kapelaan, diakens, emeriti en andere medewerkenden. 

Diensten moeten op elkaar worden afgestemd. De 

aanwezige deskundigheid en bestuurskracht kan effectief 

en breed worden ingezet.   

WELKE FEDERATIE? 

Het bisdom heeft onze kerkbesturen verzocht om een 

federatie te vormen. Deze zou moeten bestaan uit de 

volgende parochies:  

de H. Laurentius te Voerendaal,  

de H. Theresia te Ransdaal,  

de H. Remigius te Klimmen alsmede de parochies die reeds 

een federatie zijn onder de naam ‘de Pelgrim’, te weten de 

H. Jacobus te Bocholtz, de H. Remigius te Simpelveld en de 

H. Bernardus te Ubachsberg. 

INTENTIEVERKLARING 

De kerkbesturen hebben een intentieverklaring getekend 

en gestreefd wordt om per 1 juli 2023 een federatie tot 

stand te brengen van de parochies H. Laurentius 

(Voerendaal), H. Theresia (Ransdaal) en H. Remigius 

(Klimmen). Daarna moet deze worden uitgebreid met de 

parochie federatie ‘de Pelgrim’, te weten de H. Jacobus te 

Bocholtz, de H. Remigius te Simpelveld en de H. Bernardus 

te Ubachsberg. 

Het overleg tussen de kerkbesturen zal vanaf het begin 

gevoerd worden in het grote verband van de zes parochies. 

Er worden geen parochies opgeheven en geen kerken 

gesloten, maar de samenwerking moet een inspirerend 

parochieleven bevorderen en de aanstelling van pastores 

mogelijk maken. 

Voor verdere informatie kunt U contact opnemen met het 

Kerkbestuur. 

 

Allerzielen 
November huivert in klamme dagen. 

De zomer wordt gedoofd en de winter is nakend. 

November raakt de rand tussen hier en de overkant. 

Naar die overkant gingen onze geliefden ons voor. 

Kleuren paars en wit symboliseren droefenis. 

Klokken luiden en woordeloos verkondigen ze de pijn van 

het afscheid. 

Kaarsen branden als vlammende getuigen dat sterven leven 

is. 

Bloemen, zachtjes bewogen door een grijze herfstwind, 

zeggen ons wat liefde is. 

Woorden, fluisterend gesproken om een mens die niet meer 

is. 

D i e r b a r e n  z i j n 

gestorven, maar we 

weten en geloven dat 

deze mensen leven, 

dicht bij God. 
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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 

 

Het verlies van een dierbare door de dood laat diepe sporen 

achter in een mensenleven. 

Na zo’n verlies is dagelijks de pijn en het gemis te voelen. 

In onze kerken staan wij elk jaar stil bij degenen die van ons 

zijn heengegaan. Door het hele jaar heen klinken de namen 

van onze dierbare overledenen in onze vieringen, zodat wij 

hen niet vergeten. Met Allerzielen willen wij in het bijzonder 

al die mensen gedenken, die sinds november 2021 zijn 

overleden en die we vanuit onze parochiegemeenschappen 

uitgeleide hebben gedaan. U wordt allen uitgenodigd voor 

de vieringen van Allerzielen. Wij gedenken dankbaar hen die 

ons zijn ontvallen. Dat zij rusten in vrede. 

 

Overledenen parochie Simpelveld  

Lies Rameckers-Dautzenberg 95 jaar 

Piet Bardoul 81 jaar 

Tiny Knubben-Lecoeur 97 jaar 

Loes de Vries-Bekkers 94 jaar 

Zr. Clara Agneta 89 jaar 

Zr.Herlindis 97 jaar 

Elly Remmel-Bisschops 93 jaar 

Mia Hartman-Wings 67 jaar 

Peronne Seidemann-Emonds 62 jaar 

Lène Vervuurt-Spronck 90 jaar 

Ad Leisten 81 jaar 

Anna Schröder-Leunissen 92 jaar 

Juup Hodinius 92 jaar 

Jan van Loo 92 jaar 

Eugène Vliex 84 jaar 

Martien Breemen 70 jaar 

Jan Jacobs 91 jaar 

Maria Knops-Arets 81 jaar 

Huub Wierts 81 jaar 

Annie Donners-Hamers 91 jaar 

Frans Sauren 72 jaar 

Maria Vliegen-Drittij 75 jaar 

Jac. Havenith 88 jaar 

Jeanny Bleijlevens-Kroese 87 jaar 

Chrit Schobbers 78 jaar 

Lei Krings 81 jaar 

Annie Cremers-Vlieks 75 jaar 

Lieske Spork-Vijgen 95 jaar 

Finy Mesaric-Brouwers 81 jaar 

Bert van Lieshout 85 jaar 

Marlies Baggen-Scheepers 74 jaar 

Lies Leunissen-Muijtjens 90 jaar 

Annie Herbergs-Limpens 82 jaar 

Huub Schijnen 73 jaar 

Keetje Smeets-Hendriks 92 jaar 

Hay Heuts 68 jaar 

Piet van Tilburg 88 jaar 

Hub Ploumen 99 jaar 

Sjef Meister 82 jaar 

Jan Bisschoff 86 jaar 

Lies Öllers-Godschalk 81 jaar 

Wim Hendriks 87 jaar 

Jo Brauwers 85 jaar 

Wiel Dörenberg 67 jaar 

 

Overledenen parochie Bocholtz 

Herman Dortants 87 jaar 

Beppie Mannens-Godschalk 71 jaar 
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Rietje Weijers-Steinschuld 80 jaar 

Jacques Wierts 64 jaar 

Teun Klinkers 85 jaar 

Jos Vaessen 70 jaar 

Hub Grooten 96 jaar 

Wiel Cuijpers 74 jaar 

Leny Kleijnen-Geraets 89 jaar 

Henk Bröcker 77 jaar 

Lies Janssen-Huppertz 88 jaar 

Jeanny Keulers 83 jaar 

Mia L'homme-Rademakers 88 jaar 

Finni Weijers-Ortmanns 86 jaar 

Bepje Lecoeur-Odekerken 88 jaar 

Corrie Vliegen-Senster 81 jaar 

Wiel Vanderheijden 90 jaar 

Alfons Henskens 83 jaar 

Bettina Crombach 64 jaar 

Leo Hamers 85 jaar 

Liesje Wenders-Wouters 87 jaar 

Piet Schlechtriem 76 jaar 

Marlies Beckers-Hamers 71 jaar 

Bernie Drooghaag-Niese 79 jaar 

Hub Baltus 87 jaar 

Aaltje Pelzer-Noppers 86 jaar 

Tilla Schleck-Lommen   96 jaar 

 

Overledenen parochie Ubachsberg 

Bertien Huis-Franssen 93 jaar 

Wiel Hamers 81 jaar 

Pater Hub Kleijkers 86 jaar 

Martha Souren-Nix 91 jaar 

Sjir Souren 83 jaar 

Astrid Van der Sangen-Voncken 58 jaar 

Annie Neven-Vaessen 87 jaar 

Ans Van Wissen-Morel 88 jaar 

Bertha Winthagen-Muijtjens 88 jaar 

Bep Hahnraths-De Bie 90 jaar 

Piet Franken 75 jaar 

Frans Hahnraths 91 jaar 

Sjeng Knops 85 jaar 

 

 

 

 

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   

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 

http://www.de-pelgrim.nl
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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/


pagina 5 

 

In het najaar van 2019 heeft het 

kerkbestuur besloten om over te gaan tot 

een grondige renovatie van het kerkhof te 

Bocholtz. Door het kerkbestuur en diverse 

vrijwilligers zijn de wensen en de 

mogelijkheden geïnventariseerd en 

gecalculeerd. Op basis hiervan is een 

bisschoppelijke goedkeuring aangevraagd 

en verleend. 

Voor het begeleiden van het totale project 

is Jos Hamers als mandaathouder van het 

kerkbestuur benoemd. 

Op basis van hetgeen wenselijk en 

mogelijk was is samen met een 

tuinarchitect geheel kosteloos een plan 

uitgewerkt. Na diverse aanpassingen is 

een gedragen plan gepresenteerd. 

De uitvoering oftewel de grondige 

renovatie van het kerkhof heeft afgelopen 

jaar plaatsgevonden door Hoveniersbedrijf 

Neven & Eurlings/Hoveniersbedrijf Roy 

Jahach. 

Er zijn in het nieuwe gedeelte van het 

kerkhof nieuwe grasmatten gelegd; het 

strooiveld is vernieuwd; de absoute plaats 

is vernieuwd en sfeervoller geworden; er 

is een nieuwe aanplant bij de 

priestergraven gerealiseerd; er zijn overal 

nieuwe bomen en beukenhagen geplant, 

oude grafstenen zijn verwijderd en er zijn 

diverse zitbanken geplaatst. 

Op initiatief van en geschonken door Yvon 

Frissen, een parochiaan van Bocholtz, is 

een beeld geplaatst ter gedachtenis aan 

het ongedoopte kind. Dit is een erkenning 

voor het soms jarenlang in stilte gedragen 

verdriet. 

Kortom het resultaat van de renovatie 

mag er zijn. 

Iedereen die op welke manier dan ook 

heeft bijgedragen aan de renovatie van 

het kerkhof te Bocholtz onze 

welgemeende DANK ! 

Op zondag 30 oktober vindt na de 

Allerzielendienst van 15.00 uur door 

pastoor Pisters met medewerking van het 

GKZ St. Joseph de inzegening van het kerkhof plaats.  

Inzegening gerenoveerde kerkhof Bocholtz.  
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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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Mevrouw Kohl-Kleijnen 

Op een zonnige oktoberdag praat ik met mevrouw Kohl 

Kleijnen. Ondanks dat mevrouw Kohl niet graag in de 

belangstelling staat heeft ze ingestemd met dit interview. 

Een opgewekte actieve 70+. 

Zij is lid van de onderhoudsploeg van de Remigius kerk. Al 25 

jaar. 

Mw. Kohl is geboren op de Huls. In het gezin waarin ze 

opgroeide waren 8 kinderen. Zij was een van de oudsten en 

dat betekende meewerken van jongs af aan. Als 

boerendochter weet ze van aanpakken. Thuis werkte ze 

mee op het land of in de stallen bij het vee. Stilzitten was er 

nooit bij. 

Sinds meerdere jaren is ze weduwe. Met haar 2 kinderen en 

6 kleinkinderen heeft ze een goed en fijn contact. 

Vrijwilligerswerk deed en doet ze op verschillende plaatsen. 

Op de lagere school van haar kinderen (de Verrekijker, 

inmiddels afgebroken) was ze regelmatig aanwezig en 

actief. 

Bij de fanfare op de Huls is ze geen onbekende. Door de 

activiteiten die het damescomité van de fanfare organiseert 

(en organiseerde) kan de vereniging instrumenten en 

uniformen bekostigen. 

In het bejaardenhuis in Bocholtz ging men met meerdere 

vrijwilligers regelmatig wandelen met de bejaarden die nog 

lopen konden. De bejaarden die niet meer kleine 

wandelingen konden lopen werden meegenomen in 

rolstoelen. De bewoners genoten ervan en keken uit naar 

de volgende wandeldag. Het bejaardenhuis in Bocholtz is 

niet meer. Nu is er Overhuizen, maar helaas kan mw. Kohl 

zelf geen rolstoel meer duwen. Dat vindt ze jammer, want 

het was dankbaar werk. 

Met enkele van haar zussen collecteerde ze voor 

verschillende stichtingen of fondsen. O.a. de Nierstichting 

en het Beatrixfonds. Nauwkeurig noteerden ze wie ze niet 

thuis troffen. Ze gingen hun rondje soms wel 3 keer, zo vaak 

dat ze op ieder adres iemand hadden aangetroffen. De 

collecteleider/ster zag hun graag met de volle collectebus 

komen. Hun inzet loonde de moeite. 

Vrijwilliger bij de kerk: Pastoor Clerx vroeg indertijd of de 

dames van de boerinnenbond (nu zij-actief) wilden helpen 

bij het onderhoud van de kerk. Verschillende dames gaven 

hier gehoor aan. De hele groep onderhoudsvrijwilligers in de 

Remigiuskerk is verdeeld in 3 kleine groepjes die om de 

beurt, per 14 dagen, de kerk poetsen. 

Daarnaast helpt zij mee bij het koperpoetsen. Dat is ook een 

hele klus die door meerderen uitgevoerd wordt. En ja, zegt 

zij, je krijgt er zwarte handen van….. maar daar is water en 

zeep voor. M.a.w. niet zeuren maar gewoon doen wat nodig 

is. Ze trekt nergens haar neus voor op. 

Als er broodjes gesmeerd moeten worden, koffie 

ingeschonken, het doet er niet toe bij welke gelegenheid, zij 

is van de partij. 

 

Ze praat graag en heeft een opgewekte uitstraling. 

Bewegen en actief zijn spelen een grote rol in haar leven. 

Bewegen omdat het goed is om gezond oud te worden. 

Zitten levert geen gezondheidswinst op. Ze helpt graag 

ouderen, maar merkt op dat ze ondertussen vaak niet in de 

gaten heeft dat ze ook richting 80 gaat. Ze hoopt 

binnenkort ouderen of eenzame mensen thuis te kunnen 

bezoeken en zo haar steentje bij te dragen aan het 

toenemende eenzaamheidsprobleem in onze samenleving. 

De coronatijd heeft ze als vervelend ervaren: de 

afzondering, het alleen zijn….. 

De wereld was al veranderd maar deze tijd heeft de 

verandering versneld. Men is meer op zichzelf gericht en 

minder op de ander. 

Zij hoopt nog lang een bijdrage te leveren aan het 

vrijwilligerswerk in de kerk , maar ook in de samenleving. 

Dat geeft haar een tevreden en zinvol gevoel. 

 

Redactie: mevrouw Jos Henssen 

 

Opbrengst kerkdeurcollecte GKZ 
Harmonia 
De onlangs gehouden kerkdeurcollecte door GKZ Harmonia 

heeft het mooie bedrag 

opgebracht van € 341,68. 

 

Hartelijk dank namens het 

koorbestuur voor uw gulle 

gaven. 
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Bezoek onze adverteerders 

 

 

Valkenburgerweg 40 

6367 GW Voerendaal 

Tel: 045 - 544 67 70 / Fax 045 - 544 67 71 

info@kickentechnischonderhoud.nl  

Lid van Uneto-Vni 

Kicken 

Technisch Onderhoud 
Centrale Verwarming, Luchtbehandeling, 

Sanitair, Brandertechniek, Gas/Oliestook 

 

 

Telefoon 045 - 5444282  

mailto:info@kickentechnischonderhoud.nl
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Zondag 30 oktober 
31e zondag d/h jaar 
11.00 
1e 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; 
Jrd. Lambert en Leonie Nicolaije-
Houben; 
Jrd. Sjeng Otten tevens als herdenking 
van zoon Harrie Otten;  
 

Dinsdag 1 november 
Allerheiligen 
10.00  
Kerk. zangkoor Harmonia 
Hub Ploumen (o); 
 
Allerzielendienst 
15.00  
Heren kerk. zangkoor Harmonia 
 

Donderdag 3 november 
19.00 
Ouders Meisters-Schepers,  
D. Schepers, A. Schepers; 

Zondag 6 november 
32e zondag d/h jaar 
11.00  
Kerk. zangkoor St. Joseph 
Arbeider Huls 
65 jarig jubileum koor St. Joseph 
Arbeider Huls 
Zegening Hubertusbrood 
1e jrd. Piet Bardoul (o); 
Jrd. ouders Sjir Hamers en Gerdie 
Hamers-Froon (st); 

Martien Breemen (o); 
Jrd. ouders Godschalk-Prumpeler; 
Jrd. Tinie Huppertz-Wings; 
Jrd. Jo Kohl; 
 
 

Dinsdag 8 november 
18.30 
Aanbidding 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 
 
 

Donderdag 10 november 
19.00 
Voor alle Oekraïners; 

Zondag 13 november 
33e zondag d/h jaar 
11.00 
Zwd. Wiel Dörenberg; 
Jrd. pastoor-deken Clerx (st); 
Jrd. ouders Rikers-Bouwens (st); 
Mia Hartman-Wings (o); 
Annie Donners-Hamers (o); 
Jrd. ouders Claessens-Heuts (st); 
Jrd. ouders Frans Noteborn en 
Josephina Bergmann; 
 

Dinsdag 15 november 
19.00 
Jrd. Toos Kerckhoffs-Vaessen; 
 

Donderdag 17 november 
19.00 
Voor alle parochianen; 
 

Zondag 20 november 
Christus, Koning van het heelal 
11.00 Kindernevendienst 
Jrd. ouders Didden-Claessens (st); 
Marlies Baggen-Scheepers (o); 
Lei Krings (o); 
Anna Schröder-Leunissen (o); 
Lei Dautzenberg; 

Dinsdag 22 november 
19.00 
Uit dankbaarheid; 
 

Donderdag 24 november 
19.00 
Piet van Tilburg (o); 
Jo Brauwers (o); 
 

Zondag 27 november 
1ste zondag van de Advent  
11.00  
Kerk. zangkoor Harmonia en 
soliste Bernarda 
Jrd. ouders Vogt-Snackers (st); 
Huub Wierts (o); 
Uit dankbaarheid; 
Piet Bardoul (v.w. verjaardag); 
Jrd. ouders Meurers-Slüper (st); 
Jrd. Jan Willem van den Hove (st); 
Jrd. Jo Leunissen (st); 
Uit dankbaarheid b.g.v. 60 jarig 
huwelijk Sjef en Annie Huits-Kleijnen; 
Voor ouders Kleijnen-Degens, Mia en 
Hub en voor ouders Huits-Hermans, 
zoon Hub en Jo Moonen; 
 

Dinsdag 29 november 
19.00 
Voor alle parochianen; 

Kerkdiensten parochie Sint Remigius 
Simpelveld 
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Bezoek onze adverteerders 
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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; 
Wiel Cuijpers en ouders Cuijpers-
Peters; 
Jrd. Martin Hamers en wederzijdse 
ouders; 
Wiel Cuijpers en ouders Cuijpers-
Neuraij en Ria Cuijpers-Peters; 

Dinsdag 1 november 
Allerheiligen 
19.00  
m.m.v. zangkoor St. Joseph 
Zwd. Jo Brauwers; 
Jrd. Annie Janssen (st); 
Jrd. ouders Naglé-Franssen (st); 
Bernie Drooghaag-Niese (o); 
Hein Vanhommerig; 
Hub Ruyl; 

Vrijdag 4 november 
18.30 
Aanbidding 
19.00 
Jrd. Ouders Simons-Wijzen, zoon 
Hubert en dochter Maria (st); 
Ouders Vanhommerig-Schoonbrood en 
kleinzoon Ruud; 
Ouders Merx-Hupperets, zoon Zef en 
kleinkinderen Ruud en Willem (st); 

Zaterdag 5 november 
Ceciliaviering 
19.00  
M.m.v. Fanfare St. Cecilia 
Voor de levende en overleden leden 
van Fanfare St. Cecilia 
1e Jrd. Herman Dortants; 
Jrd. Lydia Einmahl, ouders Lambert en 
Maria Hünen-Huppertz, 
en Leny Hünen; 
Mia L’Homme-Rademakers (o); 
Jeanny Keulers en voor Leo Theunissen 
(o); 
Joep en Anneke van Ermingen-Salden 
en zoon Jo; 
Willem Merx (st); 
Ouders Zegers-Schroeders en 
overleden kinderen; 
 
 

Maandag 7 november 
19.00 
Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw 
(st); 
 
 

Vrijdag 11 november 
19.00 
Ter intentie van onze Parochie; 
 
 

Zaterdag 12 november 
19.00  
M.m.v. Dameskoor Morgenzang 
Jrd. Hub van Nunspeet en zoon Jos (st); 
Jrd. Berta Schroeders (st); 
Jrd. Leo Rokka (st); 
Jrd. Lea Steinbusch-Willems en jrd. 
ouders Willems-Weeren (st); 
Marlies Beckers-Hamers (o); 
Trees Zegers; 
Leo en Liza Huppertz; 
 
 

Maandag 14 november 
15.00 
Heilige Mis Overhuizen 

Vrijdag 18 november 
19.00 
Jrd. ouders Senden-Janssen en ouders 
Langen-Sturts; 
 
 

Zaterdag 19 november 
19.00 Christus Koning 
M.m.v. zangkoor St. Joseph 
Zwd. Aaltje Pelzer-Noppers; 
Jrd. ouders Winkens-Schrijvers (st); 
Jrd. ouders Canisius-van Can (st); 
Jrd. Tineke Blezer-Spelthaen; 
Jrd. ouders Hanssen-Schobbers (st); 
Piet Schlechtriem (o); 
 
 

Maandag 21 november 
19.00 
Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw (st); 
 
 

Vrijdag 25 november 
19.00 
Jrd. Finy Vogelers (st); 
 
 

Zaterdag 26 november 
19.00 
M.m.v. dameskoor Morgenzang 
Zwd Tilla Schleck-Lommen; 
1e Jrd. Beppie Mannens-Godschalk (o); 
Jrd. ouders Godschalk-Horbach (st); 
Jrd. Chris Brauers en Mia Brauers-
Pelzer (st); 
Jrd. ouders Sauren-van Hautem (st); 
Marlies Beckers-Hamers (o); 
 
 

Maandag 28 november 
15.00 
Heilige Mis Overhuizen 

Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere 
Bocholtz 

Rozenkrans 

voor aanvang doordeweekse mis 
18.40 uur  
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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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Zaterdag 29 oktober 
Weekend: 31ste Zondag d/h jaar 
17:30 uur Berglijsters 
Waarna lichtjesavond op het 
sfeervol verlichte kerkhof  
Bertien Huis-Franssen (o); 
Zef Hamers en ouders; 
Ouders Steinbusch-Schnackers en 
familieleden; 
Ouders Pieters-Groven en ouders 
Coort-Gerrits; 
Jrd. Hein en Lidwina Voncken (st.); 
Elly Kaelen-Huijnen (st.); 
Ouders Sijben-Roijen (st.); 
 

Zondag 30 oktober 
14:00 uur Allerzielenlof 
Volkszang 
Na Allerzielenlof vindt zegening 
van de graven plaats.  
 

Woensdag 2 november 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur H. Mis 
Voor alle slachtoffers van de Corona- 
pandemie; 
Laten we bidden voor vrede in 
Oekraïne; 
Voor alle gestorvenen van de parochie; 
 

Zaterdag 5 november 
Weekend: 32ste zondag d/h jaar 
Hubertus mis met zegening 
Hubertusbrood 
19:00 Drumband Schutterij en GKZ 
St. Bernardus 
Bertha Winthagen-Muijtjens (o); 
Sjir Souren (o); 
Sjeng Knops (o); 
Jrd. Jan Janssen; ouders Maassen-
Smeets en zonen; dochter; 
schoonzonen en schoondochters; 
Jrd. ouders Theo en Mientje Vonken-
Hamers; 
Harie Franssen (verj.) (st.); 
Voor alle levende en overleden leden 
en ereleden van schutterij St. 
Hubertus; 

Woensdag 9 november 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur H. Mis 
Voor alle gestorvenen van de parochie; 
Voor de vrijwilligers van de parochie;  
 

Zaterdag 12 november. 
Weekend: 33ste Zondag d/h jaar 
17:30 uur Caeciliafeest met 
Jubilarissen Fanfare St. Caecilia 
Frans Hahnrahts en Bep Hahnrahts-De 
Bie (o); 
Jrd. ouders Conjaerts-Delahaye en 
ouders Meessen-Pijls; 
Jrd. ouders Kleijnen-Starmans; 
Eugenie Schoonbrood-Kroonen; 
Voor alle leden en overleden leden 
tijdens de corona periode van de 
fanfare St. Caecilia, speciaal voor 
Sjeng Kreutz, Jan Hamers en Sjeng 
Haesen. Tevens voor hun jubilarissen 
60 jaar Wiel Beckers en Ger Steins, 40 
jaar Eric Souren en Maurice Engelen, 
25 jaar Hanneke Niesen en 12,5 jaar Ed 
Engelen, Lara en Mila van de Broek, 
Lotte Steinbusch en Lance Adema; 

Woensdag 16 november 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur H. Mis 
Voor alle zieken van de parochie; 
Voor de vluchtelingen; 

Zaterdag 19 november 
Christus Koning v.h. heelal 
17:30 uur Caeciliafeest met 
Jubilarissen GKZ St. Bernardus 
Jrd. Paul Hamers; 
Ouders Geraedts-Bartholomé, zoon 
Hein, schoondochter Maria en 
schoonzoon Ger; 
Jrd. ouders Pieters-Groven (st.); 
Jrd. Paula en Leo Heuts-Klinckenberg 
(st.); 
Voor alle levende en overleden leden, 
en steunleden van GKZ St. Bernardus.  
Tevens voor de Jubilarissen Annie 
Rosenboom-Reijnders en Sjef 
Goossens 40 jaar en Jan van Os 50 
jaar. 

Woensdag 23 november 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur H. Mis 
Laten we bidden voor alle dopelingen; 
Voor alle ontheemden; 
 
 

Zaterdag 26 november 
Weekend: 1ste Zondag v/d advent 
17:30 uur Berglijsters 
Jrd. Jo Ernes en Jo Ernes-Vliegen; 
Ouders Crombach-Hundscheidt (st.); 
 
 

Woensdag 30 november 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur H. Mis 
Piet Franken (o); 
Voor alle hongerigen in de wereld; 
Voor een wijs besluit in het conflict in 
de Oekraïne; 
 
 

Zaterdag 3 december 
Weekend: 2de Zondag v/d advent 
17:30 uur GKZ St. Bernardus 
1ste Jrd. Berthie Huis-Franssen; 
Bertha Winthagen-Muijtjens (o); 
Ouders Leo Zinzen en Bertha Zinzen-
Maassen; 

Kerkdiensten parochie St. Bernardus 
Ubachsberg 
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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 

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. 

2de  verdieping: grote zolder 7.00 x 7.00m bereikbaar via vaste trap. 

                    geschikt voor realisatie slaap-studeer-hobby kamers. 

 

De huurprijs bedraagt € 1.008 per maand. 

Voor info en/of bezichtiging:  

Paul Donners, Kerkmeester Gebouwen, Terreinen en Kunstbezit, Mobiele telefoon 0620393907 

mailto:vicevoorzitter@de-pelgrim.nl
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I.v.m. de wet op de privacy kan de vermelding in deze kroniek onvolledig zijn.  

 
 
 
SIMPELVELD 
 
 

27 november 11.00  Uit dankbaarheid b.g.v. 60 jarig huwelijk Sjef en Annie Huits-Kleijnen  Kloosterplein 11 
 
 
Proficiat en een mooie dag toegewenst. 

Huwelijksjubilea 
 

 
 
 
 
 

 
 

BOCHOLTZ 
 

24 september Aaltje Pelzer-Noppers 86 jaar zorgcentrum Langedael, Vaals 
 
16 oktober Tilla Schleck-Lommen 96 jaar zorgcentrum Hoeve Overhuizen, Bocholtz 
 
 
Dat onze overleden dierbaren mogen verrijzen tot nieuw en eeuwig leven ! 

Overleden 

 

 
 
SIMPELVELD 
 

24 september Malina Branje dochter van Michel Branje en Nicole Branje-Futera Verzetstraat 18 
 
2 oktober Bram Beckers zoon van Dennis Beckers en Jannie Beckers-Verweij Quelle 11 Bocholtz 
 
 
BOCHOLTZ 
 

16 oktober Milou Ernst dochter van Remco Ernst en Carla Zegers Asterstraat 18 
 

Welkom in onze Kerk! 

Gedoopt 

KRONIEK 

Lampionnenoptocht St Maarten 
 

Loop mee met de 

lampionnenoptocht met 

paardjes op vrijdag 11 

november. Start om 18.30 

uur bij de pastorie. 

Aansluitend is er 

kampvuur met warme 

chocomel. 

Aanmelden tot en met 6 november via 

gezinsvieringubachsberg@gmail.com 

Groetjes Kidsclub 
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November 1957….. 

Betrokken bewoners van de Huls steken de hoofden bij 

elkaar omdat ze van mening zijn dat er in de pas in gebruik 

genomen Hulpkerk op de Huls (1956) ook gezongen moet 

worden. 

Een mannenkoortje o.l.v. koster Juupke Heuts is een feit. De 

rest is geschiedenis. Bij het 25-, 40,- 50- én 60-jarig bestaan 

werd op verschillende wijzen stilgestaan bij de rijke 

muzikale én sociale historie van het huidige Gemengd 

Kerkelijk Zangkoor Sint-Jozef-Arbeider ¹ 

Hetgeen steeds terugkeert in de prille geschiedenis van het 

koor, in de volksmond “ ’t Koer van gen Huls ”, is het aspect 

verenigingstrouw. Het aantal leden dat gefêteerd mocht 

worden vanwege een langdurige loopbaan als zanger bij het 

koor was steevast heel hoog. 

Deze constatering mogen we ook op het moment van de 

65e verjaardag van de vereniging maken. Liefst 11 van de 16 

actieve leden zingt al méér dan 40 jaren bij Sint-Jozef-

Arbeider. En ook bij de zgn. ‘Steunende leden’ zien we een 

drietal personen die het koor al 40 jaar of langer ‘volgen’. 

Dat noemen wij échte supporters. 

Eén iemand steekt hierbij met kop 

en schouders boven alles uit: mede 

oprichter Hein Packbier, een zanger 

pur sang, bestuurder met hart voor 

de vereniging. Een uitzonderlijk 

secretaris, wiens jaarverslagen 

legendarisch zijn. Een steunpilaar 

voor de 2 voorzitters die hij 55 jaren 

bijstond. 

Hein Packbier, 65 jaar lid, en zolang 

zijn gezondheid dit toeliet één van de belangrijkste 

karrentrekkers van Sint-Jozef-Arbeider. Maar Hein 

vertegenwoordigt ook iets anders: de leeftijd van de huidige 

leden van de vereniging. Met zijn 83 lentes is Hein nog niet 

het oudste lid, maar hij behoort wel tot de ruim 80% van de 

leden die in de leeftijdsgroep 75-90 jaar zitten. Het jongste 

lid is net 65, even oud als het koor jong is, én binnenkort al 

50 jaar lid van Sint-Jozef-Arbeider. 

Maar toch: plak het koor alsjeblief níet het predicaat 

‘seniorenkoor’ op, want dat zou geen recht doen aan 

hetgeen ze op muzikaal gebied aandurven. Denk aan de 

ritmische Afrikaanse liederen, de vele dialectwerken (zowel 

werelds als sacraal) en de nog steeds aanwezige 4-

stemmigheid bij missen en overige werken. En dat al meer 

dan 50 jaren (!) onder de inspirerende leiding van dirigent 

Fred Piepers. 

Bij deze 65e verjaardag is een welgemeend CHAPEAU op zijn 

plaats voor al die mensen die van 1957 tot 2022 Sint-Jozef-

Arbeider hebben laten klinken als het door velen 

gewaardeerde ‘Koer van gen Huls’. Veel, heel veel namen 

zouden hier de revue kunnen passeren. Laten we ons 

beperken tot het vermelden van de jubilarissen rond dit 

jubileumjaar. 

In 2021 waren dat: Truus Schiffelers, alt, 50 jaar lid; Fred 

Piepers, 50 jaar dirigent; Til Kerckhoffs, sopraan, 50 jaar lid; 

Anny Dautzenberg, voormalig sopraan nu steunend lid, 50 

jaar; Annie Pieters, alt, 45 jaar lid; Elly Knubben, 15 jaar 

steunend lid; 

In 2022 zijn dat: 

Hein Packbier, bas, 65 jaar lid;  Hub Didden, tenor, 60 jaar 

lid; Ans Hellenbrand, voormalig alt nu steunend lid, 45 jaar;  

Harrie Ploumen, 40 jaar steunend lid; Jo Dautzenberg, 

voormalig bas nu steunend lid, 20 jaar; Elly Dovermann, 

sopraan, 10 jaar lid; Mia Grassère, alt, 10 jaar lid; Tiny Didden, 

alt, 10 jaar lid. 

Begin 2023 zijn dat: 

Al. Kerckhoffs, tenor, 65 jaar lid; Mariet Heuts, alt, 50 jaar 

lid; Frans Hellenbrand, bas, 50 jaar lid. 

Tijdens de jaarvergadering begin 1998 werd Ruud Rutten 

penningmeester van de vereniging, en mocht Joop Heuts de 

voorzittershamer gaan hanteren. Beiden vieren dus een 

zilveren bestuursfunctiejubileum. 

Een hartelijk proficiat voor al deze dames en heren zangers ! 

Het zou te ver voeren om te zeggen “op naar de 75”. 

Ontwikkelingen in onze samenleving laten zien dat culturele 

verenigingen en zeker de kleine koren het moeilijk hebben. 

De vraag naar de toekomst is dan ook een blik in de glazen 

bol. Wie het weet mag het zeggen. 

Zolang de 16 zangers van Sint-Jozef-Arbeider mét hun 

dirigent hun muzikale enthousiasme naar buiten willen 

brengen kunt ú ernaar luisteren. 

In elk geval kan dat op ZONDAG 06 NOVEMBER a.s. tijdens 

de Eucharistieviering van 11.00 uur in onze parochiekerk. 

65 Jaar Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint-Jozef-Arbeider Huls 
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Het koor viert die dag de 65e verjaardag en luistert na een 

feestelijk openingslied de H. Mis op met de “Missa in 

Honorem Sancti Francisci” geschreven door de Heerlense 

musicus Jan Seevens. Bij deze feestelijke gelegenheid zal 

soliste Danique Paffen uit Bocholtz een 4-tal werken zingen. 

Organist Paul Huijts begeleidt zowel het koor als de soliste 

en zal ook nog zorgdragen voor een orgelsolo aan het einde 

van de viering. 

Vanwege het feit dat dirigent Fred Piepers herstellende is 

van een flinke operatie, zal de muzikale leiding in handen 

zijn van Bernarda van Kerkvoort. 

U bent van harte welkom. 

 

Joop Heuts 

voorzitter GKZ Sint-Jozef-Arbeider Huls 

 

¹ Feestgids 25 jaar Sint-Jozef-Arbeider, 1982 eigen uitgave 

Feestgids 40 jaar Sint-Jozef-Arbeider, 1997 eigen uitgave 

Feestkrant 50 jaar Sint-Jozef-Arbeider, 2012 eigen uitgave 

Artikel Troebadoer én Parochieblad bgv 60 jaar Sint-Jozef-

Arbeider, 2017 

 

Toename besmettingen 
Hoewel er op dit moment geen reden is om heel strikte 

maatregelen af te kondigen, blijft alertheid geboden. 

Basisregels hygiëne en gezondheid zijn van belang. 

 

Jubilarissen St. Cecilia Ubachsberg 
Op zaterdag 12 november viert de Fanfare St. Cecilia van 

Ubachsberg haar jaarlijks Ceciliafeest.  

Het feest wordt voorafgegaan met een H. Mis om 17.30 uur 

in de Bernarduskerk ter intentie van alle levende en 

overleden leden van de Fanfare.  

Aansluitend aan de mis volgt in Multifunctioneel Centrum  

de Auw Sjoeël om 18.30 uur een interne huldiging van maar 

liefst 11 jubilarissen. 
 

Wiel Beckers, 60 jaar lid 

Ger Steins, 60 jaar muzikant 

Eric Souren, 40 jaar lid 

Maurice Engelen, 40 jaar lid 

Andrés Perea, 40 jaar lid  

Hanneke Niesen, 25 jaar lid 

Ed Engelen, 12,5 jaar lid 

Lara van de Broek, 12,5 jaar lid 

Milan van de Broek, 12,5 jaar lid 

Lotte Steinbusch, 12,5 jaar lid 

Lance Adema, 12,5 jaar lid 

 

Vanaf 20.00 uur is er gelegenheid om de jubilarissen te 

feliciteren waarna een gezellige avond met muziek van een 

DJ.  
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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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Jubilarissen van het Gemengd 
Kerkelijk Zangkoor St. Bernardus 

Sjef Goossens 40 jaar lid. 

Gaan we terug in de historie dan is Sjef in 1980 lid geworden 

van het toenmalige mannenkoor St. Caecilia; het kerkkoor 

onder de toenmalige leiding van Frans Voncken en 

voorzitter Jan Engelen. In 1990 heeft dit koor nog het 100-

jarig jubileum gevierd. 
 

Enkele jaren later t.w. in 2000 heeft een samenvoeging 

plaatsgevonden van het mannenkoor St. Caecilia met het 

dameskoor Canto Vivo. Hieruit is het huidige gemengd 

kerkelijk zangkoor St. Bernardus ontstaan. 

Vanaf dat moment was Fred Piepers de nieuwe dirigent van 

het koor en Sjef Goossens nam het voorzitterschap op zich. 

Met een onderbreking van 2010 tot 2013 (perikelen omtrent 

een bestuursverkiezing) en schermutselingen in de 

afgelopen jaren, waaronder de wisseling van de dirigent, 

afhaken van leden (helft van de bassen), is Sjef thans nog 

steeds voorzitter. 

Het koor is onder leiding van Sjef een hechte zingende 

vriendenclub geworden. 

Sjef is op zijn rustige manier van besturen een goede 

motivator voor het koor. 

 

Sjef proficiat en we hopen dat je nog vele jaren voorzitter 

zult blijven. Het is jammer maar helaas dat je door Corona 2 

jaar moest wachten op de versierselen van de 

Gregoriusvereniging. 

 

Jan van Os 50 jaar lid. 

Jan is inmiddels geen onbekende. Hij heeft zijn sporen in de 

zangkunst verdiend. Als jong knaapje is hij begonnen bij de 

“Berglijsters” waarmee hij diverse concertreizen naar Italië 

heeft gemaakt. Als je de opleiding 

van Frans Voncken hebt genoten, 

ben je wel gevormd als zanger. 

 

Het Bernarduskoor maakt gretig 

gebruik van de door Jan opgedane 

kennis. 

Bij jouw 40-jarig jubileum heb jij het solostuk Ave Maria 

gezongen. Momenteel breng je vol vuur het Arioso (dank sei 

Dir Herr van Händel) of tijdens een begrafenis het Panis 

Angelicus van Cesar Franck. Komende Caeciliaviering mogen 

we genieten van je prachtige vertolking van het Panis 

Angelicus samen met Sandy Wijnands. Enkele weken 

geleden nog hebben we genoten van jullie twee in de 

tweestemmige solo van Mien Auwershoes. 

Jan ook jij hebt, om dezelfde reden als bij Sjef, nog een jaar 

extra moeten wachten op je huldiging.  

 

Annie Rosenboom-Reijnders 40 jaar lid. 

Annie is in 1982 begonnen bij de sopranen van Canto Vivo, 

toen onder de leiding van mevr. Essers, om na een jaar 

onder de leiding van Riny Erven verder te gaan als zangeres. 

Annie is ook na de samensmelting van het dames- en 

herenkoor blijven zingen. 

Ze woonde aanvankelijk op Ubachsberg; dat veranderde na 

haar huwelijk met Johan Rosenboom die als bas in het koor 

zong. 

Beiden kwamen dan op donderdagavond gezamenlijk naar 

de repetitie. 

In 2015 heeft het zangkoor nieuwe statuten gekregen, 

hetgeen inhield dat er ook nieuwe bestuursverkiezingen 

moesten komen. 

Annie is toen in het bestuur gekozen, welke functie ze 

heden ten dage nog steeds vervuld. 

Verder mogen we hopen dat Annie ook in de toekomst net 

zo trouw als nu naar de repetities komt. 

 

Tijdens de H. Mis van 19 november zullen de jubilarissen de 

versierselen van de Sint-Gregoriusvereniging overhandigd 

krijgen. 

Personen die graag lid willen worden van een gezellige 

vereniging zoals het koor, schroom dan niet om op een 

donderdagavond vanaf acht uur eens naar een repetitie te 

komen 

Misschien dat je dan denkt: DIT IS HET 
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Volgende uitgave 26 maart. Inleveren kopij tot 15 maart. 

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 19 maart. 

Volgende uitgave 29 november. Inleveren kopij tot 18 november.  

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 22 november. 
 

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 ‘Classic meets Strings’ 
Op zondag 13 november 2022 

organiseert Zangkoor St. Joseph uit 

Bocholtz in de Harmoniezaal om 15.00 

uur een uniek concert.  

Voor de naam ‘Classic meets Strings’ en daarmee ook voor het 

specifieke repertoire van het project, is gekozen omdat deze 

keer de snaarinstrumenten centraal staan, zoals altviool, 

viool, mandoline, gitaar en piano.  

Ook dit jaar heeft het koor weer een aantal gerenommeerde 

musici weten vast te leggen om deze middag te doen slagen. 

Dirigent Anton Kropivšek arrangeerde hiertoe enkele 

bijzonder stukken. Medewerking verlenen gastzangers en –

zangeressen.(‘Samen zingen verbindt’, is het motto van het 

koor), .Mandoline Ensemble en Orkest The Strings onder 

leiding van  Annemie Hermans, Misha Hermans, Gitaar; Guus 

Ghijsen, Altviool; Leon Dijkstra, Piano; 

Theodore Kim, Viool;Jana Willekes, Zang. 

Algehele muzikale leiding Anton Kropivšek 

De entreeprijs bedraagt bij de 

voorverkoopadressen €6,= en aan de 

dagkassa €7,50. 

De voorverkoopadressen zijn: 

Café d’r Aowe Kino, Dr. Nolensstraat 9, Bocholtz 

(verenigingslokaal Koor) 

Café Oud Bocholtz, Past. Neujeanstr. 11 (t.o. de kerk) Bocholtz 

Bakkerij  Ivo Dreessen, Wilhelminastraat 27, Bocholtz 

of bij een van de bestuursleden.  

Zie www.zangkoorsintjoseph.nl 

Beleefd uitnodigend Zangkoor St. Joseph 1865 Bocholtz 

Zegening Hubertusbrood 

Zaterdag 5 november om 17.30 uur in Ubachsberg 

(Hubertusmis met schutterij) en op 

zondag 6 november om 11.00 uur 

in Simpelveld wordt het 

Hubertusbrood gezegend in de 

eucharistieviering. U mag ook uw 

eigen brood meenemen (ingepakt 

met uw naam erop) en voor de mis 

bij het altaar op een tafeltje 

neerleggen ter zegening. Zegening 

van brood is zowel een lofprijzing 

van de Heer, alsook een bede om 

Gods gaven voor het leven en ook 

een aansporing om aandacht te 

schenken aan de noden van onze 

medemensen. 
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