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U SYT WELLECOME……… 
stichtelijk 

Enige tijd geleden las ik een column, waarvan ik u de 

opening niet wil onthouden. Het ging over een van de vele 

kerstvieringen, zoals deze voorafgaande aan kerstmis 

overal worden gehouden in instellingen, scholen en 

bedrijven. Voordat de kerstpakketten worden uitgedeeld, is 

het gebruikelijk om eerst een stichtende gedachte of een 

kerstverhaal voor te lezen.  Maar het zou kunnen zijn, zoals 

een pastoor overkwam enige dagen voor kerstmis, dat de 

stichtende kerstgedachte inhoudelijk niet zo sterk is.   

telefoon 

Door de telefoon klinkt een vlotte vrouwenstem: "Kunt u 

me nog aan een leuk kerstverhaal helpen?" De pastoor aan 

wie de vraag gesteld wordt, veinst even een diep nadenken: 

"Ja, misschien heb ik wel iets." "Waar gaat het over?" klinkt 

het aan de andere kant opgelucht. "Over een jong stel, een 

jonge vrouw met haar verloofde… Vluchtelingen eigenlijk. 

De jonge vrouw is in verwachting...  Het kind kan elk 

ogenblik geboren worden…" "Leuk, dat vinden de 

bewoners van het appartementencomplex vast leuk", 

schalt het door de lijn. “En verder?” De pastoor: "De 

bevalling vindt plaats in een afgelegen bouwval in het veld, 

zonder familie erbij"… ”Wat romantisch, hoe verzinnen de 

bedenkers het," klinkt het weer… "De enige kraamvisite 

bestaat uit andere zwervers die toevallig in de buurt zijn," 

licht de pastoor toe... "Hoe loopt het af?" Haar stem begint 

wat ongeduldig te worden, want "Het mag ook weer niet te 

lang duren, want daarna is er warme chocomel en er komt 

nog een kinderkoortje leuke kerstliedjes zingen en ook 

spelen ze op hun blokfluitjes”… "Nee, dat was het eigenlijk 

wel," verklaart de pastoor… “En de clou? De oude mensen 

moeten toch geboeid blijven!” klinkt het zenuwachtig… De 

pastoor: "Jammer, er zit geen clou in. Nou ja, de clou is 

eigenlijk dat het kindje een kindje van God is en dat het als 

twee druppels water op God lijkt..." Teleurgesteld aan de 

andere kant van de lijn : "Nou nee, dat is toch niet wat ik 

zoek. Daar kan ik niets mee... Hebt u niets anders, dat meer 

sfeer schept, kerstsfeer, iets met sneeuw misschien?" De 

pastoor: “Nee, vanavond heb ik niets anders, geen ander 

verhaal, geen sneeuw, wel iets goddelijks...." “Dan ga ik nog 

eens verder zoeken,” waarna er een ‘tuut..tuut..tuut’ uit de 

hoorn volgt.   

uitvergroot 

Dit was het begin van een column. Nu is het eigen aan 

columns, dat zij een boodschap uitvergroten. Columns 

overdrijven eigenlijk altijd een beetje, maar juist daardoor 

willen ze hun boodschap verhelderen en de lezers aan het 

denken zetten. De boodschap mag voor iedereen duidelijk 

zijn: “Dringt het wel werkelijk tot ons door welk bijzonder 

feest wij met kerstmis vieren? Is Kerstmis voor ons echt het 

feest van Gods menswording? Of verliezen wij ons in 

uiterlijkheden?” Bij diverse enquêtes onder de Nederlandse 

bevolking is gebleken, dat de aanleiding tot het kerstfeest 

nauwelijks nog bekend is. Kerstmis is voor velen een feest 

van enkel sfeer geworden. We hebben het niet meer over 

kerstmis maar alleen nog over ‘de kerst’. Bovendien heeft 

de commercie zich van het feest meester gemaakt. En zeker 

na de coronajaren hopen de winkels op een inhaalslag. Het 

is zaak om zoveel mogelijk producten met het woordje 

‘kerst…’ te voorzien: kerstdiner, kerstbrood, kerstkransen, 

kerstrozen, kerstservetten, kerstkalkoen, kerstborrel, enz. 

Hoe minder de gelovige vreugde de aanleiding tot het feest 

is, hoe overdadiger de uiterlijkheden.  “Zalig Kerstmis” 

wordt steeds meer door een “vrolijk kerstfeest” vervangen. 

Of men laat het algemeen bij “prettige feestdagen”. 

Kinderen kennen nauwelijks nog kerstliedjes. Hoogstens 

nog: “Jingle Bells…..”.  
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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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wellecome 

Toch zingen wij onze kerstliederen, waaronder ook “Nu zijt 

wellekome, Jezu, lieve Heer”. Maar zal het kerstkind zich in 

onze veruiterlijkte feestvreugde echt welkom voelen? 

Desondanks zal het kerstkind ons met plechtige woorden 

weer uitnodigen om naar de kerststal te komen: “U syt 

wellecome, lieve mensen van deze moderne tijd. Kom 

samen met de herders naar de stal…” Want hoe primitief de 

herders ook zijn, ze zijn oprecht blij, als zij Maria, Jozef en 

het kind zien. Ze begrijpen: ‘Hier is een wonder gebeurd.’ De 

snaren van hun eenvoudige zielen beginnen te trillen en ze 

beginnen op hun herdersfluitjes te spelen. Terwijl de 

omstandigheden in de stal miserabel zijn, begrijpen deze 

herders: “God is in ons midden geboren.” En dankbaar 

zingen zij voor het kind: “U syt wellecome”. En wij allemaal 

kunnen met de herders instemmen en het kerstkind 

toezingen: ‘U syt wellecome, Jesu, lieve Heer.’ 

Dr. Hub Schnackers, em.  

Gospelkoor Gioia Landgraaf zingt in 
kerk Simpelveld 

Ruim 10 jaar geleden begonnen met 6 vrouwen met passie 

voor gospel, is de groep nu uitgegroeid tot een zeer hecht 

gospelkoor van ongeveer 40 leden in de leeftijd variërend 

van 15 tot 60 jaar. Zowel vrouwen met (solistische) 

zangervaring als ook dames die voor het eerst in 

koorverband zingen, hebben hun plaats gevonden in dit 

koor. Ook zijn er enkele kanjers van mannen gaan 

meezingen om de koorklank meer 'body' te geven. 

Hoewel de repetitie- en uitvoeringsdruk redelijk beperkt is 

(2 repetities per maand) is dit niet ten koste gegaan van de 

muzikale ambities, het niveau van de muziekwerken of het 

uitvoeringsniveau. De sfeer tijdens repetities wordt als 

minstens zo belangrijk gevonden als het resultaat tijdens 

uitvoeringen: Men geniet van de eigen zang en dat weet 

men ook over te brengen op bezoekers van de 

eucharistievieringen waar Gioia een muzikale bijdrage aan 

levert. 

In de afgelopen jaren heeft zich echter ook een traditie 

ontwikkeld om regelmatig op concertreis in het buitenland 

te gaan. Zo heeft inmiddels Rome, Parijs, Lourdes maar ook 

Toscane al kennis gemaakt met het Gospelkoor uit 

Landgraaf. De voorbereidingen voor de volgende tour zijn 

alweer in volle gang. 

Kortom, Gioia is niet alleen een belevenis tijdens 

uitvoeringen, maar ook een echte vreugdevolle ervaring. 

Kom kijken, luisteren en genieten in de Remigiuskerk 

Simpelveld op zondag 11 december om 11.00 uur.   

Ook onze eigen vormelingen uit de groepen 8 van Bocholtz 

en Simpelveld zullen zich in deze viering presenteren en 

meewerken aan de liturgie b.g.v. Wereldlichtjesdag: een 

dag om wereldwijd stil te staan bij overleden kinderen. 

Ontstaan in 1997 in Amerika, worden inmiddels op heel de 

wereld op de 2e zondag van december kaarsjes 

aangestoken voor alle overleden kinderen, gekend en 

ongekend.  

HET PAROCHIEBLAD  

VOOR KERST EN  

NIEUWJAAR EN VOOR  

DE MAAND JANUARI  

VERSCHIJNT OP  

20 DECEMBER.  

KOPIJSTOP IS OP  

9 DECEMBER 

MISINTENTIESTOP OP  

 13 DECEMBER 
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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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Van DINSDAG 6 tot en met 

ZATERDAG 10 december stellen 

we alle inwoners van Bocholtz – 

Simpelveld - Ubachsberg weer in 

de gelegenheid om een bijdrage 

t.b.v. de Voedselbank Limburg 

Zuid te verzorgen.  

 

 
Waar kunt u terecht: 

* In de drie parochiekerken, dagelijks van 10.00-16.00 uur, 

voor het afgeven van lang houdbare voedselproducten (zie 

boodschappenbriefje als leidraad) Op Ubachsberg kunt u 

voor het inleveren van producten tevens terecht bij de 

Boerderijwinkel van de Gebr. Spee. 

* Op zaterdag 10 december staat er van 09.00 – 16.30 uur 

een speciale stand bij Plusmarkt Schouteten, waar u lang 

houdbare producten kunt kopen en bij het verlaten van de 

Supermarkt kunt afgeven. 

* Een financiële bijdrage, die u in de collectebus in de 

Plusmarkt kunt deponeren. 

* Een donatie via  

NL23 RABO 0114.6375.39  tnv Voedselbank Limburg Zuid   

ovv Donatie actie Simpelveld 

NL15 RABO 0147.5993.50  tnv Kerkbestuur St. Remigius   

ovv Donatie tbv Voedselbank. 

 

Houd u er svp rekening mee dat producten vooral LANG 

HOUDBAAR moeten zijn en zeker niet aan bederf 

onderhevig. Hoe goed uw bedoeling ook is. 

We spreken met de voedselbank af, dat niet alleen met 

kerst iets extra’s aanwezig is, maar dat ook hun buffer voor 

de komende maanden kan worden aangevuld. 

 

 

Tot slot…… 

* We blijven blij met veeeeeel DE-punten….  

*  We zamelen volle Plus-zegelboekjes in…….  

* Ook losse Plus-zegels zijn welkom…..  

* Wij plakken ze voor u op en leveren ze in! 

Deze kunt u op zaterdag 10 december inleveren bij het 

innamepunt in de Plusmarkt ! 

 

De vrijwilligers die deze actie ondersteunen zien u tijdens de 

actiedagen graag met uw bijdrage in de Parochiekerken van 

Bocholtz, Simpelveld, Ubachsberg of in de Plusmarkt in 

Simpelveld en de Boerderijwinkel Gebr. Spee op Ubachsberg 

helpen u graag verder. 

 

HELAAS OOK IN 2022 EEN OVERBODIGE VRAAG, MAAR…….. DOET U WEER MEE AAN DE 
TRADITIONELE DECEMBERACTIE TBV DE VOEDSELBANK ??? 

SUGGESTIES 
BOODSCHAPPENBRIEFJE 

  

aardappelpuree 
kookpudding 

koffie/thee 
cervelaatworst aan een 

stuk 
suiker 

zoet beleg 
rijst 

  

potjes babyvoeding 
potjes fruithapjes (baby/

peuter) 
blikgroenten 

spliterwten, bonen, linzen 
blikjes vis, paté, tomatenpuree 

enz. 
blikjes smac, ham, knakworst, 

enz. 
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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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De heer Jo Lukassen. 
Het laatste interview in 2022 in de Pelgrim met een 

vrijwilliger is met Jo Lukassen. 

Hij is geboren en getogen in Simpelveld. 

Zijn hele leven is hij een echte verenigingsman geweest. Hij 

is lid van veel verenigingen geweest, heeft ook daar steeds 

veel vrijwilligerswerk gedaan en is steeds in vriendschap 

vertrokken, als elders een beroep op hem gedaan werd. 

De start van zijn vrijwilligerswerk voor de parochie stamt uit 

de tijd dat er een kapelaanwissel was en er tijdelijk geen 

kapelaan was, midden in de tachtiger jaren. Pastoor Vreuls 

vroeg hem om de planning van de misdienaars te regelen 

voor enkele weken. Toen hij na een tijd vroeg wie dit 

plannen ging overnemen was het antwoord: niemand, jij 

doet het goed en zo bleef hij de planner. Die zogenaamde 

“enkele weken” heeft hij een paar jaar geleden afgesloten. 

Nu maken Sjef en Desiree Offermans de misdienaars 

planning . 

Indertijd ging het om 48 misdienaars. Er waren veel jongens 

en later werden ook meisjes hiervoor benaderd om 

misdienaar in de mis te zijn. Dagelijks was er een 

ochtendmis en een avondmis. Op zaterdag een avondmis en 

op zondag vaak 3 missen op een ochtend……. 

Wat een verschil met de tegenwoordige tijd. Een mis per 

weekend, per parochie en door de week nog enkele 

missen…… en door de energiecrisis is niet eens duidelijk 

hoe dat verder gaat. 

Ook was in de tachtiger jaren geen computer waar de 

diensten in een bestand gepland konden worden en 

eventueel per mail rondgestuurd konden worden. Nee, Jo 

bracht die lijsten in heel Simpelveld rond met de fiets. Zo 

ging dat in die tijd. Sinds 2018 gebeurd dit verspreiden van 

de dienstlijst digitaal. 

Als beloning konden de jongens/meisjes meedoen aan een 

misdienaars kamp in Oost Brabant of Noord Limburg. Echter 

na 4 jaar kwam de bodem van de kas in zicht en heeft men 

een andere activiteit gezocht die beter betaalbaar was. Het 

werd een dagtocht naar bv. Toverland of Fantasialand wat 

veel minder kost dan een meerdaagse reis. 

Het aantal misdienaars is drastisch gedaald. Het interesse is 

minder en doordat er minder H. missen zijn, zijn er ook niet 

veel misdienaars meer nodig. 

Een andere activiteit die hij uitvoerde was het verkeer 

regelen tijdens de processie. Hier werkte hij samen met 

vrijwilligers van de carnavalsvereniging, die ervaring met 

verkeer regelen hadden opgedaan bij de carnavalsoptocht. 

Door gewijzigde regelgeving mag dit niet meer. 

Verkeersregelaars moeten gecertificeerde mensen zijn. En 

om in de huidige tijd een processie te houden zijn meerdere 

vergunningen nodig om het verkeer om te leiden. Dat wordt 

volgens Jo steeds moeilijker. 

Bij de voedselbank heeft hij ook actief meegeholpen om 

mensen in de supermarkt te vragen om mee te doen aan de 

actie die elk jaar in samenwerking met de parochie 

georganiseerd wordt. Ze zijn gestart op de oude Plus-

locatie, waar nu de Action is. Actief meehelpen bij het 

inzamelen doet hij niet meer maar hij is nog lid van het 

comité en is de snelste puntenteller van bonnen en Douwe 

Egberts punten. Hij merkt op dat door de economische 

omstandigheden er steeds meer klanten zijn bij de 

voedselbank en mede door deze omstandigheden minder 

ondersteuning door de gemeenschap is. 

Momenteel is Jo op 

vrijdagochtend actief in het 

parochiekantoor. En soms 

wel vaker in de week, als hij 

een andere vrijwilliger bij 

afwezigheid vervangt. Hier 

w o r d e n  m i s i n t e n t i es 

genoteerd en missen 

geagendeerd. Het leuke aan dit werk vindt hij het contact 

met mensen. 

De laatste jaren is zijn gezondheid achteruit gegaan, 

waardoor er minder contact met mensen was. 

Jo is blij dat het naar de kerk gaan na de coronatijd weer 

mogelijk is. 

Er is een verschil tussen de mis volgen op de TV of actief in 

de kerk de mis volgen. In de kerk ontmoet je mensen. Na 

afloop van de mis maakt je een praatje met deze of gene. 

Het is fijn om contact met mensen te hebben en vrijwilligers 

werk uit te voeren dat iets om handen heeft, besluit Jo zijn 

verhaal. 
 

Redactie mevrouw Jos Henssen  
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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 

 

 

 

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   

mailto:info@kickentechnischonderhoud.nl
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Donderdag 1 december 
19.00 
Ouders Meurers-Slüper; 

Zondag 4 december 
2e zondag v/d advent 
11.00 Deurcollecte adventsactie 
Walter Blumenstein (st); 
Marlies Baggen-Scheepers (o); 
Jrd. ouders Johan en Betty Lauvenberg
-Snackers (st); 
Annie Donners-Hamers (o); 

Dinsdag 6 december 
19.00 
Leo Senden en wederzijdse ouders; 

Donderdag 8 december 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 

Zondag 11 december 
11.00 Gospelkoor Gioia 
3e zondag v.d. advent 
Wereldlichtjesdag mmv 
vormelingen 
1e jrd. Mia Hartman-Wings; 
Jrd. echtpaar Jef Ploumen en Mia 
Ploumen-Vaessen (st); 
Jrd. ouders Wings-Frusch (st); 
Eugène Vliex (o); 
Jrd. Zef Hamers (st); 
Jo Brauwers (o); 
Jrd. echtpaar Lousberg-Brassé (st); 
Ouders Gerets-Vijgen en Pierre en Lisa 
Vijgen; 

Dinsdag 13 december 
19.00 
Jrd. Lieske Franssen-Wings; 

Donderdag 15 december 
19.00 
Maria Meessen-Meijers (o); 

Zondag 18 december 
4e zondag v.d. advent 
11.00 
Zwd. Pierre Spronck; 
1e jrd. Ad Leisten (o); 
1e jrd. Anna Schröder-Leunissen (o); 

Jrd. ouders Beckers-Vliex (st); 
Jrd. Sjef Mullenders; 
Annie Hamers-Donners (o); 
Huub Wierts (o); 
Bert van Lieshout (o); 
Jrd. Jan Bosch en uit dankbaarheid; 
Jrd. echtpaar Gotschalk-Knops (st); 
Jrd. Yvonne Ruminski-Vroemen; 
Maria Voncken-Ploumen; 
Ouders Spronck-Hacking; 

Dinsdag 20 december 
19.00 
Echtp. Huveneers-van Ophoven (st); 

Donderdag 22 december 
19.00 
Voor alle parochianen; 

Zaterdag 24 december 
Kerstavond 
17.30 gezinsmis 
Ambrosius Vincken en ouders Vleugels
-Mertens; 
John Stultjes en overl. fam. Vleugels en 
fam. Stultjes; 
Jo Vleugels (nms. echtgenote en 
kinderen); 
Ron Blezer en overl. familie; 
 
 
20.30 Kerstavondviering 
m.m.v Bernarda Meessen en Bart 
van Kerkvoort 
Jo Brauwers (o); 
 

Zondag 25 december 
1e Kerstdag 
11.00 Kerk. zangkoor Harmonia en 
harmonie St. Caecilia 
Maria Spronck-Darding (o); 
Jrd. ouders Jeanny en Jo Dautzenberg-
Schiffelers (st); 
Jo Leunissen (st); 
Lieske Spork-Vijgen (o); 
Sjef Frijns; 
Piet Bardoul (o); 
Frans Flekken; 
Joep Meijers grootouders Vleugels en 
grootouders Meijers; 

Jrd. Jan Coerver, Dienie Coerver-
Vliegen en zoon Ralf; 
Math Mennens; 
Ouders Bisschops-Otten en zoon John; 
Ouders Laumen-Grooten en kinderen 
en ouders Bardoul-Schiffelers; 
Jrd. Sjef Houben en zoontjes, 
wederzijdse ouders en Anny Tillie-
Debets; 

Maandag 26 december 
2e kerstdag 
9.30 Mandolinenvereniging 
Sorriënto 
Hub Ploumen (o); 
Ouders Dreuw; 
Piet Juneman en wederzijdse ouders; 
Overledenen en levenden van fam. 
Grosjean-Leclaire; 
Jeu Kreuels en Maria Kreuels-Vliex; 
Uit dankbaarheid b.g.v. 50 jarig 
huwelijk Math en Jose Crijns-
Vanwersch; 

Dinsdag 27 december 
19.00 
Voor alle Oekraïners; 

Donderdag 29 december 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 

Zaterdag 31 december 
Oudjaar 
17.30 Kerk. zangkoor Harmonia 
Voor vrede in de wereld; 
 

Zondag 1 januari 
Geen H. Mis in Simpelveld 

Kerkdiensten parochie Sint Remigius 
Simpelveld 
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Vrijdag 2 december 
18.30 Aanbidding 
19.00 
Voor een vruchtbare adventtijd; 
 

Zaterdag 3 december 
19.00  
m.m.v. dameskoor Morgenzang 
Deurcollecte adventsactie 
1 e Jrd. Rietje Weijers-Steinschuld (o); 
Jrd. ouders Donners-van Putten (st); 
Jrd. Marjo Lux-Zinzen; 
Jrd. Annie Souren; 
Jrd. Math en Thecla Hupperts-
Höppener (st); 
Jrd. Jo Jacobs; 
Ouders Huppertz-Brouns; 
Mia L’Homme-Rademakers (o); 
Lies Janssen-Huppertz, Sjef Janssen 
en dochter Desirèe Wenders- 
Janssen (o); 
Marijke Franssen-Lenz en Wiel Lenz; 

Maandag 5 december 
19.00 
Voor de intenties uit het intentieboek; 

Vrijdag 9 december 
19.00 
Jrd. ouders van Loo-Hendriks (st); 
 

Zaterdag 10 december 
19.00  
M.m.v. dameskoor Morgenzang 
1 e Jrd. Jacques Wierts (o); 
Jrd. Louise Schijen-Vanweersch (st); 
Jrd. Liesje Clignet (st); 
Jrd. Peter Schijns; 
Ouders Vanweersch-Beckers; 
 

Zondag 11 december 
14.30  
Kerstconcert Dameskoor 
Morgenzang 

Maandag 12 december 
15.00 
H. Mis Overhuizen 
 

Vrijdag 16 december 
19.00 
Ouders Knops-Jorissen, Albert, Hub, 
Enny en Winand; 
 

Zaterdag 17 december 
19.00  
m.m.v. Schola Cantorum 
Zwd. Karl Starmans; 
Jrd. ouders Senden-de la Rosette (st); 
Ouders Jo en Finy Bertram-Duizings en 
ouders Bertram-Schepers; 
Marlies Beckers-Hamers (o); 

Maandag 19 december 
19.00 
Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw 
(st); 
 

Vrijdag 23 december 
19.00 
Voor vrede op aarde; 
 
 

Zaterdag 24 december 
18.30 Gezinsmis 
m.m.v. Jeugdharmonie 
Jrd. Leo Sparla (st); 
Hub en Mia Heijenrath-Vleugels (st); 
Stephan Hassert en voor René 
Sluijsmans; 
 
24.00 Nachtmis 
M.m.v. zangkoor St. Joseph 
Lies Janssen-Huppertz, Sjef Janssen 
en dochter Desireè Wenders- 
Janssen (o); 
Ouders Jongen-Plessen; 
Marjo Lux-Zinzen en Hub Lux; 
Jos Vaessen (o); 
Theo en Mia Eussen-Grond; 
Giel en Tiny van Loo; 
 

Zondag 25 december  
1e Kerstdag 
11.00  
m.m.v. dameskoor Morgenzang 
Jeanny Keulers en voor Leo Theunissen 
(o); 
Bernie Drooghaag-Niese (o); 
Jo Vliex; 
Jo Jacobs; 
Frans Meessen; 
Pierre Keulders; 
 

Maandag 26 december  
2e Kerstdag 
9.30  
m.m.v. Zangkoor St. Joseph 
Jrd. ouders Bessems-Keijdener (st); 
Ouders Thewissen-Höppener; 
Tiny Schoonbrood-Bodelier (o); 
Henk Bröcker; 
Overledenen van de familie v.d. Linden
-Höppener; 
Sjeng Habets (st); 
Ouders Loneus-Hamers, broer Peter en 
echtgenoot Wim Scheepers; 
Ger Heckmans en wederzijdse familie; 
Ouders Vaessen-Packbier en kinderen; 
Alfons Henskens en wederzijdse 
ouders (o); 
Mia Kaubo-Kaelen; 
Zef Merx en zoon Ruud; 
Familie Weijers-Schlijpen; 
 

Vrijdag 30 december 
19.00 
Voor alle parochianen; 
 

Zaterdag 31 december 
19.00  
m.m.v. dameskoor Morgenzang 
Marlies Beckers-Hamers (o); 

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 26 november 
Weekend: 1 ste Zondag v/d advent 
17:30 uur Berglijsters 
Jrd. Jo Ernes en Jo Ernes-Vliegen; 
Jrd. Lilian Stijns-Huydts en tevens voor 
haar ouders Lieske Huydts-Simons en 
Henk Huijdts; 
Ouders Crombach-Hundscheidt (st.); 

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

Zaterdag 3 december 
Weekend: 2 de Zondag v/d advent 
17:30 uur GKZ St. Bernardus 
Deurcollecte Adventsactie 
1 ste Jrd. Bertien Huis-Franssen; 
Bertha Winthagen-Muijtjens (o); 
Ouders Leo Zinzen en Bertha Zinzen-
Maassen; 
Jrd. Zef Borghans en Gerda Borghans-
Huntjens en hun kleinzoon Loek 
Borghans; 
Ouders Franssen-Vliegen; dochter 
Fieny en zonen Sjeng; Harrie; Ben en 
Leo (st.); 

Woensdag 7 december 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur H. Mis 
Voor alle gestorvenen van de parochie; 
Voor de vrijwilligers van de parochie;` 

Zaterdag 10 december 
Weekend: 3 de Zondag v/d advent 
17:30 uur Stella Bonten 
Ouders Groven-Senden en fam.; 

Woensdag 14 december 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur H. Mis 
Voor alle ernstig zieken van de 
parochie; 
Voor de slachtoffers van de strijd in de 
Oekraïne; 

Zaterdag 17 december 
Weekend: 4 de Zondag v/d advent 
17:30 uur Stella Bonten 
Ans Van Wissen-Morel; Hub Van 
Wissen; Pie Huijnen en overl. fam. (o); 
Eugenie Schoonbrood-Kroonen; Jan 
Hamers en Louis Schoonbrood; 
Bep Hahnraths-De Bie en Frans 
Hahnraths (o); 
Sjeng Knops (o); 
Fam. Schneiders-Rouwette en overl. 
fam. 
Ouders Herberichs-Conjaerts (st.); 

Woensdag 21 december 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur H. Mis 
Voor alle dopelingen van de parochie; 
Voor de mensen in Afrika in hun strijd 
tegen de honger; 

Zaterdag 24 december 
Kerstavond 
17:00 Kerst spel met communie 
m.m.v. kidsclub 
Deze viering geldt niet als H. Mis. 
 
Nachtmis 20:30 uur 
GKZ St. Bernardus en Berglijsters 
Jan Habets 
 

Zondag 25 december 
Eerste Kerstdag 
09:30 uur Volkszang onder leiding 
van Sandy 
Ouders Pieters-Groven; 

Maandag 26 december 
Tweede Kerstdag 
Feest van de H. Familie 
11:00 uur Kerstensemble 
1 ste Jrd. Mariette Hamers-Acampo en 
tevens voor Frits Hamers; 
Jrd. Tonny Spee-Hamers; 
Felicie Crombach-Borghans; 
Ouders Hutschemaekers-Schins en 
ouders Marell-Coenen; 
Ouders Kreutz-Kroese en dochter 
Resy; 

Woensdag 28 december 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur H. Mis 
Voor alle vrijwilligers van de parochie; 
Voor de ernstig zieken van de parochie 

Zondag 1 januari 
Nieuwjaar 
11:00 uur Federatiemis 
GKZ St. Bernardus en Berglijsters 
Laten we bidden voor alle Long Covid 
patiënten van de federatie; 
Laten we bidden voor alle zieken van 
de federatie; 
Laten we bidden voor alle overledenen 
van het afgelopen jaar van de 
federatie; 
 

Woensdag 4 januari 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur H. Mis 
Piet Franken (o); 
Voor alle hongerige mensen in de 
wereld; 
Voor een wijs besluit in het 
Oekraïneconflict; 

Kerkdiensten parochie St. Bernardus 
Ubachsberg 
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Vacature secretariaatsmedewerker 

Parochiefederatie “De Pelgrim” is voor het centrale parochiekantoor te 

Simpelveld op zoek naar een parttime secretariaatsmedewerker voor 5 

ochtenden per week.  
 

Het secretariaat ondersteunt het pastorale team en het federatiebestuur 

op administratief en secretarieel gebied en is het eerste aanspreekpunt 

voor de diverse geledingen. 
 

Als secretariaatsmedewerker heeft u regelmatig contact met de 

secretariaten binnen de federatie.  
 

U verricht uw werkzaamheden in goede samenspraak met de aanwezige 

vrijwilligers. 
 

Uw werkzaamheden bestaan uit: 

 Het ontvangen en behandelen van de in- en uitgaande post en 

het telefoon- en mailverkeer ten behoeve van het pastorale team 

en het federatiebestuur. 

 Het onderhouden van contacten met de lokale secretariaten, 

beheercommissies en pastoraatgroepen. 

 Zorgdragen voor een volledige en actuele administratie van 

onder andere personeel, parochieleden, vrijwilligers, 

werkgroepen en leveranciers.  

 Het beheren van het fysieke en digitale archief van de 

parochiefederatie. 

 Het bijhouden van de agenda, de jaarplanner en het liturgisch 

rooster. 

 Het up to date houden van de website. 

 Het notuleren van de vergaderingen van het pastoraal team en/of 

federatiebestuur.  

 Bereidheid tot het volgen van scholing met betrekking tot 

automatiseringsprogramma’s vanuit het Bisdom.  

Profiel:  

 U heeft minimaal een opleiding op mbo-niveau. 

 U beschikt over goede contactuele en communicatieve 

vaardigheden. 

 U heeft administratieve werkervaring en beschikt over goede 

vaardigheden op het gebied van Windowsapplicaties en 

kantoorautomatisering.  

 U bent zelfstandig, proactief, integer, betrouwbaar, betrokken en 

accuraat. 

 U bent bereid om incidenteel in de avonduren te werken binnen 

de bestaande contracturen. 

 Betrokken bij en bekend met de R.K. Kerk. 
 

De Parochiefederatie “De Pelgrim” biedt: 

 Een parttime dienstverband van maximaal 20 à 24 uur voor de 

periode van 1 jaar.  

 Bij gebleken geschiktheid mogelijkheid tot een vast 

dienstverband.  

 Het salaris en de arbeidsvoorwaarden worden besproken bij een 

vervolggesprek.  

 Een gedetailleerde taakomschrijving wordt beschikbaar gesteld 

bij nadere kennismaking. 

 Voor deze functie is een recente VOG-verklaring vereist.  
 

 

Solliciteren 

Sollicitatiebrieven kunt u samen met uw CV schriftelijk en/of per e-mail 

vóór 10 december sturen naar de vicevoorzitter parochiefederatie “De 

Pelgrim”, Pastoriestraat 15, 6369 AN Simpelveld / 

vicevoorzitter@de-pelgrim.nl 

18 december Kerstconcert in 
Simpelveld 
In 2020 en 2021 was het spelen van live kerstmuziek voor 

publiek niet te doen – we weten allemaal waarom. 

Harmonie St. Caecilia wil de schade graag inhalen en biedt 

daarom in 2022 aan alle Simpelveldenaren (en iedereen uit 

de verre omstreken) een gratis te bezoeken Kerstconcert 

aan. 

De harmonie doet dat niet alleen, de vereniging heeft twee 

jonge talenten uit Zuid-Limburg gevonden waarmee ze dit 

Kerstconcert zal geven. De harmonie presenteert met trots 

twee zangsolisten van het conservatorium in Maastricht: 

sopraan Eline Meijs en tenor Pascal Franssen. Ze zullen 

afzonderlijk en gezamenlijk, maar altijd begeleid door de 

harmonie, mooie Kerstmuziek ten gehore brengen. Ook zal 

de harmonie zelf verschillende Kerstwerken spelen in een 

veelvoud aan stijlen. Hoe dan ook is een warm en sfeervol 

kerstgevoel de rode draad door het hele muzikale 

programma. Uiteraard wordt de harmonie geleid door de 

vaste dirigent Paul Oligschläger. 

Het Kerstconcert vindt plaats op 18 december om 18.00 uur 

in de Remigiuskerk te Simpelveld. Entree is gratis, maar een 

donatie wordt op prijs gesteld. 

 

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 
 
 

26 december 9.30  Uit dankbaarheid b.g.v. 50 jarig huwelijk Math en Jose Crijns-Vanwersch  St. Nicolaasstraat 31 
 
 
Proficiat en een mooie dag toegewenst. 

Huwelijksjubilea 

 
 
 
 

UBACHSBERG 
3 november Marianne Smeets-Rutjens 73 jaar Mostardstraat 11 
 

16 november Zef Voncken 88 jaar zorghuis Onze Lieve Vrouw, Voerendaal, v/h Kerkstraat 
 
 

SIMPELVELD 
24 oktober Pierre Spronck 92 jaar Puntelstraat 7 
 

5 november Jack Pistorius 76 jaar zorgcentrum Kapelhof Kerkrade 
 

7 november Maria Meessen-Meijers 92 jaar zorgcentrum Oranjehof, Heerlen, v/h Schilterstraat  
 

10 november Peter Thelen 65 jaar Lange Graaf 7 
 

12 november Wiel Vanhommerig 75 jaar zorghuis Radar, Landgraaf, v/h Bosschenhuizen 
 

12 november Fred Piepers 77 jaar Apollolaan 80, Heerlen 
 
 

BOCHOLTZ 
5 november Karl Starmans 91 jaar Leliestraat 24 
 

12 november Math Schlechtriem 81 jaar Clarissenstraat 114, Vaals 
 

17 november Theo Stommen 88 jaar Steenberg 56 
 
Dat onze overleden dierbaren mogen verrijzen tot nieuw en eeuwig leven ! 

Overleden 

 
 
 

 
SIMPELVELD 

23 oktober Noëlle Knippert dochter van Tamara Gerards Stampstraat 77a 
 

20 november Lenn Kivits zoon van Robin Kivits en Vivian Kivits-Heuts Einderstraat 88a, Kerkrade 
 

20 november Dané Budie dochter van Marc Budie en Laura Lutke Schipholt Pannisserweide 8 
 
 

BOCHOLTZ 
20 november Jaxx Hulst zoon van Lars Hulst en Kelly Prevoo Min Ruijsstraat 76 
 

Welkom in onze Kerk! 

Gedoopt 

KRONIEK 
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In Memoriam Fred Piepers 
 

-C’est le dirigent qui fait la musique- 

Op zaterdag 12 november jl. werden we geconfronteerd 

met het overlijden van Fred Piepers. Hoewel hij herstellende 

was van een operatie, hakte dit bericht er voor iedereen 

hard in. 

Fred (77) was een in de wijde omgeving bekende musicus: 

dirigent, organist en docent, die met grote kundigheid en 

bevlogenheid velen de liefde voor de muziek heeft leren 

waarderen en beoefenen. 

Voor de parochiefederatie “de Pelgrim” en zijn voorgangers 

heeft Fred steeds een speciale betekenis gehad. Hij was in 

het begin van zijn carrière kosterorganist in de 

Remigiuskerk. Hij leidde jarenlang het Bernarduskoor op 

Ubachsberg en was sinds 1971 onafgebroken dirigent van 

het GKZ Sint-Jozef-Arbeider van de Huls.  

Regelmatig was Fred ook als organist in onze 

parochiekerken te beluisteren. 

In zijn ruim 55-jarige loopbaan als musicus, maar vooral 

kerkmusicus, heeft Fred naast zijn baan als muziekdocent de 

leiding over een flink aantal koren gehad, waaronder het 

indertijd befaamde jongerenkoor “The Glory Singers”, de 

kerkelijke zangkoren van Heerlerbaan, Huls, Heksenberg, 

Ubachsberg, Ransdaal en Wijlre. Ook was hij medeoprichter 

en dirigent van “Mannenkoor L’Esprit”. 

Voor zijn vele verdiensten ontving Fred o.a. de pauselijke 

onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice, diverse 

onderscheidingen van de Gregoriusvereniging en was hij Lid 

in de Orde van Oranje Nassau. 

 

Voor alles wat je voor ons betekend hebt, zeggen we vanaf 

deze plek namens velen die van jouw muziek hebben 

mogen genieten: Dankjewel Fred ! 

We wensen Fred’s echtgenote Marianne en de familie alle 

goeds en veel mooie herinneringen toe. 

Zaterdag 19 november jl. hebben we samen met velen die 

hem gekend hebben, vanuit onze parochiekerk, op een 

waardige wijze afscheid van Fred genomen. 

 

Ooch al zunt vier diech in os midde noe kwiet 

Vier geleuve dat vuur diech ing ieëwige plaatsj bei der 

Hergod bliet 

 

Bestuur Parochiefederatie de Pelgrim 

Bestuur GKZ Sint-Jozef-Arbeider 

“Doe alles uit liefde en niet omdat het 
moet.”  
Deze uitspraak van Franciscus van Sales is dé rode draad 

door de tentoonstelling gewijd aan deze heilige bisschop. 

Dit jaar is het 400 jaar geleden dat hij overleed. 

Franciscus van Sales was in de 17e eeuw bisschop van 

Genève/Annecy.  

Door de eeuwen heen heeft zijn visie mensen tot actie 

aangezet om liefdevol te leven. Vele congregaties zetten 

zich in voor zieken en hulpbehoevenden, voor onderwijs en 

jeugdzorg en voor ontwikkelingskansen in alle landen van 

de wereld. 

Zijn boek ‘Inleiding tot het devote leven’ werd heel 

beroemd, omdat hij daarin het belang van een persoonlijke 

geloofsbeleving benadrukte.  

Vanaf 1 oktober 2022 tot 29 januari 2023 kunt u de 

tentoonstelling over Franciscus van Sales bezoeken in het 

museum “de Schat van Simpelveld”. De tentoonstelling 

biedt een overzicht van zijn leven en gedachtegoed. 
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Heilige Missen met de Feestdagen  

Simpelveld  

24 december  Gezinsmis  17.30 uur 

24 december  Kerstavondviering  20.30 uur 

25 december  1ste Kerstdag  11.00 uur 

26 december  2de Kerstdag  9.30 uur 

31 december  Oudejaarsdag  17.30 uur 

 Nieuwjaarsdag  geen H. Mis 

Bocholtz  

24 december  Gezinsmis  18.30 uur 

24 december  Nachtmis  24.00 uur 

25 december  1ste Kerstdag  11.00 uur 

26 december  2de Kerstdag  9.30 uur 

31 december  Oudejaarsdag  19.00 uur 

 Nieuwjaarsdag  geen H. Mis 

Ubachsberg  

24 december  Kinderkerstviering  17.00 uur 

24 december  Kerstavondviering  20.30 uur 

25 december  1ste Kerstdag  9.30 uur 

26 december  2de Kerstdag  11.00 uur 

31 december  Oudejaarsdag  geen H. Mis 

 Nieuwjaarsdag 11.00 uur  Federatiemis 

Opbrengst collecte Wereldmissiedag 
In het weekend van 22 en 23 oktober is in onze parochies 

gecollecteerd voor de wereldkerk op Wereldmissiezondag. 

De opbrengst in onze parochies bedroeg in 

Simpelveld:  € 231,97 

Bocholtz:  € 78,80 

Ubachsberg:   €128,85 

 

 

Hartelijk dank voor uw 

gave. 

Kerkbijdrage  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elk jaar wordt in januari aandacht gevraagd voor de 

instandhouding van onze kerken. 

Parochies moeten immers zelf in hun onderhoud voorzien. 

Alleen de instandhouding van monumentale gebouwen 

geniet rijkssteun, maar salarissen, benodigdheden, licht en 

gas en talloze andere uitgaven moeten door de parochianen 

worden opgebracht. Heeft u nog gedacht aan de 

Kerkbijdrage ? Het jaar 2022 loopt zo langzamerhand naar 

zijn einde. Zoals elk jaar willen we u daarom weer 

attenderen op het voldoen van de Kerkbijdrage voor dit 

lopende jaar. Heeft u uw bijdrage al overgemaakt? Dan 

hartelijk dank daarvoor. Nog niet overgemaakt? Mogen wij 

dan toch nog rekenen op uw bijdrage voor dit jaar? Alvast 

hartelijk dank !! 

Ziekencommunie met de kerst 

De kerstcommunie wordt 

rondgebracht op vrijdag 23 

december. Wie niet op onze 

maandelijkse lijst staat, maar toch 

graag de communie met kerst wilt 

ontvangen, kan contact opnemen 

met het Centraal Parochiekantoor 

te Simpelveld: Tel. 045 544 18 18. 

Opgelet: Op de 1e vrijdag van 

januari vervalt de communie aan huis! 

Wijziging kerkbestuur 
parochiefederatie “De Pelgrim” 
Ingaande 1 oktober jl. heeft de bisschop van Roermond 

eervol ontslag verleend aan Gert-Jan Verlaan als lid van het 

kerkbestuur. 

Gert-Jan was in de periode van 01-05-2021 tot 01-10-2022 lid 

van het kerkbestuur met in zijn portefeuille “Gebouwen en 

landerijen” en lid van de Bouwadvies Commissie. 

Het kerkbestuur dankt Gert-Jan Verlaan voor zijn 

betrokkenheid en inzet die hij in de afgelopen 1,5 jaar aan de 

parochiefederatie heeft besteed. 
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Bisdom Roermond zoekt kandidaten 
voor Diocesane Pastorale Raad  
Elk bisdom hoort een Diocesane Pastorale Raad (DPR) te 

hebben. Dit is een adviesraad die samengesteld is uit 

gelovigen van het bisdom. De afgelopen jaren kende het 

bisdom Roermond geen DPR. Bisschop Harrie Smeets wil 

deze nu weer in het leven roepen. Anders dan voorheen 

wordt deze raad niet meer samengesteld uit 

afgevaardigden van dekenaten of maatschappelijke 

organisaties, maar kan iedereen die geïnteresseerd is 

zichzelf aanmelden. Het belangrijkste doel van de Diocesane 

Pastorale Raad is om samen met de bisschop en zijn staf na 

te denken over de plaats en de opdracht van de katholieke 

Kerk in de huidige Limburgse samenleving en over de vraag 

hoe het geloof kan worden doorgegeven aan toekomstige 

generaties. De Kerk wordt gevormd door alle gelovigen – 

leken, priesters, diakens en religieuzen – die samen het volk 

Gods vormen en ook samen staan voor de beleving, de 

viering en het uitdragen van het geloof. Het lidmaatschap 

van de DPR biedt gelovigen een mogelijkheid om actief 

invulling hieraan te geven. Dit past ook geheel in het 

synodale proces dat paus Franciscus in gang heeft gezet.  

Profiel kandidaten  

Voor de nieuwe Diocesane Pastorale Raad in het bisdom 

Roermond worden 30 leden gezocht, onder wie twee 

priesters en twee diakens. Bij de selectie zal gelet worden 

op een evenwichtige en representatieve afspiegeling van de 

katholieke Kerk in Limburg. Van geïnteresseerde kandidaten 

wordt verwacht dat zij rooms-katholiek zijn, kerkelijk 

geëngageerd en een brede maatschappelijke interesse 

hebben. Belangstellenden kunnen zich in een 

sollicitatiebrief kort voorstellen aan de hand van een 

persoonlijke situatieschets, de maatschappelijke en 

kerkelijke omgeving waarin zij actief zijn en een motivatie 

waarom ze graag lid willen zijn van deze raad en welke 

bijdrage ze daaraan denken te kunnen leveren. Ook wordt 

van belangstellenden gevraagd om een of meer namen op 

te geven van mensen bij wie de voordrachtscommissie 

desgewenst achtergrondinformatie kan opvragen. Het 

lidmaatschap van de DPR is onbezoldigd. Lees meer over de 

taken en bevoegdheden van een DPR op www.bisdom-

roermond.nl.  

Aanmelden  

Aanmeldingen dienen uiterlijk 10 december 2022 bij het 

bisdom binnen te zijn. Een voordrachtscommissie maakt 

een selectie en legt deze ter benoeming voor aan de 

bisschop. De benoeming geldt in principe voor een 

zittingsperiode van de raad van vier jaar. De bedoeling is dat 

de nieuwe Diocesane Pastorale Raad met ingang van het 

nieuwe jaar zijn werkzaamheden kan beginnen.  

Geïnteresseerd?  

Stuur uw sollicitatiebrief met motivatie naar: Bisdom 

Roermond, t.a.v. Voordrachtscommissie DPR, Postbus 470, 

6040 AL in Roermond of per e-mail naar info@bisdom-

roermond.nl 

Advent 
 'Advent’ is afgeleid van het Latijnse woord adventus, dat 

‘komst’ betekent. Met Advent leven christenen namelijk toe 

naar het kerstfeest: het feest van Jezus' komst naar deze 

wereld als klein kind in een kribbe. Advent begint vier 

zondagen voor kerst. In veel kerken wordt elke week een 

adventskaars aangestoken. Dat symboliseert dat we steeds 

iets dichter naderen tot kerst, het feest van het Licht. 

Minder bekend, maar minstens even belangrijk, is dat de 

adventstijd ons ook wil richten op de nog te verwachten 

komst van Christus: Zijn wederkomst. Ook dat is altijd een 

belangrijk onderdeel geweest van de adventsverkondiging. 

Advent 
Advent moet een tijd worden 

die onrustig maakt: 

het durven zien van zoveel uitsluiting. 

Het moet een oproep worden 

om grondig iets te veranderen bij onszelf, 

bij onze eigen groep en in de grote samenleving. 
 

Advent moet een tijd worden 

om te leren 

ongeziene mensen zien. 

Je laten raken door het zwijgen 

dat over hun bestaan hangt 

en het je aantrekken. 
 

Kerstmis moet een begin worden 

van een nieuwe manier van leven, 

waarbij “Ik zal er zijn voor u” 

in mensen zichtbaar wordt. 
 

Een nieuw begin van een lange weg 

van ommekeer en solidariteit, 

van gerechtigheid, 

van hoop en vertrouwen, 

van er zijn voor anderen. 

Zo wordt God mens! 

(naar C. Desoete) 



pagina 19 

 

Adventsactie 2022: betere 
gezondheidszorg voor kinderen in 
Somalië 
In de weken voor Kerstmis 

organiseert Adventsactie de 

Adventsactiecampagne. Dit 

jaar gaat de campagne over 

een goede start in het leven 

voor ieder kind. 

Een goede start in het leven 

geeft kinderen de kans om op 

te groeien tot zelfstandige 

volwassenen die in staat zijn een toekomst op te bouwen. 

Daarvoor zijn de eerste vijf levensjaren van essentieel 

belang, want dan wordt de basis gelegd voor hun 

lichamelijke, verstandelijke, emotionele en sociale 

ontwikkeling. 

 

Baby’s en jonge kinderen in het lange tijd door een 

burgeroorlog verscheurde Somalië hebben het moeilijk. 

Bijna nergens ter wereld sterven zoveel baby’s, kinderen en 

jonge moeders. 

 

In de afgelegen Gedo regio ligt het Garbaharey 

districtsziekenhuis. Inwoners uit de wijde omgeving zijn 

voor gezondheidszorg afhankelijk van dit ziekenhuis. De 

voorzieningen zijn gebrekkig. Zo valt de elektriciteit 

geregeld uit en is er ’s nachts zelfs helemaal geen 

stroomvoorziening. 

 

De beschikbaarheid van basiszorg moet verbeteren, zodat 

meer mensen toegang krijgen tot zorg. Een betrouwbare 

stroomvoorziening is daarvoor essentieel. Het is niet 

acceptabel dat patiënten en medisch personeel ’s nachts in 

het donker zitten en dat apparatuur voor het beademen en 

monitoren van patiënten wordt uitgeschakeld. Daarnaast 

wil Adventsactie de kwaliteit van de laboratoriumdiensten 

vergroten, zodat artsen beter diagnoses kunnen stellen. Dat 

is bijvoorbeeld belangrijk bij kinderen met ondervoeding en 

bloedvergiftiging. 

 

Voor de patiëntenafdelingen worden zonnepanelen 

geïnstalleerd en het ziekenhuis krijgt medische apparatuur. 

Er wordt een bloedbank aangeschaft om bloed te kunnen 

bewaren. Het laboratorium krijgt de beschikking over 

chemicaliën voor het uitvoeren van bloedonderzoek en 

andere diagnostische tests. De laboratoriummedewerkers 

krijgen een training om te leren ermee te werken. Naar 

verwachting komt dit project gedurende zes maanden ten 

goede aan 750 opgenomen volwassenen en kinderen. Voor 

210 patiënten, vooral jonge kinderen, kan bloed- en 

biochemisch onderzoek worden gedaan. 

U kunt uw bijdrage aan dit project overmaken op 

bankrekening NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.  

Uw gift is ook welkom via de 

co l l e ct eb us  i n  d e  d r i e 

parochiekerken in Bocholtz, 

Simpelveld en Ubachsberg. 

Op zaterdag 3 december 2022 staat 

Adventsactie en dit project in 

Somalië centraal tijdens de 

vieringen in Ubachsberg en Bocholtz. Op zondag 18 

december 2022 wordt er tijdens de viering in Simpelveld 

aandacht aan besteed. 

Meer informatie over het project in Somalië vindt u op 
www.vastenactie.nl/projecten/zonnepanelen-en-een-
bloedbank-voor-een-ziekenhuis-in-somalie. 

http://www.vastenactie.nl/projecten/zonnepanelen-en-een-bloedbank-voor-een-ziekenhuis-in-somalie
http://www.vastenactie.nl/projecten/zonnepanelen-en-een-bloedbank-voor-een-ziekenhuis-in-somalie
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Volgende uitgave 26 maart. Inleveren kopij tot 15 maart. 

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 19 maart. 

Volgende uitgave 20 december. Inleveren kopij tot 9 december.  

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 13 december. 
 

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 “Biddende Moeders”-groep in 
Simpelveld 
Na de presentatie door 

regioverantwoordelijke Wies 

Mom is ook in Simpelveld een 

groepje Biddende Moeders 

gestart.  

Wij komen tweemaal per maand 

om 20.00 uur samen op Sint 

Nicolaasstraat 12 en houden dan 

het “Biddende Moeders”-gebedsuur zoals dat op vele 

plaatsen in de hele wereld gedaan wordt. Na afloop wordt er 

door wie wil nog wat nagepraat met een kop koffie of thee.  

Belangstellende moeders kunnen zich vrijblijvend een avond 

bij ons aansluiten. De komende maanden komen wij bijeen op 

vrijdag 2 december, woensdag 14 december, maandag 9 

januari en vrijdag 27 januari. 

S.v.p. aanmelden bij: 

Marjolein Harmsen - van Hout  

mharmsen@eonerc.rwth-aachen.de / 045-5445715 

Kerstconcert met koor- en samenzang 
in Bocholtz 
Op zondag 11 december organiseert Dameskoor Morgenzang 

een kerstconcert in de Jacobus de Meerderekerk van 

Bocholtz. Het concert begint om 14:30 uur. De kerk gaat open 

voor publiek om 14:00 uur. 
 

De entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage in de kosten 

wordt natuurlijk op prijs gesteld. Er is voor deze gelegenheid 

een groot projectkoor van maar liefst 120 zangers 

samengesteld uit 9 Zuid-Limburgse koren die allen onder 

leiding van Bart van Kerkvoort en Bernarda Meessen staan. 
 

 De pianobegeleiding is in handen van Marcel Konieczny. Er zal 

niet alleen naar zang te luisteren zijn, maar er neemt ook een 

ensemble van het Kerkraads Fanfare Orkest deel aan het 

concert. 
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