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Kerstwensen 

Het is Kerstmis voor ons … 

telkens als we een traan wegnemen bij verdriet,  

als we vrede sluiten en haat vergeten,  

telkens als we leed helpen verlichten,  

als wij een woord van liefde spreken.  
 

Het is Kerstmis voor ons … 

telkens als we nieuwe hoop geven,  

als we iets goeds zeggen van onze naaste,  

telkens als we een glimlach doen geboren worden,  

als we ons leven kunnen aanvaarden, en ook pijn.  
 

Het is kerstmis voor ons … 

telkens als wij een zieke bezoeken en vreugde brengen,  

als we ons ziek zijn in een geest van offer beleven,  

telkens als we van het beste dat we hebben meedelen  

en geven kunnen aan de mens in nood.  
 

Het is Kerstmis voor ons … 

telkens als God de kans krijgt om in ons leven mens te zijn.  
 

De pastores van uw parochies wensen u 

een Zalig Kerstfeest  

en een door God Gezegend Nieuwjaar 

 

en zeggen u dank voor uw gebed en steun in het afgelopen 

jaar 

en danken u voor alle lieve kerst- en nieuwjaarswensen voor 

het nieuwe jaar 

 

Pastoor René Pisters, kapelaan Shaiju en Mgr. Hub Schnackers  

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 in Ubachsberg,  

waarna Nieuwjaarsreceptie voor de hele Federatie. 
 

Klimmen 

24 december  Gezinsmis  19.00 uur 

25 december  1ste Kerstdag  9.30 uur 

26 december  2de Kerstdag  11.00 uur 

31 december  Oudejaarsdag geen H. Mis 

01 januari  Nieuwjaarsdag  11.00 uur 
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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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Stijgende energielasten nopen tot 
maatregelen 
Zoals al langere tijd in de 

media te lezen, blijven de 

energieprijzen erg hoog. 

Dit zal ook consequenties 

gaan hebben voor de 

kosten voor de parochies. 

Tot 31 december 2022 hebben wij als parochies nog een zeer 

gunstig energiecontract middels een collectief van een 

groot aantal kerken in Nederland. Helaas loopt dit eind dit 

jaar af en zullen ook wij een hoger bedrag voor de energie 

moeten gaan betalen.  De gasprijs zal waarschijnlijk 8 x de 

huidige prijs zijn, de stroomprijs zal meer dan 

verdubbelen.  Wat betekent dit voor onze parochies? 

Indien we de huidige verbruiken afzetten tegen de hogere 

prijzen zou dit voor de huidige verbruiken betekenen dat de 

kosten voor de kerk in Simpelveld stijgen met € 25.000, voor 

Bocholtz met € 15.000 en in Ubachsberg met € 10.000.  Voor 

onze federatie dus in totaal € 50.000 per jaar.  Maatregelen 

zijn derhalve nodig om deze kosten te kunnen beperken. 

Gezien de al stijgende kosten voor alle parochianen als 

gevolg van de inflatie e.d. hebben we als kerkbestuur 

besloten om de tarieven voor misstipendia en kerkbijdragen 

niet te verhogen in 2023.  Om toch de kosten binnen de 

perken te houden zijn we derhalve genoodzaakt om de 

verwarming in de kerken lager te gaan zetten tijdens de 

eucharistievieringen (waarschijnlijk 2 a 3 graden kouder dan 

op dit moment).  De kerken zullen in ieder geval verwarmd 

worden tot het niveau dat noodzakelijk is om de orgels, 

beelden etc. te beschermen.  

Het zal derhalve niet 

koud worden in de 

kerken maar wellicht is 

een dikkere jas of extra 

trui wel aan te bevelen. 

We hopen dat u begrip 

heeft voor deze 

maatregelen. 

Zangkoor St Joseph met Kerstmis 
Gelukkig kan het koor uit Bocholtz de traditionele nachtmis 

om 24.00 uur weer normaal opluisteren. 

Door de coronaperikelen was dat de 

afgelopen 2 jaren niet mogelijk en moest er 

stevig geïmproviseerd worden.  

De opluistering van de H. Mis op tweede 

kerstdag is toch een beetje in mineur 

(hoewel het programma feestelijk is), want deze is al om 

9.30 uur gepland, in tegenstelling tot 11.00 uur, hetgeen het 

koor min of meer beloofd was in aanloop naar het 

definitieve rooster dat het cluster in oktober presenteerde. 

Bovendien werd toen ook bekend gemaakt dat in Bocholtz 

op nieuwjaarsdag géén H. Mis is. Toch ook weer een 

teleurstelling voor het koor…  

Zoals gezegd probeert het koor er weer een feestelijk tintje 

aan te geven door het blaasensemble van de fanfare, onder 

leiding van Patrick Spelthaen, mee in te zetten op tweede 

kerstdag. De blazers hebben ondanks het vroege uur, 

gelukkig al toegezegd en de traditie is in stand gehouden! 

Dirigent Ton Kropivšek en de muziekcommissie hebben 

tijdens de nachtmis gekozen voor de Pastoral-Messe van 

Ignaz Reimann (1820-1865), ook wel bekend onder de naam 

‘Christkindlmesse’. Hij componeerde deze mis rond 1870 in 

het tegenwoordige Poolse plaatsje Krosnowice 

(Rengersdorf) in de provincie Neder-Silezië. Door zijn 

lieflijke en meegaande melodie wordt deze mis meestal 

speciaal met Kerstmis uitgevoerd. Het verdere programma 

is als volgt: Stille Nacht, Resonet in Laudibus, Vrede, 

Transeamus, Heiligste Nacht en Tochter Zion. 

Het koor hoopt dat met deze keuze uw kerstgevoel van 

vrede en verdraagzaamheid zal versterken…. 

Het programma tijdens de H. Mis op tweede kerstdag ziet 

er met de koperblazers als volgt uit: Vóór het begin van de 

H. Mis: het Koperkwartet en daarna zingt het koor ‘Vrede’ 

met de koperblazers. De Pastoral-Messe van Ignaz Reimann, 

Stille Nacht, Cantique de Noël met soliste Jana Willekes, 

Gesu Bambino met de solisten Meggie Hacking-Frings en 

Anita van de Poel, dan het koperkwartet, Transeamus, weer 

het koperkwartet, The Holy City met soliste Jana Willekes, 

Heiligste Nacht met het koperkwartet en het slotkoor wordt 

Tochter Zion ook met het koperkwartet. 

De orgelpartijen worden zoals gewoonlijk gespeeld door 

Bart van Kerkvoort 

Het zal weer ouderwets klinken, daar zijn we van overtuigd. 

Ondanks het moeilijke begin van het jaar (nog steeds 

corona), hartelijk dank voor alle steun en sympathie die het 

koor mocht ontvangen het afgelopen jaar. Geweldig dat u in 

ons koor blijft geloven. Dat schenkt vertrouwen. 
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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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Bezichtigen kerststallen in onze 
kerken  

Onze kerststalbouwers hebben zoals ieder jaar weer de 

handen uit de mouwen gestoken. 

Niet alleen de kerststallen in onze 3 parochies, maar ook de 

overige kerstversieringen zijn weer schitterend.  
Op eerste en tweede kerstdag zijn de prachtige kerststallen 

en kerstversieringen in de kerken van Simpelveld en 

Ubachsberg te bezichtigen van 14.00 tot 16.00 uur. 

In Bocholtz is de kerk open voor bezoekers vanaf eerste 

kerstdag  tot en met 31 december  

van 14.00 tot 16.00 uur. 

Het is zeker de moeite waard om een kijkje te gaan nemen 

in onze 3 kerken. 

Kerstviering 2e kerstdag Ubachsberg 

Net zoals vorig jaar zijn trompettist Ed Pluijmen en 

toetsenist/accordeonist Raymond De Laruelle samen met 

zanger John Göbbels bereid gevonden om de viering in 

Ubachsberg op 2e kerstdag muzikaal op te luisteren en de 

kerkgangers weer het ultieme kerstgevoel te geven. 

Het muzikale trio hoopt u allen weer op 2e kerstdag in 

Ubachsberg te ontmoeten. 

Opbrengst Adventactie 
Bocholtz € 131,22 

Simpelveld € 151,45 

Ubachsberg € 66,75 

Hartelijk dank voor Uw gaven. 

Knutselen met de kids  
De Advent en Kerstmis is bij uitstek 

een periode om samen gezellig 

creatief bezig te zijn. 

Onder de link: 

https://rkkids.nl/advent--kerst/ staan 

diverse knutselwerkjes zoals o.a. 

een inkleur kerstkaart, een 

kerstengel en een kerstlantaarn. 

https://rkkids.nl/advent--kerst/
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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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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 2023 vervalt de Communie 

aan huis! 

Adverteerders 
Dankzij onze adverteerders kunnen de kosten van ons 

parochieblad enigszins beheersbaar blijven. 

Via deze weg bedanken wij al onze adverteerders dat zij ook 

in het afgelopen jaar ons weer hebben ondersteund. 
 

Namens het pastorale team, het kerkbestuur en de redactie 

van parochiefederatie “De Pelgrim” wensen wij u sfeervolle 

kerstdagen en een gelukkig, gezond en succesvol 2023! 

Parochiekantoren gesloten 
De parochiekantoren in Simpelveld, Bocholtz en 

Ubachsberg zijn van 23 december tot en met 2 januari 

gesloten. 

 

De medewerkers van de parochiekantoren wensen u 

sfeervolle kerstdagen en een gezegend en gezond 2023 

 

Tegenwoordig is in onze geloofsgemeenschappen een kerk 

zonder inzet van zoveel vrijwilligers niet meer denkbaar. 

Aan alle vrijwilligers die afgelopen jaar, op welke manier dan 

ook, een bijdrage hebben geleverd aan het reilen en zeilen 

van onze parochies "een oprecht “DANK JE WEL !!!” 

 

Wij wensen jullie allen een gezegend kerstfeest en een 

gezond en gelukkig 2023! 

 

Het pastorale team en kerkbestuur parochiefederatie “De 

Pelgrim”. 

In de Kerstnacht geboren  
In de Kerstnacht geboren,  

omringd door een machtig groot Engelenschaar.  

Het Jezus kindje, door God verkoren  

Jozef en Maria als stoffelijk paar,  

fluisteren vol verheerlijking: 

“eindelijk is de Verlosser daar''  

 

De hemel brak open als een donkere bliksemschicht. 

De stal werd door een stralende ster  

in de donkere nacht helder verlicht!  

Herders in de velden zagen van verre  

het heldere hemelslicht.  

Samen zongen zij met diepe stem.  

Begeleid door een stralende ster,  

gingen zij op weg naar Hem. 
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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  
m.m.v. Bart van Kerkvoort en 
Bernarda Meessen 
Jo Brauwers (o); 
Fred Piepers en overl. ouders Piepers 
en Dautzenberg; 

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; 
Ouders Houppermans-Vijgen en overl. 
familieleden; 
Ouders van der Linden-Pluijmakers, 
kinderen en kleinkinderen; 
Annie Haan-Simons; 
Sjeng Otten en Harrie Otten; 
Willem Hurenkamp en overl.familie 
Hurenkamp en de Rooy; 
Carl Schings (v.w.verjaardag); 

Maandag 26 december 
2e kerstdag 
9.30 Mandolinevereniging 
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; 
Ouders Joosten-v.d.Waarsenburg, 
dochter Marianne en zoon Theo; 

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 

Dinsdag 3 januari 
18.30 
Aanbidding 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 

Donderdag 5 januari 
19.00 
Voor alle parochianen; 

Zondag 8 januari 
Openbaring des Heren 
11.00 Blazersensemble en kerk. 
zangkoor Harmonia 
Zwd. Maria Meessen-Meijers; 
Zwd. Wiel Vanhommerig; 
1e jrd. Martien Breemen; 
1e jrd. Huub Wierts; 
1e jrd. Jan Jacobs; 

Jrd. Lei Dautzenberg; 
Lei Krings (o); 
Jrd. ouders Arets-Pricken (st); 
Jrd. ouders Claessens-Schepers (st); 
Jrd. ouders Henssen-Loneus (st); 
Jrd. Maria Houben (st); 
Jrd. ouders Schröder-Leunissen (st); 
Jrd. Annet Görtzen, vader Tony en 
wederzijdse ouders; 
 

Dinsdag 10 januari 
19.00 
Voor alle Oekraïners; 
 

Donderdag 12 januari 
19.00 
Voor alle vrijwilligers; 
 

Zondag 15 januari 
2e zondag d/h jaar 
11.00 
Zwd. Mien Schols-Bisscheroux; 
1e jrd. Maria Knops-Arets; 
Jrd. Hubert Gubbels (st); 
Jrd. Rob Grooten; 
Bert van Lieshout (nms.echtgenote); 

Dinsdag 17 janauri 
19.00 
Voor alle zieken van Simpelveld; 

Donderdag 19 januari 
19.00 
Voor alle parochianen; 

Zondag 22 januari 
3e zondag d/h jaar 
11.00 
Zwd. Peter Thelen, tevens voor ouders 
Thelen-Jungen; 
1e jrd. Annie Donners-Hamers (o); 
Marlies Baggen-Scheepers (o); 
Jrd. ouders Heuts-Kicken (st); 
Jrd. Jo Hoeppener; 

Dinsdag 24 januari 
19.00 
Voor vrede in de wereld; 

Kerkdiensten parochie Sint Remigius 
Simpelveld 
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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 
28 november Caspar Senden 73 jaar Hunsstraat 52a 
 
 

SIMPELVELD 
26 november  Mien Schols-Bisscheroux 93 jaar Kloosterplein 18  
 
9 december Leo Meister 78 jaar Kloosterplein 7 
 
 

BOCHOLTZ 
2 december Frits Soons 69 jaar Persoonstraat 46 
 
Dat onze overleden dierbaren mogen verrijzen tot nieuw en eeuwig leven ! 

Overleden 

 
 
 

 
SIMPELVELD 

10 december Twan Nicolaije zoon van René Nicolaije en Angelique Dirks Parkhof 4 
 

 

Welkom in onze Kerk! 

Gedoopt 

KRONIEK 

Donderdag 26 januari 
19.00 
Voor alle dak-en thuislozen in de 
wereld; 

Vrijdag 27 januari 
H.Vormsel 
18.00 

Zondag 29 januari 
4e zondag d/h jaar 
11.00  
Vocaal ensemble Canto Rinato 

Zwd. Leo Meister; 
Jrd. ouders Kicken-Schrijvers (st); 
Jrd. Sjeng Schrijvers (st); 
Jrd. Colla en Bertha Mertens-Vliex, 
zoon Theo, kleinzoon Nicky en 
schoonzoon Frans (st); 
Jrd. ouders Muijrers-Creusen (st); 
Pierre Spronck (o); 
Jrd. Hein Aretz en ouders Aretz-
Hambeukers; 
Uit dankbaarheid (C.R.); 
Elly Vaessen-Henskens en 
wederzijdse familie; 
 

Dinsdag 31 januari 
19.00 
Voor alle parochianen; 
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Bezoek onze adverteerders 
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Zaterdag 24 december 
18.30 Gezinsmis 
M.m.v. Jeugdharmonie 
Jrd. Leo Sparla (st); 
Jrd. Kees Houben; 
Hub en Mia Heijenrath-Vleugels (st); 
Stephan Hassert en voor René 
Sluijsmans; 
Leo Vermeeren; 
 
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; 
Tilla Schleck-Lommen (o); 
Ouders Bosch-Simons en Feline Bosch; 

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; 
Hub Ruyl; 
Juul Mols; 
Hein Vanhommerig; 

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; 
Lambert Vanhommerig; 
Jo en Tieny Vanhommerig-Bisschoff; 
Elly Vaessen-Henskens en wederzijdse 
familie; 
Ouders Steinschuld-Jorissen en 
dochters Rietje en Tiny; 

Vrijdag 30 december 
19.00 
Voor alle parochianen; 

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

Zondag 1 januari 
Géén H. Mis 

Maandag 2 januari 
19.00 
Voor een goed nieuwjaar; 

Vrijdag 6 Januari 
18.30 
Aanbidding 
19.00 
Jrd. ouders Bastin-Franssen (st); 

Zaterdag 7 januari 
19.00  
M.m.v. dameskoor Morgenzang 
1e Jrd. Jos Vaessen; 
Jrd. Lambert Vanhommerig; 
Jrd. ouders Knops-Jorissen, Hub, Enny, 
Winand, Hein, Piet en Karl-Heinz; 
Mia l`Homme-Rademakers (o); 

Maandag 9 januari 
15.00 
H. Mis Overhuizen 

Vrijdag 13 januari 
19.00 
Voor alle vrijwilligers; 

Zaterdag 14 januari 
19.00  
M.m.v. dameskoor Morgenzang 
Jrd. Annie Grooten-Lardinois (st); 
Ouders Höppener-Vliegen en familie; 

Maandag 16 januari 
19.00 
Jrd. Enny Knops (st); 
Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw 
(st); 

Vrijdag 20 januari 
18.00 Heilig Vormsel 
m.m.v. familiekoor Young Spirit 

Zaterdag 21 januari 
19.00 M.m.v. Zangkoor St. Joseph 
1e Jrd. Leny Kleijnen-Geraets en voor 
Jean Kleijnen (o); 
1e Jrd. Wiel Cuijpers; 
Jrd. Frans Schepers (st); 
Jrd. Lena en Netta Pelzer en voor 
familie Bemelmans en familie Saive; 
Aaltje Pelzer-Noppers (o); 

Maandag 23 januari 
15.00 
H. Mis Overhuizen 

Vrijdag 27 januari 
19.00 
Ouders Knops-Jorisssen, Albert, Hub, 
Enny en Winand; 
Hein Vanhommerig; 

Zaterdag 28 januari 
19.00  
M.m.v. dameskoor Morgenzang 
1e Jrd. Lies Janssen-Huppertz en voor 
Sjef Janssen en dochter Desirèe 
Wenders-Janssen (o); 
Jrd. familie van de Berg; 
Jeanny Keulers en voor Leo Theunissen 
(o); 
Karl Starmans (o); 
Ouders Thewissen-Höppener; 

Maandag 30 januari 
19.00 
Voor de intenties uit het intentieboek; 

Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere 
Bocholtz 

Rozenkrans 

voor aanvang doordeweekse mis 
18.40 uur  
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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


pagina 13 

 

Zaterdag 24 december 
Kerstavond 
17:00 Kerstspel met communie 
m.m.v. Kidsclub; Jeugdfanfare 
Ubachsberg en Stella Bonten  
Deze viering geldt niet als H. Mis. 
 

Nachtmis 20:30 uur  
GKZ St. Bernardus en Berglijsters 
Jan Habets; 
Zef en Lies Senden-Sauren en t.i.v. 
Casper Senden; 
Gerard Rutten en overl fam. van de 
families Rutten en Jongen; 

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 
1ste Jrd. Mariette Hamers-Acampo en 
tevens voor Frits Hamers; 
Zef Voncken (o); 
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 01 januari 
Nieuwjaar 
11:00 uur Federatiemis 
GKZ St. Bernardus en Berglijsters 
Caspar Senden (o);  
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 04 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; 
 

Zaterdag 07 januari 
Weekend: Openbaring des Heren 
17:30 uur Stella Bonten 
Zwd. Zef Voncken  
1ste Jrd. Wiel Hamers en t.i.v. broer Zef 
Hamers; 
Ouders Luxen-Feyen en ouders 
Hamers-Schijns; 
 
 

Woensdag 11 januari 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur H. Mis 
Voor alle gestorvenen van de parochie; 
Voor de vrijwilligers van de parochie;` 
 

Zaterdag 14 januari 
Weekend: 2e zondag d/h jaar 
17:30 uur Berglijsters 
Zwd. Casper Senden; 
Annie Neven-Vaessen en Marcel Neven 
(0); 
 
 

Woensdag 18 januari 
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 21 januari 
Weekend: 3de zondag d/h jaar 
17:30 uur Stella Bonten 
Jrd. Gerard Rutten (st.); 
 

Woensdag 25 januari 
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 28 januari 
Weekend: 4de zondag d/h/ jaar 
17:30 uur Berglijsters 
1ste Jrd. Sjir Souren; 
Sjeng Knops (o); 
Jrd. Wiel Wiertz (st.); 
Jrd. Elly Kaelen-Huijnen (st.); 
 
 

Woensdag 01 februari 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur H. Mis 
Voor alle vrijwilligers van de parochie; 
Voor de ernstig zieken van de parochie 
 
 

Zaterdag 04 februari 
Weekend: 5de zondag d/h jaar 
17:30 uur Stella Bonten 
1ste  Jrd. Martha Souren-Nix; 
1ste Jrd. Astrid Van der Sangen-
Voncken; 
Bep Hahnraths-De Bie (o); 
Frans Hahnraths (o); 

Kerkdiensten parochie St. Bernardus 
Ubachsberg 
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Bijzondere start van het nieuwe jaar 
met top-musici op het oksaal.  
Op zondag 8 januari kunt u zich verheugen op een 

bijzondere uitvoering. 
 

Tijdens de Driekoningenmis van 11.00 uur gaat Harmonia, 

onder leiding van Jean Lardinois het nieuwe jaar feestelijk 

inluiden.De opluistering wordt met de muzikale bijdrage van 

2 trompettisten extra luister bijgezet. Samen met Paul Huijts 

als organist kunt u genieten van niemand minder dan Ralph 

Henssen en Nando van Westrienen.  
 

Op het programma staan, naast de Pastoralmesse van L. 

Reimann, tevens enkele delen uit de Sonate in D voor twee 

trompetten en orgel van de Italiaanse componist Petronio 

Franceschini (1651 - 1680). 

Harmonia heeft hard gerepeteerd aan Joy to the World, Tui 

sunt coeli en het slotkoraal van het Weihnachtsoratorium 

van J.S. Bach. Deze stukken worden samen met trompetten 

en orgel uitgevoerd. Een miniconcert dus tijdens de eerste 

grote mis van 2023. 
 

We stellen de musici aan u voor: 

Organist en pianist Paul Huijts, 

gestudeerd musicus van het 

conservatorium in den Haag en 

Rotterdam en onder andere 

winnaar van het Concours 

International de l‘École Normale 

de Musique de Paris’, behoeft 

voor velen waarschijnlijk geen 

introductie. Paul begeleidt 

Harmonia al de nodige jaren bij 

vele mooie uitvoeringen. 
 

Trompettist Nando van Westrienen studeerde klassiek 

trompet aan het conservatorium 

te Maastricht bij Theo Wolters en 

aan de Hochschule te Essen (D) bij 

Prof. Uwe Köller en Cyrille van 

Poucke. Daarnaast studeerde hij 

nog privé bij Tobias Füller en Andy 

Haderer. 

Ook volgde hij masterclasses bij 

onder andere Hannes Läubin, Will 

Sanders, Bobby Shew en Bart van 

Lier en heeft hij de masters-studie 

‘Lead-Trompet’  bij Rob Bruynen (WDR Big Band) aan het 

Conservatorium te Maastricht afgerond. Nando is vaste 

trompettist van Guido’s Orchestra. 

 

Trompettist Ralph Henssen 

studeerde, na zijn studie 

werktuigbouwkunde aan de T.U. 

Eindhoven, klassiek trompet bij 

Ad van Zon aan het Rotterdams 

Conservatorium en aan het 

Koninklijk Conservatorium in Den 

Haag en baroktrompet bij Susan 

Williams. Daarnaast studeerde hij 

kamermuziek bij de trompettist 

Theo Mertens aan het Koninklijk Vlaams 

Muziekconservatorium te Antwerpen.  

Naast zijn werkzaamheden als freelance (barok-)trompettist 

was hij werkzaam als docent klein koper. In 2011 

promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op een 

proefschrift getiteld “Trompetters en Tamboers in de 

Zeeuwse Zeevaart ten tijde van de Republiek”.  

Repetitie onder leiding van dirigent Jean Lardinois. 
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Vocaal ensemble Canto Rinato 

Op zondag 29 januari kunt u om 11.00 uur in de 

Remigiuskerk te Simpelveld luisteren en genieten van 

vocaal ensemble Canto Rinato. 

In 2009 richtte dirigent Anton Kropivšek het vocaal 

ensemble Canto Rinato op. Met een 20 – tal geselecteerde 

zangers, komend uit de gehele provincie Limburg en zelfs 

grensoverschrijdend wonend, durfde hij het aan om een 

muzikaal niveau te ambiëren, dat boven het gemiddelde van 

de Nederlandse ensembles ligt. Zoals hij het zelf omschrijft, 

zoekt hij de stilte achter de noten, “aan de muziek achter de 

noten dient vorm gegeven te worden”. 

 

Het ensemble Canto Rinato geniet inmiddels bekendheid in 

de wijde omtrek en bracht het ensemble zelfs tot in 

Slovenië, alwaar een succesvolle concertreis de zangers via 

de Dom van Salzburg naar o.a. de kathedraal van Ljubljana 

bracht. Ook meerdere concerten in de grensregio Aken en 

Heinsberg, een concert voor de Deutsche Fussballbund, de 

DFB, de eerste CD presentatie van Canto Rinato  en 

deelname aan het Wereld Muziek Concours te Kerkrade 

mogen als hoogtepunten in die eerste jaren van haar 

bestaan worden gezien. Inmiddels mogen daar recente 

successen aan worden toegevoegd: 

In 2019 kreeg Canto Rinato na afloop van de Limburgse 

Korendagen de titel ‘beste koor van 2019 in Limburg.’ 

Daarna volgden concerten in Berlijn in o.a. de Gedächtnis 

Kirche, in Waalwijk in de grote St. Jans kathedraal en werd 

tweemaal de TV mis van de KRO opgeluisterd. 

Vlak vóór de corona-uitbraak organiseerde het ensemble 

het festival ‘Beautiful Voices.’ In april 2022 zong het 

ensemble in de kerken van Schinnen en Waubach het 

Requiem van Fauré.  

De muziekkeuze c.q. het repertoire van Canto Rinato omvat 

vele stijlen en periodes uit de muziek geschiedenis met een 

voorkeur voor eigentijdse religieuze en wereldlijke muziek. 

Vaak worden er ook composities en arrangementen van 

dirigent Anton Kropivšek in het repertoire opgenomen. Zo 

schreef hij voor Canto Rinato de ‘Mass of Victory,’ 

gebaseerd op thema’s van Beethoven, die in de ‘kathedraal 

van de Pieël’ te Venray in première ging. 
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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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Het vormsel  
Het Vormsel is, na de Doop en de Eerste Communie, het 

derde sacrament in de geloofsopvoeding van katholieke 

kinderen. Je kiest langzaam maar zeker je eigen weg. Je 

leert vertrouwen op je eigen oordeel en je gaat eigen 

keuzes maken. Een beetje hulp van buiten en van boven kun 

je daarbij goed gebruiken. In het Vormsel vragen we om 

Gods Geest, dat je een bezield mens mag worden. 

 

Op vrijdag 20 januari  ontvangen 18 jongens en meisjes van 

Bocholtz uit handen van deken Nevelstein het H. Vormsel. 

De viering vindt plaats om 18.00 uur in de Jacobus de 

Meerderekerk te Bocholtz. 

 

Hieronder de namen van de vormelingen van Bocholtz. Wij 

wensen hen proficiat en een zegenrijke toekomst. 

 

Tim Bleijlevens 

Fleur Conjaerts 

Indy Duijzings 

Vera Eurlings 

Mads Geelen 

Milan Hermans 

Elena Heltzel 

Lieke Jahae 

Fréderique Janssen 

Ivy Kuhnert 

Minthe Laven 

Lieve Maes 

Noa Michiels 

Xander Moers 

Sem Ortmans 

Anouk Pluijmaekers 

Jesse Thewissen 

Demi Vaessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 27 januari  ontvangen 24 jongens en meisjes van 

Simpelveld uit handen van deken Nevelstein het H. Vormsel. 

De viering vindt plaats om 18.00 uur in de Remigiuskerk te 

Simpelveld. 
 

Hieronder de namen van de vormelingen van Simpelveld. 

Wij wensen hen proficiat en een zegenrijke toekomst. 

Tristan Besvir 

Eliane Bonten 

Selma Bijl  

Nadine Claessens 

Chasin Cosiolkofsky 

Tess Cox 

Kjell Dautzenberg 

Ilse Dodemond 

Nica Geurts 

Giordany Gonzalez 

Mick Habets 

Jurre Handels 

Veerle Hermans  

Rik Kerkhoffs 

Britt Laeven  

Merle Lamberts 

Leonie Lemmen 

Ryan Lemmens 

Bentley Linckens 

Rik Noteborn 

Liv Steine 

Eva Vanhommerig 

Veerle Wierts 

Koen Willems 
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Nieuw boek: 100 jaar Zusters van het 
arme kind Jezus in Nederland 
 

 
In Simpelveld is lange tijd een vestiging geweest van de 

congregatie van de zusters van het arme Kind Jezus. Zij 

hebben zich op verschillende vlakken lange tijd voor de 

parochianen en bewoners ingezet.  

Om de ruim 100-jarige aanwezigheid van de Zusters van het 

Arme Kind Jezus in Nederland te documenteren en voor de 

toekomst te bewaren is in december 2022 het boek “Zusters 

van het arme kind Jezus - De Nederlandse provincie sinds de 

oprichting in 1920” uitgebracht. Daarbij is ook een hoofdstuk 

gewijd aan het apostolaat van de zusters in Simpelveld. Het 

boek wordt van harte bij u aanbevolen. 

Het boek heeft meer dan 600 bladzijdes en is te koop in het 

museum: ‘De Schat van Simpelveld’, of bij zr. Marie-Anne in 

Maastricht. Het boek kost €59,95. Wilt u het toegestuurd 

krijgen, dan komt er €7,25 bij. Betaling per bank gebeurt 

door overschrijving op banknummer: NL81FVLB0226503550 

ten name van Zusters van het arme Kind Jezus Vestiging 

Nederland te Maastricht. Met vermelding van 

‘Jubileumboek’.  

U kunt ook contact opnemen via email:  

zr.marie-anne@planet.nl  

Tel. 06-22660457  

Postadres: Brusselsestraat 38 6211PG Maastricht.  

Kerst Klooster Wittem 
Het kerstverhaal; een van de bekendste christelijke 

verhalen: over Jozef en Maria die naar Bethlehem gaan, het 

kind in de kribbe, een engelenkoor en herders op het veld. 

Het wordt op vele manieren verteld en steeds aangepast 

aan de tijd en plaats waarin het klinkt. 

In Klooster Wittem komt het kerstverhaal dit jaar op 

verschillende plekken tot leven, in woord en beeld. Met een 

beeldverhaal en verhalenvertel lers in de 

kloosterkerk,  video, een kerststallententoonstelling in de 

sacristie, bezinning in de Mariakapel en natuurlijk een 

sfeervolle ontmoetingsruimte Scala. 

Het evenement is voor alle leeftijden; er is speciale 

speurtocht voor kinderen. 

Laat u verrassen! 

Prijs: volwassenen € 4.00; kinderen € 1.00 (3 t/m 12 jaar) 

Openingstijden: woensdag 21, donderdag 22, vrijdag 23, 

dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag 29 december 2022, 

tussen 16.30 en 19.00 uur 

Er wordt gewerkt met zgn. tijdslot, zodat u niet met teveel 

mensen tegelijk aanwezig bent en dus alles goed en op uw 

gemak kunt bekijken en beluisteren. Daarvoor graag 

aanmelden: via tel. 043 450 1741 of www.kloosterwittem.nl 

Buiten de openingstijden is het beeldverhaal in de 

kloosterkerk ook te bekijken.  

Kerk en kapellen zijn dagelijks open van 8.00 tot 18:15 uur. 

 

Vrijwilligers met “pensioen”. 
Op 6 december praat ik mw. Ernes en mw. en dhr. Haessen 

over hun voorgenomen besluit om te stoppen met hun 

vrijwilligerswerk bij de poetsgroep van de kerk op 

Ubachsberg. Samen zitten zij in dezelfde groep. In 

december 2022 gaan ze voor de laatste keer. 

Mw. Ernes woont op Ubachsberg, dhr en mw. Haessen 

hebben er lang gewoond en wonen nu in Voerendaal. Mw. 

Haessen is al 25 jaar vrijwilliger, haar echtgenoot iets korter. 

Mw. Ernes poetst al 15 jaar mee. 

De reden dat ze ooit, lang geleden, bij de vrijwilligers 

kwamen is bij mw. Haessen dat zij vindt dat dit bij katholiek 

zijn hoort: dat je iets voor de kerk doet. Naast het 

lidmaatschap van het kerkkoor, kon dat er ook bij. 

Mw. Ernes werd gevraagd om mee te helpen, vond het leuk 

en vindt het vanzelfsprekend dat je als inwoner van 

Ubachsbergs en als parochiaan iets doet voor de kerk. 

Ze zien het alle drie niet als werken. Zeker niet toen ze 

jonger waren. Nu ze ouder worden (allen zijn de 80 ruim 

mailto:zr.marie-anne@planet.nl
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gepasseerd) worden de werkzaamheden wel eens 

moeilijker. 

Het werk bestaat o.a. uit stof afnemen van de kerkbanken, 

de preekstoel met smalle moeilijke trap met hoge treden 

onderhouden, stofzuigen. Ook bracht dhr. Haessen vroeger 

de parochieblaadjes rond in het dorp. 

Het is leuk om op zijn tijd een bedankje te krijgen, voor de 

rest levert het niets op. 

Maar tijdens ons gesprek wordt duidelijk dat de gezelligheid 

tijdens en na het werk een grote rol speelt. 

Er zijn 4 poetsploegen op Ubachsberg. Vroeger werd er 

vaker gepoetst omdat de kerk ook intensiever gebruikt 

werd. Bij de ene groep wisselen de taken per persoon, bij de 

andere groep blijft iedereen dezelfde taak uitvoeren. Ze 

hebben het onderling geregeld. Zij als groep poetsen nu om 

de 8 weken. In de tussentijd zijn de anderen aan de beurt. 

Om 9 uur wordt gestart, tot ongeveer 11 uur. 

Nadien is er koffie en dat is een gezellig samenzijn van de 

vrijwilligers waar de laatste nieuwtjes worden uitgewisseld 

en er veel gepraat wordt over ouder worden, de gebreken 

die op hun pad komen, maar ook de leuke dingen. Over het 

leven en over de dood. Ofschoon ze vinden dat alles wat 

minder mogelijk wordt bij het stijgen van de jaren zijn ze 

dankbaar dat zoveel wel nog mogelijk is. 

Nadat ze stoppen bij hun poetsploeg (die naam geven ze er 

zelf aan) verwachten ze niet achter de geraniums te 

belanden. 

Mw. Haessen is ook actief met het zorgen voor ouderen in 

haar woonomgeving: mensen helpen die niet meer goed 

voor zichzelf kunnen zorgen. Ze brengt eten en zorgt voor 

de sociale contacten. Ze is blij als iemand daardoor weer een 

beetje opbloeit. 

Dhr. Haessen verheugt zich op het luisteren naar mooie 

muziek, wandelen, lezen en de uitstapjes naar bekenden op 

Ubachsberg. Nu ze er niet meer wonen is hun interesse voor 

het dorp niet minder geworden. 

Mw. Ernes is blij dat ze vanaf dan elke dinsdag naar de 

gymnastiek kan. Ook zij verwacht met haar bezigheden in 

huis, met koken en bakken (wat ze goed kan) en de overige 

hobby’s de tijd wel om te krijgen. 

27 december is hun laatste bijeenkomst. Het wordt vast 

gezellig en ze kijken op hun inzet met voldoening terug.  

Redactie mevrouw Jos Henssen 

 

Nieuwjaarsreceptie 
 

Aansluitend aan de gezamenlijke Federatiemis om 11.00 uur 

in de Bernarduskerk te Ubachsberg nodigen het Pastorale 

Team en het kerkbestuur van de parochiefederatie “De 

Pelgrim" al onze parochianen, parochievrijwilligers alsook 

afgevaardigden van al onze verenigingen van Simpelveld, 

Bocholtz en Ubachsberg uit, om onze nieuwjaarswensen 

persoonlijk aan elkaar over te brengen en samen het glas te 

heffen op het nieuwe jaar.  
 

 

Wij hopen velen van u te ontmoeten. 
 

 

De Nieuwjaarsreceptie vindt plaats in Partycentrum “Le 

Montagnard” te Ubachsberg. 

Een proost op een gezegend, 

gezond en zorgeloos 2023. 

Een jaar vol geluk, gezelligheid 

en warme vriendschap 
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Volgende uitgave 26 maart. Inleveren kopij tot 15 maart. 

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 19 maart. 

Volgende uitgave 31 januari. Inleveren kopij tot 21 januari.  

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 24 januari.  
 

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 Krislempkeswandeling Ubachsberg 
Op 28 december van 15.00 tot 18.00 uur wordt voor de 2e keer 

de Krislempkeswandeling georganiseerd. 

Het startpunt is de hoofdingang van de St. Bernarduskerk. Het 

eindpunt is het grasplein Landsruwe 

Het idee achter deze wandeling is om tussen de kerststol en 

de oliebollen een wandeling te organiseren voor jong en oud. 

Een wandeling met zang, muziek en …………verrassingen. 

Wanneer de weergoden ons goed gezind zijn, is deze 

wandeltocht beslist  de moeite waard om eens mee te maken. 

Na de wandeling wordt gezorgd voor warme dranken met 

een versnapering. 

Deelname aan de wandeling is geheel kosteloos. 
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