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Actie Kerkbalans 

Actie Kerkbalans 2023 is van start!  

 

Op 15 januari gaven wij het startsein voor de jaarlijkse Actie 

Kerkbalans. Kerkbalans is de grootste fondsenwervende 

actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke 

parochies en gemeenten hun leden om een financiële 

bijdrage over te maken. Doet u dit jaar (ook weer) mee? Na 

lastige jaren staan de deuren van de kerk nu gelukkig weer 

wagenwijd open. Daar zijn we dankbaar voor! We willen een 

plek zijn en blijven waar iedereen rust en verdieping vindt 

en God ontmoet. Waar we naar elkaar omzien en voor 

elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de 

samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is 

onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2023 vorm en 

inhoud te geven. 

 

Op de achterpagina in de colofon staan onze banknummers. 

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, 

kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.  

 

Op naar de kerk van morgen.  
 

 

 

 

 

 

Wat  een  loyaliteit ! 

Als u dit leest hebben we de feestdagen weer ruimschoots 

achter de rug. De tijd schiet voorbij, maar bij ons staat 10 

december 2022 nog stevig in het geheugen. Uiteindelijk kon 

de balans van de actiedag opgemaakt worden.  

De opbrengst van de jaarlijkse actie t.b.v. de voedselbank 

Limburg-Zuid, gehouden in de Plusmarkt in Simpelveld, 

boerderijwinkel Spee en de drie kerkgebouwen binnen het 

parochiecluster Bocholtz-Simpelveld-Ubachsberg.mag er 

zijn. 

Een resultaat om niet alleen nadrukkelijk bij stil te staan, 

maar ook om stil van te worden: 

 

81 KRATJES MET LEVENSMIDDELEN 
 

€1394,70 zat er in de collectebus 
(inclusief de 72 volle Plus spaarkaarten) 
€ 1.165,- werd er via de bank gedoneerd 

 
ER KON DUS EEN BEDRAG VAN € 2.559,70  

AAN DE VOEDSELBANK WORDEN OVERGEMAAKT 
 

EN: 55.100 DE Punten mochten er geteld worden 

 

Namens de voedselbank Limburg-Zuid, maar vooral al hun 

cliënten: DANK U WEL ALLEMAAL 

En natuurlijk een bijzonder dankjewel aan alle vrijwilligers, 

die tijdens de actie de kratjes samen met u gevuld hebben. 

Chapeau !! 

 

We wensen iedereen nog “ee zieëlig 2023”. 

februari 2023 - 10e jaargang no. 110 
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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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Blasiuszegen 

Begin februari viert de kerk de gedachtenis van de heilige 

bisschop en martelaar Blasius. Hij wordt tot in onze dagen 

vereerd als beschermer tegen keelpijn en andere kwalen. 

Veel belangrijker echter is hij, als voorbeeld om telkens 

opnieuw Jezus in het vizier te houden. De Blasiuszegen 

wordt uitgedeeld woensdag 1 februari in Ubachsberg, 

donderdag 2 februari in Simpelveld, vrijdag 3 februari  

Bocholtz, telkens na de mis. 

Kinderzegen voor doopouders 

Zaterdag 11 februari worden alle doopouders van 2022 met 

hun kinderen uitgenodigd voor een speciale kinderzegen. 

Van 15.30 tot 16.30 uur worden zij verwacht in de kerk en 

pastorie van Ubachsberg. Er is een korte gebedsdienst en 

daarna is er een gezellige ontmoeting in de pastorie. 

Alle ouders hebben een persoonlijke uitnodiging hiervoor 

ontvangen. Het mooie naamplaatje dat in een van de 

parochiekerken (Simpelveld, Bocholtz of Ubachsberg) werd 

opgehangen kan dan meegenomen worden.  

Wij hopen jullie allen te mogen begroeten. Wel s.v.p. 

doorgeven of je wel of niet komt! Iedereen is van harte 
welkom!  

 

Aswoensdag  
Op 22 februari begint de Veertigdagentijd. Aswoensdag 

nodigt ons uit om ons te bezinnen. Het askruisje is bedoeld 

als een zichtbaar teken van inkeer. Deze dag is bovendien 

een verplichte vasten en onthoudingsdag. Moge de 

Veertigdagentijd ons helpen om ons christen-zijn als het 

ware op te poetsen.  

Askruisje voor de kinderen 
Aswoensdag 22 februari zijn alle kinderen welkom van 13.30 

tot 14 uur in de Pastorie te Ubachsberg voor de verbranding 

van de oude palmtakken en opleggen askruisje.  

In Simpelveld doen wij dit om 17.30 uur in de kerk. 

In Ubachsberg en Bocholtz is er om 19.00 uur een 

avonddienst met askruisje. Welkom. 

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/
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Vastenactie 2023 
Steun voor een ecologische modelboerderij in 

Mombassa, Kenia 

De klimaatverandering slaat hard toe in het Oost-Afrikaanse 

Kenia. Het land wordt al jaren geteisterd door een 

langdurige droogteperiode. De Keniaanse bisschoppen 

dringen aan op doortastende maatregelen tegen die 

droogte. De gangbare landbouwmethoden, waarbij veel 

water nodig is, zijn niet meer geschikt voor kleinschalige 

landbouw, waar vooral arme boerinnen en boeren en hun 

gezinnen afhankelijk van zijn om te overleven. Het 

percentage mensen in armoede is de laatste paar jaren dan 

ook flink opgelopen. 

De paters Spiritijnen in Mombassa willen vanuit hun 

evangelische opdracht arme mensen in twee parochies, die 

door hen bediend worden, ondersteunen om alternatieve 

vormen van landbouw op een ecologische basis te 

ontwikkelen. Daardoor kan de voedselonzekerheid en 

armoede flink verkleind worden. De eerste fase van hun 

werk is de aanleg van een agro-ecologische modelboerderij 

op het terrein van hun klooster in Mombassa, de tweede 

grootste stad van Kenia. Op die modelboerderij worden dan 

zogenaamde animatoren opgeleid. Zij leren hoe bij 

voorbeeld spaarzaam water te gebruiken, inheemse 

groenten zonder gebruik van kunstmest te kweken en 

biologisch kippen te houden. Na hun opleiding gaan deze 

animotoren terug naar hun parochies om het geleerde 

verder te geven aan de boerinnen en boeren ter plekke. 

Daarbij zullen ze steeds vanuit de pater Spiritijnen begeleid 

worden. 

De uit Eygelshoven-Kerkrade afkomstige pauselijk nuntius 

voor Kenia, aartsbisschop Bert van Megen, kent de 

Spiritijnen en hun werkzaamheden goed. Hij heeft veel 

vertrouwen in pater Peter Ndegwa CSSP, de rector van het 

klooster en de leider van het project. Pater Ndegwa is niet 

alleen een expert in ecologische landbouw, maar hij heeft 

zich ook verdiept in leerplannen om arme mensen te 

begeleiden om deze noodzakelijke alternatieve 

landbouwmethodes in de praktijk te brengen. Mgr. Van 

Megen beveelt dit project dan ook bij iedereen van harte 

aan. 

Onze parochie wil met een tiental andere parochies in 

Parkstad de aanleg van de ecologische modelboerderij 

bekostigen. Daarvoor is een bedrag van 15.515 euro nodig. 

Uw bijdrage is van harte welkom en kan overgemaakt 

worden op bankrekening NL21 INGB 0003 0000 46 t.n.v. 

Vastenactie bisdom Roermond onder vermelding van 

projectnummer 2022-089. U kunt uw bijdrage natuurlijk ook 

deponeren in een van de collectebussen in de kerk of tijdens 

de speciale collecte tijdens de vieringen in het 

Vastenactieweekend. 

 

Informatiebijeenkomst Vastenactie 

Een tiental parochies in de dekenaten Kerkrade en Heerlen 

wil tijdens de Vastenactie van 2023 (van Aswoensdag 22 

februari tot en met Paaszaterdag 8 april 2023) zich inzetten 

voor de inrichting van een agro-ecologische modelboerderij 

in Mombassa, Kenia. Op deze modelboerderij worden 

zogenaamde animatoren opgeleid. Na hun opleiding gaan 

Lees verder op pagina 7 
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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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deze vrouwen en mannen terug naar hun dorpen om daar 

boerinnen en boeren te begeleiden bij ecologische vormen 

van landbouw. Deze ecologische vormen van landbouw 

moeten een alternatief bieden aan de kleinschalige 

landbouw, die door de aanhoudende droogte in Kenia 

vanwege de klimaatverandering voor grote problemen 

staat. 

 

Op dinsdag 7 februari 2023 houdt het Missionair Overleg 

Parkstad een informatieavond over het land Kenia en deze 

agro-ecologisch modelboerderij. De bijeenkomst begint om 

19.30 uur en wordt gehouden in de Theresiazaal van de 

Twee Gezusters, Putgraaf 3 te 6411 GT Heerlen. Iedereen is 

welkom, maar aanmelding vooraf via het emailadres 

ajhouben@hetnet.nl wordt op prijs gesteld.  

 

 

Tijdens de bijeenkomst is er een internetverbinding met 

pater Peter Ndegwa CSSP in Kenia, die tekst en uitleg zal 

geven over de inrichting van de modelboerderij en het 

verdere project. De uit Eygelshoven-Kerkrade afkomstige 

Mgr. Bert van Megen, pauselijk nuntius in Kenia, kent pater 

Peter Ndegwa goed en beveelt het project van harte aan. 

 

Emeritus paus Benedictus XVI 
overleden: ‘Een echte man Gods is van 
ons heengegaan’ 

(c) Ramon Mangold, aug. 2011 

 

Op zaterdag 31 december 2022 is in de ochtend emeritus 

paus Benedictus XVI overleden. Dat heeft het Vaticaan 

bekend gemaakt. “Paus Benedictus XVI was een trouwe en 

moedige behoeder van het ‘depositum fidei’, de door God 

aan de Kerk toevertrouwde geloofsschat. Een echte man 

Gods en een paus naar Jezus’ hart is van ons heengegaan”, 

aldus kardinaal Eijk in een eerste reactie op het overlijden. 

 

Het pontificaat van paus Benedictus XVI duurde een korte 

tijd: van 2005 tot 2013. Hij was al 78 jaar toen hij deze 

nieuwe verantwoordelijkheid aanvaardde. Daarvoor was hij 

zo’n 25 jaar in Rome werkzaam als prefect van de 

Congregatie van de Geloofsleer. Eerder was hij als theoloog 

wereldwijd bekend als adviseur tijdens het Tweede 

Vaticaans Concilie (1962-1965). 

 

mailto:ajhouben@hetnet.nl
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Bezoek onze adverteerders 
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Donderdag 2 februari 
Maria Lichtmis 
Opdracht van de Heer 
Na de mis Blasiuszegen 
19.00 
Sjef Bodelier (v.w. verjaardag); 
 
 
 
 
 

Zondag 5 februari 
5e zondag d/h jaar 
11.00 koor Voyage Landgraaf 
Dialectmis Bergböck Huls 
Deurcollecte Zonnebloem 
Lei Krings (o); 
Hub Ploumen (o); 
Jrd. George en Nel Bessems-Verhaag 
(st); 
Jrd. ouders Eduard Meens en Maria 
Meens-Aelmans (st); 
Jrd. Chel Burgers; 
Jrd. Wim Knops en ouders Rijsterborgh
-Pelzer; 
 
 
 
 
 

Dinsdag 7 februari 
18.30 
Aanbidding 
19.00 
Voor de zieken van Simpelveld; 
 
 
 
 
 

Donderdag 9 februari 
19.00 
Voor alle parochianen; 
 
 
 
 
 

Zondag 12 februari 
6e zondag d/h jaar 
11.00 Kerk. zangkoor Harmonia 
Dialectmis “Woesjjoepe” 
Simpelveld 
Deurcollecte Zonnebloem 
Leo Dautzenberg; 
Jrd. Kety en Pierre Schrijvers-Lennartz 
(st); 
Wiel Vanhommerig (o); 
Piet en Finy Weusten-Lennartz (v.w. 
verjaardagen); 
 
 
 

Dinsdag 14 februari 
19.00 
Voor alle Oekraïners; 
 
 
 
 

Donderdag 16 februari 
19.00 
Maria Meessen-Meijers (o); 
 
 
 
 

Zondag 19 februari 
7e zondag d/h jaar 
11.00 
Lieske Spork-Vijgen (o); 
Marlies Baggen-Scheepers (o); 
Jrd. Sjef Schaapkens (st); 
 
 
 
 

Dinsdag 21 februari 
19.00 
Voor vrede in de wereld; 
 
 
 
 

Woensdag 22 februari 
Aswoensdag  
Kindernevendienst 
17.30 Heren Harmonia 
Voor alle zieken van Simpelveld; 
 
 
 
 

Donderdag 23 februari 
19.00 
Jo Brauwers (o); 
 
 
 
 

Zondag 26 februari 
1e zondag veertigdagentijd 
11.00 
Jrd. Hein Middelhoven (st); 
Jrd. Gerhard en Maria Neffke-Liesens 
(st); 
Jrd. Wiel en Bep Heuts-Franssen;  
Jrd. Jan Merx; 
 
 
 
 

Dinsdag 28 februari 
19.00 
Voor alle vrijwilligers; 
 

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.  

 
 
 
BOCHOLTZ 
 
 

Zaterdag 4 maart om 13.30 uur Marco Sporck en Cassey Lauvenberg 
 
 
Proficiat en een mooie dag toegewenst. 

Gaan trouwen 

 
 
 
 
 
 
 

UBACHSBERG 
26 december Maria Franssen-Meijs 72 jaar Bostenstraat 39 
 
4 januari Sjef Odekerken 78 jaar Landsruwe 30 
 
 
 

SIMPELVELD 
5 januari Thea Koolen-Handels 89 jaar v/h wonende te Simpelveld, uitvaart in Eys 
 
 
 

BOCHOLTZ 
13 januari Gerda Coerver-Hodiamont 85 jaar Parc Imstenrade Heerlen 
 
 
Dat onze overleden dierbaren mogen verrijzen tot nieuw en eeuwig leven ! 

Overleden 

 
 
 

 
UBACHSBERG 
 
15 januari Leyvano van der List zoon van Etienne van der List en Carmen van der List-Dautzenberg Dalstraat 16 
 

 

Welkom in onze Kerk! 

Gedoopt 

KRONIEK 
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Vrijdag 3 februari 
18.30 Aanbidding 
19.00 Na de mis blasiuszegen 
Ter intentie van onze parochie; 
 
 
 
 

Zaterdag 4 februari 
19.00  
M.m.v. dameskoor Morgenzang 
1e Jrd. Maria Vliegen-Drittij (o); 
1e Jrd. Lies Janssen-Huppertz en voor 
Sjef Janssen en dochter Desirèe 
Wenders-Janssen; 
Jrd. Sjir Waelen (st); 
Jrd. Evert en Mia Jegerings-Sieben (st); 
Jrd. Harrie en Toke Deguelle-Berkers; 
Jrd. Hein Magermans; 
Mia L’Homme-Rademakers (o); 
Piet Schlechtriem (o); 
Marlies Beckers-Hamers en tevens 
voor ouders Hamers-Crombach en 
broers Piet en Hub; 
 
 
 
 

Maandag 6 februari 
19.00 
Frits Soons (o); 
Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw 
(st); 
 
 
 

Vrijdag 10 februari 
19.00 
Voor alle vrijwilligers; 
 
 
 

Zaterdag 11 februari 
19.00  
M.m.v. dameskoor Morgenzang 
Ter intentie van onze Lieve Vrouwe van 
Lourdes en de Heilige Bernadette; 
 
 

Maandag 13 februari 
15.00 
H. Mis Overhuizen 
 
 
 
 

Vrijdag 17 februari 
19.00 
Voor alle zieken in onze Parochie; 
 
 
 
 

Zaterdag 18 februari 
19.00 Dialectmis  
M.m.v. Zangkoor St. Joseph 
Jeuf Huppertz; 
Tilla Schleck-Lommen (o); 
 
 
 
 

Maandag 20 februari 
19.00 
Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw (st); 
 
 
 
 

Woensdag 22 februari 
15.00 
Gebedsdienst Hoeve Overhuizen 
 
 

19.00 Aswoensdag  
M.m.v. dameskoor Morgenzang 
Voor een vruchtbare vastentijd; 

Vrijdag 24 februari 
19.00 
Voor de intenties uit het intentieboek; 
 
 
 
 

Zaterdag 25 februari 
19.00  
m.m.v.  Schola Cantorum 
Jrd. Hub en Leonie Hodenius-Huppertz 
(st); 
Jrd. Ernest Voncken (st); 
 
 
 
 

Maandag 27 februari 
15.00  
H. Mis Overhuizen 
 

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
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Woensdag 1 februari 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur H. Mis 
Maria Lichtmis Blasiuszegen na de 
mis 

Voor alle vrijwilligers van de 
parochie; 
Voor de ernstig zieken van de 
parochie 
 
 

Zaterdag 4 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); 
Mireille Steinbusch en t.i.v. 
wederzijdse grootouders en 
Jolanda; 
 
 

Woensdag 8 februari 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur H. Mis 

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

Zaterdag 11 februari 
Weekend: 6de zondag d/h jaar 
17:30 uur Stella Bonten 

Zwd. Sjef Odekerken; 
Ouders Zinzen-Maassen; (st.); 
Ouders Herberichs-Conjaerts (st.); 
Ouders Kleijnen-Degens en overl. 
fam. (st.); 
Echtg. Bisschops-Engelen (st.); 
 

Zondag 12 februari 
Weekend: 6de zondag d/h jaar 
11:11 uur G.K.Z. St. Bernardus en 
Fanfare St. Caecilia 
Jubileum ter gelegenheid 77 jaar 
CV de Dürchströpere 
Deurcollecte Zonnebloem 

Zef Voncken (o); 
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.) 
 
 
 

Woensdag 15 februari 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur H. Mis 

Voor alle hongerige mensen in de 
wereld; 
Voor een wijs besluit in het 
Oekraïneconflict; 
 
 
 

Zaterdag 18 februari 
Weekend: 7de zondag d/h jaar 
17:30 uur Stella Bonten 

Laten we bidden voor alle zieken 
van de parochie; 
Laten we bidden voor alle 
overledenen van het afgelopen jaar 
van de parochie; 
 
 
 

Woensdag 22 februari 
Aswoensdag vasten en 
onthouding 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur G.K.Z, St. Bernardus 
Na de mis askruisje oplegging 

Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 
Voor alle gestorvenen van de 
parochie; 
Voor de vrijwilligers van de 
parochie;` 
 

Zaterdag 25 februari 
Weekend: 1ste zondag 40dagentijd 
17:30 uur Berglijsters 

Zwd. Maria Franssen-Meijs 
Jrd. Ger Ernes; 
Ouders Ortmans-Habets en zoon 
Jan (st.); 
 
 

 
 
 

Woensdag 1 maart 
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 4 maart 
Weekend: 2de zondag 40dagentijd 
17:30 uur Stella Bonten 

Sjeng Knops (o); 
Ouders Pieters-Groven; 

Kerkdiensten parochie St. Bernardus 
Ubachsberg 
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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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Een stille plaats 
Te midden van dit leven hier 

vol onrust en gevaar, 

schept U in mij een stille plaats 

En neemt uw intrek daar. 

Een heiligdom van diepe rust 

geheel aan U gewijd, 

waar ik heel stil genieten mag 

van uw aanwezigheid. 

Een schuilplaats weg van het lawaai 

van heel mijn druk bestaan, 

een plek waar ik in kalme rust 

uw stem weer kan verstaan. 

Een kleine plaats, genadig stil 

gereinigd van gebreken, 

waar ik U, Heer, ontmoeten mag 

en stil met U mag spreken. 

 

John Oxenbham 

Uit: Gebeden voor drukke mensen, Ark 2006 

 

 

Tien jaar paus Franciscus 
Op 13 maart is het tien jaar geleden dat paus Franciscus 

aantrad. Na het plotselinge terugtreden van de eind vorig 

jaar overleden paus Benedictus XVI werd op 13 maart 2013 

de Argentijnse kardinaal Jorge Mario Bergoglio tot paus 

gekozen. Hij nam toen de naam Franciscus aan. Het was 

voor het eerst in de geschiedenis dat een paus deze naam 

koos. Hij gaf daarmee direct een statement af, want net als 

zijn patroon Sint-Franciscus vraagt paus Franciscus 

voortdurend aandacht voor de armen en de zwakken in de 

samenleving.  

 

Wat veel mensen niet weten is dat paus Franciscus van 

beroep eigenlijk chemisch technicus is. Hij werkte enkele 

jaren in een laboratorium, voordat hij priester werd en 

intrad bij de jezuïeten. Hij verbleef enige tijd voor studie in 

Spanje, Ierland en Duitsland en was onder meer provinciaal 

overste van zijn orde in Argentinië. In 1992 werd hij 

hulpbisschop van Buenos Aires en in 1998 aartsbisschop van 

dat bisdom. Ook in die tijd trok hij zich het lot van de armen 

in de sloppenwijken al aan. In 2001 werd hij kardinaal en in 

2013 paus.   

 
 

 

 

 

17 Maart: Academie Rolduc over 
Oosterse kerken 
De Oosterse Kerken vormen een fascinerend onderdeel van 

het wereldchristendom. Kleurrijk als ze zijn, spreken ze tot 

onze verbeelding. Het oosters christendom is een 

veelvormige wereld, die echter vaak nog te weinig 

bekendheid geniet. Tijdens een lezing van Academie Rolduc 

gaat Leo van Leijssen in op de geschiedenis en enkele 

belangrijke kenmerken van de Oosterse Kerken, met name 

op het terrein van de liturgie. Ook kijkt hij naar de stand van 

zaken in de oecumene.  

 

De lezing wordt gehouden op vrijdag 17 maart in Abdij 

Rolduc in Kerkrade. Drs. Leo van Leijsen is theoloog met 

bijzondere aandacht voor het oosters christendom. Hij is 

voormalig medewerker Oosterse Kerken van de Katholieke 

Vereniging voor Oecumene in ’s-Hertogenbosch. De lezing 

begint om 19.00 uur. Entree: vijf euro, ter plekke te voldoen. 

Het volledige programma van de lezingenreeks Academie 

Rolduc is te vinden op www.rolduc.nl of op www.bisdom-

roermond.nl/academierolduc.  

Aanmelden vooraf is noodzakelijk via: academie@rolduc.nl 

 

http://www.rolduc.nl
http://www.bisdom-roermond.nl/academierolduc
http://www.bisdom-roermond.nl/academierolduc
mailto:academie@rolduc.nl
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Volgende uitgave 26 maart. Inleveren kopij tot 15 maart. 

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 19 maart. 

Volgende uitgave 28 februari. Inleveren kopij tot 17 februari.  

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 21 februari.  
 

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  
 

Sinds oktober 2022 is in Simpelveld een groepje Biddende 

Moeders actief.  

 

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 vrijblijvend een keer mee 

komen bidden. De komende maanden komen wij bij elkaar op 

maandag 13 februari,  

maandag 27 februari,  

maandag 13 maart en  

maandag 27 maart. 

 

S.v.p. aanmelden bij: 

Marjolein Harmsen - van Hout  

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

mailto:pisters@de-pelgrim.nl
mailto:pisters@de-pelgrim.nl
mailto:kantoorsimpelveld@de-pelgrim.nl
http://www.de-pelgrim.nl
mailto:kantoorubachsberg@de-pelgrim.nl
http://www.de-pelgrim.nl
mailto:kantoorubachsberg@de-pelgrim.nl
http://www.de-pelgrim.nl
mailto:mharmsen@eonerc.rwth-aachen.de

