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Ramadan 
 

Regelmatig valt het woord 'ramadan' te lezen of te horen, 

de vastenmaand van de moslims. Na het katholieke geloof is 

de Islam in Limburg in grootte de tweede godsdienst. 

Meestal leven wij als vreemden naast elkaar. Misschien zijn 

er toch punten, waarop wij iets van deze geloofsgroep 

kunnen leren.  

In 'de koran', het heilige boek van de moslims, staat te 

lezen, dat er gedurende de maand 'ramadan' van 

zonsopgang tot zonsondergang gevast moet worden en 

dat de gelovigen zich van voedsel en genotmiddelen 

moeten onthouden. Dat klinkt niet leuk. Toch wordt door 

de moslims de ramadan als een mooie periode beschouwd, 

omdat er dan vooral meer aandacht is voor het 

familieverband, voor het oefenen in dankbaarheid, geduld 

en bescheidenheid. Het sterkt de wil om het egoïsme en de 

slechte gewoonten te overwinnen. Verder wordt een groei 

in de geloofsbeleving nagestreefd.  

 

 

waarom niet? 

Wie deze vruchten van het islamitische vasten beziet, kan 

daar enkel jaloers om zijn. Zeer goede menselijke 

eigenschappen worden erdoor ontwikkeld. Vasten dient 

dus ergens toe. Waarom wordt er dan bij ons zo weinig 

aandacht aan besteed? Ook katholieken hebben immers 

hun vastentijd van Aswoensdag tot Pasen? Wie vast er nog? 

Gelukkig kan men ook bij ons horen, dat mensen zich iets 

ontzien zoals dagelijkse alcohol of zoetigheid. Men kiest 

voor een sobere maaltijd.  

 

opnieuw 

Het vastengebruik heeft in de tweede helft van de vorige 

eeuw grote veranderingen ondergaan. De betekenis van het 

vasten was voor velen zoek geraakt. Daarom is er een 

zoektocht begonnen om de veruiterlijking van het vasten te 

doorbreken. Men streefde naar een meer bewuste beleving, 

die dieper wortelde dan enkel de naleving van 

vastenwetten en -voorschriften. Door het opheffen van de 

opgelegde verplichting hoopte men op een vernieuwde 

beleving van het vastengebruik. Helaas is dat bij de meeste 

mensen uitgebleven. Niettemin moet de discussie levend 

blijven, hoe deze vastentijd zinvol kan worden ingevuld, 

want vasten is niet zonder betekenis. Vasten is zinvol. 

 

denkproces 

Dit nadenken over het vasten is voor moslims onmogelijk. 

Volgens de koran heeft God precies aan Mohammed laten 

weten, hoe en wanneer de gelovigen moeten vasten. Geen 

discussie dus. Vasten is een vast onderdeel van de 

islamitische geloofsbeleving naast de geloofsbelijdenis, het 

gebed, de armenbelasting en de bedevaart naar Mekka.  

Voor ons als christenen staat nergens zwart op wit in het 

evangelie, hoe wij moeten vasten. Maar wij weten wel, dat 

Jezus heeft gevast. Maar ook weten wij, dat Jezus er 

kanttekeningen bij plaatste. Daarmee wilde hij het vasten 

geenszins relativeren, maar hij wilde ons brengen tot een 

juiste beleving van dit zinvolle gebruik. Daarom zijn 

christenen ertoe geroepen om steeds te blijven zoeken naar 

een eigentijdse invulling van de vastentijd. Het vraagt van 

ons om eens streng te zijn tegen jezelf: Je zwakke plekken 

onder ogen te zien en vooral oog te hebben voor de naaste. 

De vastenactie lijkt zo'n weg te zijn. De vele nood in de 

wereld van vandaag vraagt om onze solidariteit.  
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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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prik 

Bij dat zoeken naar een goede vorm om te vasten is het een 

goede maatstaf dat het in je vel prikt. Je moet het op een of 

andere manier voelen. Het is nooit de gemakkelijkste weg. 

Het moet je op een of andere manier moeite kosten. Door 

aan je scherpe kanten te schaven word je er uiteindelijk een 

beter mens van, minder hinderlijk voor je medemens, 

solidair met je naaste en daarom meer gewaardeerd en 

integer. 

 

Hoe? 

Geld schenken aan de vastenactie is natuurlijk een goede 

zaak, maar zo'n gebaar kan even veruiterlijkt zijn als de 

vroegere vastenbeleving. Als gelovige christenen beleven 

wij de vasten als de voorbereiding op Pasen altijd samen 

met Jezus die het kruis draagt. Als wij die prik niet voelen, is 

onze vasteninvulling niet juist. De verbinding met de 

lijdende Heer kan ons daarbij helpen. De vruchten van het 

vasten kunnen zijn: dankbaarheid en geduld, overwinning 

van je verslavingen en het egoïsme, groei van geloofs

beleving en groei in persoonlijkheid.  

Ik wens u een gezegende vastentijd toe. 

Dr.Hub Schnackers em.  

Noodhulp Aardbeving via Missiebureau 
Roermond 
De recente verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië 

hebben voor veel slachtoffers gezorgd.  

De schade is enorm en er zijn duizenden doden en 

vermisten. Het Missiebureau heeft contact met Father 

Francis in Antakya (voorheen Antiochië). Antakya ligt op 

minder dan tweehonderd kilometer van Gaziantep, de stad 

dicht bij het epicentrum van de aardbeving. Francis vertelt: 

“Hele gebouwen zijn ingestort, moskeeën en kerken zijn 

verwoest. Er zijn al vele doden geteld en er liggen nog veel 

mensen begraven onder het puin. Het is ijskoud, er is geen 

licht en geen water. De straten liggen vol met puin en zijn 

onbegaanbaar. De parochiekerk is grotendeels 

onbeschadigd. Maar de moskee en de minaret die vlak naast 

de parochie stonden, zijn ingestort. Twee grote moskeeën 

in de stad werden ook verwoest, evenals de orthodoxe kerk 

en de protestantse kerk. De parochie heeft haar deuren 

geopend om ontheemde gezinnen op te vangen. Ze voelen 

zich hier veilig, maar er is een enorme behoefte aan water, 

voedsel, tenten en dekens. We hebben een hulpplan voor 

deze eerste dagen, maar ook voor de langere termijn is hulp 

nodig. Met uw gift kunnen we hulpgoederen uitdelen, zoals 

warme winterkleding, dekens, voedsel en 

hygiëneartikelen.”  

 

Ook het noorden van Syrië werd zwaar getroffen door deze 

aardbevingen. Omdat veel landen de diplomatieke 

betrekkingen met Syrië hebben verbroken en een deel van 

het getroffen gebied bovendien niet onder controle is van 

de Syrische overheid, is internationale hulpverlening 

ingewikkeld. Het internationale caritasnetwerk van de 

Rooms-Katholieke Kerk is een belangrijke schakel om de 

mensen in Syrië snel de hand te kunnen reiken.  

 

Het Missiebureau werkt hierin samen met de landelijke 

Vastenactie. Beide organisaties zijn geschokt door de 

omvang van deze ramp.  

 

Uw bijdragen kunnen overgemaakt worden ten gunste van 

rekeningnummer NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. 

Missiebureau bisdom Roermond onder vermelding van 

‘Gezamenlijke Hulpactie Turkije en Syrië’. 

 

In onze kerken hebben we ook al een extra collecte 

gehouden.  

Opbrengst: 

Ubachsberg :  € 133,29 

Simpelveld :  € 215,90 

Bocholtz :  € 135,60 

Dank aan de gulle gevers. 

 

Mistijden met Pasen 
Paaswake 

In alle kerken van De Pelgrim om 20.00 uur 

Pasen 

Simpelveld 

Paaszondag   11.00 uur 

Paasmaandag  11.00 uur 

Bocholtz 

Paaszondag   11.00 uur 

Paasmaandag  9.30 uur 

Ubachsberg 

Paaszondag   9.30 uur 

Paasmaandag  9.30 uur 

Klimmen 

Paaszondag   9.30 uur 

Paasmaandag  11.00 uur 
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Gesprek met de vrijwilligers van het 
bloemschikken van de Remigiuskerk 
 
 

Zoals wellicht bekend heeft elke kerk in het cluster van de 

Pelgrim een eigen bloemschikgroep. In Simpelveld staat 

deze onder leiding van Mw. Sybille De la Haije. Zeer 

gedreven neemt zij het voortouw van een kleine groep 

enthousiaste bloemschikkers. 

Zelf is zij al 15 jaar actief bij het bloemschikken. Zij heeft dit 

altijd graag gedaan. Vroeger was zij actief lid van de 

inmiddels opgeheven bloemenvereniging Irene, en heeft zij 

een bloemschikcursus gevolgd. Bloemschikken is vooral 

haar passie en hobby. 

Verder zijn aanwezig: 

Mw. Annie Bodelier (ruim 12 jaar bij de groep), weliswaar de 

nestor van de groep maar nog steeds actief betrokken bij 

het bloemschikken. 

Mw. Ans Dorren (ca. 10 jaar bij de groep), Mw. Margriet 

Houben (ca. 3 jaar bij groep), Mw. en Dhr. Maria en Jan 

Starmans (niet aanwezig). Dhr. Hub Kaelen, tevens een van 

de kosters van de kerk. Hij helpt mee, voert hand- en 

spandiensten uit zoals het verplaatsen van grotere 

bloemstukken of het ophangen van bloemstukken aan de 

pilaren in de kerk. 

Door het stijgen van de leeftijd hebben enkele leden 

afgehaakt de afgelopen jaren. Tot hun spijt was het actief 

meehelpen bij het bloemschikken niet meer uitvoerbaar. 

 

De vieringen in de kerk kunnen door koor- en of samenzang 

opgeluisterd worden. Door de kerk met bloemen te 

versieren oogt de kerkruimte warmer en vriendelijker. 

Sybille en haar groep zorgen ervoor dat de kerk er het hele 

jaar goed uitziet. 

Voor de feestdagen worden aparte bloemstukken gemaakt. 

Net zijn de carnavalsbloemstukken klaar en is het altaar, de 

leestafel en de pilaren in de kerk versierd met rood, geel en 

groen. Carnaval, het feest dat voorafgaat aan de 40 dagen 

Vastentijd. 

Vervolgens komt Witte Donderdag, dag van het laatste 

avondmaal. 

De dag erna: Goede Vrijdag, staan geen bloemstukken, 

omdat de sfeer dan sober is. 

Dan volgen het hoogfeest van Pasen, Hemelvaartsdag, 

Pinksteren, Maria ten Hemelopneming, Allerheiligen, de 

adventstijd en Kerstmis. Bij al deze gelegenheden worden 

aparte stukken gemaakt. Uiteraard zorgen zij ook voor de 

versieringen tussen de kerkfeesten door. 
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Het is ook mogelijk om bij andere gelegenheden zoals bv. bij 

een huwelijk, de eerste communie bepaalde wensen 

kenbaar te maken en in overleg (!) tot een mooie passende 

versiering te komen. Bij omvangrijke versieringen, bv. een 

bloemetje aan elke kerkbank hangen, wordt hulp gevraagd 

aan vrijwilligers van de doelgroep waar de versiering voor is, 

omdat de groep te klein is om grote opdrachten uit te 

voeren.  

In de kelder van de kerk worden heel wat bloemstukken 

gecreëerd. Uiteraard bepaalt de plaats waar het bloemstuk 

komt te staan de grootte. Sybille heeft een plan en in 

overleg met de bloemschikkers wordt gewerkt. Zij koopt de 

bloemen in en andere benodigdheden, zoals o.a. linten. 

Vazen, schalen of cilinders worden uiteraard hergebruikt. 

De kleuren van de bloemen of linten worden afgestemd op 

het feest dat gevierd wordt. Zo wordt bij Pasen de kleuren 

geel en wit, bij Pinksteren rood, bij Maria ten 

Hemelopneming, 15 augustus, de kleuren en bloemen die bij 

de kroet-wusj horen gebruikt. 

Uiteraard worden de bloemstukken opgeruimd als ze aan 

het verwelken zijn. Helaas is dat bij zomers warm weer 

sneller dan bij koeler weer. Dan hebben we er langer plezier 

van. 

 

Na de hartelijke ontvangst en het gezellige gesprek over het 

bloemschikken in hun werkdomein, in de kelder van de kerk, 

hebben de dames nog enkele opmerkingen ter afsluiting: 

 Bloemschikken is best gezellig en het is een heel leuke 

groep. 

 Een oproep aan mensen die feeling hebben met 

bloemen en bloemschikken, ze zijn van harte welkom 

om de groep te versterken. Want vele handen maken 

licht werk. 

 Na afloop drinken ze samen koffie/thee en indien het 

bloemschikken lang duurt wordt zelfs samen geluncht 

met uiteraard zelf meegenomen boterhammen. 

 

Met dank aan Sybille en haar groep. 

Artikel gemaakt door: Mevr. Jos Henssen 

 

Vastenactie-maaltijden: Eten voor 
Kenia 
Zelf een lekkere Afrikaanse maaltijd eten en daarbij mensen 

in Kenia steunen om een agro-ecologische modelboerderij 

aan te leggen? Dat kan in de parochiefederatie De Pelgrim. 

In het kader van de Vastenactie wordt in de parochies van 

De Pelgrim op drie verschillende dagen een Afrikaanse 

maaltijd gehouden. De data en plekken zijn de volgende. 

Dinsdag 28 maart 2023, 17.30 uur: parochiezaaltje 

Pastoriestraat in Simpelveld. 

Woensdag 29 maart 2023, 17.30 uur: parochiezaal Past. 

Neujeanstraat 6 in Bocholtz. 

Donderdag 30 maart 2023, 17.30 uur: pastorie, Kerkstraat 30 

in Ubachsberg. 

 

Deelnemen aan de Afrikaanse maaltijd kost € 20,- per 

persoon. Daarvoor krijgt u soep als voorgerecht, een 

Afrikaanse hoofdmaaltijd, glaasje wijn en een kopje koffie of 

thee toe. 

Aanmelden voor de maaltijd bij voorkeur per email of 

eventueel per telefoon (zie beneden). Daarbij vermelden 

waar u wilt deelnemen en met hoeveel personen. Let op: 

het aantal plekken is beperkt, vooral in Simpelveld. Geef u 

daarom zo snel als mogelijk op en in ieder geval vóór 

donderdag 23 maart 2023. Mocht een plek vol zijn, nemen 

we contact met u op om te kijken of u op een andere plek 

kunt deelnemen. 

Aanmelden bij: 

Parochiekantoor Simpelveld: 

kantoorsimpelveld@de-pelgrim.nl (045-5441818) 

Parochiekantoor Bocholtz:  

kantoorbocholtz@de-pelgrim.nl (045-5441252) 

Parochiekantoor Ubachsberg: 

kantoorubachsberg@de-pelgrim.nl (045-5751201) 

v.l.n.r. Margriet Houben, Ans Dorren, Annie Bodelier, Sybille 

DeLaHaije, Hub Kaelen 

mailto:kantoorsimpelveld@de-pelgrim.nl
mailto:kantoorbocholtz@de-pelgrim.nl
mailto:kantoorubachsberg@de-pelgrim.nl
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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 

 

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 

mailto:info@boerderijwinkelgebrspee.nl
https://www.boerderijwinkelubachsberg.nl/
mailto:info@kickentechnischonderhoud.nl
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Steun voor een ecologische 

modelboerderij in Mombassa, Kenia 

De klimaatverandering veroorzaakt lange periodes van 

droogte in het Oost-Afrikaanse land Kenia. Daardoor is het 

aantal mensen in armoede in het land in de laatste zes jaar 

verdubbeld. 

Traditionele landbouwmethoden met gebruik van kunstmest 

en bestrijdingsmiddelen hebben veel water nodig. Voor arme 

boerinnen en boeren is dat niet beschikbaar. Ze moeten 

kunnen overschakelen op een agro-ecologische  manier van 

landbouwen. Daarbij wordt er zeer effectief gebruik gemaakt 

van het schaarse water en geen kostbare kunstmest en 

bestrijdingsmiddelen toegepast. 

Paters Spiritijnen zijn actief in twee parochies. Een parochie, 

Murundi, ligt in de Kwale-regio, de ander, Garsen, in het Tana

-district. In beide parochies willen de paters zogenaamde 

animatoren gaan inzetten die de kleine boerinnen en boeren 

gaan aanleren en begeleiden hoe op een agro-ecologische 

manier te werken. 

Die animatoren moeten natuurlijk eerst zelf een gedegen 

opleiding krijgen. Dat willen de paters gaan doen in de tuin 

van hun klooster in Mombassa, de tweede stad van het land. 

Met financiële steun van Vastenactie willen de paters een 

modelboerderij inrichten als opleidingsplek. Na hun opleiding 

gaan de animatoren terug naar hun plek van herkomst om 

een steun te zijn voor de kleine boerinnen en boeren. 

De uit Eygelshoven-Kerkrade afkomstige pauselijk nuntius in 

Kenia, Mgr. Bert van Megen, kent de leider van het project, 

dr. Peter Ndegwa CSSP, goed en beveelt het project van 

harte aan. 

Het Missionair Overleg Parkstad wil samen met een tiental 

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. 

Palmtakjes 
Zoals ieder jaar hebben wij uw hulp nodig voor het 

verzamelen van de benodigde palmtakken. In Bocholtz kunt 

u de palmtakjes inleveren in het voorportaal van de 

Jacobuskerk. 
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Donderdag 2 maart 
19.00 
Voor alle zieken van Simpelveld; 
 
 
 

Zondag 5 maart 
2e zondag veertigdagentijd 
11.00 
1e jrd. Chrit Schobbers; 
Jrd. Hub Bosch en Enny Bosch-Direcks 
(st); 
Jrd. Mathieu Hameleers en Maria, Idalie 
Hameleers-Mullenders (st); 
Jrd. ouders Otto en Tieneke Lemke-
Eggen (st); 
Jrd. Peter Lemke en Henny Lemke-van 
Wageveld (st); 
Jrd. broeder Huub Ploumen (st); 
Wiel Vanhommerig (o); 
Jrd. Hub Slangen en Fien Slangen-
Geurts; 
Jrd. ouders Jan Schmitz en Catharina 
Schmitz-Wauben (st); 
Jrd. Harry en Fieny Bartholomé-Simon; 
 
 
 

Dinsdag 7 maart 
18.30 
Aanbidding 
19.00 
Piet van Tilburg (o); 
 
 
 

Donderdag 9 maart 
19.00 
Voor de slachtoffers van de aardbeving 
in Turkije en Syrië; 
 
 
 
 
 
 

Zondag 12 maart 
3e zondag veertigdagentijd 
11.00 Kindernevendienst 
Bert van Lieshout (o); 
Jrd. ouders Knols-Gulikers (st); 
Mien Schols-Bisscheroux (o); 
Overl. familieleden Houppermans-
Vijgen; 
Jrd. ouders Drummen-Borghans;  
Rene Schlechtriem (v.w. verjaardag) en 
overl. fam.; 
 
 
 

Dinsdag 14 maart 
19.00 
Jrd. ouders Heijenrath-Sommer en Jo 
Heijenrath (st); 
Leo Senden en wederzijdse ouders; 
 
 
 

Donderdag 16 maart 
19.00 
Voor alle mensen in Oekraïne; 
 
 

Zondag 19 maart 
4e zondag veertigdagentijd  
11.00 Kerk. zangkoor Harmonia en 
soliste Danique Paffen 
Zwd. Fieny Lipperts-Sevarts; 
Sjef Mullenders (o); 
Jrd. ouders Gehlen-Hünen (st); 
Jo Leunissen (st); 
Jrd. pastoor Vreuls (st); 
Pierre Spronck (o); 
Jrd. ouders Cleuters-Claessens; 
Jrd. ouders Ensink-Pisters en zoon 
Joop; 
Overl. familieleden Houppermans-
Vijgen; 
Dirigent en zangersvriend Fred Piepers 
en alle zangers die van 1957-2023 bij 
GKZ St. Jozef Arbeider Huls hun stem 
hebben mogen laten horen; 
Jrd. Gerda Joosten-v.d.Waarsenburg, 
tevens jrd. Marianne Wouters-Joosten; 

Dinsdag 21 maart 
19.00 
Echtp. Huveneers-van Ophoven (st); 
 
 
 
 

Donderdag 23 maart 
19.00 
Maria Meessen-Meijers (o); 
 
 
 
 

Zondag 26 maart 
5e zondag veertigdagentijd 
11.00 
Jrd. ouders Brouwers-Knops (st); 
Jrd. echtp. Sjef Bruls en Tiny Bruls-
Bemelmans (st); 
 
 
 
 
 

Dinsdag 28 maart 
19.00 
Voor alle zieken van Simpelveld; 
 
 
 
 

Donderdag 30 maart 
19.00 
Voor vrede in de wereld; 

Kerkdiensten parochie Sint Remigius 
Simpelveld 



pagina 10 

 

 

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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Vrijdag 3 maart 
18.30 Aanbidding 
19.00  
Ter intentie van onze parochie 
 

Zaterdag 4 maart 
13.30 
Huwelijk Marco Sporck en Cassey 
Lauvenberg 
 
19.00  
M.m.v. dameskoor Morgenzang 
Jrd. Netje Toorens-Steinschuld (st); 
Jrd. familie Bardoul-Hamers, kinderen 
en kleinkinderen; 
Jrd. Zef Loneus; 
Marlies Beckers-Hamers, ouders 
Hamers-Crombach en broers Piet en 
Hub; 
 

Maandag 6 maart 
19.00 
Voor de H. Antonius, gezondheid en 
sterkte voor ons allemaal; 

Vrijdag 10 maart 
19.00 
Frits Soons (o); 

Zaterdag 11 maart 
19.00 orgelspel Stella Bonten 
1e Jrd. Mia L’Homme-Rademakers (o); 
Jrd. ouders Wiel en Agnes Muijrers-
Janssen (st); 
Jrd. familie Schneiders (st); 
Jrd. Adèle Rokka-Höppener (st); 
 

Maandag 13 maart 
15.00  
H. Mis Overhuizen 
 

Vrijdag 17 maart 
19.00 
Voor een vruchtbare vastentijd; 
 

Zaterdag 18 maart 
19.00  
M.m.v. zangkoor St. Joseph 
Jrd. ouders Bleijlevens-Habets (st); 
Jrd. ouders Steinschuld-Jorissen en 
dochters Rietje en Tiny; 
Tiny Schoonbrood-Bodelier; 
Tilla Schleck-Lommen (o); 

Maandag 20 maart 
19.00 
Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw 
(st); 
Ouders Thewissen-Höppener; 
Voor de overledenen van de familie 
Schroeders-Baumgarten/Pleijers; 
 

Vrijdag 24 maart 
19.00 
Voor vrede in de wereld 

Zaterdag 25 maart 
19.00  
m.m.v. Dameskoor Morgenzang 
Jrd. Willem Merx (st); 
Jrd. Annie Hamers-Vanderheijden (st); 
Echtpaar Schrijvers-Wintgens (st); 
Karl Starmans (o); 
Math Schlechtriem (o); 
Harrie en Toke Deguelle-Berkers; 

Maandag 27 maart 
15.00  
H. Mis Overhuizen 

Vrijdag 31 maart 
19.00 
Ouders Alexander, Tina en kinderen 
Dejalle-Odekerken; 

Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere 
Bocholtz 

Rozenkrans 

voor aanvang doordeweekse mis 
18.40 uur  

Het koor en Sint Joseph 
Op zaterdag 18 maart viert het koor een beetje feest, want 

op 19 maart is de feestdag van de H. Joseph, de naamgever 

van ons koor. Vroeger toch wel een belangrijke dag voor 

heel wat mensen, want er zijn veel voornamen afgeleid van 

Jozef, zoals o.a. Jo, Jos, Joep, Zef, Sjef, Fing, Finy, Josefa, 

Jose, Joé en natuurlijk nog veel meer. Tegenwoordig is dit 

waarschijnlijk niet meer zo ‘in’, want men weet simpelweg 

niet (meer), wanneer men zijn naamdag viert! 

Tijdens de ‘maandelijkse mis’ van 19.00 uur zal het koor 

onder leiding van dirigent A. Kropivšek de ‘Catharina Mis’ 

van Kerkradenaar G. Heijltjes uitvoeren. In 1979 kwam men 

via oud-dirigent Aloïs Frings in het bezit van deze mis en in 

dat zelfde jaar was de première in de kerk van Bocholtz, 

waarbij de componist zelf aanwezig was. Toch wel een 

bijzondere gebeurtenis. 

Verder staan op het programma 

Intrede: ‘Ziet volk van God’ van NN 

Tussen de lezingen: ‘Go down Mozes’ in een bewerking 

 van A. Kropivšek 

Offerande: ‘Lied zonder woorden’ van W. 

 Hardenbol 

Communie: ‘Benedictus’ van Karl Jenkins 

Slot: ‘I am coming, Lord’ van L. Hartsough. 

 

 

Vóór deze H. Mis zal het koor haar jaarlijkse gang naar het 

kerkhof maken waar ter gedachtenis aan alle overleden leden 

enkele gepaste liederen worden gezongen: 

‘Frieden’ van C. Klosz (bew. Aloïs Frings) 

‘Wees gegroet Maria’  van A. Kropivšek 
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I.v.m. de wet op de privacy kan de vermelding in deze kroniek onvolledig zijn.  

 
 
 
 
 
 
 

UBACHSBERG 
 
8 februari Fieny Scheepers-Vaessen 82 jaar zorgcentrum Hoeve Overhuizen Bocholtz, (v/h Kerkstraat) 
 
14 februari Gerda van Wissen-Hamers 88 jaar  Zorgcentrum “t Brook Voerendaal, (v/h Hunsstraat) 
 
 
 

SIMPELVELD 
 
30 januari Tanya Leheza 44 jaar Huize Loreto (opvang vluchtelingen Oekraïne) 
 
1 februari  Fieny Lipperts-Sevarts 83 jaar Stampstraat 77 
 
11 februari Thea Dusch-Vliex 64 jaar Vliexstraat 16 
 
 
 

BOCHOLTZ 
 
11 februari Tonie Stommen-Schoonbrood 85 jaar zorgcentrum Hoeve Overhuizen Bocholtz 
 
11 februari Annie Simons-Wouters 90 jaar Wijngracht 10 
 
14 februari Guus Herbergs 97 jaar Emmastraat 29 
 
 
Dat onze overleden dierbaren mogen verrijzen tot nieuw en eeuwig leven ! 

Overleden 

 
 
 
 

 
SIMPELVELD 
 
12 februari  Jeu Schnackers zoon van Joost Schnackers en Maud Schnackers-Pluijmaekers Hoogveldlaan 43 Heerlen 
 
 
BOCHOLTZ 
 
29 januari Danee Slenter dochter van Vernier Slenter en Chantal Bastings Julianastraat 32 

 
 

 

Welkom in onze Kerk! 

Gedoopt 

KRONIEK 
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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; 
Jrd. Ouders Lardinois-Souren (st.); 

Woensdag 8 maart 
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 maart 
Weekend: 3e zondag 40dagentijd 
17:30 uur Stella Bonten 

Jrd. Funs Haesen (st.); 
Jrd. Ouders Crombach-Hundscheidt 
(st.); 
Echtg. Bisschops-Engelen (st.); 

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

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

Zaterdag 18 maart 
Weekend: 4de zondag 40dagentijd 
17:30 uur GKZ St. Bernardus 

Maria Franssen-Meijs (o); 
Bep Hahnraths-De Bie (o); 
Frans Hahnraths (o) 
Zef Voncken en als jrd. Fieny 
Voncken-Keulartz (o); 
Jrd. Ouders Klinkenberg-Meertens 
voor dochter Els en de zonen Sjef 
en Eugѐne (st.); 
Jrd. Ouders Wiertz-Kreischer (st.); 
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 

Zef Hamers; 
Ter gelegenheid en gedenken bij 
de  1e jaardienst; 

Woensdag 22 maart 
18:40 Rozenkransgebed 

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

Zaterdag 25 maart 
Weekend: 5de zondag 40dagentijd 
17:30 uur Berglijsters 

1ste Jrd. Ans Van Wissen-Morel 
tevens voor Hub Van Wissen; Pie 
Huijnen en overl. fam; 
Sjef Odekerken (o); 
Jrd. Jan Janssen; 
Jrd. Bernardien Borghans (st.); 
Ouders Herberichs-Conjaerts (st.); 
Jrd. Echtg. Keulartz-Donners (st.); 
 

Woensdag 26 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 1 april 
Weekend: Palmzondag 
17:30 uur GK St. Bernardus 
Deurcollecte voor GKZ St. 
Bernardus 

Jrd. Ouders Sijben-Roijen (st.); 
Jrd. Ouders Habets-Delahaye (st.); 

Kerkdiensten parochie St. Bernardus 
Ubachsberg 

Huispaaskaars 2023  
Haal Pasen in huis! 

Haal Pasen in huis met een mooie huispaaskaars. De kaars 

met een handgeschilderd reliëf is verkrijgbaar met de vol-

gende versieringen: 

A tot en met D: Kruis met H. Geest. 

E tot en met H: De goddelijke vogel die uit zijn eigen as her-

rijst. 

Kosten: 

A & H  20 cm.  15 euro 

B & G  25 cm.  20 euro 

C & F  30 cm.  25 euro 

D & E  40 cm.  35 euro 

 

Bestellen:  

U kunt de kaars tot uiterlijk 19 maart bestellen op uw eigen 

parochiekantoor tijdens openingstijden. Bij bestelling ook 

meteen betalen. Vanaf de Goede Week zijn de kaarsen af te 

halen op het parochiekantoor van uw parochie.  
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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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“De vraag naar de toekomst is dan  

ook een blik in de glazen bol.  

Wie het weet mag het zeggen………” 
….. deze woorden stonden in het Parochieblad van 

november 2022, waar we uitgebreid stil hebben gestaan bij 

het feit dat ons Gemengd Kerkelijk Zangkoor “Sint-Jozef-

Arbeider, ’t Koer van gen Huls, het 65-jarig jubileum mocht 

vieren. 

Niemand liep toen met de voorspellende gedachte rond dat 

de uitvoering van ons koor op 06 november jl. het laatste 

optreden zou zijn. Helaas werd dit harde werkelijkheid. 

Ondanks het feit dat er in de afgelopen jaren vaker is 

stilgestaan bij de vraag naar de toekomst van ons kleine 

koor, was er steeds voldoende perspectief om door te 

blijven gaan. Er was nog steeds een groep enthousiaste 

zangers onder leiding van een bevlogen dirigent: Fred 

Piepers. De hoge gemiddelde leeftijd zorgde echter voor 

veel extra broosheid. Niemand kon gemist worden. Een 

(tijdelijke) uitval van stemmen maakte het vaak erg 

spannend. En tóch bleef het lukken. Tot aan het moment 

van de jobstijding op 12 november dat ‘onze Fred’, onze 

dirigent, overleden was. Een mokerslag voor zijn naaste 

familie en de vele, vele zangersvrienden van Fred. 

Eén van onze koorleden verwoordde dit moment heel 

treffend met:  

“Noe is de zieël oes ozze koer” 

Op 11 januari jl. werd tijdens een speciale ledenvergadering 

het zéér moeilijke besluit genomen om ons koor op te 

heffen. Voor iedereen gold dezelfde worsteling.  

Het hart zegt: doorgaan. Het verstand zegt: het is goed 

geweest. 

Chapeau voor iedereen die tussen 1957 en 2022 een bijdrage 

aan het bestaansrecht van ons koor heeft willen leveren als 

lid, steunend lid, bestuurslid, dirigent, begeleider, solist,….. 

Maar zeer zeker ook een dankjewel aan al die mensen die 

ons koor in al die jaren hebben gewaardeerd en een warm 

hart hebben toegedragen. 

Uit dankbaarheid voor al het moois dat we samen mochten 

beleven zal de Eucharistie op zondag 19 maart om 11 uur 

mede gevierd worden ter intentie van alle overleden en nog 

levende (ex)leden van ons koor én ter intentie van Fred 

Piepers.  

De viering wordt opgeluisterd door KZ Harmonia olv Jean 

Lardinois, die ook Danique Paffen begeleidt, die op verzoek 

van “Sint-Jozef-Arbeider” een solistische bijdrage zal 

leveren. 
 

Het ga u allen goed. Adieu. 

Joop Heuts,   

namens “t Koer van gen Huls” 

Vastenactie-wandeltocht 
Op zaterdag 18 maart 2023 wordt de jaarlijkse vastenactie-

wandeling gehouden, waaraan iedereen kan meedoen. Men 

kan gratis deelnemen, maar een vrije gave voor het project 

Agro-ecologische modelboerderij in Kenia, wordt natuurlijk 

op prijs gesteld. 

De Vastenactie-wandeling gaat naar de ecologische 

Dobbeltuin in het Heerlense Meezenbroek. Er kan op 

diverse plaatsen en tijden vertrokken worden. Die plaatsen 

en tijden zijn de volgende: 

 9.45 uur: vertrek bij de H. Remigiuskerk, Pastoriestraat 2, in 

Simpelveld, (10,5 km tot eindpunt) 

10.30 uur: vertrek bij St.-Petrus & Maria-Ten-

Hemelopnemingkerk Chèvremont, Nassaustraat 39 te 

Kerkrade (8,1 km tot eindpunt) 

11.00 uur: vertrek bij kerk St. Joseph, Dr. C. Meulemanstraat 

1, Heerlerbaan (5,3 km tot eindpunt) 

11.45 uur: vertrek station Landgraaf (3,1 km tot eindpunt) 

12.10 uur: vertrek bij Slot Schaesberg (1,2 km tot eindpunt 

Dobbeltuin) 

12.30 uur: aankomst bij de Dobbeltuin. De Dobbeltuin is een 

permacultuur-samentuin waarin diversiteit een grote rol 

speelt. Er zijn veel verschillende (inheemse) planten en 

daardoor ook veel verschillende vlinders, bijen, libellen en 

andere beestjes. Permacultuur is een ontwerpmethode die 

zich laat inspireren door natuurlijke ecosystemen. Het is een 

natuurtuin. De natuur is de inspiratiebron bij permacultuur. 

Aansluitend wacht in het Juphoes soep met brood en een 

kopje koffie of thee. 

Na afloop van de wandeling kunnen de deelneemsters en 

deelnemers naar station Heerlen lopen en met bus of trein 

teruggaan naar hun plaats van vertrek. 
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Volgende uitgave 26 maart. Inleveren kopij tot 15 maart. 

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 19 maart. 

Volgende uitgave 28 maart. Inleveren kopij tot 17 maart.  

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 21 maart. 
 

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 
 

Voor Simpelveld Mevr. Hilde Brauwers 045 5445508 

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
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