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Vieringen met Palmpasen, de Goede 
Week en Pasen  

Palmpasen 2023 

Ubachsberg H. Mis zaterdag om 17.30 uur 

Bocholtz  H. Mis zaterdag om 19.00 uur 

Klimmen  H. Mis zondag om 9.30 uur 

Simpelveld H. Mis zondag 11.00 uur  

 

Witte Donderdag 6 april 2023 

Simpelveld  geen mis 

Bocholtz H. Mis om 19.00 uur met aansluitend   

 aanbidding 

Ubachsberg geen mis 

Klimmen geen mis 

 

Goede Vrijdag 7 april 2023 

Simpelveld om 14.00 uur kruisweg hellingbos /bij  slecht  

 weer in de kerk 

Ubachsberg   om 15.00 uur kruisweg - lijdensdienst  met  

 Communie 

Klimmen om 15.00 uur kruiswegviering door   

 avondwakegroep 

Bocholtz   om 16.00 uur kruisweg - lijdensdienst met  

 Communie 

 Geen avondmis 

 

Paaswake 8 april 2023 

Simpelveld:  20.00 uur 

Bocholtz 20.00uur 

Ubachsberg 20.00 uur 

Klimmen  geen Paaswake 

Pasen 2023 

Simpelveld: Paaszondag 9 april H. Mis om 11.00 uur 

 Paasmaandag 10 april H. Mis om 11.00 uur 
 

Bocholtz:   Paaszondag 9 april  H. Mis om 11.00 uur 

 Paasmaandag 10 april H. Mis om 09.30 uur 
 

Ubachsberg: Paaszondag 9 april H. Mis om 09.30 uur 

 Paasmaandag 10 april H. Mis om 09.30 uur 
 

Klimmen: Paaszondag 9 april H. Mis om 9.30 uur 

 Paasmaandag 10 april H. Mis om 11.00 uur 

De liturgie van de Goede Week en 
Pasen  
Palmzondag  

Met palmzondag begint 

de Goede Week. De 

laatste dagen daarvan 

zijn het hoogtepunt van 

de voorbereiding op 

Pasen. De Kerk viert het 

lijden, het sterven en de 

dood van Jezus 

Christus. De benaming 

Goede Week verwijst 

naar het heil dat alle 

mensen in de dood en 

de verrijzenis van Jezus 

wordt aangezegd. De liturgie van palmzondag combineert 

twee herinneringen: de gedachtenis van de intocht van 

Jezus in Jeruzalem en die van zijn lijden en sterven. Vreugde 

en droefheid liggen vlak bij elkaar. Begonnen wordt met 

palmwijding en palmprocessie. Echte palmtakken zijn 

takken van de palmboom of van de olijfboom. Palmen zijn 

het symbool voor de vrede, die door de koning wordt 

gebracht. Bij ons worden die vervangen door allerlei andere 

groene takken en twijgen. Geschikte plaatsen om de 

palmtakjes op te hangen zijn: bij het wijwaterbakje, achter 

het kruisbeeld of boven een deur. 

April 2023 - 10e jaargang no. 112 

Lees verder op pagina 3 
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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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Witte Donderdag 

De donderdag voorafgaande aan Pasen, waarbij herdacht 

wordt dat Jezus het Laatste Avondmaal vierde met zijn 

apostelen en daarbij de Eucharistie instelde. De naam Witte 

Donderdag verwijst naar de kleur van de liturgie (de priester 

draagt een wit kazuifel) en naar de witte doeken waarmee 

op deze dag de kruisbeelden in de kerk zijn afgedekt. 

Het gebaar van de voetenwassing tijdens de viering kan het 

woord van de verkondiging verdiepen. Het evangelie van de 

voetwassing herinnert ons aan de dienst die de Heer ons 

bewijst en die ook wij elkaar verplicht zijn. Na het 

gloriagebed zwijgen de klokken en het orgel tot de 

paasnacht.  

Goede Vrijdag 

De vrijdag voorafgaande aan Pasen, waarin herdacht wordt 

dat Jezus zijn lijden op zich nam en aan het kruis stierf. 

In de R.K. Kerk wordt op deze dag geen Eucharistie gevierd, 

maar wel de zogenoemde Kruisweg, een herdenkingsdienst 

langs de veertien staties van het lijden en de dood van 

Jezus.  

Stille Zaterdag of Paaszaterdag  

Stille Zaterdag is een dag van stilte en bezinning; het is de 

dag van het besef dat Jezus werkelijk gestorven is, de dag 

waarop het dode lichaam van Jezus in het graf ligt.  

De kerkklokken worden daarom niet geluid tot aan de 

Paaswake. Ook is Stille Zaterdag de laatste dag van de 40 

dagen durende vastentijd. 

Pasen  

Het Paasfeest is het belangrijkste christelijke feest.  

Het is de dag dat christenen de verrijzenis van Jezus Christus 

vieren. Dat Jezus op de derde dag na zijn lijden en sterven 

aan het kruis uit de dood is opgestaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boeteviering  

Dinsdag 4 april om 19.00 uur is er in de Remigiuskerk 

Simpelveld een korte boeteviering voor al onze parochianen 

van Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg. Iedereen is van 

harte welkom. Aansluitend vieren we de H. Mis. 

Wie een persoonlijk biechtgesprek wil houden kan zich 

wenden tot de parochiepriesters of kan terecht bij de paters 

van Mamelis.  
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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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Een Goede Week voor Kenia 
Met de Goede Week gaat de Vastenactie 2023 de laatste 

week in. Laat deze Goede Week niet alleen een goede 

voorbereiding op Pasen zijn, maar ook een goede week 

voor Kenia. En met name dan voor de allerarmsten daar die 

flink getroffen worden door de klimaatverandering. 

De uit Eygelshoven-Kerkrade 

afkomstige aartsbisschop 

Bert van Megen, pauselijk 

nuntius (=ambassadeur) in 

Kenia, beveelt van harte de 

opzet van een agro-

ecologische modelboerderij 

aan. Die modelboerderij 

wordt aangelegd en beheerd 

door de paters Spiritijnen in 

M o m b a s s a .  O p  d e 

modelboerderi j  kri jgen 

zogenaamde animatoren een opleiding. Deze vrouwen en 

mannen gaan met het geleerde op de modelboerderij terug 

naar huis om daar, in twee Spiritijnse parochies, arme 

boerinnen en boeren aan te leren hoe je op een ecologische 

manier landbouw en veeteelt kunt bedrijven. 

Onze parochie wil samen met andere parochies in de 

dekenaten Kerkrade en Heerlen 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. 

Paascommunie  

Paaszaterdag 8 april wordt er voor aan huis gebonden 

parochianen ’s morgens de Paascommunie rondgebracht. 

Staat u niet op de maandelijkse lijst en bent u met Pasen 

niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen en wilt u 

toch de H. Communie ontvangen, geef dit dan door aan het 

centrale parochiekantoor te Simpelveld, bereikbaar onder 

telefoonnummer 045-5441818. 

Paaseitjes rapen voor de kinderen 

Ubachsberg 

Op zaterdag 1 april, na de bijeenkomst van de Kidsclub van 

13.30 uur-15.30 uur, is er paaseitjes zoeken vanaf de pastorie 

van Ubachsberg. 

Bocholtz 

Op 2e Paasdag, na de mis van 9.30 uur in de Jacobuskerk, is 

er voor de kinderen paaseitjes zoeken in de pastorietuin. 

Simpelveld:  

Op 2e Paasdag, na de mis van 11.00 uur in de Remigiuskerk,  

is er voor de kinderen paaseitjes zoeken in de tuin van de 

pastoor. 

Alle kinderen zijn van harte welkom! 

Goede Vrijdag en Paasmaandag is het 

parochiekantoor gesloten. 
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Bezoek onze adverteerders 
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Viering 1e Communie Simpelveld 

 Op zondag 16 april om 10.30 uur is de viering van de 1ste H. 

Communie in Simpelveld. 

10 Jongens en 12 meisjes mogen dan voor de eerste keer 

Jezus ontvangen in de heilige hostie. Het thema van de 

communie is “Dit is de mooiste dag”. Wij wensen alle 

kinderen en hun families een hele fijne dag toe. 

Meve Bergmans 

Julie van Dinther 

Sofie Hamers 

Ian Hermans 

Isa Hermans 

Viënna Heuts 

Tijn Keularts 

Roos Kleijnen 

Siri Lahaije 

Pien Lukassen 

Joep Lumeij 

Tiebe Lux 

Stijn Possen 

Vic Raijmakers 

Lotte Schreurs 

Joëlla Slangen 

Ties Smeets 

Merel Sporck 

Stijn Sporck 

Senn Vleugels 

Seth Wierts 

Ymthe Wijsen  

De sloop Schilterstraat  
Na enkele jaren van gezamenlijke voorbereiding zullen de 

eerste stappen in het project Schilterstraat voor u zichtbaar 

gaan worden.  

We starten met de sloop van de woningen van Krijtland 

Wonen. Deze sloopwerkzaamheden, waaronder ook de 

asbestsanering, worden uitgevoerd door de firma’s 

Sloopwerken Limburg en MDM.  

Hoofdtoegang kerkhof via Oranjeplein bereikbaar 

Voor de veiligheid wordt een gedeelte van de Schilterstraat 

voor onbepaalde tijd, vanaf 16 maart a.s. afgezet en 

afgesloten. Bewoners van de Schilterstraat kunnen met 

deze gedeeltelijke afzetting wel nog hun woningen 

bereiken. De toegang naar het kerkhof vanuit de 

Schilterstraat valt binnen het afgesloten gedeelte en kan 

daarom niet worden gebruikt. De (hoofd)toegang aan het 

Oranjeplein kan wél worden gebruikt. 

Heeft u een vraag over sloop, dan kunt u tijdens 

kantooruren terecht bij de uitvoerder op telefoonnummer: 

06-41339997. 

Het pastorale team wenst u allen 

een Zalig Paasfeest   
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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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Zondag 2 april  
Palmzondag van het Lijden van de 
Heer 
11.00 Kerk. zangkoor Harmonia 
Kindernevendienst 
Jrd. ouders Houben-Jongen en zoon 
Harry (st); 
Jrd. ouders Vijgen-Huntjens en dochter 
Finy (st); 
Jrd. ouders Vliex-Demollin (st); 
Wiel Vanhommerig (o); 
Jrd. Hen Born; 
Jrd. Frits Ortmans en dochtertjes Marie 
José en Elianne en wederzijdse familie 
(st); 
 

Dinsdag 4 april 
19.00 
Boeteviering aansluitend H.Mis 
 

Donderdag 6 april 
Witte Donderdag 
Geen dienst in Simpelveld 
 

Vrijdag 7 april 
Goede Vrijdag 
Heren Harmonia 
14.00  
Kruisweg Hellingbos 
Bij slecht weer in de kerk 
 

Zaterdag 8 april 
Paaszaterdag 
Paaswake 
20.00 Kerk. zangkoor Harmonia 
Deurcollecte misdienaars 
Jrd. Don Grosjean (st); 
 

Zondag 9 april 
Paaszondag 
11.00 Kerk. zangkoor Harmonia 
Deurcollecte misdienaars 
1e jrd. Lei Krings; 
Maria Spronck-Darding (o); 
Hub Ploumen (o); 

Jrd. ouders Eussen-Sijben en zoon Giel 
(st); 
Jrd. Clara Schielen-Hameleers (st); 
Jrd. Giel en Bertha Xhonneux (st); 
Jrd. Joop Ensink en overl. familie; 
Ouders Schröder-Leunissen (st); 
Piet Juneman en wederzijdse ouders; 
Jrd. Jo Bleijlevens; 
Pierre Spronck (o); 
Jo Hollanders; 
Finy Lipperts-Sevarts (o); 
 
 

Maandag 10 april 
2e paasdag 
11.00 Fanfare Eendracht Huls 
Kindernevendienst 
Voor leden en overleden leden fanfare 
Eendracht Huls; 
 
 

Dinsdag 11 april 
19.00 
Voor alle zieken van Simpelveld; 
 
 

Donderdag 13 april 
19.00 
Maria Meessen-Meijers (o); 
 
 

Zondag 16 april 
2e zondag van Pasen 
1e Hl.Communie 
10.30 Harmonie St. Caecilea 
José Heuts-Smeets; 
 
 

Dinsdag 18 april 
19.00 
Voor alle Oekraïners; 
 

Donderdag 20 april 
19.00 
Voor alle parochianen; 

Zondag 23 april 
3e zondag van Pasen 
11.00 
1e jrd. Bert van Lieshout; 
1e jrd. Annie Cremers-Vlieks;  
1e jrd. Lieske Spork-Vijgen; 
Jrd. ouders Lukassen-Horbach tevens 
voor schoonzoon Jan; 
Jrd. ouders Piet en Mimi Offermans-
Frijns; 
Jrd. ouders Wings-Thill; 
Jrd. Klaus en Lenie Ruyters-Deswijzen 
(st); 
Jrd. echtp. Jef Ploumen en Mia 
Ploumen-Vaessen (st); 
Jrd. ouders Bergmann-Luja (st); 
Jrd. ouders Muijrers-Lumeij; 
Jrd. Jef Houppermans; 
Jrd. Jup Horbach en kleinzoon Dave 
Lennertz; 
Jrd. Math Mennens; 
 
 

Dinsdag 25 april 
19.00 
Voor alle slachtoffers van 
oorlogsgeweld; 
 
 

Donderdag 27 april 
Koningsdag 
10.00 KZ Harmonia Simpelveld en 
kz St. Joseph Bocholtz 
 

Zaterdag 29 april 
19.00 
Patroonsfeest schutterij St.George 
 

Zondag 30 april 
4e zondag van Pasen 
11.00 Roepingenzondag 
1e collecte eigen kerk 
2e collecte priesteropleiding 
Rolduc 
Jrd. ouders Vleugels-Mertens (st); 
Jrd. Jos Hamers (st); 

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.  

 
 
 
 
 

UBACHSBERG 
 
3 maart Maria Hamers-Voncken 82 jaar Vrenkeweg 4 
 
 

BOCHOLTZ 
 
7 maart Jan Lijster 84 jaar De Slag 9 
 
Dat onze overleden dierbaren mogen verrijzen tot nieuw en eeuwig leven ! 

Overleden 

 
 

 
SIMPELVELD 
 
4 maart Chévano Huits zoon van Raymond Huits en Cheryl Franciscus Anjelierstraat 48
    Heerlen 
 
4 maart Nyana Huits dochter van Raymond Huits en Cheryl Franciscus Anjelierstraat 48
    Heerlen 
 
BOCHOLTZ 
 
26 februari Ensley Verheijden dochter van Wesley Verheijden en Ashley Geerkens Elfschoorstenen 12 
 
4 maart Bram van Wagenveld zoon van Chris van Wagenveld en Jeanette van Wagenveld-van den Berg  
    Steenberg 51 
 
12 maart Owen van Meel zoon van Maurice van Meel en Saskia van Meel-Hoen Rosaliestraat 2 
 
18 maart Funs Kaelen zoon van Pascal Kaelen en Danielle Kaelen-Thewessen Prickart 53 
 

 

Welkom in onze Kerk! 

Gedoopt 

KRONIEK 

Uw liefde in de wereld 
Geef ons ogen 

die de kleine dingen van de gewone dag zien 

en in het licht zetten; 

Geef ons oren die de verborgen vragen in 

het gesprek met anderen opnemen; 

Geef ons handen die niet lang overleggen 

of ze zullen helpen en goed zullen zijn. 

Laat uw licht doordringen door het venster 

van onze ziel in ons binnenste 

zodat wij stralen in onze omgeving 

én onderweg met medemensen. 

Maak ons tot een venster waardoor uw liefde 

in de wereld schijnt 
 

Naar het gedicht ‘Venster van de ziel’ van Edith Stein 

Uit: Van Titus Brandsma tot Edith Stein, 2022 
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Zaterdag 1 april 
Palmpasen gezinsmis 
Deurcollecte parochiële 
ziekenzorg Bocholtz 
19.00 
m.m.v. dameskoor Morgenzang 
Jrd. Jo Vliex; 
Jrd. ouders Anne-Marie en Wiel 
Muijrers-Swelsen; 
Frits Soons (o); 
Marlies Beckers-Hamers, ouders 
Hamers-Crombach en broers Piet en 
Hub; 
Wiel en Carla Stassen-Magermans (st); 

Maandag 3 april 
19.00 
Martin Huppertz ( Baneheiderweg); 
 
 

Donderdag 6 april 
15.00 
H.Mis Hoeve Overhuizen 
 
19.00 Witte Donderdag 
m.m.v. Schola Cantorum 
Na de H.Mis aanbidding 
 

Vrijdag 7 april 
Goede Vrijdag 
16.00 Lijdensdienst met H. 
Communie 
m.m.v. zangkoor St. Joseph 
 

Zaterdag 8 april   
Paaswake 
20.00  
Deurcollecte misdienaars 
m.m.v. zangkoor St. Joseph 
Jrd. overleden familieleden van familie 
Henssen-Senden (st); 
Wiel Cuijpers, ouders Schnackers-Loo 
en hun dochters Ans en Lida; 

Zondag 9 april   
Pasen 
11.00 
Deurcollecte misdienaars 
m.m.v. zangkoor St. Joseph 
Jrd. echtelieden Kessels-Krutzen; 
Jrd. ouders Stauvermann-Vrancken; 
Jrd. Adrie Stassen; 
Jrd. ouders van der Linden-Höppener 
(st); 
Jrd. Elly Vaessen-Henskens; 
Jrd. Jo Baggen; 
Jrd. Albert en Joke Willems-Nederpelt 
(st); 
Jrd. Winand Aalmans (st); 
Jrd. Harrie Janssen; 
Tilla Schleck-Lommen (o); 
Math Schlechtriem (o); 
Marijke Franssen-Lenz, Wiel Lenz, 
echtpaar Lenz-Rhoen en overleden 
kinderen; 
Ouders Vaessen-Packbier en kinderen; 
Kees Houben; 
Zef Merx en zoon Ruud; 
 

Maandag 10 april   
2e Paasdag 
9.30 
Deurcollecte misdienaars 
m.m.v. dameskoor Morgenzang 
Zwd. Annie Simons-Wouters; 
Alfons Henskens en wederzijdse 
familie; 
Bernie Drooghaag-Niese (o); 
 
 

Vrijdag 14 april 
19.00 
Jrd. ouders Thewissen-Höppener (st); 
 
 

Zaterdag 15 april 
19.00 
m.m.v. dameskoor Morgenzang 
Zwd. Guus Herbergs; 
Jrd. ouders Höppener-Didden (st); 
Jrd. ouders Possen-Hursel; 
Piet Schlechtriem; 

Maandag 17 april 
19.00 
Leo en Netje Dautzenberg-van der 
Leeuw (st); 
 
 

Vrijdag 21 april 
19.00 
Voor vrede in de wereld; 
 
 

Zaterdag 22 april 
19.00 
m.m.v. dameskoor Morgenzang 
Ouders Merx-Hupperets, kinderen en 
kleinkinderen; 
 
 

Maandag 24 april 
15.00   
H.Mis Hoeve Overhuizen 
 
 

Vrijdag 28 april 
19.00 
Voor alle vluchtelingen; 
 
 

Zaterdag 29 april 
19.00 m.m.v. enkele solisten 
Roepingenzondag 
Collecte voor priesteropleiding 
Rolduc 
1e Jrd. Alfons Henskens (o); 
Jrd. Sjef de Koning (st); 
Jrd. Nettie Franssen-Olischlager (st); 
Bella Jorissen-Grond; 
Ouders Zegers-Schroeders en de 
overleden kinderen en schoonkinderen; 
 

Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere 
Bocholtz 

Rozenkrans 

voor aanvang doordeweekse mis 
18.40 uur  
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Bezoek onze adverteerders 

Doctor Ottenstraat 48 
6369 VP Simpelveld 

voor afspraken 
045-5441817 
0633581038 

info@fysio-schepers.nl 

 

Praktijk voor Osteopathie 
 

en 
  

Kinderosteopathie 
  

Ralf Baggen 
 
 
 
 

 Doctor Ottenstr 48 - Simpelveld 
 

voor afspraken 
045-5441817 
0650938824 

ralfbaggen@gmail.com 

mailto:info@fysio-schepers.nl
mailto:info@ralfbaggen@gmail.com
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Zaterdag 1 april 
Weekend: Palmzondag 
17:30 uur GK St. Bernardus 
Deurcollecte voor GKZ St. 
Bernardus 

Jrd. Ouders Geraedts-Bartholomé; 
Jrd. Ouders Sijben-Roijen (st.); 
Jrd. Ouders Habets-Delahaye (st.); 
Jrd. Pastoor Wim Grubben; 
Jrd. Ouders Ubaghs-Steinbusch en 
kinderen (st.); 
 

Woensdag 5 april 
19:00 uur GEEN H. Mis 
 

Witte Donderdag 6 april 
19:00 uur GEEN H. Mis 
 

Goede Vrijdag 7 april 
15:00 uur GKZ St. Bernardus 
Lijdensdienst met communie 
 

Paaszaterdag 8 april 
20:00 uur Paaswake  
Berglijsters 
Deurcollecte voor de misdienaars 

1ste Jrd. Bertha Winthagen-Muijtjens; 
Caspar Senden (o); 
Tonny Spee-Hamers en t.i.v de ouders 
Hamers-Crasborn en ouders Spee-
Kerckhoffs; 
Jrd. Ouders Habets-Sijben (st.); 
Hub Senden (st.); 
Mathieu Wijnands; 
Echtg. Bisschops-Engelen; 

Paaszondag 9 april 
9:30 uur GKZ St. Bernardus 
Deurcollecte voor de misdienaars 
Zef Hamers en t.i.v. de ouders Hamers-
Schijns en broer Wiel; 
Hub Hensgens; 
Ouders Pieters-Groven; 
Ouders Hutschemaekers-Schins en 
voor de overl. v.d. fam. Marell-Coenen; 
Jrd. Ouders Goossens-Bex en voor 
schoondochter Corrie Goosens-
Kooijman (st.); 
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 

Tweede Paasdag 10 april 
9:30 uur Stella Bonten 
Deurcollecte voor de misdienaars 
Jrd. Ouders Bisschops-Wintgens en 
voor schoonzoon Leo Xhonneux (st.); 

Woensdag 12 apil. 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur H. Mis 
Voor alle vrijwilligers van de parochie; 
Voor de ernstig zieken van de parochie 
 

Zaterdag 15 april 
Weekend: 2de zondag van Pasen 
17:30 uur Stella Bonten 
Maria Meijs-Franssen (o); 
Sjeng Knops (o); 

Woensdag 19 april 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 uur H. Mis 
Voor alle hongerige mensen in de 
wereld; 
Voor een wijs besluit in het 
Oekraïneconflict; 

Zaterdag 22 april 
Weekend: 2de zondag van Pasen 
17:30 uur Stella Bonten 
1ste Jrd Bep Hahnraths-De Bie; 
Frans Hahnraths (o); 
Ouders Zinzen-Maassen; 
Leentje Flohr en tevens voor haar man 
Frans Willem Flohr; 
 

Woensdag 26 april 
18:40 Rozenkransgebed 
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 
Voor alle gestorvenen van de parochie; 
Voor de vrijwilligers van de parochie; 
 

Zaterdag 29 april 
Weekend: 2de zondag van Pasen 
17:30 uur Berglijsters 
Roepingenzondag  
1e collecte eigen kerk  
2e collecte priesteropleiding 
Maria Franssen-Meijs (o); 
Harrie Franssen; 
Jrd. Hub Hamers; 
 

Woensdag 3 mei 
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;  

Kerkdiensten parochie St. Bernardus 
Ubachsberg 

Kidsclub  
Zaterdag 1 april kun je komen knutselen en eieren rapen. We 

beginnen om 13.30 uur en stoppen rond 15.00 uur.  

Wil jij meedoen?  

Meld je dan voor 26 maart a.s. aan via het mailadres: 

gezinsvieringubachsberg@gmail.com 

Neem je vriendje of vriendinnetje mee. 
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Zangkoor Sint Joseph 1854 Bocholtz 
wenst u allen een Zalig Pasen 
Het Paasweekend zal voor het koor uit Bocholtz weer een 

hoogtepunt worden. De muziekcommissie heeft met 

dirigent Anton Kropivšek een uitstekend programma 

samengesteld om de sfeer tijdens de vieringen van witte 

Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake en eerste Paasdag 

optimaal te bewerkstelligen.  
 

Op Witte Donderdag 6 april a.s. zal na jaren van ‘gedwongen 

rust’ de sectie Gregoriaans van Zangkoor St. Joseph 

Bocholtz onder leiding van Louis van de Weyer  om 19.00 

uur de H. Mis opluisteren met de Kyriale Missa VIII en de 

Gregoriaanse gezangen, behorende bij deze bijzondere dag. 

Op Goede Vrijdag,7 april om 16.00 uur zal het koor tijdens 

de dienst o.a. Beati Mortui van Felix Mendelssohn, Ecce, 

quomodo moritur justus van Jakob Handl en enkele Bach-

Choräle ten gehore brengen. 
 

In de Paaswake op 8 pril om 20.00 uur zal verder uitgevoerd 

worden: 

Cantate Domino van Gretchaninoff, Go down Moses arr. A. 

Kropivšek, Vidi Aquam (Gregoriaans), Psalm 150 van César 

Franck, Haec Dies van John Algra, Zdaj veliko je vesel je van 

K. Adamic  en Chris est ressuscité van Charles Gounod. De 

vaste gezangen: zijn Kyriale Missa I (Gloria, Sanctus, Agnus 

Dei). 

Bart van Kerkvoort zal dit alles op het orgel begeleiden 
 

Op Paaszondag, 9 april om 11.00 uur, zal de Missa Festiva 

van Aleksandr Gretsjaninov (1864-1956) ten gehore worden 

gebracht. 

Op aandringen van oud-dirigent Aloïs Frings werd deze mis 

in 1959 door het koor aangeschaft. Bij Boekhandel en 

Uitgeverij van Kerkmuziek Bergmans in Tilburg kon men 

terecht voor de prijs van fl.68,=. Een fors bedrag in die tijd. 

De ‘Missa Festiva’, ook de ‘Russische Mis’ genoemd, wordt 

gekenmerkt door grote contrasten in ritme, klankkleur en 

intervallen. In 1937 componeerde Gretsjaninov in Parijs de 

‘Missa Festiva’, opus 154, voor 4-stemmig gemengd koor 

met orgelbegeleiding.  

Verder zal uitgevoerd worden: Haec Dies van John Algra, 

Erstanden ist der Heilige Christ. van L. Hassler/bew. A. 

Kropivšek, Psalm 150 van César Franck, Regina  Coeli van 

Silvertand, Chris est ressuscité van Charles Gounod en als 

slotkoor zal klinken Tui sunt coeli van Jos. Gruber. ‘Für die 

hohen und höchsten Feste des Kirchenjahres’, staat op de 

partituur…! 

Aan het orgel  zit Leon Dijkstra. 

Palmtakjes gevraagd 

Palmtakjes gevraagd voor onze kerken in Simpelveld, 

Bocholtz en Ubachsberg. 

Voor Simpelveld kunt u contact opnemen met de heer 

Gerard Frijns tel.nr. 045-5441936. 

Voor Bocholtz kunt u de palmtakjes inleveren in het 

voorportaal van de Jacobuskerk. 

Voor Ubachsberg kunt u contact opnemen met de heer Jan 

Driessen tel.nr. 045-5752886. 

U kunt ook zelf een palmtakje meenemen naar de kerk. Het 

meegebrachte palmtakje wordt dan tijdens de mis 

gezegend. 

Extra collectes 

In april willen wij graag de extra collectes onder uw 

aandacht brengen: 

Zaterdag 1 april (Palmpasen) is er in Bocholtz een extra 

deurcollecte voor de Parochiële Ziekenzorg Bocholtz. 

Zaterdag 1 april (Palmpasen) is er in Ubachsberg een extra 

deurcollecte voor het GKZ St. Bernardus. 

 

In het Paasweekend zijn er deurcollectes in al onze 

parochies voor de misdienaars en acolieten. Onze 

misdienaars staan het hele jaar klaar om te helpen in de 

liturgie. Om hen te danken voor hun inzet is er 

paaszaterdag, eerste en tweede paasdag een deurcollecte 

om met de opbrengst hiervan iets leuks te organiseren. 

Wij hopen op een gulle gave. Ze hebben het verdiend. 
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Volgende uitgave 26 maart. Inleveren kopij tot 15 maart. 

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 19 maart. 

Volgende uitgave 25 april. Inleveren kopij tot 14 april.  

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 18 april.  
 

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: Maandag t/m vrijdag van 9.30 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 
In het weekend van 29 en 30 april houden we in al onze 

parochies een extra kerkcollecte voor de priesteropleiding 

Rolduc. 

Ieder jaar is in de Rooms Katholieke Kerk de vierde zondag na 

Pasen “Roepingenzondag”. Priester-zijn is een mooie 

levensinvulling. 

In een wereld waarin er veel aandacht is voor de buitenkant 

en voor allerlei zakelijke en materialistische aspecten van het 

leven, is er een groeiende behoefte aan mensen die zich om 

de binnenkant bekommeren, aan mensen die anderen weten 

te raken. Dat is precies wat priesters en diakens proberen te 

doen: mensen raken met de boodschap die Jezus in het 

evangelie heeft gegeven. Iets voor jou? Waarom niet? Kom 

eens praten. Bel rector Lambert Hendriks 045-5466810 of 

stuur een mail rector@rolduc.nl. Meer info vind je op 

www.rolduc.nl   

“Biddende Moeders”-groep in 
Simpelveld  

Sinds oktober 2022 is in Simpelveld een groepje Biddende 

Moeders actief en we hebben nog plaats voor uitbreiding! 

We 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 (kijk eens op www.mothersprayers.org). Na 

afloop wordt er door wie wil nog nagepraat met koffie of 

thee. 
 

Belangstellende moeders kunnen vrijblijvend een keer mee 

komen bidden. De komende maanden komen we bij elkaar op 

woensdag 12 april, maandag 24 april, woensdag 10 mei en 

maandag 22 mei. 
 

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:rector@rolduc.nl
http://www.rolduc.nl
http://www.mothersprayers.org
mailto:mharmsen@eonerc.rwth-aachen.de
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Anke Wolters stelt zich voor aan de 
parochie. 
In december 2022 stond in De Pelgrim een vacature voor de 

functie Secretariaatsmedewerker, op parttime basis. 

Anke, op dat moment werkzaam bij Mercedes-Benz CAC in 

Zuid-Limburg was op zoek naar iets nieuws en solliciteerde 

op deze functie. Nog net voor de kerst kreeg ze te horen 

dat de keuze op haar gevallen was… een welkom 

kerstcadeautje. 

Binnenkort, op 1 April begint zij haar functie als 

secretariaatsmedewerker. 

Via dit schrijven stelt zij zich aan u voor. 

Anke Wolters is geboren en getogen in Kerkrade, maar 

woont sinds één jaar met haar partner en zoontje in 

Bocholtz. 

Na de lagere en middelbare school in Kerkrade te hebben 

afgerond is zij in Leuven Archeologie gaan studeren. Zij 

heeft daar haar Bachelor gehaald en is in Leiden de 

opleiding tot archeoloog gaan voltooien. 

Na haar opleiding hoopte ze in de archeologie een baan te 

vinden. 

Helaas, de gevolgen van de economische crisis van 2008 

waren ook in 2012 nog merkbaar. Er waren nauwelijks banen 

te krijgen en in de cultuursector vond men het op veel 

plaatsen niet bepaald noodzakelijk om banen aan te vullen. 

Ze besloot na wat omzwervingen ander werk te gaan 

zoeken omdat ze wel wilde werken en hoe naar dan ook, 

redeneerde ze toen, dan maar niet in de archeologie. 

Ze ging aan de slag bij genoemd bedrijf. Startte als 

telefoniste, maar heeft ook gewerkt in diverse andere 

functies, o.a. bij de Afdeling Personeelszaken. 

Haar huidige functie is Knowledge Editor (= het schrijven en 

redigeren van artikelen voor de interne kennisbank van 

Mercedes-Benz, waarvan de medewerkers aan de telefoon 

gebruik maken). 

Het laatste anderhalf jaar werkte ze samen met een 

projectmanager om deze kennisbank wereldwijd te 

implementeren binnen Mercedes-Benz. Dit hield in dat zij 

veel digitaal moest vergaderen met mensen uit 

verschillende landen. Ze gaven uitleg over hoe het systeem 

in elkaar zit. Zorgden dat de specifieke kennis voor de 

verschillende landen aan de orde kwamen en zorgden dat 

hun data in het nieuwe systeem van de databank kwamen 

en de medewerkers ermee konden werken. 

Doordat er overleg plaatsvond met mensen van overal in de 

wereld, vonden de vergaderingen op zeer verschillende 

tijdstippen plaats. Het kon ‘s ochtends om half 8 zijn maar 

net zo goed laat op de avond. Al naar gelang de tijdzone 

waarin het land zich bevond. Na zeven jaar op deze plek 

gewerkt te hebben was ze toe aan iets anders. 

Zij heeft voor deze baan gekozen omdat ze contact met 

mensen wil. Ze geeft om mensen en een baan waar het 

(uiteindelijk) alleen om de winst draait paste gevoelsmatig 

niet meer bij haar. Anke vindt dat de werkgever om mensen 

moet geven, winst maken alleen is niet het belangrijkste. 

Daarom is ze ook zo blij met deze nieuwe baan. Hier 

verwacht zij dat haar wens om met zingeving en geloof 

bezig te zijn aan de orde komt. Van kinds af aan is zij 

opgegroeid met geloof en zingeving. Zingeving speelt een 

belangrijke rol in haar leven, niet de winst en het geldelijke 

belang waar we nu op grote schaal mee te maken hebben. 

Zij zal vier dagen in de ochtend op het parochiekantoor in 

Simpelveld aanwezig zijn. 

Naast de functies op het parochiekantoor voert zij ook 

taken uit voor het parochiebestuur. 

Ik wens haar na ons gesprek succes met haar nieuwe baan. 

Vanaf begin april kunt u haar ontmoeten op het 

parochiekantoor in Simpelveld. 

Redactie Mevr. Jos Henssen 

 

 

 

 

 

 

 

Bouw mee aan de toekomst van 

onze Kerk.  

Voor onszelf en voor hen die na 

ons komen………….. 


