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De vastentijd herinnert ons aan het verhaal uit de
bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn
doorbracht zonder eten en drinken. Het is een
waardevolle tijd van bezinning.
Om de ernst van het niet zomaar alles te kunnen eten
en drinken te onderstrepen was (is) er op Aswoensdag
’s avonds een kerkdienst waarbij iedere kerkganger
naar voren mag komen en voor het altaar staand van
de priester een kruisje van as (verkoolde palmtakjes)
op het voorhoofd krijgt, met de woorden:
“Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren”
As is een teken van menselijke gebrekkigheid en
sterfelijkheid. As is ook een teken van nieuw leven. De
as voor het askruisje is afkomstig van de verbrande en
gezegende palmtakjes van de Paasperiode van het
voorgaande jaar.

Aswoensdag 18 februari
Van oorsprong is Aswoensdag een dag van
boetedoening, waarop we als gelovigen een kruisje
van as op het voorhoofd krijgen. Zo tonen wij berouw
voor onze begane zonden. Aswoensdag is de eerste
dag van de 40-daagse vastenperiode voorafgaand aan
Pasen.

Als symbool betekent het dat de takjes van jubel en
vreugde verbrand moeten worden - door de dood
heengaan - om tot teken te worden van het kruis, de
dood en de verrijzenis.

In die veertig dagen (zondagen niet meegerekend)
voor Pasen leefden de mensen vroeger heel sober. Er
werd alleen het hoogst noodzakelijke gegeten.
Tegenwoordig vullen we onze manier van vasten vaak
anders in. Bijvoorbeeld door ons te onthouden van iets
prettigs wat erg vanzelfsprekend is voor ons. Of we
consumeren minder luxe, kopen alleen het nodige. En
geven meer aan goede doelen. Zo tonen we ons
solidair met minder welvarende mensen in de wereld.
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Bezoek onze adverteerders

Praktijk voor Fysiotherapie



Fysiotherapie



Osteopathie



McKenzie therapie



Sportrevalidatie



Massage



Rugscholing



Fysiofitness



RSI preventie



Manuele therapie



Cranio-sacrale therapie



Huisbezoeken

Doctor Ottenstraat 48 | 6369 VP Simpelveld
Telefoon: 045 544 18 17
info@fysio-baggen.com | www.fysio-baggen.com

Raymond Spork
Ruime
sortering
RVS
badkamer–
en
toiletaccessoires, o.a. Blomus, Geesa, Keuco
Grote keuze in bad– en w.c. matten,
o.a. Aquanova, Floris, Meusch, Spirella.
Altijd leuke aanbiedingen

Installatiebedrijf RAYMOND SPORK
Vroenhofstraat 5
6369 AP SIMPELVELD
Telefoon: 045 - 544 03 72
Gas-, water-, sanitair-, en c.v.-installateur
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Verschillende koren en muziekgezelschappen zullen de
liturgie luister bijzetten. Onze bisschop, Mgr. Frans
Wiertz zal woensdag 11 februari te gast zijn.

Carnaval: relativeer je leven

De eucharistievieringen in het weekend (zaterdag en
zondag) beginnen om 18.00 uur en de vieringen op
maandag tot en met vrijdag om 19.00 uur.
Van 4 tot en met 10 februari zal een uur voor de
eucharistieviering de rozenkrans worden gebeden en
een half uur voor de eucharistieviering zullen de
vespers worden gezongen.
Alle vieringen worden gehouden in de parochiekerk van
St.Petrus en Maria ten Hemelopneming, Nassaustraat
37, te Chevremont-Kerkrade.
Weet u van harte welkom!

Soms moet je het geluk een beetje helpen.
Want wie in het donker blijft ziet nooit de zon.
Soms moet je zelf de eerste stappen zetten
en zeg je later: trots dat ik dat kon.

TV-missen vanuit Meerssen
RKK/KRO zendt elke zondagmorgen op televisie een
eucharistieviering uit vanuit een andere kerk in
Nederland. In elk bisdom is er één vaste kerk
aangewezen voor deze tv-missen. In Limburg is dat dit
jaar, net als vorig jaar, de basiliek in Meerssen.

Probeer wat meer te lachen en te stralen
en zet je zegeningen op een rij.
Geloof in God, hoop, liefde en vertrouwen.
Zo breng je het geluk wat dichterbij.

Franciscaanse wandeltocht
Op maandagvond 23 februari om 20.00 uur wordt in de
pastorie in de Edisonstraat 2 in Maastricht een
informatieavond gehouden over een wandeltocht die
van 20 t/m 26 april de deelnemers door de Morvan naar
Vezelay voert. In 5 wandeldagen wordt de afstand van
110 km afgelegd.
De tocht wordt georganiseerd door
de
stichting
Franciscaanse
Voettochten.
Gids
en
verantwoordelijke voor deze tocht is
Mattie
Jeukens
die
de
informatieavond zal presenteren.

De eucharistievieringen vanuit deze kerk zijn op
televisie te zien op 1 maart, 29 maart, 12 juli, 25 oktober
en 15 november. De uitzending is telkens om 10.30 uur
op NPO 2. Voorafgaand wordt vanaf 10.15 uur het
programma Geloofsgesprek uitgezonden. Hierin wordt
steeds iemand geïnterviewd over zijn of haar geloof. Op
zondagen waarop de mis vanuit Meerssen komt, is in
het Geloofsgesprek telkens iemand uit Limburg te gast.

Pro Ecclesia
Het bisdom hanteert strengere
regels m.b.t. het toekennen van
een kerkelijke onderscheiding.

Verdere informatie vindt u op
www.franciscaansevoettochten.nl
Voor nadere informatie: Pastor Mattie Jeukens,
franciscaan en pastoor te Maastricht,
tel. 043 – 636 43 48.

Lourdesnoveen Kerkrade
Van dinsdag 3 tot en met woensdag 11 februari 2015 zal
in Chevremont-Kerkrade de Lourdesnoveen worden
gehouden. Thema is dit jaar: ‘De vreugde van het
Evangelie’, naar aanleiding van het schrijven van paus
Franciscus. De genodigde predikanten zullen hieraan
aandacht besteden in hun overwegingen.

De voorgedragene moet iemand
zijn die qua verdiensten duidelijk
uitsteekt
boven
de
andere
parochianen en parochiemedewerkers. Uitsluitend het
vervullen van één bepaalde functie gedurende een
aantal jaren (bv. 60 jaar koorzanger of 40 jaar
collectant) is niet zomaar voldoende. Een Pro Ecclesia
wordt niet toegekend aan iemand die alleen maar als
koorzanger actief is geweest. De Nederlandse St.
Gregoriusvereniging heeft voor kerkzangers een eigen
onderscheidingenstelsel, gebaseerd op het aantal
dienstjaren. Voor andere vrijwilligers die jubileren
hebben parochies ook vaak een eigen oorkonde.
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Uw adres voor:
aardappelen, groenten, fruit boerderijzuivel,
ambachtelijk brood en gebak.
Alle producten worden dagelijks dagvers geleverd.
Tevens een ruim assortiment aan streekproducten
en relatiegeschenken.
Kijk voor onze wekelijkse aanbiedingen op
facebook : Boerderijwinkel Gebr.Spee

Boerderijwinkel Gebr. Spee
Oude Schoolstraat 2a
6367 HD Uachsberg
Tel./Fax 045-5750108
Mail info@boerderijwinkelgebrspee.nl
w.boerderijwinkelubachsberg.nl

SWOBS COMPUTERHOME

Wilhelminastraat 19 Bocholtz

Doelgerichte Computercursussen
www.computerhome.info
Ouderen kunnen bij ons terecht voor cursussen en workshops. V oor onderstaande cursussen welke van start gaan in de eerste
week van januari 2015 zijn nog plaatsingsmogelijkheden beschikbaar. De combinatie van professionele instructie (gebaseerd
op 12 jaar ervaring), aandachtige begeleiding en duidelijke lesstof , bieden een goede basis voor computer -kennis , zowel

Ons aanbod

voor werk als privé.
Cursussen
Windows 8.1.1

lessen
10

€

kosten
80,00

10

€

80,00

Fotobewerking met Adobe Photoshop ( incl. programma) 11

€

110,00

Diashow maken met Arcsoft (incl. programma)

Internet ( bankieren ) / e-mail

8

€

80,00

10

€

110,00

Workshop gebruik Tablet of iPad

3

€

40,00

Workshop overstap naar Windows 8.1

3

€

40,00

Workshop “Opfris Windows / Internet:”

6

€

50,00

Videoshow met Magix Video Deluxe ( incl. programma)

 Bij de workshops ” gebruik Tablet en Ipad”
is een eigen iPad of tablet met Android besturing vereist
 Kosten cursussen en workshops zijn inclusief
alle lesmaterialen
 Certificaat bij afsluiting cursussen ( niet voor
workshops )
 Gratis gebruik oefenuren (niet voor workshops)
 Beperkte kortingsregeling

De cursussen voor het eerste kwartaal 2015 zijn reeds begonnen en kunt U nu inschrijven voor cursussen welke
starten aan het begin van het tweede kwartaal 2015.

Wij raden u aan : pak uw kans, schrijf in en ga aan de slag !!!

Meer weten of inschrijven ? Bel dan ( tussen 10.00 en 18.00 uur ) met Math Bisschops 045-5442407 of
Jan Mertens 045-5442523.
Inschrijving is ook mogelijk via onze website.
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KOM JIJ OOK NAAR DE

Parochienieuws Simpelveld
Bocholtz Ubachsberg

KINDERCLUB ?
Hallo kinderen,

Ziekencommunie thuis ?

de volgende kinderclub is weer op

WOENSDAG 4 februari
van 14-16 uur in parochiezaal Simpelveld.
THEMA

Een keer per maand wordt de ziekencommunie thuis
gebracht bij langdurige zieken en hoogbejaarden die
niet meer op eigen gelegenheid in de kerk kunnen
komen. Als men het op prijs stelt om de H. Communie
thuis te ontvangen op de eerste vrijdag van de maand,
maak dan een afspraak met pastoor Pisters of pastoor
Pierik.

Ook bezoeken beide pastores de zieken in het
ziekenhuis of kliniek. Als u in het ziekenhuis ligt en u
bezoek van de pastoor op prijs stelt, laat dan een
familielid dit doorgeven tijdens kantooruren van de
pastorie.
Volgende data kinderclub:
4 maart - 8 april - 13 mei - 3 juni – 1 juli

Nobelstraat 46
Heerlen
tel. 045-5713951

Kloosterplein 26a
Simpelveld
tel. 045-5443435
WWW.HARRYDEWARMEBAKKER.NL
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Wij zijn deze heren heel veel dank verschuldigd. Ieder
heeft zich als bestuurslid ingezet om de parochies
Simpelveld en Ubachsberg nader tot elkaar te brengen.
Gelukkig blijven zij als adviseur actief in de nieuw te
vormen commissies die onder het federatiebestuur
gaan functioneren.

Parochienieuws
Simpelveld Ubachsberg

Ook op ander vlak blijven zij vrijwilliger van onze
parochies. Ook daarvoor zeggen wij: dank je wel.

Koffiedrinken na de mis

Nieuw Federatiebestuur
Vanaf 1 januari 2015 zijn de parochies Simpelveld en
Ubachsberg een federatie. Dat betekent één
gezamenlijk bestuur en één exploitatie (vermogen blijft
gescheiden).
Daarom stellen wij u graag het nieuwe federatie
bestuur voor:

Zaterdag 7 februari te Ubachsberg, op de pastorie.
Zondag 22 februari Simpelveld, in het parochiezaaltje.

Pastoor René Pisters, voorzitter, pastorale zaken,
verkondiging en diaconie.
Dhr. Jan Spee,
begraafplaats.

vice-voorzitter,

landerijen

en

Parochienieuws Simpelveld
Bocholtz Ubachsberg

Mevr. Annie Janse-Loozen, secretaris, personeel en
organisatie.
Dhr. Bert Penders, penningmeester.
Mevr. Maria Schouteten, pastorale zaken, personeel en
organisatie.
Dhr. Frans
Ubachsberg.

Janssen,

gebouwen

en

terreinen

Dhr. Jo Kohl, gebouwen en terreinen Simpelveld.
Wij wensen hen veel motivatie, creativiteit en kracht
toe zodat ze onze parochies bloeiend en actief zullen
houden.

Eervol ontslag
Vanaf 1 januari 2015 hebben de volgende personen
eervol ontslag gekregen als kerkbestuurslid.
Jo Baggen, was ruim 5 jaar lid.

Huiszegening
CHRISTUS + MANSIONNEM + BENEDICAT
20 C + M + B 15
CHRISTUS + ZEGENE + DIT + HUIS

Het is een goed gebruik om het huis te laten zegenen.
De plaats waar ons leven zich afspeelt mag beschermd
worden door God; bij een huiszegening drukken wij in
ons geloof uit, dat we die bescherming nodig hebben.
Voor de huiszegening kunt u een afspraak maken met
de pastoor.

Jan Brants, was bijna 4 jaar lid.
Pierre Coenen, was 7 jaar lid.
Gerard Frijns, was 7 jaar lid.
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Kerkdiensten parochie Sint Remigius

Simpelveld
Zaterdag 31 januari
Weekend 4e zondag d/h jaar
Weekend viering Maria Lichtmis
Blasiuszegen
17.45
Zwd. Leo Grond;
Twan Mousset (o);
Jrd. ouders Görtzen-Spitz
en zoon Tony (st);
Sjef Bodelier;
Don Grosjean;

Zondag 1 februari

11.00 Viering Maria Lichtmis
Blasiuszegen
Sjef Frijns (o);
Mathieu Spronck (o);
Math Thewessen (o);
Juliana Bisschops-Otten (o);
Jrd. Johanna en Wiel Meijers-Houben;
Mariets Moison-Brassé;
Angeline Lardinois-Schuurman;
Betty Lauvenberg-Snakkers (o);

Dinsdag 3 februari
19.00
Voor de zieken van onze parochie;

Donderdag 5 februari
19.00

Annie Wings-Frusch (o);

Vrijdag 6 februari

V.a. 9.00 Ziekencommunie aan huis

18.30
Aanbidding
19.00
Voor de intenties uit het intentieboek in de
kerk;

Zaterdag 7 februari
Weekend
17.45

5e

zondag d/h jaar

Zwd. Betty Lauvenberg-Snakkers;
1e jrd. Anneke Stijns-Leijmans (o);
1e jrd. Frans Stalman en jrd. Regina
Stalman-Prickarts (o);
Lucie Ernes-Franssen (o);
Trees Smeets-Laheij (o);
Vic Gehlen (nms. buurt);
Jrd. Mientje Hollands-Raaijmakers;
Miel Nicolaije;
Bep Breemen-Mevissen (v.w. verjaardag);
Jrd. Bets Ortmanns-Loozen;

Zondag 15 februari
11.00
Angeline Lardinois-Schuurmans (o);
Voor priesterroepingen (st);

Dinsdag 17 februari
Geen avondmis

Woensdag 18 februari

17.45 Herenkoor Harmonia
Aswoensdag
Kindernevendienst
Voor alle parochianen;

Donderdag 19 februari
19.00

Zondag 8 februari

Echtp. Gotschalk-Knops (st);

11.00 Kerk. zangkoor Huls
Dialectmis C.V. de Bergböck
Deurcollecte Zonnebloem

Zaterdag 21 februari

1e jrd. Pierre Schrijvers (o);
Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st);
Jrd. echtp. Jaegers-Lemmens (st);
Math en Rob Grooten (nms. Tiny en
mam);
Jrd. Piet en Mimi Offermans-Frijns;
Jrd. ouders Smits-Coppens;
Ouders Ploumen-Grooten;
Jrd. ouders Muijrers-Creusen;

Zwd. Zr. Maria Wernera
Zwd. Annie Bosch-Merx;
1e jrd. Gérard Vogels (o);
Clara van Loo-Kruijen (o);
Jrd. Bertha Mertens-Vliexs (st);
Leo Grond (o);
Jrd. ouders Crijns-Kullen en zoon Jan;
Hub Budie;
Jrd. Math Vandeberg;
Jrd. Leo Leclaire;

Weekend 1 e zondag veertigdagentijd

17.45

Dinsdag 10 februari
19.00
Ouders Broekmans-Horbach (st);

Donderdag 12 februari
19.00
Mai Janssen (o);
Ouders Meisters-Scheepers;

Zondag 22 februari
11.00
Koffiedrinken na de mis
Winand Kohl (o);
Hub Strouven;
Jrd. Jan Merx;

Dinsdag 24 februari
Zaterdag 14 februari

Weekend 6 e zondag d/h jaar
17.45
Henny Lemke-van Wagenveld (o);
Jrd. Celestina Wintgens (st);
Gertie Conemans-Schroeder en zoon
Maurice;
Pagina 8

19.00

Carl Schings (o);

Donderdag 26 februari
19.00
Giel en Bertha Xhonneux (st);

Zaterdag 28 februari

Weekend 2 e zondag veertigdagentijd

17.45
1e jrd. Klaus Ruyters (o);
Thei Weijers (o);
Aloys Dautzenberg (o);
Jrd. Gerhard en Maria Neffke-Liesens (st);
Jrd. Adriana Voragen-Volkers en voor
Maria Voragen-Lumey (st);

Zondag 1 maart
11.00
Leo Heuts (o);
Henny Lemke-van Wagenveld (o);
Math Thewessen (o);
Jrd. Mathieu Hameleers (st);
Jrd. Otto en Tieneke Lemke-Eggen (st);
Angeline Lardinois-Schuurman;

Het resultaat van dit programma is dat alle kinderen
goed voorbereid naar school kunnen gaan. Hierdoor is
de kans groter dat zij overgaan naar het volgende
schooljaar en in de toekomst biedt dit hen daarmee
natuurlijk ook een kans op een betere toekomst. Graag
bedankt Stichting UbomiObutsha Nederland de
parochie van Simpelveld voor deze kans en natuurlijk
alle gulle gevers die hebben bijgedragen aan dit mooie
resultaat!

Bedankje uit Township Zuid Afrika
De deurcollecte die op Kerstavond gehouden is in de
kerk in Simpelveld voor Stichting UbomiObutsha
Nederland heeft een prachtig bedrag van €380, opgeleverd!
Het opgehaalde bedrag zal ingezet worden voor
het School Support Program van het UbomiObutsha
Centre in Zuid-Afrika. Door middel van dit programma
wil het Centre ervoor zorgen dat in januari 2015 zeker
169 kinderen voorzien zijn van schoolbenodigdheden,
zodat zij een goede start kunnen maken in het nieuwe
schooljaar. Er zal onder andere gezorgd worden voor
schooluniformen, schoolboeken, een schooltas en
schrijfgerei.

Hartelijke groeten, Chantal Vermeeren

Bereikbaarheid van de pastorie en het
parochiekantoor
Voor het opgeven van misintenties kunt u op het
parochiekantoor terecht op maandag en vrijdag van
10.00 uur tot 11.00 uur.
Van dinsdag t/m vrijdag staan de vrijwilligers van het
parochiekantoor u te woord van 10.00 uur tot 12.00
uur. telefoon 045-5441818.
Ook op de website van de parochie kunt u veel
informatie vinden.
Wanneer u de pastoor niet kunt bereiken kunt u aan
het secretariaat vragen of hij contact met u kan
opnemen, ook kunt u een boodschap inspreken op het
antwoord apparaat.
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Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere
Bocholtz
Rozenkrans
maandag 18.30 uur (+aanbidding)
woensdag en vrijdag 18.40 uur
Dagkapel

Zondag 1 februari
4 e zondag door het jaar
Kerk:9.45
Onder begeleiding van
Tiny Vanhommerig-Knops.
Jrd. Sjir Waelen (st);
17e jrd. André Kleinen;

Maandag 2 februari

Maria Lichtmis
Kerk:19.00 m.m.v. Dameskoor
Morgenzang
Jrd. Sibylle Hiertz-Esser (st);
Hubert Vanweersch;
Echtlieden Boumans-Pommé (st);

Zaterdag 7 februari
Kerk:19.00 m.m.v. Jokola uit
Brunssum
Al Boltong (o);
Hub en Mia Heijenrath-Vleugels (o);
Marjo Lux-Zinzen;
Tiny Brauwers-Zinken (o);
Jrd. Jasper Hutschemaekers en
overledenen van de familie
Hutschemaeker en
Splitthoff (st);
Jrd. ouders Lambert Vanhommerig en
Tinieke Dumont en zoon Will (st);
Jrd. Ralf Coerver (st);
Jrd. Caspar Crombach (st);
Maria Jansen-Kohl;
Jrd. Mevr. Sonnenschein-Meesters;
Jrd. Lenie Frijns-Schmitz;

Zondag 8 februari
Dinsdag 3 februari
H. Blasius, bisschop en martelaar
Dagkapel:9.00
Ouders Schnackers-Grooten (st);

5 e zondag door het jaar
Kerk:9.45 m.m.v. Dameskoor
Morgenzang
Pierre Keulders (o);
Overleden echtgenoot;
Jrd. ouders Jongen-Consten en zoon Leo;

Donderdag 12 februari
Dagkapel:8.30
Voor alle parochianen;

Vrijdag 13 februari
Dagkapel:19.00
Jrd. ouders Linckens-Hesdahl (st);

Zaterdag 14 februari

HH Cyrillus, monnik
Kerk:18.30 m.m.v. Gemengd
kerkelijk zangkoor St. Joseph
Dialectmis Carnaval
Voor de levende en overleden leden van
BVV Kalk aan de Books
Voor een geslaagd seizoen;
André Kleinen;
Jrd. Winand Coerver en
Helma Coerver-Peters, Wiel en Ger
Coerver(o);
Sjir Stauvermann en ouders GodschalkStommen;
Frans Mennens (o);

Woensdag 4 februari
Dagkapel:19.00
Mej. Derikx (st);

Maandag 9 februari
Dagkapel:19.00

Ouders Piet en Bep Senden-Janssen (o);

Zondag 15 februari
Donderdag 5 februari
H. Agatha, maagd en martelares
Dagkapel: 8.30
Voor de intenties uit het intentieboek;

Vrijdag 6 februari
H. Vormsel door onze bisschop
Mgr. Frans Wiertz
19.00 m.m.v. Jeugdprojectkoor
Echtp. Laeven-Contzen (st);
Pierre Rompelberg;

Dinsdag 10 februari
Dagkapel:9.00

Ter intentie van onze parochie;

6 e zondag door het jaar
Kerk:9.45 m.m.v. Dameskoor
Morgenzang
Tiny Brauwers-Zinken (o);
Sjef Habets en ouders Habets-Conjaerts;

Woensdag 11 februari
Dagkapel:19.00
Pierre Keulders (bewoners Min.
Ruysstraat);
Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw
(st);
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Maandag 16 februari
Dagkapel:19.00
Voor de jeugd;

Dinsdag 17 februari

Dinsdag 24 februari

Zeven HH Stichters van de servieten Dagkapel:9.00
Ter intentie van onze parochie;
Dagkapel:9.00
Voor alle vrijwilligers;

Woensdag 18 februari
Kerk:19.00 Aswoensdag m.m.v.
dameskoor Morgenzang
Ouders Deswijzen-Dremmen, BeckersSalden, Margriet,Chris
en Bertien;

Woensdag 25 februari
Dagkapel:19.00

Jrd. Ernest Voncken (st);
Fam. Schnackers-Grooten (st);

Donderdag 26 februari
Dagkapel:8.30

Donderdag 19 februari
Dagkapel:8.30 uur

Ouders Knops –Jorissen, Hub en Albert;
Voor een gezegend levensjaar;

Ter intentie van onze Parochie;

Vrijdag 20 februari
Dagkapel:19.00
Ter intentie van onze Lieve Vrouwe van
Lourdes en de Heilige Bernadette;

Vrijdag 27 februari
Dagkapel:19.00
Uit dankbaarheid;

Zaterdag 28 februari
Zaterdag 21 februari

H. Petrus Damiani, bisschop en
kerkleraar
Kerk:19.00 m.m.v. Dameskoor
Morgenzang
Zwd Harry Stevelmans;
Zwd. Cobie van Nijnanten-Niese;
Leo Kleuters en Trautje Kleuters-Dequelle
(o);
Jrd. echtp. Willie en Maria Laeven-Contzen
(st);
Jrd.Tientje Hensgens-Hamers en Leny
Hensgens-Scheeren (st);
Hubertina Schoonbrood-Herbergs (0);

Zondag 22 februari
1 e zondag veertigdagentijd
Kerk:9.45 m.m.v. Gregoriaans o.l.v.
Louis van de Weyer
Zwd Lambert Vanhommerig;
Nelly Schmetz-Kok (o);
Tiny Brauwers-Zinken (o);
Zef Merx;
Jo en Finy Bertram-Duizings en ouders
Bertram-Schepers;

Maandag 23 februari

H. Polycarpusm, bisschop en
martelaar
Dagkapel:19.00

Kerk:19.00 m.m.v. Dameskoor
Morgenzang
1e Jrd. Johan Maassen;
Jrd. Hamers-Brouns en kinderen, Martin en
Leny;

VORMSEL
Op vrijdag 6 februari wordt het
vormsel toegediend aan de kinderen
van groep 8. Dit jaar zal dit sacrament
worden toegediend door onze
bisschop Mgr. Frans Wiertz.
Het vormsel is het sacrament van de
heilige Geest. Hij wil ons begeesteren
en enthousiast maken voor de dingen
van God. En zoals wij heel ons leven
op weg zijn naar volwassenheid en
volheid van leven; zo wil het vormsel
ons
maken
tot
volwaardige
christenen, die hun geloof zichtbaar
maken in het leven van alledag. Ik
wens de vormelingen en hun ouders
een goede voorbereiding toe. Moge
de kracht van Gods Geest jullie helpen
op de verdere weg door het leven.

Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw (st);
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NAMEN VAN DE
VORMELINGEN:
Bastin Fenne
Bertram Fleur
Bour Kelly
Brauers Vanja
Bröcheler Arno
Bröcheler Tijs
Bulles Sara
Canisius Mirthe
Copier Raf
Daal van Benthe
Debets Jeffrey
Derks Tita
Dumont Ties
Erens Esmee
Franzen Fenno
Frissen Anouk
Gelder van Fleur
Heunen Demi
Heuten Amyra
Hoen Guy
Hounjet Rick
Janssen Stijn
Kikken Chamel
Kleijngeld Kenneth
Kohl Nienke
Lennartz Sanne
Lombardini Laura
Loo Jolie
Meens Danee
Mezoughi Monia
Ortmans Martijn
Otten Brent
Palmen Fee
Pelzer Kevin
Philips Luuk
Ritt Kay
Rompelberg Juliette
Schaap Enzo
Schokker Juul
Sebille van Vanity
Smeijsters Loïc
Sodermans Lieke
Spelthaen Kyra
Sijben Brenna
Vaessens Valerie
Vervuurt Isa
Wetzels Aimee
Windmüller Tom

Kerkdiensten parochie Sint Bernardus

Ubachsberg
Zaterdag 31 jan.
Weekend: 4 de zondag d/h jaar
16:00 Tutta Musica
H. Mis met Kinderzegen
Voor Alice Kallen-Frijns;

Zaterdag 7 feb.
5 de

Weekend:
zondag d/h jaar
19:00 Gregoriaans
Koffie na de Mis
1ste Jrd. Agnes Voncken-Nix;
Hein Claessens (o);
Jrd. Margriet Claessens-Gielkens;
Mireille Steinbusch en wederzijdse
grootouders;
Jrd. Sjir en Fieny Zinzen (st.);

Woensdag 11 feb.
18:40 Rozenkransgebed
19:00

Voor het welzijn van alle dopelingen,
hun broertjes, zusjes en ouders;

18:30
GKZ St. Bernardus
Dialectmis voor de
Dürchströpere
1ste Jrd. Elly Kaelen-Huijnen;
Maria Maas-Voncken (o);
Frits Hamers (o);
Ben Erkens (o);
Leo Winthagen (verj.);
Jrd. Wiel Wiertz (st.);
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);

Annie Franssen-Schijns;
Fam. Jongen-Offermans;
Overleden ouders Franssen en ouders
Moulen;

Zaterdag 14 feb.
6 de

Weekend:
zondag d/h jaar
19:00 Volkszang
Jan de Haas (o);
Jrd. Ria Thewessen-Vliex;
Echtg. Bisschops-Engelen (st.)
Ouders Herberichs-Conjaerts (st.);
Jrd. ouders Kleijnen-Degens (st.);
Jrd. Albert Kleijnen (st.);

ASWOENSDAG 18 feb.
Géén Rozenkransgebed
19:00 Volkszang

Woensdag 4 feb.

18:40 Rozenkransgebed
19:00 Blasiuszegen
Maria Maas-Voncken (o);
Annie Franssen-Schijns;
Ronald Bosten;
Jrd. echtg. Hartmans-van der Heijden
(st.);

Frits Hamers (verj.) (o);
Annie Franssen-Schijns;
Jean Kerckhoffs;
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);
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Zaterdag 21 feb.
Weekend:
1 ste zondag veertigdagentijd
19:00 GKZ St. Bernardus
meerstemming
Hein en Lidwina Voncken-Voncken (o);
Mia Janssen-Deguelle (o);
Ben Erkens (o);
Ouders Scheijen-Habets;
Jrd. Annie Senden-De Bie;
Jrd. ouders Souren-Noteborn;
Jrd. Elly Beckers-Reijnders;
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);

Woensdag 25 feb.
18:40 Rozenkransgebed
19:00
Annie Franssen-Schijns;
Voor de zieken van de parochie;

Zaterdag 28 feb.

Weekend:
2de zondag veertigdagentijd
19:00 Oud Berglijsters
Agnes Voncken-Nix (o);
Tiny Hutschemaekers-Hesdahl (o);
Jrd. ouders Bemelmans-Bisschops en
dochter Eveline;
Jrd. Piet Zinzen en schoonzoon Hub;

KRONIEK

Overleden
SIMPELVELD
4 jan:

Betty Lauvenberg-Snakkers

verpleeghuis Hamboskliniek, v/h Pleistraat

83 jaar

7 jan:

Zr. Maria Wernera

Woonzorgcentrum De Beyart, Maastricht, v/h klooster Simpelveld 89jaar

11 jan:

Annie Bosch-Merx

v.d.Leijenstraat 5

69 jaar

16 jan:

Ietje Knarren-Ploum

v/h Kloosterstraat 35 D

78 jaar

BOCHOLTZ
20-12-2014

Hubertina Schoonbrood-Herbergs Schoolstraat 30

82 jaar

03-01-2015

Lambert Vanhommerig

Steenberg 19

75 jaar

05-01-2015

Cobie van Nijnanten-Niese

Groeneboord 28

75 jaar

07-01-2015

Harry Stevelmans

Europalaan 643 Brunssum

91 jaar

17-01-2015

Enny Knops

Schoolstraat 30

85 jaar

Sterkte aan de familie.

Gedoopt
UBACHSBERG
17 jan:

Yannick Schoonbrood

zoon van Marc Schoonbrood en Martine Kicken

Welkom in onze Kerk.

De Driekoningen van Kinderclub
De Wijnrank.
We vertelden het verhaal
van de 4e Koning,
die ook op zoek was
naar het Jezuskind.
Vandaar: 4 koningen !
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Vrenkeweg 14

Bezoek onze adverteerders

HOVENIERSBEDRIJF SOURETH
voor al uw tuinwerkzaamheden,
grondverzet en (sier)-bestrating
zowel voor de particulier
als de zakelijke markt

de TUINDERIJ
alles voor in en om de tuin o.a.
 vaste planten, hagen, bomen, heesters etc.
 meststoffen, potgrond, tuinturf en boomschors
 decoratie van o.a. gietijzer, leisteen en beton
 houten tuinmeubelen en bloembakken
 gereedschap

Openingstijden:
- Dinsdag tot en met vrijdag
van 13.00 uur tot 17.00 uur
- Zaterdag van 9.00 uur tot 16.30 uur
Rolduckerweg 62 a / b
6422 PT HEERLEN
tel.
045 541 00 66
Mob. 06 51 82 69 70 of 06 51 05 72
vogelvoer, vogelhuisjes. strooizout,
sneeuwscheppen en sledes
betaal tijdelijk 6% BTW i.p.v. 21% op arbeidskosten voor
tuinaanleg en onderhoud
LET OP dit loopt waarschijnlijk 30 juni 2015 af
neem vrijblijvend contact met ons op voor een offerte

Onderlinge begrafenis- en crematievereniging

HELPT ELKANDER
Secretariaat: Irmstraat 43
6369 VM Simpelveld
tel: 045-5442476
e-mail: helptelkander.simpelveld@hetnet.nl

HET BEGRAFENISFONDS VOOR EEN UITVAART OP MAAT.
Wat zijn de voordelen:






Hoge uitkering: De uitkering bij overlijden werd ingaande 1 januari 2015 verhoogd met €400 tot €4.150. 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

Voor een persoonlijke begrafenis die aansluit bij uw wensen! Wilt u een afspraak? Bel of
e-mail met Mw Tatjana Haagen, tel: 045-5442476. e-mail: helptelkander.simpelveld@hetnet.nl
Jarenlange ervaring en neutrale prijsvergelijkingen leert dat de familie bij de afhandeling (en service) van een
sterfgeval verreweg het beste af is bij de plaatselijke, geroutineerde begrafenisonderneming “Haagen".
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zijn bekend: de verdieping van ons gebedsleven.
Vasten, en waarom? Een psalm geeft het
antwoord:”maak jezelf leef en ik, God zal jou
vervullen.” En tenslotte de naastenliefde in de vorm
van de vastenactie.

Parochienieuws Bocholtz
2 februari Maria Lichtmis/ opdracht van
de Heer in de tempel
Op maandag 2 februari viert de kerk de opdracht van
Jezus in de tempel. Precies 40 dagen na zijn geboorte
wordt Jezus, zoals de Joodse Wet dat voorschrijft, in de
tempel opgedragen. Daar wordt hij door Simeon en
Hanna herkend als de Messias, het licht dat schijnt voor
alle volkeren.
Zie ik in Jezus nog een vreugdelicht, een bron van
inspiratie voor mijn leven!? 2 februari is ook de dag van
het godgewijde leven. En vooral, nu paus Franciscus het
jaar 2015 heel bijzonder aan het godgewijde leven heeft
gewijd, mogen wij daar extra aandacht aan besteden.
Godgewijd leven wil zeggen, dat mensen in alles wat zij
doen op God gericht willen zijn. Meestal gebeurt dit in
groepsverband (gemeenschap) en verbindt men zich
door een belofte aan een bepaalde spiritualiteit. In feite
echter wordt van ons allen verwacht, dat wij in onze
agenda plaats maken voor God, opdat Hij in ons de
gaven van het Doopsel tot ontplooiing kan brengen. Wij
willen op 2 februari dan ook heel bijzonder bidden voor
deze gemeenschappen van godgewijd leven in ons
bisdom, opdat er ook in de toekomst bij ons veel oases
van stilte en gebed zullen zijn.
Tijdens de Eucharistie van 2 februari worden kaarsen
gezegend en ontstoken. Dit symbool wil een oproep
zijn aan ons; durf ik het Licht van Christus te delen met
anderen.

Blasiuszegen
Op maandag 2 februari en dinsdag 3 februari wordt de
Blasiuszegen uitgedeeld. Deze zegen is bedoeld om bij
God bescherming af te smeken tegen keelpijn en alle
andere kwalen. De belangrijkste kwaal is misschien het
tekort aan geloof en vertrouwen in Gods
voorzienigheid.

Veertigdagentijd
Op woensdag 18 februari begint de Veertigdagentijd.
Wat is de bedoeling van deze tijd voor Pasen? Het
openingsgebed van de 1e zondag van de
Veertigdagentijd geeft ons een antwoord. Er staat daar:
dat wij door de jaarlijkse oefeningen van deze gewijde
tijd mogen komen tot het beter begrijpen en ‘smaken’
van Jezus’ betekenis voor ons leven. En de oefeningen

Kerkbijdrage
Wat is de kerk mij waard? Kerkbijdrage betalen omdat de
kerk mij wat waard is!

Praten over geld is niet eenvoudig elke vereniging heeft
echter een minimum aan financiën nodig om te kunnen
functioneren. Niet voor niets dat elke vereniging
contributie vraagt van haar leden.
In feite geldt dit alles ook voor onze parochie. Wij
organiseren ook van alles voor onze leden om te
proberen het leven MET Jezus aan de gang te houden.
Zonder geld kan echter ook de parochie niet vooruit.
Wij kennen geen verplichte contributie met alle
gevolgen van dien. Hier bij ons in Bocholtz doet op dit
moment maar een heel klein percentage van de
parochianen mee aan de kerkbijdrage. Dit heeft als
gevolg, dat wij als parochie interen.
Nu hoeft een parochie geen winst te draaien. Er zal
echter wel een reserve dienen te zijn om met name
renovaties aan ons groot kerkgebouw ook in de
toekomst te kunnen betalen.
Doe mee en zorg voor de toekomst van ons
kerkgebouw en meer nog voor de toekomst van onze
parochiegemeenschap.
Pastoor P.Pierik

Terugblik Gezinsmis 24 december
Op kerstavond 24 december jl. werd tijdens de
gezinsmis in de Jacobuskerk te Bocholtz het
eeuwenoude Kerstverhaal uitgebeeld.
Kinderen van de groepen 7 en 8 van de Brede school
Bocholtz speelden de rollen van Jozef, Maria, de
herders, de engelen, de herbergier, de heraut en de
vertellers. Jezus werd dit jaar gespeeld door Sterre
Maes, de jonge telg van familie Maes-Vaessen.
De vele aanwezige jonge gezinnen genoten van het
mooie schouwspel: Kerst kon nu echt beginnen.
Op de volgende pagina een aantal foto’s.
Werkgroep kindernevendienst
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Parochienieuws Bocholtz
Jubileum koor Bocholtz
In de aanloop naar het 150-jarig jubileumfeest van Kerkelijk Zangkoor St. Joseph Bocholtz, dat op 23, 24 en 25
oktober 2015 gevierd wordt, geven diverse koren een
gastoptreden in de kerk van Bocholtz.
Harmonia Simpelveld beet de spits af op 11 januari jongstleden. Zij verzorgden een geweldig optreden. In een
prachtig versierde kerk genoten velen van de kleine orgelsolomis van Joseph Haydn. Wij kijken terug op een
geslaagde morgen en een goed begin van ons jubileumjaar .

Op zaterdag 7 februari tijdens de mis van 19.00 uur kunt u
genieten van de zangkunsten van zangkoor Jokola. In
1981 werd zangkoor Jokola van de Langeberg uit Brunssum opgericht .
Het koor telt 50 zingende leden en staat onder leiding
van dirigent en toetsenist Ralph Hamer.
Het doel van Zangkoor Jokola is om de leden met plezier,
uitdagende stukken te laten zingen. Choreografie speelt
daarbij een belangrijke rol. Het repertoire van Jokola beweegt zich richting moderne maar ingetogen popmuziek.
Op deze manier biedt Jokola haar leden een zinvolle vrijetijdsbesteding. Jokola is zeer actief en timmert nog
steeds aan de weg. In 2014 heeft Jokola weer deelgenomen aan verschillende activiteiten zowel binnen als buiten Brunssum. Op 20 juni 2015 staat een geheel eigen
verzorgd concert op het programma van Jokola in de Pelgrimskerk in Brunssum. De gastoptredens in de kerk van
Bocholtz is voor iedereen gratis toegankelijk.
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Wij verlaten Lourdes weer op vrijdag 24 april en zijn
thuis op zaterdag 25 april 2015.
Op de heen- en terugreis wordt er overnacht in hotels
respectievelijk in Chatereaux en Nevers.

Nieuws van tienergroep Joy
Bij onze eerstvolgende bijeenkomst op vrijdag 30
januari ontvangen wij Joep Heuts, maatschappelijk
werker van Impuls. Hij komt met ons praten over
internetgebruik en de gevaren daarvan. Bijeenkomst
begint om 20.00 uur in de bekende ruimte onder de
kerk in Bocholtz, nabij de buitentrappen van de
sacristie. Alle kinderen vanaf 11 jaar zijn welkom.

De kosten zijn € 580,00 p.p. bij een 2 persoonskamer en
een toeslag van € 130,00 p.p. voor 1 persoonskamer.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij:




Verder is er op vrijdag 6 maart een korte
vastenbezinning. En krijgen wij informatie over het doel
van de vastenactie dit jaar: stichting Holland huis, die
zich inzet voor kansarme kinderen uit Polen. Tevens
gaan wij collages maken voor de vastenactie. Hiervoor
hebben we veel hulp nodig. Op zaterdag 14 maart,
19.00 uur, is er dan vervolgens een mis in Bocholtz met
medewerking van tieners. Aansluitend een gezellige
avond in onze ruimte met koffie en vlaai voor alle
kinderen en parochianen. Het gebak wordt door onze
tieners zelf gebakken en opbrengst is voor de
vastenactie. Van harte welkom!
Tienergroep Joy
Gerwin, Ine, Betsy, Nicole en Paul.
Aanmelden voor 30 januari en de
volgende bijeenkomsten via:
aanmelden@tienergroepbocholtz.nl of
via Ine (045-5444272) of
via Gerwin (045-5443984).

Het Dekenaat Gulpen gaat dit
jaar weer naar Lourdes
Al heel wat jaren gaat het Dekenaat Gulpen
naar Lourdes, het- geen wij in dit nieuwe
jaar weer organiseren. De vertrek datum is
vastgelegd op zaterdag 18 april 2015, er
wordt op die dag in de vroege morgen
vanuit Gulpen vertrokken. De juiste tijd van
vertrek wordt nog nader bekend gemaakt.
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Diaken Fons Bessems

Looierstraat 18,

6271 BB Gulpen

Tel. 043-8518737;

Dhr. Toine Huls

Groeneboord 5,

6351 EC Bocholtz

Tel. 045-5441423;

www.parochiesimpelveld.nl

Ook voor koffietafels en al uw feesten!

Vroenhofstraat 1
6369 AP Simpelveld
045 - 544 13 72
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ADRESSEN
Pastoor R. Pisters, pastoor te Simpelveld en Ubachsberg / ass. Bocholtz
Pastoriestraat 15, 6369 AN Simpelveld
T: 045-544 18 18
E: pisters@parochiesimpelveld.nl
(vrij: maandag)
Pastoor P. Pierik, pastoor te Bocholtz / ass. Simpelveld en Ubachsberg
Past. Neujeanstraat 8, 6351 GK Bocholtz
T: 045-544 12 52
E: pastoorpierik@parochiebocholtz.nl
(vrij: donderdag)
Parochiekantoor Parochiezaal Simpelveld
Pastoriestraat 15, 6369 AN Simpelveld
Open: Dins-, woens-, donderdag 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: parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl
W: www.parochiesimpelveld.nl
B: NL15 RABO 0147 5993 50
NL74 INGB 0001 4436 00
Voor betaling misintenties:
NL43 RABO 0147 5015 55
Parochiekantoor Pastorie Bocholtz
Past. Neujeanstraat 8, 6351 GK Bocholtz
Open: Dinsdagmorgen 9.30 - 12.15 uur;
Woensdagmorgen 9.30 - 12.00 uur
T: 045-544 12 52
E: jacobusbode.bocholtz@gmail.com
W: www.parochiesimpelveld.nl
B: NL88 RABO 0107 9917 72
Parochiekantoor Pastorie Ubachsberg
Kerkstraat 28, 6367 JE Ubachsberg
Open: Dinsdag van 10.00 -12.00 uur;
Woensdag na de avondmis
T: 045-575 12 01
E: sint.bernardus@xs4all.nl
W: www.parochiesimpelveld.nl
B: NL 82 RABO 0151 8008 63
NL 27 INGB 0001 0559 61
Voor betaling misintenties:
NL07 RABO 0151 8096 82
Contactpersonen Kostersteam:
Simpelveld: Dhr. P. Possen
Bocholtz: Dhr. J. Steinbusch
Ubachsberg: Dhr. J. Driessen

T: 045-544 04 27
T: 045-544 45 77
T: 045-575 28 86

COLOFON
Volgende uitgave 24 februari. Inleveren kopij tot 13 februari.
Opgeven van misintenties tot uiterlijk 17 februari.
E: redactie@parochiesimpelveld.nl

E: jacobusbode.bocholtz@gmail.com
Oplage
Simpelveld 2.850 stuks / Bocholtz 2.650 stuks /
Ubachsberg 770 stuks

Misintenties

Gezinsviering Kerstmis 2014 Ubachsberg

Kosten Simpelveld en Ubachsberg: € 10,- door de week; € 20,weekend en feestdagen.
Kosten Bocholtz: € 7,- door de week; € 20,- weekend en feestdagen.
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