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Een naaste kun je alleen worden door de ander niet te
ontlopen als deze op je weg komt.
Een naaste is een reisgenoot in je leven die aandacht
en hulp verdient.
Als een naaste je weg kruist kunt je het niet zomaar af
laten weten.

Vanuit de ogen van de naaste kijkt God mij aan en doet
Hij een beroep op mij.
Zoals ik een beroep op Jezus doe.
Door de opstanding van Jezus Christus mag ik
reisgenoot van God zijn.
De nacht is voorbij gegaan en de nieuwe dag is
aangebroken.
Ik mag in het Licht van God leven en omzien naar de
naaste.
(Johan van den Berg)

Een leerling vroeg aan zijn meester:
“Meester, weet u wanneer de nacht eindigt en de dag
begint?

“Vasten betekent voor mij: meer
ruimte maken voor God in mijn
leven. Vorig jaar besloot ik om mijn
laptop en smartphone uit te zetten om tien uur ’s
avonds, liefst eerder. Hierna kon ik in alle rust wat
lezen en bidden. Uit die Vastentijd zijn mooie vruchten
voortgekomen. Daarom probeer ik sindsdien een
gewoonte te maken van die rustige uurtjes ’s avonds.”

Is het als je verschil ziet tussen een schaap
en een hond?”
“Nee,” zei de meester.
'Is het als je verschil ziet tussen een bloem
en een boom?”
“Nee,” zei de meester weer.
“De nacht eindigt en de dag begint als je
kunt zien wie je naaste is.”
(Lijda Hammenga, uit ‘Moet je horen!’)
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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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Witte Donderdag 2 april
Simpelveld:

19.00 uur waarna aanbidding tot 20.30
uur

Bocholtz:

19.00 uur waarna heilig uur.

Goede Vrijdag 3 april
Simpelveld:

14.00 uur kruisweg in Hellingbos (bij
slecht weer in de kerk)

Bocholtz:

15.00 uur herdenking Jezus’ lijden en
sterven.
19.00 uur kruisweg.

Ubachsberg: 16.00 uur kruisweg
Paaszaterdag 4 april
Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg:
20.00 uur Paaswake.
Paaszondag 5 april

Overzicht vieringen Goede Week en Pasen

Simpelveld:

9.45 uur.

Bocholtz:

9.00 en 11.00 uur.

Ubachsberg: 11.00 uur.
Paasmaandag 6 april
Simpelveld:

11.00 uur.

Bocholtz:

9.00 en 11.00 uur.

Ubachsberg: 9.45 uur.

Boeteviering
Simpelveld:

Dinsdag 31 maart 19.00 uur.

Bocholtz:

Dinsdag 31 maart 19.00 uur.

Ubachsberg: Woensdag 1 april 19.00 uur.
Palmpasen 28 en 29 maart
Simpelveld:

zaterdag 17.45 en zondag 11.00 uur H. Mis
met palmzegening.
zondag kindernevendienst.

Bocholtz:

zaterdag 19.00 uur Gezinsviering met
zegening Palmpasenstokken.
zondag 9.45
palmzegening.

uur

Hoogmis

met

Ubachsberg: zaterdag 19.00 uur H. Mis
palmzegening: kindernevendienst.

met

Biechtgelegenheid
Bocholtz:

Goede Vrijdag van 17.00 tot 17.30 uur.

Simpelveld en Ubachsberg: Biechtgesprek volgens
afspraak thuis of op de pastorie: bel uw pastoor.
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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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Ditmaal een reis met de bus. Voor mensen met
vliegangst een uitgelezen kans.
Vertrek op 13 november en terugkeer op 20 november
2015.
Op de heen- en terugweg is in Zwitserland een
overnachting gepland.
In Rome verblijven we 4 volle dagen en is er een vol
programma .
De reis is daarom alleen bedoeld voor mensen die goed
kunnen lopen.

loopt langs de route die de pastoor van de Oude Kerk
op 15 maart 1345 liep. Deze pastoor was getuige van
een eucharistisch wonder in het huis van een zieke man
aan de Kalverstraat en droeg het heilig Sacrament (de
hostie) terug naar de Oude Kerk. Meer hierover op:
www.destille-omgang.nl
Wilt u deze indrukwekkende STILLE tocht in het duister
door bruisend Amsterdam meemaken geeft u zich dan
op via onderstaande personen.

De kosten zijn 710 euro, op basis van half pension.

Vertrokken wordt zaterdag 21 maart om 19.30 uur,
opstapplaats bushalte Wilhelmina straat te Bocholtz en
om 19.40 uur vanaf de Markt te Simpelveld.

De reis gaat alleen door als er voldoende inschrijvingen
zijn.

Zondag morgen rond 7.00 uur zullen we weer terug zijn
in Bocholtz en Simpelveld.

Inlichtingen en opgave bij pastor F. de Haas,

De deel name per persoon is € 22.00.

tel. 06 5906 6767.

Zij die mee willen gaan kunnen zich opgeven tot vrijdag
13 maart 2015 bij:

Deze bidtocht zal plaats vinden in de nacht van
zaterdag 21 maart op zondag 22 maart. Ieder jaar in de
maand maart lopen duizenden christenen in zwijgende
verbondenheid de ‘Stille Omgang'. Een stille nachtelijke
pelgrimstocht door het centrum van Amsterdam die

Frans Bastin, Oude Smedestraat 4, Bocholtz, tel 0455443347.

Dhr. Brauwers, Dorpsstraat 10 Simpelveld.
Dhr. Jo Pieters, Kerkstraat Ubachsberg.

KOM JIJ OOK NAAR DE

KINDERCLUB ?
Hallo kinderen,
de volgende kinderclub is weer op

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

VASTENTIJD
Eigen bijdrage: 1 euro.
groetjes van pastoor, Wilma, Nicole, Alexandra
en Mariëlle.

Volgende data kinderclub:
8 april - 13 mei - 3 juni – 1 juli
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Parochienieuws
Simpelveld Ubachsberg
Dit jaar kunt u wederom
huispaaskaarsen bestellen.
Het
invulformulier
ligt
achter in de kerk. Vanaf
Pasen kunt u de kaarsen
ophalen in de kerk.

In Simpelveld is er koffiedrinken op zondag 22 maart na
de H. Mis van 11.00 uur in het parochiezaaltje
In Ubachsberg op zaterdag 7 maart na de avondmis.

In Ubachsberg was er op zaterdag 31 januari een
gezinsviering met kinderzegen en kwamen de
doopouders van 2014 uit Simpelveld en Ubachsberg het
naamplaatje ophalen van hun dopeling. Vooraf was er
een gezellige ontmoeting op de pastorie met alle
doopouders en hun kids. Zie foto’s:
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Simpelveld
Zaterdag 28 februari

Zaterdag 7 maart

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);
Leo Grond (nms. bew. Beau Repart);
Jrd. ouders Hartmans-Senden;

Lucie Ernes-Franssen (o);
Jrd. Pierre Lemmens en Corrie LemmensSenden (st);
Jrd. Gabriel Nijholt (st);
Vic Gehlen (nms. buurt);
Jrd. Keetje Packbier-Reijnders;
Annie Wings-Frusch (o);

Jrd. Philomene Bosten-Cremer;

Zondag 8 maart

Zondag 1 maart
Zwd. Peter Lemke;
Henny Lemke-van Wagenveld (o);
Jrd. ouders Otto en Tieneke LemkeEggen (st);
Leo Heuts (o);
Math Thewessen (o);
Jrd. Mathieu Hameleers (st);
Angeline Lardinois-Schuurman;
Anna en Toon Eijkemans-Hamerlinck;
Jrd. Jo en Tiny Merx-Bodelier;

Dinsdag 3 maart
Zwd. Ietje Knarren-Ploum;

Jrd. ouders Knols-Gulikers (st);
Jrd. echtp. Roijen-Eijssen en zoon Egid
(st);
Jrd. Jan en Catharina Schmitz-Wauben
(st);
Math en Rob Grooten (nms. Tiny en
mam);
Harrie Otten en b.g.v. 80e verjaardag;

Voor de intenties uit het intentieboek in de
kerk;

Zwd. Mathieu Bodelier;
1e jrd. Mai Janssen (o);
Voor overleden gelovigen (st);
Aloys Dautzenberg en Clara Dautzenberg
-Leerssen (o);
Angeline Lardinois-Schuurman;
Ouders Houppermans-Vijgen en Jos
Houppermans;
Uit dankbaarheid;
Jrd. ouders Merx-Bartholomé en zoon
Jan;
Jrd. Harrie Hassert;
Jan Bemelmans;

Dinsdag 10 maart

Echtp. Huveneers- van Ophoven (st);

Ouders Broekmans-Horbach (st);
Overl. ouders en kinderen Xhonneux (st);
Thea Sauren;

Donderdag 19 maart

Donderdag 5 maart

Vrijdag 6 maart

Zondag 15 maart

Dinsdag 17 maart

Donderdag 12 maart

Voor de zieken van onze parochie;

René Schlechtriem (v.w. verjaardag) en
voor wederzijdse grootouders;
Harry en Annie Bisschoff-Hendriks;
Jrd. ouders Engels-Baggen en ouders
Engels-Herresma;
Regina Rinckens-Grosjean;
Hub Schröder;

Jrd. ouders Colleye-Pieters en fam. (st);
Echtp. Gotschalk-Knops (st);
Sjef Bodelier;

Jrd. ouders Heyenrath-Sommer (st);

Zaterdag 14 maart

Zwd. Bertha Crutzen-Ploumen;
1e jrd. Finy Bartholomé-Simon (o);
Jrd. ouders Jo en Maria Muijrers-Creusen
(st);
Betty Lauvenberg-Snakkers (o);

Pagina 8

Zwd. Lieske Joha-van de Waarsenburg;
Zwd. Annie Voncken-Bröcheler;
Zwd. Sjef Schaapkens;
Jrd. Peter Smeets en Barbara SmeetsBerg (st);
Leo Grond (o);
Joep Breemen (v.w. verjaardag);

Zondag 22 maart

Zaterdag 28 maart

1e jrd. Mia Storms (o);
1e jrd. Trees Smeets-Laheij (o);
Winand Kohl (o);
Clara van Loo-Kruijen (o);
Jrd. pastoor Vreuls (st);
Jrd. Tiny Jongen-Knops;
Sjef Engelen (v.w. verjaardag);

1e jrd. Jeu Mayntz;
Pierre Schrijvers (o);
Thei Weijers (o);
Juliana Bisschops-Otten (o);
Jrd. Jup Horbach tevens voor kleinzoon
Dave;
Leo Grond (nms. bew. Beau Repart);

Dinsdag 24 maart

Zondag 29 maart

Sjef Frijns (o);
Ouders Vrusch-Vaessen en zoon Piet;
Jrd. Jan en Lies v.d. Linden-Hamers (st);
Hub Strouven;

Dinsdag 31 maart
Voor alle parochianen;

Voor alle parochianen;

Donderdag 26 maart
Giel en Bertha Xhonneux (st);

1e jrd. Math Thewessen (v.w. verjaardag)
(o);
Twan Mousset (v.w. verjaardag) (o);
Michelle

Koch

Stampstraat 36

Op donderdag 12 maart ontvangen 39 jongens en
meisjes uit handen van onze bisschop, Mgr. Frans
Wiertz, het H. Vormsel. De viering vindt plaats om 18.30
uur in de Remigiuskerk te Simpelveld.

Kjell

Krause

Pannisserweide 19

Kim

Lanckohr

Bocholtzerweg 10

Isis

Leclaire

Romeinenstraat 7

Hieronder de namen van de vormelingen.

Laudy

Linssen

Stevensweg 251 Heerlen

Wij wensen hen proficiat en een zegenrijke toekomst.

Daan

Loo te

Huls 78

Philipp

Richter

Bosschenhuizen 7A

Luna

Römkens

Stampstraat 34

Lieke

Rutten

St. Remigiusstraat 3

Camiel

Schnackers

Lange Graaf 5

Job

Schöller

van Werschstraat 9

Sino

Schoonbrood

Pannisserweide 50

Esmée

Souren

Hartjensweg 1

Juul

Steinbusch

Stationstraat 7

Dwanja

Sterken

Brandstraat 159

Jarno

Twikler

Bouwensstraat 10

Dylan

Vaessen

Molsberg 82

Zoë

Verhiel

Baaksstraat 40

Linda

Waarsenburg v.d. Huls 97

Fenne

Waghemans

Haembeukerstraat 4

Mette

Wieland

Moogstraat 17

Lisa

Willems

Pannisserweide 34

Tessa

Witte

Huls 96

Lonne

America

Schiffelderstraat 7

Stefan

Bey

Diddenstraat 28

Fynn

Bijlsma

Huls 22

Sam

Bodelier

Vincentiusstraat 4

Sterre

Bormans

Steenstraat 6-8

Deffney

Brabant

St. Remigiusstraat 65

Nina

Caris

Norbertijnenstraat 37

Ruben

Claessens

Zaunbrechersstraat 23

Rim

Crutzen

Bosschenhuizen 10

Marc

Everartz

Grachtstraat 11

Jarno

Franssen

Patersplein 6

Luc

Frissen

Kanthuisstraat 24

Gio

Habets

Romeinenstraat 5

Milou

Hollands

Puntelstraat 22

Laurent

Huppertz

Koolhoverweg 41

Shakira

Italiaander Stampstraat 77A

Bocholtz

Bocholtz

Bocholtz
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Bocholtz
maandag 18.30 uur (+aanbidding)
woensdag en vrijdag 18.40 uur
Dagkapel

Coby Nijnanten-Niese (buurt
Groeneboord);
Jrd. ouders Haagen-Wetzels en zonen
Jeu, Herman en Leo;
Jrd. ouders Bleylevens-Possen;

Zondag 1 maart

Zondag 8 maart

Zwd. Enny Knops;
Jrd. Math Huppertz (st);
Jrd. ouders Bardoul-Hamers;
Giel Simons en zus Maria Simons;
Jrd. ouders Steinschuld-Jorissen;

Zwd. Math Schuncken;
Pierre Keulders (o);
Jrd. Netje Toorens-Steinschuld (st);

Maandag 9 maart

Jrd Adéle Rokka-Höppener (st);
Lambert Vanhommerig (o);

Maandag 16 maart
Voor de jeugd;

Dinsdag 17 maart
Ter intentie van onze parochie;

Woensdag 18 maart
Uit dankbaarheid;

Donderdag 19 maart

Maandag 2 maart
Voor alle vrijwilligers van onze parochie;
Ter intentie van onze parochie;

Dinsdag 3 maart

Dinsdag 10 maart
Ter intentie van onze Lieve Vrouwe van
Lourdes en de Heilige Bernadette;

Voor de intenties uit het intentieboek;

Woensdag 11 maart

Woensdag 4 maart
Ter intentie van onze parochie;
Mej. Derikx (st);

Donderdag 5 maart
Uit dankbaarheid;

Vrijdag 6 maart
Nettie Koll-Heckmans (o);
Echtp. Laeven-Contzen (st);

Zaterdag 7 maart

Lenie Scheeren-Haagen (o);
Hub en Mia Heijenrath-Vleugels (o);
Marjo Lux-Zinzen;
Liesje Loneus-Hamers (o);
Maria Jansen-Kohl;
Frans Mennens (o);
Jrd. ouders Vleugels-Stassen (st);
Jrd. echtg. Franssen-Bruls (st);

Donderdag 12 maart

Voor de levende en overleden leden van
SOOS ST. JOSEPH

Vrijdag 20 maart
Voor de levende en overleden leden van
W.S.V. NOAD;

Zaterdag 21 maart

Uit dankbaarheid;

Vrijdag 13 maart
Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw (st)

Zaterdag 14 maart
Truus Hodiamont-Seroo;
Ralf Coerver (verjaardag);
Jrd. ouders Lambert Hünen en Maria
Huppertz en zonen (st);
Jrd. Sjir Stauvermann (st);
Jrd. Jan Coerver;
Jrd. Els en Wiel Coerver-Goebbels;
Jrd. ouders Bleylevens-Habets (st);

Zondag 15 maart

Pierre Keulders (bewoners Min.
Ruysstraat);
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Leo Kleuters en Trautje Kleuters-Dequelle
(o);
Jrd. ouders Thewissen-Höppener (st);
Hubertina Schoonbrood –Herbergs (o);
Jrd. Leo en Liza Huppertz (st);
Enny Knops (o);

Zondag 22 maart

Jrd. familie Schneiders (st);
Jrd. ouders Wiel en Agnes MuijrersJanssen, Frans en Marie-José MuijrersBleylevens en Math van Bergen (st);
Zef Merx;

Maandag 23 maart
Joep Hupperets;
Uit dankbaarheid;
Jrd. ouders Hassert-Kaldenbach (st);

Dinsdag 24 maart

Woensdag 25 maart

Echtp. Schrijvers-Wintgens (st);
Jrd. ouders Leunissen-Nijssen;
Jrd. ouders Cobben-Raumans;
Leo Sparla en familie Sparla;
Max Bauer;

Donderdag 26 maart

Vrijdag 27 maart

Maandag 30 maart

Jrd. Hein Hermans
Voor de intenties uit het intentieboek;

Ouders Knops – Jorissen, Hub, Albert en
Enny

Zaterdag 28 maart

Dinsdag 31 maart

Jrd Wiel Coerver,Winand Coerver, Helma
Coerver-Peters en Ger Coerver(o);
Jrd. Jo Bonten (st);
Jrd. ouders Grooten-Bours (st);
Jrd. ouders Hünen-Huppertz (st);
Jrd. Wiel en Mathieu Schrijvers (st);
Lambert Vanhommerig (buurt);

Zondag 29 maart

Jrd. ouders Bosch-Mahr (st);
Ouders Havenith-Packbeers en broer Nico
Havenith en Miel Nicolaye (Sophia en
Jacob);

Ter intentie van onze parochie;

Op zaterdag 14 maart 19.00 uur is er in de Jacobuskerk een
gezinsviering met medewerking van de tienergroep Joy
met als thema de vastenactie. U bent allen van harte welkom.

De ziekencommunie wordt in maart rondgebracht op vrijdag 7 maart op de gewone tijd. Indien iemand ook de
Communie aan huis wil ontvangen, kan hij/ zij contact opnemen met de pastoor Pierik (tel.5441252).

Op woensdagavond is er een gezongen hoogmis in onze
kerk vanwege het feest van Maria Boodschap. God laat via
de engel Gabriël aan Maria vragen: Wilt U de moeder worden van Mijn Zoon? In feite wordt die vraag ook aan ons
gesteld: mag God mijn handen en voeten en vooral ook
mijn hart lenen, opdat Jezus’ goedheid ook nu tastbaar
wordt voor de wereld? Tot ziens op woensdag 25 maart
Elke eerste dinsdag van de maand organiseren wij op de om 19.00 uur.
pastorie te Bocholtz een bijeenkomst om ons geloof te
verdiepen. Iedereen is van harte welkom. Wij beginnen
Op zaterdag 28 maart 19.00 uur wordt er een
altijd om 13.30 en de bijeenkomst duurt anderhalf uur. De
gezinsviering georganiseerd vanwege Palmzondag. U
bijeenkomsten zijn normaal gesproken in de pastorie.
bent allen van harte welkom in de Jacobuskerk.
Op 19 maart viert de Kerk de heilige Jozef. Aan hem heeft
God Zijn Zoon als mens toevertrouwd. Jozef is de man van
de geloof, die ons uitnodigt om ook onszelf manmoedig
over te geven aan God in Jezus Christus
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Ubachsberg
Woensdag 4 maart.
Annie Franssen-Schijns;
Ronald Bosten;
Ouders Pieters-Groven;

Zaterdag 7 maart.

Jrd. Funs Haesen (st.);
Jrd. ouders Lardinois-Souren (st.);
Jrd. ouders Kleijnen-Weerts (st.);

Woensdag 11 maart.
Annie Franssen-Schijns;
Fam. Jongen-Offermans;
Overledenen v.d. fam. JanssenRamakers;

Zaterdag 14 maart.

Zaterdag 21 maart.

Tiny Hutschemaekers-Hesdahl (o);
Mia Janssen-Deguelle (o);
Hein en Lidwina Voncken-Voncken (o);
Jan de Haas (o);
Zef Borghans (o);
Hein Claessens (brt.ver. Kerkstraat);
Harie en Anneke Zinzen-Kleijnen;
Jrd. ouders Baumgartner-Zühl (st.);
Ouders Herberichs-Conjaerts (st.);
Leo en Anny Voncken-Keulartz (verj.
Anny);

Woensdag 1 april.

Annie Franssen-Schijns;
Ronald Bosten;
Jan de Haas (brt Oude Schoolstraat);

Woensdag 25 maart.

Annie Franssen-Schijns;
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);
Jrd. Henri Groven-Senden (st.);

Zaterdag 28 maart.

Ben Erkens (o);
Jrd. Tiny Colen-Hartmans;
Aad Martens;
Echtg. Bisschops-Engelen (st.);
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);
Jrd. ouders Crombach-Hundscheidt
(st.);
Jrd. ouders Klinkenberg-Meertens tevens voor dochter Els en zoon Sjef (st.);

Woensdag 18 maart.

Maria Maas-Voncken (o);
Ben Erkens (o);
Frits Hamers (brt.):
Ouders Pieters-Groven;
Jrd. echtg. Keulartz-Donners (st.);
Jrd. ouders Habets-Delahaye (st.);
Jrd. ouders Sijben-Roijen (st.);
Jrd.Bernardien Borghans (st.);

Annie Franssen-Schijns;
Jrd. pastoor Jozef Crombag (st.);

Kinderzegen Maria Lichtmis
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Overleden
23 jan:

Mathieu Bodelier,

Dorpstraat 5b,

85 jaar

26 jan:

Peter Lemke,

Romeinenstraat 11,

62 jaar

28 jan:

Lieske Joha-van de Waarsenburg, Rolduckerweg 11,

95 jaar

30 jan:

Bertha Crutzen-Ploumen,

Zorgcentrum Bocholtz, v/h Bosschenhuizen,

80 jaar

3 febr:

Annie Voncken-Bröcheler,

St. Georgestraat 26,

73 jaar

8 febr:

Sjef Schaapkens,

Zorgcentrum Bocholtz, v/h Huls,

86 jaar

13 febr:

Marij Kleijkers

Meezenbroek - Heerlen

59 jaar

25 jan:.

Math Schuncken

Prickart 32

67 jaar

28 jan:

André Kleuters

Slakkenweiden 1 Hoensbroek

61 jaar

Sterkte aan de familie.

Gedoopt
14 febr:

Viënna Bekkers, dochter van Randy Bekkers en Inge Heuts,

Clara Feystraat 3

Welkom in onze Kerk.

Schrijnende werkelijkheid

Het is ‘de parel van de Indische Oceaan’. En de meeste
toeristen die Sri Lanka bezoeken, zullen dat beamen:
hagelwitte palmstranden, uitgestrekte oerwouden,
wilde olifanten, schitterende tempels en eeuwenoude
heilige koningssteden vormen de hoogtepunten van
menig rondreis over het eiland. Het voormalige Ceylon
is ook beroemd vanwege de prachtige theeplantages,
waar fotogenieke theepluksters vrolijk lachend voor je
poseren in de stralende zon. Lotusbloemen op je
hotelbed en een vriendelijk brandend kokosolielampje
op je nachtkastje: hier lijkt alles inderdaad schoonheid,
vrede en harmonie.

Achter die glanzende toeristenfolders gaat echter een
schrijnende werkelijkheid schuil. Veel mensen in Sri
Lanka moeten leven van een paar euro per dag. Wie
buiten de gebaande toeristenwegen kijkt, ziet dan ook
de armoede: sloppenwijken, mensen die op straat
leven, piepkleine lemen hutten, gebrek aan schoon
water, gebrek aan deugdelijk sanitair, levensgevaarlijke
elektrische voorzieningen… Zeker op de theeplantages
zijn de omstandigheden vaak schrijnend. De mensen
hier leven zeer geïsoleerd in de beruchte ‘linerooms’ meestal weinig meer dan aan elkaar gebouwde kamers
- ze hebben nauwelijks toegang tot de wereld buiten de
plantage, schoon water en goed sanitair ontbreken en
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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".

Pagina 14

ondanks hun lange werkdagen en het zware werk,
verdienen ze onvoldoende om hun kinderen goed te
eten te geven en naar school te sturen.
Tot overmaat van ramp kiezen veel vrouwen ervoor om
naar het rijke Midden-Oosten te gaan. Daar is veel vraag
naar huishoudelijke hulp. De vrouwen laten hun jonge
kinderen achter in de hoop voldoende geld te kunnen
verdienen om hun gezin te onderhouden en om een
goed huis te kunnen bouwen. De realiteit is echter
anders en voor de meeste vrouwen en hun gezinnen
zijn de problemen na terugkomst alleen maar groter
geworden.

Campagneproject 2015
Het campagneproject van Vastenaktie 2015 richt zich op
het jongerenwerk van het bisdom Kandy in Sri Lanka.
Dit bisdom ligt in het midden van het eiland: het
beroemde theeplantagegebied. De theeplantages zijn
in de 19e eeuw door de Engelsen aangelegd. Zij haalden
Tamils uit India om op de plantages te werken, in feite
als slaven. Deze ‘thee-Tamils’ leven nog steeds op de
theeplantages in kleine, gesloten gemeenschappen. De
dorpen zijn zeer geïsoleerd, de mensen verdienen
nauwelijks voldoende om van te leven en het ontbreekt
aan basisvoorzieningen als schoon water, sanitair,
openbaar vervoer en onderwijs. Veel vrouwen werken
voor een paar euro per dag als theeplukster of
vertrekken naar het buitenland, veel mannen zijn
werkeloos en hebben een alcoholprobleem. De
kinderen worden daardoor slecht begeleid en verlaten
vaak voortijdig hun school. Ze gaan op jonge leeftijd
werken of zwerven langs de straat.
Via het jongerenwerk wil het bisdom Kandy de kinderen
en jongeren van de theeplantages zelfstandig en
zelfbewust maken. Door middel van een groot aanbod
aan trainingen en workshops stimuleren de
stafmedewerkers kinderen en
jongeren hun schoolopleiding
af te maken en een
voorbeeldfunctie
in
de
samenleving te vervullen.
Concreet betekent dit dat het
bisdom
bijvoorbeeld
kinderarbeid
ontmoedigt,
bijeenkomsten en trainingen
organiseert over thema’s als
‘persoonlijk leiderschap’ en
‘geweldloos
samenleven’,

maar ook computercursussen en bloeddonatiecampagnes initieert. Daarnaast zorgt het bisdom
bijvoorbeeld voor extra opvang en begeleiding voor
basisschoolleerlingen na schooltijd en worden kleine
bibliotheekjes ingericht in de dorpjes op de
theeplantages. De kinderen kunnen hier na schooltijd
terecht voor bijvoorbeeld extra lessen en hulp bij hun
huiswerk.

Een bijdrage voor Vastenaktie is welkom op
rekeningnummer NL21 INGB 000 300 0046 ten name
van Vastenaktie bisdom Roermond te Roermond. U
kunt uw bijdrage ook geven via de offerblokken die
achter in uw kerk staan.

Dinsdag 10 maart 2015, 18.00 uur: Solidariteitsmaaltijd
voor Sri Lanka in pastorie Ubachsberg. Een heerlijke
Srilankaanse maaltijd, gekookt door leerlingen van het
Sophianum. Kosten € 15,-. Deelname reserveren bij
parochiekantoor in Simpelveld of via een briefje bij de
pastorie in Ubachsberg, of bij Maria Schouteten, met
naam en adres vóór 4 maart 2015.
Woensdag 11 maart 2015, 17.30 uur: Solidariteitsmaaltijd
voor Sri Lanka in parochiezaal Simpelveld. Een heerlijke
Srilankaanse maaltijd, gekookt door leerlingen van het
Sophianum. Kosten € 15,-. Deelname reserveren bij
parochiekantoor in Simpelveld vóór 4 maart 2015.
Vrijdag 13 maart 2015: De parochie en de MOV-groep
trakteert u op een heerlijk kopje koffie tijdens de
weekmarkt in Simpelveld.

Zaterdag 14 maart 2015, 09.30 uur: Bezinnende
parochiewandeling van acht kilometer in het teken van
Vastenaktie en Sri Lanka. Vertrek half tien vanaf het
parochiezaaltje in Simpelveld met een koffiepauze in de
pastorie in Ubachsberg. Na afloop wordt de
deelnemers nog een broodje en koffie aangeboden.
Iedereen kan deelnemen, van te voren opgeven is niet
nodig. Verwachte afsluiting rond 14.00 uur.
In het weekend van 14 en 15 maart staan de diensten in
de kerken van Simpelveld en Ubachsberg in het teken
van Vastenaktie en Sri Lanka. Tevens is er dan een
deurcollecte voor de vastenaktie.
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Parochienieuws
Simpelveld Bocholtz Ubachsberg
Huwelijksparen uit Simpelveld en Ubachsberg nemen
zoals elk jaar drie avonden deel aan de huwelijksvoorbereiding samen met bruidsparen uit Voerendaal/Kunrade.
Het gaat over wat de liefde doet en vraagt, over geloof,
hoop en vergeving, over onenigheden en tijd hebben
voor elkaar, over het evangelie, bidden en kerk, en wat
er maar aan bod komt!
Doorgaans zijn het heel kostbare avonden waar de
bruidsparen met bijzonder veel genoegen op terugzien.
Vanaf 2 maart in het Credo-zaaltje in de kerk te Kunrade. Pastoor Pisters en pastoor Brouwers en een echtpaar uit Geleen verzorgen de inleidingen.

Data

Vervoermiddel

1 - 9 juni

Bus

2 - 9 juni

Nachttrein

3 - 8 juni

Vliegtuig

30 augustus - 7 september Bus
31 augustus - 7 september Nachtbus
31 augustus - 7 september Nachttrein
1 - 6 september

Vliegtuig

4 - 12 september

Bus

6 - 11 september

vliegtuig

De bedevaart van 2 t/m 9 juni wordt door 2 reisleiders
begeleid o.a. door dhr. W. Cuijpers van Lourdescomité
Bocholtz/Simpelveld e.o.
Voor de reizen kunt u zich laten inschrijven.

Wilt u op Paaszaterdag de Communie aan huis ontvangen en staat u nog niet op onze lijst, geeft u dit dan
door aan pastoor Pisters

Voor meer inlichtingen en inschrijving kunt u terecht bij
Dhr. W. Cuijpers, Julianastraat 6,

Het Lourdescomité Bocholtz/Simpelveld
e.o. organiseert i.s.m. met de Organisatie
Limburgse Bedevaarten Maastricht, Bedevaarten naar Lourdes.

Bocholtz had in de afgelopen eeuwen een rijke traditie
met betrekking tot de pelgrimage naar Santiago de
Compostela.

De Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten is ruim 95 jaar geleden opgericht
met als doel: gezonde en zieke mensen samen mee
naar Lourdes te nemen.
Een reis met meerwaarde! Zo kan een bedevaart naar
Lourdes het beste worden omschreven.
De bedevaarten bestaan uit volledig verzorgde reizen
per nachttrein, bus of vliegtuig. Een team van enthousiaste vrijwilligers zorgt ervoor dat u een onvergetelijke
week in Lourdes beleeft. Tijdens uw bezoek aan Lourdes kunt u kiezen uit een uitgebreid programma. Onze
reizen bieden u de mogelijkheid om tot rust en bezinning te komen. U kunt rekenen op onze deskundige
medewerkers die hun uiterste best doen om uw reis zo
plezierig mogelijk te laten verlopen.
In 2015 worden de reizen op de volgende data georganiseerd:

6351 GC Bocholtz.  045-5441223

De parochie is niet voor niets genoemd naar St. Jacobus de Meerdere. Bocholtz ligt aan de pelgrimsroute
tussen Aken en Maastricht. Bovendien had Bocholtz
eeuwenlang een officiële overnachting plaats voor pelgrims, de Gasthof. Verder herinnert de Jacobswandeling midden door Bocholtz ook nog aan deze rijke Jacobus traditie van weleer. De laatste jaren komt de
pelgrimage naar Santiage de Compostela weer helemaal tot bloei.
In Houthem St. Gerlach is al een aantal een refugio
(pelgrimsherberg) waar de pelgrims gastvrij worden
ontvangen. Nu is deze ferugio de afgelopen maanden
gerestaureerd en gemoderniseerd. Ter ere van de heropening wordt er tussen half januari en begin mei een
St. Jacobs-tentoonstelling gehouden in de naast de refugio gelegen St. Gerlachus kerk. Ook de prachtig gerestaureerde St. Gerlachuskerk met originele fresco’s
kan worden bezocht.
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Wereldgebedsdag

Parochienieuws Bocholtz

vrijdag 6 maart 15.00 uur Toeristenkerk Gulpen

Iedere eerste vrijdag in maart gaat op
Wereldsgebedsdag het gebed de wereld rond, elk jaar
opnieuw, al bijna 100 jaar lang. Steeds bereidt een
andere groep christenen de viering voor. Dit jaar
nodigen vrouwen van de Bahamas ons uit. Zij maakten
de liturgie met als thema: ‘Begrijp je mijn liefde?’
Wat deze dag zo speciaal maakt, is het feit dat
gedurende 24 uur ergens in de wereld vieringen zijn
waar dezelfde noden voor God gebracht worden,
dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde
Schriftgedeelten worden gelezen. Als de zon in het
verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille
Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten
gehouden terwijl wij hier nog de datum van de dag
ervoor schrijven. Uur na uur breekt voor mensen een
nieuwe dag aan. Als het bij ons avond is, begint in
Noord-,
Middenen
Zuid-Amerika
de
Wereldsgebedsdag. Gelovigen uit 173 landen weten zich
verbonden en bemoedigd door gebed. Door de
bijeenkomsten op Wereldgebedsdag krijgt het
christelijk geloof een internationale, oecumenische
dimensie.
De viering van Wereldgebedsdag 2015 wordt in het
Heuvelland gehouden op vrijdag 6 maart. In Gulpen
bent u om 15.00 uur van harte welkom in de
Toeristenkerk, Rosstraat 5. De organisatie en uitvoering
is in handen van gemeenteleden van de Protestantse
Gemeente Maas-Heuvelland, kern Vaals-Gulpen, en de
Afdeling van Zij-actief Zuid-Limburg. Na afloop is er
koffie/thee met wat lekkers en gelegenheid elkaar te
ontmoeten en na te praten over de viering.

variërende leeftijd van 15 tot 55 jaar. Ook het prachtige
lied Gabriela’s song uit de film "As it’ s in heaven" werd
gezongen.
Op zondag 1 maart om 9.45 uur, wederom in de kerk
van Bocholtz, is het de beurt aan gastkoor Incantatio
Incantatio is een kamerkoor uit Genk, opgericht in 1994
door en zingend onder de bezielende leiding van
dirigent Jos Venken. Het kamerkoor bestaat uit een
twintigtal enthousiaste zangers, die steeds opnieuw
interessante koorliteratuur willen (her)ontdekken. Het
interessegebied bestrijkt vrijwel alle stijlperiodes,
gaande van renaissance tot hedendaagse composities.
Repertoire:
Werken van J.S. Bach,
waaronder de Missa in g
BWV235, het Magnificat en
‘Ehre sei dir Gott’ de 5de
Cantate
uit
het
Weihnachtsoratorium, de Markus-Passion van R.Keiser,
de Messiah en het Laudate Pueri van G.F. Händel, het
Gloria van A. Vivaldi, het Requiem van W.A. Mozart en
in première voor Vlaanderen, de Missa Concertata nr. 9
van J.D. Heinichen. Ook hedendaagse werken van
Vlaamse componisten zoals Raymond Schroyens en Vic
Nees, het Magnificat en de creatie van het Salve Regina
van Rudi Tas, het Ave Maris Stella van Joost Termont,
behoren tot het repertoire. Voor het 20-jarig jubileum
van Incantatio schreef Rudi Tas een Pater Noster dat
uitgevoerd zal worden op zondag 14 juni 2015 in de kerk
van Bret-Gelieren.

Uiteraard is iedereen welkom op 6 maart
2015!
De kerk is dagelijks geopend van 10.00 16.30 uur. Adres: Norbertinessenhof 1 6301
KM Houthem.
Meer informatie: http://www.st.gerlach.nl

Op zaterdag 7 februari luisterde gastkoor
Jokola de H. Mis in Bocholtz op. Zangkoor
St. Joseph Bocholtz kijkt weer terug op een
geweldig optreden. Er werden veel
Engelstalige en Nederlandstalige liederen
gezongen door een groep zangers
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Deelnames
aan
de
Provinciale
Koorwedstrijd Limburg waren steeds
succesvol. In 2001 was het koor winnaar in
de categorie uitmuntendheid, in 2003 en
2006 behaalde het de tweede plaats, in
2009 won Incantatio de wedstrijd, om in
2012 met een mooie derde plaats weerom
als één van de laureaten te eindigen.
Kortom een koor dat zijn sporen verdiend
heeft en het beluisteren zeer de moeite
waard is.
Dirigent
Jos Venken werd geboren in Lanklaar in
1942 en woont in Genk. Hij behaalde de
regeringsmedaille
voor
viool
en
kamermuziek
aan
het
Stedelijk
Conservatorium te Hasselt in 1964. In 1986
voltooide hij zijn studies zang aan de
Muziekacademie van Maasmechelen. In
1979 werd hij dirigent van het koor
Cantabile Dilsen. Hij volgde regelmatig
dirigentencursussen en hij volmaakte zijn
koorkennis en ervaring op tal van
koorweekends
en
-weken,
zowel
nationaal als internationaal.

Ook voor koffietafels en al uw feesten!

In 1984 werd hij dirigent van het kinderen jeugdkoor Lirica te Genk en sinds 1986
is hij voorzitter van de K.f.V.-Limburg, nu
Koor en Stem Limburg. In 1994 richtte hij
het kamerkoor Incantatio op, waarvan hij
nog steeds dirigent is. In 2005 en 2006
dirigeerde hij ook het Vokalensemble Pro
Arte uit Eupen. Sinds oktober 2014 is hij
voorzitter van de Internationale
Koorwedstrijd VlaanderenMaasmechelen.

Vroenhofstraat 1
6369 AP Simpelveld
045 - 544 13 72
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ADRESSEN
Ook in het jaar 2015 organiseert de bibliotheek van het
Grootseminarie Rolduc een boekenmarkt. Deze wordt
gehouden op zaterdag 21 maart 2015 van 09.00 – 14.00
uur. In het seminariegebouw worden tweedehands
boeken voor een gering bedrag te koop aangeboden.
Daarbij gaat het om doubletten uit het filosofische en
theologische bestand, als ook om boeken uit
verschillende andere vakgebieden, o.a. (kerkelijke)
kunst en architectuur, (kerk-)geschiedenis, en niet op
de laatste plaats ook weer de zogenaamde
‘Limburgensia’. Het zijn merendeels Nederlandse,
Duitse en Engelstalige boeken. Op de boekenmarkt zal
men zowel specifiek wetenschappelijke alsook breed
toegankelijke literatuur kunnen vinden, die tot
geestelijke verrijking, verdieping en ontspanning
uitnodigt.
De opbrengst van de boekenmarkt zal voor de helft ten
goede komen aan de vastenactie van het
Grootseminarie, en voor de andere helft aan de
bibliotheek van het Grootseminarie.
Wij nodigen iedereen van harte uit om deze
boekenmarkt te bezoeken, en de kans op een
bijzondere boekenvondst te grijpen.
Zie voor de boekenmarkt ook: www.rolduc.nl.

Een moderne pelgrimstocht te voet van Stroncone naar
Assisi in het spoor van Franciscus van Assisi, door
Umbrië, het groene hart van Italië. De tocht is van 7 t/m
21 juli 2015. Het is voor de geoefende wandelaar die niet
bang is voor avontuur. Het zijn 180 km in 9
wandeldagen over smalle paadjes van klooster naar
klooster. Er kunnen maximaal 18 personen mee. Het is
back to basics.
Op maandagavond 16 maart om 20.00 uur geef ik,
Mattie Jeukens ofm, gids en begeleider van deze tocht
en
franciscaan,
voor
belangstellenden
een
informatieavond op de pastorie Voltastraat 45 in
Maastricht, Wittevrouwenveld, tel, 043 3634348, zie
ook www.franciscaansevoettochten.nl

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 31 maart. Inleveren kopij tot 20 maart.
Opgeven van misintenties tot uiterlijk 24 maart.
E: redactie@parochiesimpelveld.nl

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

Misintenties
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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