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Op zondag 1 maart luisterde kamerkoor Incantatio 

Genk (B) de heilige mis in Bocholtz op. Dit betekende 

het 3 de gastoptreden van een koor in aanloop naar het 

feest in oktober a.s. Voor de liefhebbers een optreden 

met uiterst nauwkeurige inzetten en veel technische 

facetten. Uitgevoerd werd de a-capella mis "Missa 

Apostolica" in een goed bezette kerk. Na afloop werd, 

onder het genot van een kopje koffie, de partituur van 

deze mis door de voorzitter van het Belgische koor, 

geschonken aan de dirigent van de gastgever, Anton 

Kropivšek. Hij voelde zich zeer vereerd!  

 

4 de Gastoptreden van 2 bijzondere koren 

Het kerkelijk zangkoor St. Joseph Bocholtz nodigt 

iedereen uit voor het 4 de gastoptreden in het kader 

van het 150 jarig jubileum. Voor u zullen de gastkoren 

New Generation en Canto Rinato in de kerk van 

Bocholtz de heilige mis opluisteren. Beide koren zijn 

van bijzondere en kwalitatief hoogstaande kwaliteit. 

De vocale uitvoeringen in de H. Mis op zaterdag 25 

april om 19.00 uur  in de kerk van Bocholtz zullen 

zeker door een breed publiek gewaardeerd worden. 

Wij zouden het fijn vinden vele toehoorders te mogen 

begroeten voor dit bijzondere optreden in onze kerk.  

 

Canto Rinato 

In 2009 richtte dirigent Anton Kropivšek het vocaal 

ensemble Canto Rinato op. Met een aantal 

geselecteerde muzikanten, verspreid wonende over 

de gehele provincie Limburg en zelfs 

grensoverschrijdend wonend, durfde hij het aan om 

een muzikaal niveau te ambiëren, dat boven het 

gemiddelde van de Nederlandse ensembles ligt. Zoals 

hij het zelf omschrijft, zoekt hij de stilte achter de 

noten, “aan de muziek achter de noten dient vorm 

gegeven te worden” door het ensemble.  

De luisteraar van Canto Rinato staat een bijzondere 

ervaring te wachten. Anton Kropivšek en zijn 

muzikale groep gaan een “duet met de Stilte” aan. De 

afwisseling van muzikale uitdrukking en stilte, de 

afwisseling van dynamiek en rust, raakt bij de 

luisteraar een snaar die misschien al langere tijd niet 

meer door de luisteraar ervaren werd.  

Deze opzet bracht het ensemble Canto Rinato zelfs 

naar Slovenië, waar een concertreis van een week 

hen naar diverse plaatsen in dit bijzondere land 

bracht en waar succesvolle en zeer gewaardeerde 

concerten gegeven werden. 

 

Repertoire  

De muziekkeuze c.q. het repertoire van Canto Rinato 

omvat vele stijlen en periodes uit de muziek 

geschiedenis. Pop-ballads worden gecombineerd met 

kerkelijke gezangen van vroegere eeuwen. 

Gospelliederen en klassiek geven elkaar een hand.  

 

New Generation 

New Generation is in 1985 gestart met 20 

enthousiaste meisjes in leeftijd variërend van 8 tot 16 

jaar. Inmiddels is het koor uitgegroeid tot een jong, 

fris, populair gemengd koor dat bekend staat om haar 

afwisselend repertoire. Het koor bestaat 

tegenwoordig uit leden variërend in de leeftijd van 8 

tot 60 jaar. Sinds 1993 is de muzikale leiding in handen 

van dirigent Ilona Schouten. Zij wordt bijgestaan door 

een combo bestaande uit: pianist Leon Dijkstra, 

gitarist Wilfried Roovers, drummer Peter Sittrop en 

basgitarist Geert Smeets.  

Er vonden concertreizen plaats in eigen land naar 

Duitsland en Luxemburg. In het kader van hun 20 jarig 

jubileum hebben zij de “Missa Negra” van de 

Limburgse componist /arrangeur Anton Kropivšek 

ingestudeerd. Dit jaar viert New Generation op 19 

september het 30 jarig bestaan. (vervolg pagina 3) 
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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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Kerkelijk zangkoor Bocholtz zingt Missa Festiva 

van Gretsjaninov in Bocholtz en in de Dom van 

Aken 

De uitzonderlijke ‘Missa 

Festiva’ van 

A.Gretsjaninov is weer 

populair. In 1959 werd op 

aandringen van dirigent 

Aloïs Frings de dure 

‘Missa Festiva’ van 

Aleksandr Gretsjaninov 

(1864-1956) 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. 

Naast de ‘Missa Luba’ werd ook deze mis met veel 

overgave ingestudeerd door het koor. Een hele opgave! 

De ‘Missa Festiva’, ook wel de ‘Russische Mis’ 

genoemd, is een mis die wordt gekenmerkt door grote 

contrasten in ritme, klankkleur en intervallen. Hierdoor 

is ze moeilijk in te studeren. “Maar, eenmaal 

ingestudeerd zal ze jaren later weer gemakkelijk 

kunnen worden gereproduceerd”, durven kenners te 

beweren! Al met al, niet alleen een zalige mis om te 

zingen, maar ook zeer aangenaam om te horen. 

Gretsjaninov componeerde de ‘Missa Festiva’, opus 154, 

voor 4-stemmig gemengd koor met orgelbegeleiding, in 

1937 te Parijs. 

 

Kerkelijk zangkoor St Joseph Bocholtz had  enorm veel 

succes met de mis in binnen en buitenland en ze stond 

decennia lang op de eerste plaats als de meest 

gevraagde mis van het koor. Zo stond in een Akense 

krant, nadat de ‘Missa Festiva’ door het koor op 2e 

paasdag 1965 in de St.Elisabethkirche in Aken werd 

gezongen. "Es war ein Gebet vom Anfang bis zum Ende. 

Nicht ein Chor in Aachen singt wie wir es gehört haben, 

selbst der Domchor nicht". Toch een compliment. 

Anno 2015, neemt het koor, onder leiding van Anton 

Kropivšek, de draad weer op en zal deze uitzonderlijke 

mis, met Pasen (5 april, 11.00 uur) in de kerk van 

Bocholtz en op zondag 12 april in de Dom in Aken (10.00 

uur) ten gehore brengen. Weer een schitterende 

opmaat om, het 150-jarig bestaan van het Bocholtzer 

zangkoor, extra luister bij te zetten 

 

“Het Christendom is niets”, 

schamperde een ongelovige eens 

in een gesprek met de Franse staatsman en 
diplomaat Talleyrand (1754-1838) die ook de 

Bisschop van Autun was.  

“Nee, het Christendom stelt echt niets voor.” 

“Dat is waar” antwoordde Talleyrand. 

“Het enige wat je hoeft te doen  

is gekruisigd worden  

En dan na drie dagen weer opstaan 

uit de dood. Dat is alles.” 

 

Jezus heeft nooit een schilderij gemaakt, 
maar de grootste schilders uit de geschiedenis, 

zoals Raphael, Michelangelo  

en Leonardo da Vinci  

lieten zich door Hem inspireren  

om hun beste werken te schilderen. 

 

Jezus schreef nooit een gedicht, 

maar Dante, Milton en de beste dichters  

die deze wereld heeft voortgebracht  

werden door Hem geïnspireerd. 

 

Jezus heeft nooit een muziekstuk 

gecomponeerd; maar Haydn, 

Handel, Bach en Mendelssohn 

schreven hun beste stukken  

Als een eerbetoon aan Zijn leven. 
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Bezoek onze adverteerders 

                     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  

voor  werk als privé.                                                                  Ons aanbod  

Cursussen  lessen    kosten 
Windows 8.1.1  10 € 80,00 

Internet ( bankieren ) / e-mail  10 € 80,00 

Fotobewerking met Adobe Photoshop ( incl. programma) 11 € 110,00 

Diashow maken met Arcsoft (incl. programma) 8 € 80,00 

Videoshow met Magix Video Deluxe ( incl. programma) 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 

 Bij de workshops ” gebruik Tablet en Ipad” 

is een eigen iPad of  tablet met Android be-

sturing vereist 

 Kosten cursussen en workshops zijn inclusief 

alle lesmaterialen 

 Certificaat bij afsluiting cursussen ( niet voor 

workshops ) 

 Gratis gebruik oefenuren (niet voor work-

shops) 

 Beperkte kortingsregeling 

 

Voor de cursussen welke starten begin april  raden wij 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.  

 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  

http://www.computerhome.info
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Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van 

de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de 

andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de 

aarde hevig te beven, want een engel van de Heer 

daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen 

weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en 

zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden 

van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich 

tot de vrouwen en zei: "Wees niet bang, ik weet dat 

jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is 

immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, 

dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel 

naar zijn leerlingen en zeg hun: "Hij is opgestaan uit de 

dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor 

naar Galilea, daar zul je hem zien." Dat is wat ik jullie te 

zeggen had." 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoekt u een leuke activiteit voor uw kinderen of 

kleinkinderen in de zomervakantie? Het jongerenwerk 

van het bisdom Roermond organiseert deze zomer 

weer verschillende jeugdkampen voor kinderen en 

tieners. In totaal worden vijf midweekkampen op 

verschillende locaties gehouden. Ze zijn bedoeld voor 

jongens en meisjes in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar 

en 12 tot en met 16 jaar. Kijk voor meer informatie over 

al deze activiteiten op: 

www.bisdom-roermond.nl/jongeren  

Stef Nevelstein (52) werd geboren in Bocholtz, dat tot 

het dekenaat Kerkrade behoort. Hij volgde zijn 

middelbare school en priesteropleiding in Kerkrade. Na 

zijn priesterwijding in 1988 werkte hij onder meer als 

kapelaan in Gulpen en Heerlen. Van 1993 tot 1998 was 

Nevelstein pastoor van Schandelen en Meezenbroek in 

Heerlen. Daarna volgde zijn benoeming tot pastoor van 

Hoensbroek. 

In Kerkrade gaat Nevelstein deze zomer aan de slag als 

deken van het dekenaat en als pastoor van diverse 

parochies. Wij wensen pastoor Nevelstein van harte 

proficiat met zijn nieuwe benoeming.  

 

http://www.bisdom-roermond.nl/jongeren
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Op zaterdag 11 april organiseert Kairos, de 

catechistenopleiding van het bisdom, een open dag in 

Roermond. Deze dag is bedoeld voor mensen die er 

over denken om als vrijwilliger een taak in een parochie 

te gaan vervullen of die van uit een persoonlijke 

interesse losse cursussen willen volgen.  

 

 

 

 

 

 

 

Kairos biedt diverse mogelijkheden. Geïnteresseerden 

kunnen korte modules volgen als ontdekkingstocht 

door het geloof. Daarnaast is het mogelijk losse 

cursussen te volgen, of om één of twee cursusjaren 

mee maken. Uiteraard is het ook mogelijk om de 

volledige vierjarige weekendopleiding af te ronden. Wie 

voor deze laatste optie kiest, wordt opgeleid tot 

catechist met een kerkelijke zending.   

De open dag is bedoeld voor mensen die meer 

informatie willen over de bovengenoemde 

mogelijkheden van de Kairosopleiding en graag een 

proefles willen meemaken. Deelnemers kunnen op 

deze dag kennis maken met de opleiding. Ook is tijd 

ingeruimd voor bezinning.  

De dag vindt plaats bij het bisdom aan de 

Swalmerstraat in Roermond van 9.00 uur tot 14.30 uur. 

Tijdens de pauzes is er volop gelegenheid om met de 

cursisten en de aanwezige docenten te spreken. Ook 

een persoonlijk gesprek met directeur Johan van der 

Vloet behoort tot de mogelijkheden.  

Aanmelden voor deze open dag is mogelijk via 

g.lux@bisdom-roermond.nl of (045) 5466930. Kijk voor 

meer informatie op www.catechistenopleiding.nl.  

Wie priester of diaken wil worden kan eens 

kijken op www.rolduc.nl  

Op zaterdag 25 april vindt in de Sint-

Christoffelkathedraal in Roermond de wijding van een 

permanentdiaken plaats. Dit jaar is er in Limburg één 

kandidaat die deze diakenwijding ontvangt. Maar wat is 

eigenlijk een permanentdiaken? 

Het ambt van diaken is feitelijk al heel oud. In de eerste 

jaren van het christendom kwamen er al diakens voor. 

Toen de apostelen heel druk bezig waren met het 

verkondigen van het evangelie, ontdekten ze dat te 

weinig tijd hadden om zelf voor iedereen te zorgen. Ze 

stelden toen zeven mannen aan die namens hen de 

zorg voor de armen en behoeftigen op zich namen.   

Hieruit is het ambt van diaken gegroeid als een 

zelfstandig ambt. In later eeuwen werd de 

diakenwijding vooral een opstap naar de 

priesterwijding. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft in 

de jaren zestig het zelfstandige ambt van diaken weer 

in ere hersteld. Sindsdien kunnen (getrouwde) mannen 

de diakenwijding ontvangen, zonder dat ze daarna de 

priesterwijding ontvangen.  

Het bisdom Roermond telt momenteel zo'n 70 

permanentdiakens. Zij worden opgeleid aan het 

Theologisch Instituut Rolduc en kunnen na hun 

diakenwijding een aanstelling in een parochiecluster 

krijgen. Permamentdiakens blijven na hun wijding 

meestal hun gewone beroep uitoefenen. In hun vrije 

tijd assisteren ze in de parochie met enkele liturgische 

taken (dopen, trouwen, uitvaarten, preken), maar hun 

belangrijkste taak ligt nog altijd op het sociale vlak: de 

zorg voor de mensen in de parochie, met name 

degenen die het om welke reden ook erg moeilijk 

hebben.  

 

In de parochies Simpelveld en Ubachsberg is ook een 

permanentdiaken actief: Karl van Hees, gehuwd en 

vader van 2 kinderen, woonachtig in de Moogstraat 10 

Simpelveld. Wij zijn blij met zijn inzet in onze kerk ! 

mailto:g.lux@bisdom-roermond.nl
http://www.bisdom-roermond.nl/mkw_uploads/2014/03%20Maart%202014/www.catechistenopleiding.nl
http://www.rolduc.nl
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Donderdag 2 april 

Voor alle parochianen; 

 

Vrijdag 3 april 

Paaszaterdag 4 april 

Lucie Ernes-Franssen (o); 

Jrd. ouders Houben-Jongen en  

zoon Harry (st); 

Jrd. ouders Schiffelers-Peukens, zoon 

Henri en kleindochter Melanie (st); 

Vic Gehlen (nms. buurt); 

Jrd. ouders Cleuters-Claessens; 

Ietje Knarren-Ploum (nms. bew. residentie 

Kloosterstraat); 

Jeu en Mia Thill-Luiten; 

Ron Blezer en overleden fam.; 

Jozef en Monica Nicolaye en  

ouders Heyenrath-Dumont; 

Hub Schröder; 

 

Paaszondag 5 april 

Angeline Lardinois-Schuurman (o); 

Pierre Schrijvers (o); 

Jrd. ouders Beckers-Muijrers (st); 

Jrd. echtp. Habets-Rademakers (st); 

Jrd. ouders Jorissen-Stauvermann (st); 

Jrd. Clara Schielen-Hameleers (st); 

Jrd. ouders Vijgen-Huntjens en dochter 

Fieny (st); 

Jrd. ouders Vliex-Demollin (st); 

Jrd. echtp. de Waal-Jongen en zoon Jacq 

(st); 

Jrd. Giel en Bertha Xhonneux (st); 

Jrd. Anna Houben (st); 

Ouders Snakkers-Scheepers en familie; 

Ouders Hollanders-Boltong en familie; 

Jrd. Loek Niese; 

Ouders Vermeeren-Hodinius en zoon Hub 

en ouders Johan Lennartz-Eggen en 

schoondochter Jessy; 

Mia Zinzen-Lennartz; 

Echtp. Keijdener-Scheeren; 

Ouders Strijthagen-Scheeren en zoon 

Henk; 

Theo Rabeling en dochter Mariëlle  

Thomas-Rabeling; 

Jo Hollands (nms. echtgenote en kin-

deren); 

Jrd. ouders Jan en Lies v.d. Linden-

Hamers (st); 

 

Paasmaandag 6 april 

Mathieu Spronck (o); 

Winand Kohl (o); 

Henny Lemke-van Wagenveld (o); 

Jrd. ouders Vlieks-Rademakers (st); 

Jrd. ouders Dautzenberg-Didden (st); 

Jeu en Maria Kreuels-Vliex (st); 

Aloys Dautzenberg (o); 

Leden en overleden leden fanfare  

Eendracht; 

Ben van der Weerden; 

Ouders Smeets-Vinders; 

Mimi en Piet Offermans-Frijns; 

 

 

Dinsdag 7 april 

Thea Sauren; 

Donderdag 9 april 

Voor de zieken van onze parochie; 

 

 

Zaterdag 11 april 

Zwd. Zef Gorissen; 

Zwd. Tonie Broekmans-Janssen; 

Jrd. ouders Eussen-Sijben en zoon Giel 

(st); 

Jrd. Don Grosjean (st); 

Jrd. ouders Jacobs-schmitz en ouders 

Boymans-Franssen (st); 

Jetty Vaessen-Schneiders (st); 

Betty Lauvenberg-Snakkers (o); 

Annie Wings-Frusch (o); 

Jrd. ouders Wings-Thill; 

Jrd. Joop Ensink; 

Lieske Joha-van de Waarsenburg; 

Jrd. Johan Schreuders; 

 

Zondag 12 april 

1e jrd. Carl Schings (o); 

Jrd. ouders Didden-Otermans (st); 

Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st); 

Math en Rob Grooten (nms. Tiny en 

mam); 

Jrd. Jo Bleijlevens; 

 

Dinsdag 14 april 

Ouders Broekmans-Horbach (st); 

 

Donderdag 16 april 

Echtp. Gotschalk-Knops (st); 

 

Zaterdag 18 april 

Zwd. Mia Aarts-Somers; 

Zwd. Jeanny Gilson-Creusen; 

Clara van Loo-Kruijen (o); 

Jrd. ouders Bergmann-Luja (st); 

Jrd. Gerda Dautzenberg (st); 

Jrd. echtp. Kaelen-Eussen (st); 

Simpelveld 
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Leo Grond (o); 

Jrd. ouders Vandeweijer-Eijkenboom; 

Jrd. ouders Muijrers-Lumey; 

Jrd. Tresie Hensgens; 

Bertha Crutzen-Ploumen (o); 

 

Zondag 19 april 

Sjef Frijns (o); 

Leo Heuts en Louisa Heuts-Lumey (o); 

Voor priesterroepingen (st); 

Maria Vanthoor (st); 

Angeline Lardinois-Schuurman; 

Jrd. ouders Ensink-Pisters; 

Mathieu Bodelier (o); 

Jan Bemelmans; 

Jrd. Wim Herberichs; 

Jrd. Ben Starmans; 

 

Dinsdag 21 april 

Thea Sauren; 

 

Donderdag 23 april 

Voor alle parochianen; 

 

Zaterdag 25 april 

1e jrd. Twan Mousset (o); 

Thei Weijers (o); 

Jrd. ouders Franssen-Houben (st); 

Jrd. ouders Vleugels-Mertens (st); 

Juliana Bisschops-Otten (o); 

Jrd. Sjeng Bisschops; 

Sjef Schaapkens (o); 

Jrd. Mia Schaapkens; 

Jrd. Aloys Kicken; 

 

 

 

Zondag 26 april 

Hub Strouven; 

Oma en Opa Knobbe-Janssen  

(nms. Sietse Knobbe); 

Opa Leo Mϋller en overgrootoma  

Hubertina Baggen-Spaubek (nms. Karlijn 

Hendrickx); 

Opa en oma Hub en Annie Loneus (nms. 

Mitch Loneus); 

Louise Schijen-Vanweersch; 

Maandag 27 april 

 

Dinsdag 28 april 

Voor de zieken van onze parochie; 

Donderdag 30 april 

Giel en Bertha Xhonneux (st); 

Op zondag 26 april om 10.00 uur is er de viering van de 

eerste H. Communie in Simpelveld. 21 Jongens en 13 

meisjes ontvangen Jezus voor de eerste keer in de H. 

Communie. Het thema van de viering is: “Het mooiste 

visje van de zee”. Wij wensen onze communicanten en 

hun familie een mooie feestdag toe. 

Namen van de communicantjes 

Chalina Blaauw Scheelenstraat 44  

Tom Bodelier Vincentiusstraat 4  

Sophie Bonten Lange Graaf 13  

Isa Botterweck  Haembuckersstraat 9  

Karin Dodemond Bulkemstraat 6  

Lars Görtzen Bulkemsbroek 18  

Sanne Handels  Peitzenberg 15  

Karlijn Hendrickx St. Remigiusstraat 16  

MaryLynn Housen St. Georgestraat 37  

Borys Joosten P. Damiaanstraat 15  

Delayna Kerckhoffs Bouwerweg 18  

Sietse Knobbe Oude Molsbergerweg 11  

Luuk Laeven Panneslagerstraat 32  

Jorrit Lamberts St. Remigiusstraat 41  

Ryan van der Linden  Koolhoverweg 21 A Bocholtz 

Mitch Loneus Molt 1  

Kas Loo van  Pannisserweide 1  

Bas van Montfort Laurenthof 7  

Kyan Moonen Schilterstraat 10  

Luc Mullenders  Bosschenhuizen 4  

Lars Odekerken Irmstraat 27  

Daliya Roebroeks Diddenstraat 31  

Lonne Rutten St. Remigiusstraat 3  

Jort Schoffelen Kanthuisstraat 26  

Levi Schouteten Vliexstraat 13  

Maddox van de Velde  Deus 1  

Gina Veraart Haembuckersstraat 34  

Isa Vleugels Stationstraat 3F  

Twan Vleugels Stationstraat 3F  

Jelle Voorham St. Georgestraat 38  

Jurre Wachelder Pannisserweide 24  

Nora Willems Pannisserweide 34  

Daan Zinken Merovingenstraat 8  

Op 2de Paasdag om 11.00 uur is er in de Remigiuskerk 

een kindernevendienst met na afloop paaseitjes 

zoeken in de tuin van de pastoor. Alle kinderen zijn van 

harte welkom. 



 Pagina 10 

 

Woensdag 1 april  

Mej Derikx (st); 

Trautje Loo-Kerstgens (o); 

 

Donderdag 2 april  

Overleden pastoors en Kapelaans (st); 

 

Vrijdag 3 april  

 

Zaterdag 4 april  

Hub en Mia Heijenrath-Vleugels (o); 

Marjo Lux-Zinzen; 

Maria Jansen-Kohl; 

Coby Nijnanten-Niese (buurt 

Groeneboord); 

Wiel en Carla Stassen-Magermans (st); 

Ouders Senden-de la Rousette, ouders 

Henssen-Konings; 

André Kleuters (o); 

Zondag 5 april  

Pierre Keulders (o); 

Lydia Einmahl; 

Sjef Houben; 

Ouders Beckers-Meessen; 

Zwd. Joep Wetzels; 

Mathieu en Els Zinzen-Sporck (o); 

Al Boltong (o); 

Hein Vanhommerig 

Jrd. Cor Huppertz (st); 

Jrd. ouders Grond-Schoonbrood (st); 

Jrd. Winand Aalmans (st); 

Jrd. echtel. Kessels-Krutzen (st); 

Jrd. Math en Clara Schobbers-Mehlkop 

(st); 

Jrd. Agnes Hamers-Prevos (st) 

Jrd. Joke Willems-Nederpelt (st); 

Jrd. Piet Dumont; 

Jrd. Wiel Muyrers; 

Ben Knops; 

John Vervuurt; 

Enny Knops (o); 

1e jrd. Hans Breiter; 

Sjir Stauvermann; 

Ouders Vaessen-Packbier, dochter Mariet 

en zoon Frans; 

Piet Juneman en wederzijdse ouders; 

 

 

Maandag 6 april  

Jrd. ouders Widdershoven-Harzon (st); 

Math Huppertz; 

Leo Huppertz en familie; 

 

Frans Mennens (o); 

Jrd. ouders v.d. Linden-Höppener (st); 

Jrd. ouders Mertens-Bremen (st); 

 

Dinsdag 7 april  

Hein Vanhommerig; 

Ernest Voncken; 

 

Woensdag 8 april  

Voor de intenties uit het intentieboek; 

 

Donderdag 9 april  

Ter intentie van onze Parochie; 

 

Vrijdag 10 april  

Echtp. Laeven-Contzen (st;) 

 

Zaterdag 11 april 

Voor de levende en overleden leden van 

Dameskoor Morgenzang; 

Zwd. Toos Crombach-Cauven; 

Zwd. Trautje Loo-Kerstgens; 

Jrd. Nettie Koll-Heckmans; 

Jrd. echtelieden Boumans-Pommé  (st); 

André Kleuters (o); 

Jrd. ouders Collaert-Dremmen (kinderen); 

Jrd. ouders Dequelle-Benden; 

Jrd. Harrie Janssen en jrd. ouders van der 

Leeuw-Smeets 

 

Zondag 12 april  

Zwd Maria Hoeppener-Didden; 

Jrd. ouders Brouns-Vaessen; 

Jrd. Bernard Höppener (st); 

Jrd. Hubert en Johanna Hutschemaekers-

Schnackers, zoon Leo, kleinzoon  

Jasper en schoondochter Gerda (st); 

Uit dankbaarheid; 

 

Bocholtz 

maandag 18.30 uur (+aanbidding) 

woensdag en vrijdag 18.40 uur   

Dagkapel 
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Maandag 13 april  

Voor alle Parochianen; 

 

Dinsdag 14 april  

Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw (st); 

Hub Ruijl en uit dankbaarheid; 

 

Woensdag 15 april  

Ter intentie van onze Lieve Vrouwe van 

Lourdes en de Heilige Bernadette; 

 

Donderdag 16 april 

Voor de intenties uit het intentieboek; 

 

Vrijdag 17 april  

Voor de levende en overleden leden van 

Buurtvereniging “Um der Paum” 

 

Zaterdag 18 april  

11e Jrd. Jo en Finy Bertram-Duizings; 

Ouders Bertram-Schepers; 

Jrd. ouders Franzen-Höppener (st); 

André Kleuters (o); 

Jrd. ouders Vanhommerig-Schoonbrood 

(st); 

Jac Frijns en Tiny Frijns-Hamers; 

Jrd. Maria Hamers (st); 

 

Zondag 19 april  

Jrd. Toine Hocks (st); 

Lambert Vanhommerig (o); 

Sjaak Grooten en Bertha Grooten-

Hupperetz; 

 

Maandag 20 april  

Voor de jeugd; 

 

 

Dinsdag 21 april  

Voor alle vrijwilligers van onze Parochie; 

 

Woensdag 22 april  

Pierre Keulders (bewoners Min. 

Ruysstraat); 

 

Donderdag 23 april  

Voor de intenties uit het intentieboek; 

 

Vrijdag 24 april   

Ouders Schoonbrood-Dumont (st); 

Ouders Merx-Hupperets en zoon Zef (st); 

 

Zaterdag 25 april  

Hubertina Schoonbrood-Herbergs (o); 

Jrd. Sjef de Koning (st); 

Jrd. Nettie Franssen-Olischlager (st); 

Jrd. Joseph Merx (st); 

Lambert Vanhommerig (buurt); 

1e Jrd. Albert Dressen; 

Overledenen fam. Zegers-Pleyers; 

André Kleuters (o); 

Jrd. ouders Huppertz-Crijns (st); 

Jrd. Huub Lemmens (st); 

 

Zondag 26 april 

Winand en Maria v.d. Gaar-Widdershoven; 

Jrd. ouders Schiffelers-Goebbels (st); 

 

Maandag 27 april  

Uit dankbaarheid; 

 

Dinsdag 28 april  

Voor de intenties uit het intentieboek; 

 

Woensdag 29 april  

Ter intentie van onze Parochie; 

 

Donderdag 30 april  

Ter intentie van onze Lieve Vrouwe van 

Lourdes en de Heilige Bernadette; 
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Ubachsberg 

Woensdag 1 april: in de kerk 

Annie Franssen-Schijns; 

Ronald Bosten; 

Jan de Haas (brt. Oude Schoolstraat); 

 

 

Goede Vrijdag 3 april. 

 

 

Zaterdag 4 april. 

Leo Franssen (o); 

Wiel Wiertz; 

Agnes Voncken-Nix; 

Hens Kasperski en dochter Marie-

Louise; 

Jrd. Pastoor Wim Grubben (st.); 

 

 

Zondag 5 april. 

Ouders Pieters-Groven; 

Ouders Kicken-Moulen en  

ouders Grosjean-Joha; 

Jrd. Jan Hamers en  

Jrd. Louis Schoonbrood; 

Jacob Coenen (verj.); 

Nicola Hutschemaekers en als jrd. ou-

ders Marel, dochter Annie en zoon 

Math; 

Jrd. ouders Paas-Stallenberg; 

Jrd. ouders Voncken-Habets en overl. 

fam.; 

Jrd. echtg. Habets-Ritzen (st.); 

Jrd. ouders Geraerdts-Bartholomé (st.); 

Jrd. ouders Ubaghs-Steinbusch en 

zoon Harry (st.); 

 

 

Paasmaandag 6 april. 

1ste jrd.  Maria Maas-Voncken; 

Jrd. ouders Bisschops-Wintgens (st.); 

 

 

Woensdag 8 april. 

Frits Hamers (o); 

Annie Franssen-Schijns; 

Fam. Jongen-Offermans; 

 

 

Zaterdag 11 april. 

Zwd. Leo Franssen; 

Hein en Lidwina Voncken-Voncken (o); 

Tiny Hutschemaekers-Hesdahl (o); 

Ben Erkens (o); 

Jrd. Sjeng Senden; 

Ouders Jacobs-Wintgens en ouders 

Knoops-Holla en zoon John; 

Jrd. ouders Goossens-Bex (st.); 

Jrd. ouders Habets-Sijben (st.); 

Echtg. Bisschops-Engelen (st.); 

 

 

Woensdag 15 april. 

Annie Franssen-Schijns; 

Ouders Janssen-Scheelen; zonen, 

schoondochter, schoonzoon en Harold; 

Zaterdag 18 april. 

Jan de Haas (o); 

Zef Borghans (o); 

Mia Janssen-Deguelle (o); 

Overl. v.d. fam. Freij; 

Fam. Hub Crombach Colmont;  

Jrd. ouders Ernes-Meessen zonen en 

schoondochters: 

Jrd. ouders Debets-Delamboy (st.); 

Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 

 

 

Woensdag 22 april. 

Annie Franssen; 

Jo Ubaghs; 

Jrd. Wiel Rouwette (st.); 

 

 

Zaterdag 25 april. 

Jrd. Harrie Franssen; 

Jrd. ouders Aelmans-Voncken; 

Jrd. Hub Hamers; 

Jrd. Maria en Sjir Auf den Kamp-

Groenemeijer; 

Jrd. Hub Waelen en Juliëtte Waelen-

Eichhorst; 

 

 

Woensdag29 april. 

Annie Franssen-Schijns; 

Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 
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24 febr:  Zef Gorissen  Kloosterstraat 24a  81 jaar 

  2 mrt:  Tonie Broekmans-Janssen  Zorgcentrum Bocholtz v/h Sterflat  96 jaar 

  4 mrt:  Mia Aarts-Somers  Korenwolf v/h Chevremont  86 jaar 

  8 mrt:  Loes Montulet-Cuijpers  Karolingenstraat 23 

14 mrt:  Jeanny Gilson-Creusen  Romeinenstraat 23  71 jaar 

19 mrt:  Annie Mobers-Savelkoul  Markt 98  84 jaar 

29 jan:  Joep Wetzels                           Patersweg 4                 80 jaar 

18 febr:   Toos Crombach-Cauven        Hamboskliniek             90 jaar 

19 febr:    Chris Nevelstein                       Schoolstraat 30          81 jaar 

19 febr:   Trautje Loo-Kerstgens             Beatrixstraat 6            87 jaar 

27 febr: Elly Boltong-Pluijmaekers       Beatrixstraat 1            71 jaar 

  6 mrt: Maria Hoeppener-Didden Groeneweg 7 92 jaar 

12 mrt: Lies Odekerken-Kleijnen          Wijngracht 6               84 jaar 

24 mrt: Rietje Andriolo-Starmans Paumstraat 42 64 jaar 

24 febr: Leo Franssen Oude Schoolstraat 25 69 jaar 

 

Sterkte aan de familie. 

Overleden 

Gedoopt 

28 febr:  Ryan van der Linden zoon van Lydia Huppertz  Koolhoverweg 21a, Bocholtz 

8 mrt:  Ties Smeets  zoon van Roel Smeets en Yvonne Hupperichs  St. Nicolaasstraat 37 

8 mrt:  Gina Veraart  dochter van Jacqueline Veraart  Haembuckersstraat 34 

 

 

UBACHSBERG 

15 mrt:  Roos Kleijnen  dochter van Bjorn Kleijnen en Olga van Wijk  Wijnstraat 11, Simpelveld 

 

Welkom in onze Kerk. 

Pasen: Jezus leeft  

Jezus heeft gezegd: “Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven,  

ook al is hij gestorven, en ieder die leeft in geloof aan MIj, zal in eeuwigheid niet sterven” 

Zalig Pasen 



 Pagina 14 

 

 

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 

voor al uw tuinwerkzaamheden, 

grondverzet en (sier)-bestrating  

zowel voor de particulier 

als de zakelijke markt  

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   www.soureth.nl 

6422 PT HEERLEN 

tel. 045 541 00 66 

Mob. 06 51 82 69 70 of 06 51 05 72 56 

NU VERKRIJGBAAR: gekleurde PAASEIEREN en witte 

verse scharreleieren 

kalk en meststoffen voor uw tuin en gazon 

pootaardappelen, plantuien en zaden  
 

betaal tijdelijk 6% BTW i.p.v. 21% op arbeidskosten voor 
tuinaanleg en onderhoud 

neem vrijblijvend contact met ons op voor een offerte 

de TUINDERIJ  

Bezoek onze adverteerders 

 

 Onderlinge begrafenis- en crematievereniging  

HELPT ELKANDER  

Secretariaat: Irmstraat 43  

6369 VM Simpelveld  

tel: 045-5442476  

e-mail: helptelkander.simpelveld@hetnet.nl  

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  

HET BEGRAFENISFONDS VOOR EEN UITVAART OP MAAT.  

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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Simpelveld en Ubachsberg: Wilt u op paaszaterdag de 

communie aan huis ontvangen en staat u nog niet op 

onze lijst, geef dit dan door aan Pastoor Pisters 045-

5441818 
 

Bocholtz: De ziekencommunie (Paascommunie) wordt 

rondgebracht op Witte Donderdag 2 april op de 

gewone tijd. 

Telweekenden 

In de weekenden van 8 en 15 maart werden de 

kerkgangers geteld: 

Simpelveld 

Zaterdag 7 maart  17.45 uur :  134 bezoekers 

Zondag 8 maart  11.00 uur :  427 bezoekers 

Totaal Simpelveld:  561 weekendbezoekers 

Ubachsberg 

Zaterdag 7 maart  19.00 uur : 70 bezoekers 

Totaal Ubachsberg:  70 weekendbezoekers 

Simpelveld 

Zaterdag 14 maart  17.45 uur : 236 bezoekers 

Zondag 15 maart  11.00 uur :  259 bezoekers 

Totaal Simpelveld:   495 weekendbezoekers 

Ubachsberg: 

Zaterdag 14 maart  19.00 uur : 110 bezoekers 

Totaal Ubachsberg: 110 weekendbezoekers 

In Simpelveld en Ubachsberg is er een bezoekgroep in 

oprichting die de pastoor gaat helpen bij het bezoeken 

van parochianen. Een 6-tal dames en de diaken zullen 

de komende weken namens de pastoor alvast een 

bezoekje gaan brengen bij mensen die alleenstaand of 

ziek zijn, bij mensen die verblijven in zorginstellingen, 

maar ook bij parochianen waar een dierbare gestorven 

is. Ook zullen ze 90 jarigen en andere mensen die 

jubileren een bezoekje brengen.  

Het is de bedoeling dat de bezoekgroep zich in 

september, op ziekenzondag, presenteert aan de 

parochiegemeenschap. 

 

Parochienieuws  
Simpelveld Ubachsberg 

VIERINGEN GOEDE WEEK EN PASEN 

 

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 

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,  dagkapel. 

Ubachsberg:   Woensdag 1 april 19.00 uur. 

  

Biechtgelegenheid 

Bocholtz: Goede Vrijdag van 17.00 tot 17.30 uur in de 

kerk. 

Simpelveld en Ubachsberg: Biechtgesprek volgens 

afspraak thuis of op de pastorie: bel uw pastoor. 
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Bezoek onze adverteerders 
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In Simpelveld is er koffiedrinken op zondag 19 april na 

de H. Mis van 11.00 uur in het parochiezaaltje. 

 

In Ubachsberg op 2e Paasdag na de ochtendmis met 

eiertietschen. 

Kunstenares, mevrouw Trees Vonk-Ruijs, wonende in 

de Kerkstraat te Ubachsberg, heeft aan de Bernar-

dusparochie een mooi groot wandkleed geschonken uit 

haar kunstcollectie. Zij heeft dit kleed lang geleden ge-

maakt volgens de applicatietechniek. Zij heeft het be-

kende verhaal van de bruiloft van Kana met de hand op 

het kleed genaaid. Het is een prachtige aanwinst voor 

onze parochie en het wandkleed heeft een mooi plekje 

gekregen in de pastorie van Ubachsberg, in de ruimte 

waar we in de winter de wekelijkse eucharistie vieren. 

Mevrouw Vonk: wij zeggen u hartelijk dank ! 

Elk jaar opnieuw vieren wij als geloofsgemeenschap 

Pasen. Pasen vieren betekent, dat wij als gelovigen de 

verrijzenis van Jezus gedenken. Lijden en dood hebben 

niet het laatste woord. Sterker nog: Jezus’ opstanding 

uit de dood maken lijden en dood vruchtbaar. Pasen 

betekent letterlijk ‘er door heen gaan’. Het Joodse volk 

ging door de rode zee, toen God zijn volk bevrijdde uit 

Egypte. Jezus is doorheen lijden en dood gekomen tot 

de verrijzenis en het eeuwig leven. Het Doopsel nodigt 

ons uit hetzelfde te doen. Wij worden uitgedaagd om 

Jezus te volgen in zijn lijden. De kruisjes van dit leven 

geduldig dragen met Hem vanuit de overtuiging, dat 

Jezus dat alles vruchtbaar maakt tot eeuwig leven. In 

die zin wens ik ons allen, mede namens het kerkbestuur 

een zalig paasfeest. 

 

 

 

Op het octaaf van Pasen viert de Kerk overal in de we-

reld God in zijn barmhartigheid. “Zozeer immers heeft 

God de wereld liefgehad, dat Hij ons Zijn enige Zoon 

heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft eeuwig le-

ven zal bezitten.“ Moge de apostel Thomas ons door 

zijn voorspraak helpen nooit de moed op te geven maar 

ons leven elke dag opnieuw te bouwen op Gods barm-

hartigheid, die tastbaar werd in het lijden, de dood en 

de verrijzenis van Jezus. 

 

 

Op zaterdag 18 april zullen de communicantjes zich aan 

de parochie voorstellen. Het communiefeest staat voor 

de deur (Pinksteren). Jezus staat voor de deur en Hij 

klopt. Als wij de deur van ons hart voor Hem openen, 

zal Hij bij ons binnenkomen om onze vriend te worden 

voor heel het leven. Ik wens de communicantjes en hun 

ouders Gods zegen toe bij de voorbereiding van dit 

feest.   

Parochienieuws Bocholtz Parochienieuws  
Simpelveld Ubachsberg 

Parochienieuws Ubachsberg 
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Op dinsdag 12 mei is weer onze jaarlijkse bedevaart naar 

Kevelaer. 

Vertrek : Bocholtz Wilhelminastraat 8.00 uur 

Vertrek : Simpelveld Oranjeplein          8.15 uur 

Kosten bedragen 20 euro p.p. 

U kunt zich hiervoor opgeven bij: Tiny Nevelstein,  

Op de Weijer 1, of telefonisch 045-5443301 

 

Zaterdag 11 april zet dameskoor Morgenzang haar 

jubilarissen weer in het zonnetje. 

Deze feestelijke avond begint met de Heilige Mis om 

19.00 uur in de H.Jacobus de Meerdere te Bocholtz.  

De Thomas mis, geschreven door Sjef Muijlkens wordt 

uitgevoerd door Dameskoor Morgenzang. Deze mis 

heeft hij voor zijn kleinzoon geschreven. 

Dit jaar hebben we een jubilaris, Mia L’homme-

Rademakers. Zij is 25 jaar lid.  

Aansluitend aan de mis vindt er een interne huldiging 

plaats in het repetitielokaal onder de kerk. 

Daarna is er nog een koffietafel voor de leden, 

kerkbestuur en familie van de jubilaris. 

 

Tevens doen wij nog een oproep voor nieuwe leden. 

Woon je in de regio en zing je graag, kom 

dan eens geheel vrijblijvend  naar de 

repetitie op woensdagavond om 20.15 uur 

onder de kerk. Je bent van harte welkom. Of 

neem contact op met een van onze leden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parochienieuws Bocholtz  



 Pagina 19 

 

 

 

 

 

Ook voor koffietafels en al uw feesten! 

Vroenhofstraat 1 
6369 AP Simpelveld 

045 - 544 13 72 
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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 T: 045-544 04 27  

Bocholtz: Dhr. J. Steinbusch  T: 045-544 45 77 

Ubachsberg: Dhr. J. Driessen     T: 045-575 28 86 

ADRESSEN 

Volgende uitgave 28 april. Inleveren kopij tot 17 april.  

Opgeven van misintenties tot uiterlijk 21 april. 

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. 

COLOFON 

 

 

Bezoek onze adverteerders 

mailto:pisters.pr@parochie-hremigius.nl
mailto:pisters.pr@parochie-hremigius.nl

