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Bezinning bij Vaderdag  

Toen God een vader maakte  

Toen God eraan dacht de vaders te scheppen, begon 

hij met een grote gestalte.  

Een engel zei: "Wat is dat voor een vader? Kinderen 

hebt U zo klein gemaakt en zo dicht bij de grond. 

Waarom maakt u dan de vader zo reusachtig groot? Hij 

zal niet kunnen knikkeren zonder te knielen, geen kind 

instoppen zonder te buigen, zelfs zijn kindjes niet 

kunnen kussen zonder te hurken."  

"Dat weet ik allemaal. Maar ze zijn wel groot genoeg 

om alles in op te bergen wat een jongen uit zijn zakken 

tevoorschijn haalt en toch weer klein genoeg om 

gezichtjes te omvatten."  

Toen gaf God zijn vaderfiguur brede schouders en een 

kloek gebouwd lichaam. "Maar enfin, jij maakt daar 

toch wel een hele stoere vent van". 

"Natuurlijk! Een vader heeft brede schouders nodig om 

een slee te kunnen trekken of om een jongen op een 

fiets in evenwicht te houden of om een slaperig 

hoofdje tijdens een wandeling op te laten rusten."  

God ging verder en Hij gaf aan de vader de grootste 

voeten die iemand ooit gezien had. "Maar dat kan toch 

niet! Gelooft U nu echt dat die grote schuiten  

's morgens vroeg uit bed zullen komen als de baby 

huilt? Of dat ze door een groep spelende kinderen 

kunnen lopen zonder enkele te vertrappelen?" 

"Oh, ze zullen hun werk heel goed doen. Let maar op. 

Ze zullen een klein kind dragen dat er paardje op wil 

rijden of muizen uit de keuken verjagen."  

God werkte de hele nacht door en gaf de vader weinig 

woorden maar een kloeke stem, ogen die alles zagen, 

maar kalm en verdraagzaam bleven. Toen voegde Hij 

er nog iets aan toe, bijna als een inval op het laatste 

moment: tranen.  

Toen wendde God zich naar de engel en vroeg: "Ben je 

er nu gerust op dat deze vader evenveel liefde zal 

schenken als een moeder ?"  

En de engel zweeg stil...  

Open Kloosterdag 

Twaalf Limburgse kloosters nemen deel aan de Open 

Kloosterdag die op zondag 14 juni landelijk wordt 

gehouden. De dag vindt plaats in het kader van het 

'Jaar van het Godgewijde Leven'. Verspreid over het 

hele land openen die dag bijna vijftig kloosters hun 

deuren. voor ontmoeting en wederzijdse inspiratie.

 
(lees verder op pagina 3) 
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http://www.openkloosterdag.nl/
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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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De ordes en congregaties die in Limburg deelnemen 

aan de Open Kloosterdag zijn: de paters Montfortanen 

in Genhout, de paters van de Heilige Geest in Gennep, 

de Kleine Zusters van de Heilige Joseph in Heerlen, de 

paters Benedictijnen in Mamelis-Vaals, de Zusters van 

de Voorzienigheid in Maastricht, de paters Camillianen 

in Roermond, de zusters Dominicanessen in Sittard, de 

zusters Dienaressen van de Heilige Geest in Steyl en 

Wahlwiller, de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed op 

de Windraak (Sittard), de paters Redemptoristen in 

Wittem en de zusters Redemptoristinnen in Partij. 

 

Het programma is per klooster verschillend. Sommige 

houden letterlijk open huis, andere nodigen het publiek 

vooral uit om deel te nemen aan de liturgievieringen en 

tussen vier kloosters in het Heuvelland wordt een 

geleide wandeltocht georganiseerd met in elk klooster 

een presentatie van de betreffende orde of 

congregatie. 

Extra Kerkcollecte voor Nepal 

Het Missieburo Roermond heeft namens bisschop Frans 

Wiertz van Roermond 50.000 euro overgemaakt voor 

hulp aan het door aardbevingen getroffen gebied in 

Nepal. Het geld gaat via de Stichting Bisschoppelijke 

Vastenaktie in Den Haag naar de caritasorganisatie van 

het enige apostolisch-vicariaat (= bisdom in oprichting) 

in Nepal. Daar wordt het ter plekke voor concrete 

hulpverlening aangewend.  

Bovendien wordt in de kerken van Simpelveld en 

Ubachsberg in het weekeinde van 6 en 7 juni een extra 

kerkcollecte gehouden voor Nepal. 

 

“De beelden uit Nepal die we de afgelopen weken 

gezien hebben, zijn verschrikkelijk,” zegt directeur 

Frank Soeterik van het Missieburo van het bisdom 

Roermond. Met deze gift hopen we iets te kunnen 

bijdragen aan het lenigen van de nood. Ook hopen we 

dat ons voorbeeld een stimulans voor parochies is om 

ook via lokale acties een bijdrage te leveren.”  

Eventuele nieuwe giften kunnen worden overgemaakt 

op rekeningnummer NL38 INGB 0002 0105 34 t.n.v. 

Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie te Den 

Bronkfes Huls 

 

Dank aan alle 

vrijwilligers die ook 

dit jaar van het 

bronkfes een 

fantastische dag 

maakten. 

Dankzij velen én het 

mooie weer kijken we 

terug op een 

geslaagde 

Hemelvaartsdag 

2015. 

 

http://www.vastenaktie.nl/nieuws/2015/04/29/vastenaktie-helpt-nepal/
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Bezoek onze adverteerders 

                     SWOBS COMPUTERHOME  Wilhelminastraat 19  Bocholtz 
 

Doelgerichte Computercursussen 
www.computerhome.info 

Ouderen kunnen bij ons terecht voor computer cursussen en workshops.  In combinatie met  professionele  instructie 
(gebaseerd op  12 jaar ervaring),  aandachtige begeleiding  en duidelijke  lesstof , bieden wij  diverse cursussen en 
workshops aan.  Bent u op zoek naar een mooi cadeau dan kunnen wij u ook van dienst zijn met een CADEAUBON  
voor het volgen van een cursus of workshop.  

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 

Inschrijvingen voor cursussen, welke van start gaan na de zomerpauze in de tweede week van 
oktober 2015 kunnen nu reeds plaatsvinden. Meer weten, inschrijven  of cadeaubon bestellen ?  

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  

Ons aanbod  

http://www.computerhome.info
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Bezoekgroep 

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 85 en 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. 

Koffie na de Mis 

Zondag 31 mei en 5 juli in Simpelveld 

Zaterdag 6 juni in Ubachsberg 

 

Avondwake 

 

Tijden veranderden en lange tijd gaven we elkaar vaak 

letterlijk geen ruimte om verdriet en herinneringen te 

delen.  

 

In de afgelopen jaren is er vanuit de kerk weer plek 

gemaakt om tot een gezamenlijke beleving van het 

afscheid nemen te komen: de Avondwake. Een 

dergelijke viering, verzorgd door leken, wordt ook in 

onze parochie verzorgd op de vooravond van een 

uitvaart. 

 

Het is een viering waarin het gedachtegoed van de 

overledene centraal staat. Vooraf aan deze viering 

wordt tijdens een gesprek door degene die de viering 

zal leiden samen met de familie een keuze gemaakt 

welke eigenschappen, kenmerken het meest bij de 

overledene behoren en bij de familie de meeste indruk 

achter laten.  

 

Ook wordt afgesproken op welke wijze de naaste 

familie een rol tijdens de viering kan hebben. 

 

Tijdens de bijeenkomst worden de gekozen thema’s 

op een symbolische wijze centraal gesteld.  

 

Korte herinneringen die dan ook gerelateerd worden 

aan teksten uit de bijbel en tevens worden andere 

passende overwegingen/overdenkingen gebruikt.  

Samen ook met alle aanwezigen herinneringen 

uitspreken, samen nadenken over mooie dingen die 

zeker ook een plek naast het verdriet mogen hebben. 

 

De mogelijkheid om een avondwake in onze parochie 

te houden is op maandag, woensdag en vrijdagavond 

in de Remigiuskerk.  

 

De avondwakegroep in Simpelveld staat o.l.v. Joop 

Heuts.  

Daarnaast blijft uiteraard de mogelijkheid om een 

overledene in de eucharistieviering op dinsdag- , 

donderdag- of zaterdagavond en op zondagmorgen, 

voorafgaande aan de plechtige uitvaartdienst, te 

gedenken. De keuze is aan de nabestaanden. 

 

In Ubachsberg is er in de regel enkel een 

vooravondmis mogelijk op zaterdag en woensdag om 

19.00 uur in de Bernarduskerk. Op andere weekdagen 

is er een avondwake mogelijk.  

De parochieassistent van Kunrade-Voerendaal, John 

Gulpen, verzorgt deze dienst in Ubachsberg.  

Deze avondwake is een gebedsdienst waarin de 

overledene centraal staat.  

Samen met de familie wordt de wake voorbereid. In de 

avondwake is ook ruimte voor eigen muziek. 

 

Kinderclub 

Woensdag 3 juni van 14 tot 16 uur in parochiezaal 

Simpelveld.  Thema is “Vaderdag; God is onze Vader”. 

 

Parochie nieuws Simpelveld 

Parochienieuws  
Simpelveld Ubachsberg 
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Processie Ubachsberg 

Op 21 juni na de H. Mis van 9.00 uur vertrekt de 

processie op Ubachsberg.  Zoals we de afgelopen jaren 

hebben mogen genieten van fijn versierde straten, 

rustaltaren, vlaggen etc. hopen we ook dit jaar weer dat 

alles er feestelijk uitziet. 

 

Processie-route  

Vanuit de kerk: Kerkstraat — Bernardusplein — 

Jozefstraat— Mingersborgerweg — Mingersborg 

(rustaltaar)terug: Mingersborgerweg — Vloedsgraaf 

(rustaltaar) — Minnegardsweg — Kerkstraat. 

Ontbinding: bij het H. Hartbeeld naast de kerk. 

 

Opstelling processie 

1. Schutterij 

2. Processiekruis met misdienaars  

3. Communicantjes, overige gezinnen 

4. Gemengd koor St. Bernardus 

5. Misdienaars en acolieten 

6. Allerheiligste 

7. Kerkbestuur 

8. Oud kerkbestuur 

9. College B&W 

10. Dames, heren, jonge ouders en parochianen 

11. Fanfare 

 

 

Parochietreffen na processie  

Het parochietreffen na de processie is een niet meer 

weg te denken traditie waarbij de inwoners van ons 

kerkdorp, hun families en of kennissen van buiten het 

dorp, elkaar kunnen ontmoeten in een gezellig 

samenzijn op het kerkplein. 

Dankzij de medewerking van onze vaste corveedames 

en vrijwilligers,  kunnen we een gezellig parochietreffen 

organiseren. 

Zo is gezorgd voor koffie of frisdrank en broodjes met 

ham en kaas. Bij goed weer zal het kerkplein worden 

ingericht met statafels en tafels met stoelen. Natuurlijk  

zal er voor de kinderen een heerlijke versnapering 

aanwezig zijn.  

Mocht het onverhoopt regenen, zodat de processie 

niet kan uittrekken, dan zal het koffiedrinken in de 

pastorie plaats vinden aansluitend aan de H. Mis van 

9.00 uur. 

U bent van harte uitgenodigd, U komt toch ook ? 

 

Filmavond op de pastorie 

Na het succes tijdens de week van de pastorale 

nabijheid, oktober vorig jaar, willen we weer een 

filmavond organiseren in de pastorie van Ubachsberg. 

Op woensdagavond 17 juni is iedereen van harte 

welkom om 19.30 uur. We gaan dan samen een mooie 

film bekijken: “The way” (de weg naar Santiago de 

Compostella). Na afloop is er een korte nabespreking 

van onze ervaringen.  

We zorgen ook weer voor koffie met wat lekkers erbij 

en een glaasje. Gratis entree.  

Komt u ook ?  Gezellig ! 

Parochienieuws Ubachsberg 

Ik zag twee ……. broodjes smeren….. 
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Prachtig historisch concert met 3 koren. 

 

In de opmars naar het 150-jarig jubileumfeest eert het 

Bocholtzer zangkoor St. Joseph,  Maria met een 

‘Historisch Mariaconcert’. Dirigent Anton Kropivšek 

wist ook Zangvereniging Oranje uit Schinveld , het 

ensemble RedRill Singers,  en Vocaal Ensemble Canto 

Rinato  uit Limburg,  aan zich te binden voor dit 

historische concert. 

Aan Maria gewijde liederen en composities uit 

verschillende muziekperiodes zullen u verrassen en 

ontroeren. Het wordt een gevarieerde muziekmiddag, 

van eenvoudig tot rijk uitgewerkt, van smekend tot 

dankzeggend, van stil en ingetogen tot uitbundig en 

jubelend. 

 

Datum:  31 mei 2015 

Plaats:  Kerk Bocholtz  

Aanvang:   14.00 uur 

Entree:  Vrije gave 

 

Noteer deze datum alvast in uw agenda. Het 150 jarig  

jubilerend Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Joseph stelt 

het zeer op prijs U in grote getale te mogen begroeten. 

 

Op zaterdag 13 juni 2015 om ….uur is het de beurt aan 

Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Gregorius van Vijlen 

om de eucharistie op te luisteren in het kader van het 

150 jarig bestaansfeest van Kerkelijk zangkoor St. 

Joseph Bocholtz. Het jubileumfeest wordt gevierd op 

23, 24 en 25 oktober 2015. 

 

Het huidige gemengd kerkelijk zangkoor St. Gregorius 

Vijlen werd in 1880 als mannenkoor opgericht. 

Rond 1912 maakte het koor een moeilijke periode door 

omdat er eveneens een wereldlijk mannenkoor werd 

opgericht. In 1918 werden beide koren samengevoegd, 

wat resulteerde in een grote bloeiperiode.  

In 1963 werden de eerste dames tot het koor 

toegelaten en ging men verder als Gemengd Kerkelijk 

Zangkoor St. Gregorius Vijlen. 

 

Vanaf toen heeft het koor een forse ontwikkeling 

doorgemaakt. Niet alleen het repertoire is zeer breed, 

ook het enthousiasme waarmee de leden van het koor 

hun stembanden laten trillen getuigt van een grote 

betrokkenheid bij de gebeurtenissen, maar ook van een 

groot muzikaal gevoel. Vele concerten binnen en buiten 

het dorp  werden en worden dan ook gegeven. 

 

Het kerkelijk aspect speelt bij het koor nog altijd een 

grote rol. Door het veelzijdig repertoire van oude, 

moderne en steeds weer nieuwe gezangen, draagt het 

Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Gregorius in hoge 

mate bij aan zowel de waardigheid als de plechtigheid 

van de liturgie in de parochie. Het bewaren van tradities 

en ook nieuwe ontwikkelingen niet uit het oog 

verliezend. 

Momenteel telt het gemengd zangkoor 32 zangers/

zangeressen . Sinds 1 juni 2014 staat het koor onder 

leiding van Jos Beckers. Vanaf 1994 is Angeline Scheijen 

vaste begeleidster van het koor op orgel en piano. 

Naast zingen neemt ook gezelligheid en het 

onderhouden van sociale contacten een belangrijke rol 

plaats in binnen het koor onder het motto: Een koor dat 

er is voor de mensen, de zang, maar ook voor elkaar. 

Muziek is de stenografie van gevoel (Leo Tolstoy). 

Wij hopen weer op een grote opkomst. Er is geen 

entree. 

 

Parochienieuws Bocholtz 
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Dinsdag 2 juni 
19.00 
Ouders Broekmans-Horbach (st); 

Jrd. ouders Bisschoff-Colleye (st); 

Thea Sauren; 

Donderdag 4 juni 
19.00 
Voor alle parochianen; 

Vrijdag 5 juni 
V.a. 9.30 Ziekencommunie aan 
huis 

18.30 

Aanbidding 

19.00 
Voor de intenties uit het intentieboek in de 

kerk; 

 

Zaterdag 6 juni 
Weekend Sacramentsdag 

17.45 Kerk. zangkoor Harmonia 

Kerkcollecte voor Nepal 
Zwd. Math Mennens (nms. buurtver. d’r 

Stamp); 

1e jrd. Lucie Ernes-Franssen (o); en voor 

Frans Ernes; 

1e jrd. Lambert Lousberg en voor Mia 

Lousberg-Winkens (o); 

Leo Heuts (o); 

Jrd. Vic Gehlen (st); 

Jrd. ouders Kerckhoffs-Hensgens (st); 

Jrd. ouders Muijrers-Scheeren en  

dochters Mia en Gerda (st); 

Jrd. Lambert Wings (st); 

Betty Lauvenberg-Snakkers (o); 

Annie Wings-Frusch (o); 

Leden en overl. leden bewonersvereni-

ging “De Ster”; 

Jrd. Ria Pelzer-Dackus; 

Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st); 

Tot bijzondere intentie; 

Chel Burgers; 

Zondag 7 juni 
11.00 Koor Sobornost 

Kerkcollecte voor Nepal 
Zwd. Tiny Nicolaije-Grosjean; 

Jrd. George Cremers (st); 

Jrd. Sjef Engelen (st); 

Jrd. echtp. Huveneers-van Ophoven (st); 

Jrd. Theo Rabeling en Mariëlle Thomas-

Rabeling (st); 

Mathieu Bodelier (o); 

Ouders Pierre en Maria Didden-

Otermans; 

Levende en overl. leden Slavisch  

Byzantijnskoor Sobornost; 

Jrd. Mathieu Brouwers; 

Uit dankbaarheid b.g.v. 80ste verjaardag 

van Bertie Jorissen-Bisschops; tevens 

voor André Jorissen en Al Dautzenberg; 

Ouders Hendriks-Reinders en overl. fam.; 

Ouders Houben-Ploumen en zoon Sjef; 

Dinsdag 9 juni 
19.00 
Voor alle parochianen; 

Donderdag 11 juni 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 

Vrijdag 12 juni 
Heilig Hart van Jezus 

19.00 Kapel Bosschenhuizen 

Kerk. zangkoor Huls 
Bertha Crutzen-Ploumen (o); 

Harrie Crutzen; 

 

Zaterdag 13 juni 
Weekend 11e zondag d/h jaar 

17.45 Jeugdprojectkoor o.v.b. 
Jrd. Cor Crijnen (st); 

Jrd. ouders Wiertz-Veelings (st); 

Fam. Palmen-Jaspers; 

Jrd. Leny Wolters-Sluysmans en voor 

Heinz Wolters; 

Zondag 14 juni 
11.00 Kindernevendienst 

Kerk. zangkoor Harmonia 
Zwd. Finny Sparla-Scheepers; 

Ouders Ploumen-Luja (st); 

Jrd. Louise Ploumen-Schins (st); 

Voor priesterroepingen (st); 

Jrd. echtp. Pieter Storms-Haartmans (st); 

Math en Rob Grooten (nms. Tiny en 

mam); 

Jan Bemelmans; 

Mia Aarts-Somers (o); 

Jrd. ouders Hub en Annie Loneus-Bosch; 

Jrd. Annie Meijers (st); 

Jrd. ouders Lardenois-Horbach; 

Theo Joosten (nms. bew. huize Beaure-

part Markt/Pleistraat); 

Overleden fam. Hutschemakers-

Snackers; 

Dinsdag 16 juni 
19.00 
Thea Sauren; 

Donderdag 18 juni 
19.00 
Echtp. Gotschalk-Knops (st); 

 

Zaterdag 20 juni 
Weekend 12e zondag d/h jaar 

17.45 
Clara van Loo-Kruijen (o); 

Jrd. ouders Wiel en Antje Vankan-Knops 

(st); 

Juliana Bisschops-Otten (o); 

Leo Grond (o); 

Bertha Crutzen-Ploumen (o); 

Ouders Genders-Bonten; 

Marij Kleijkers  (nms. familie); 

Jrd. Karel Berk; 

Jrd. ouders Arets-Pricken (st); 

Jrd. Sjef Knops (st); 

Ouders Knops-Savelbergh en ouders 

Kneepkens-Schreibers; 

Tiny Nicolaije-Grosjean (nms. broer, 

schoonzussen en schoonbroer); 

Zondag 21 juni 
11.00 
Zwd. Theo Joosten (o); 

Mathieu Spronck (o); 

Jrd. ouders Bisschoff-Hollands (st); 

Jrd. Jetty Meijers (st); 

Jrd. Wiel Schrijvers (st); 

Kerkdiensten parochie Sint Remigius 

Simpelveld 
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Jrd. Jos en Hubertina Vanhommerig-

Hupperets (st); 

Jrd. ouders Lennertz-Andriolo, zonen Jup 

en Wiel en kleinzoon Dave; 

Jrd. Math Horbach en voor Maria  

Dautzenberg-Luja; 

Dinsdag 23 juni 
19.00 
Echtp. Kleijnen-Donners (st); 

Donderdag 25 juni 
19.00 
Giel en Bertha Xhonneux (st); 

Theo Joosten (nms. bew. huize  

Beaurepart Markt/Pleistraat); 

 

 

Zaterdag 27 juni 
Weekend 13e zondag d/h jaar 

17.45 
Thei Weijers (o); 

Leo Grond (nms. bew. Beaurepart); 

Lieske Joha-van de Waarsenburg (o); 

Marij Hamers-Herberichs; 

Jrd. Piet Stoffelen; 

Jrd. ouders Boon-Loomans en zoon John; 

Zondag 28 juni 
11.00 
Sjef Frijns (o); 

Ouders Aretz-Haambeukers, ouders  

Kicken-Schrijvers en Sjeng Schrijvers (st); 

Jrd. echtp. Hamers-Sijben (st); 

Echtp. Jaegers-Lemmens (v.w. trouwdag) 

(st); 

Angeline Lardinois-Schuurman; 

Hub Strouven; 

Jrd. ouders Possen-Vincken (st); 

Tiny Nicolaije-Grosjean (o); 

Dinsdag 30 juni 
19.00 
Thea Sauren; 

 

 

 

 

Heilig Hartfeest Bosschenhuizen  

 

Zoals mei de ‘Mariamaand’ wordt genoemd, zo werd in 

de hoogdagen van de devotie tot het heilig Hart van 

Jezus, juni ook wel ‘maand van het heilig Hart’ 

genoemd.  

Enige weken geleden is het gerestaureerde  

H. Hartbeeld terug in de kapel van Bosschenhuizen. 

Dhr. Sjef Hutschemaekers, die het beeld opnieuw 

geschilderd heeft, is door de buurt uitgenodigd om de 

H. Mis bij te wonen op vrijdag 12 juni om 19.00 uur en 

daarna samen met de aanwezigen te genieten van een 

aangeklede kop koffie. Het kerkelijk zangkoor van de 

Huls zal de H. Mis muzikaal opluisteren. 

In de maand juni wordt er bij de H. Hartkapel van 

Bosschenhuizen ook elke vrijdag om 20.00 uur de 

rozenkrans gebeden: 5, 19 en 26 juni.  

Wees welkom om mee te vieren en mee te bidden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebedsdag voor onze kinderen 

 

Als ouder heb je een grote wens: dat je kinderen 
gelukkig worden. Helaas groeien ze op in een wereld 
waarin niet alleen aangename dingen gebeuren maar 
waarin ook problemen voorkomen zoals pesterijen, 
ziekten, problemen op school, verslavingen, geweld, 
verbroken relaties, noem maar op.  

In Limburg zijn 36 groepjes Biddende Moeders die 
wekelijks of om de twee weken bij elkaar komen om te 
bidden. Er hebben al mooie gebedsverhoringen 
plaatsgevonden en het gezamenlijk bidden geeft veel 
rust.  Komt u ook een keertje meebidden? 

 

Datum:  Dinsdag 16 juni 

Adres:   In de pastorie naast de kerk van Ubachsberg, 
Kerkstraat 28 

Programma:                                                                                    

09.30 uur Ontvangst. 

10.00 uur Korte toelichting en voorbereiden gebedsuur 

11.00 uur Gebedsuur, bidden voor onze kinderen.  

12.00 uur Lunch (koffie/thee wordt verzorgd, 
lunchpakket zelf meenemen).  

13.00 uur Inleiding “Vraag om leiding”. 

14.15 uur Eucharistieviering.  

15.15 uur Einde dag. 

Deelname is gratis. 

 

Bij voorkeur even aanmelden bij uw pastoor, of via de 
mail of telefonisch bij het secretariaat van afdeling 
Centrum voor Huwelijk en Gezin, Myriam Rademaker  

chg@bisdom-roermond.nl  0475-386892.  

Sjef Hutschemaekers bij het gerestaureerde beeld 

mailto:chg@bisdom-roermond.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.lambertuskerk-rotterdam.nl/rozenkrans-bidden.html&ei=9vFUVeXkMcnsUuO_gJgO&bvm=bv.93112503,d.d24&psig=AFQjCNFzdjCM3EnwnJT-JrLdMInpy3_mrw&ust=143171


 Pagina 12 

 

Maandag 1 juni  
H. Justinus, martelaar 

Dagkapel 19.00 
Alle overledenen van de fam. Knops-

Jorissen (fam Hollands); 

Dinsdag 2 juni  
HH Marcellinus en Petrus, 
martelaar 

Dagkapel: 9.00 
Ter intentie van onze parochie; 

Woensdag 3 juni  
HH Carolus Lwanga en gezellen, 
martelaren 

Dagkapel: 19.00 
Mej. Derikx (st); 

Trautje Loo-Kerstgens (o); 

 

Donderdag 4 juni  
Dagkapel: 8.30 
Voor de intenties uit het intentieboek; 

 

Vrijdag 5 juni  
HH Bonifatius, bisschop 

Dagkapel: 19.00 
Echtp. Laeven-Contzen (st); 

 

Zaterdag 6 juni  
H. Norbertus, bisschop 

Kerk:19.00  Kinderen zingen zelf  

Dankmis Communicantjes 
Chris Brauers (o); 

Hub en Mia Heyenrath-Vleugels (o); 

Marjo Lux-Zinzen; 

Liesje Loneus-Hamers (o); 

Maria Jansen-Kohl; 

Jrd. ouders Vaessen-Packbier dochter 

Mariet en zoon Frans (st); 

Jrd. ouders Vanhommerig –Verwijmeren; 

Jrd. ouders Brauwers-Gouders (st); 

Jrd. Vivian van der Linden; 

Zondag 7 juni  
Sacramentsdag  

Kerk:9.00   

m.m.v. Kerkelijk Zangkoor, 
Philharmonie, Fanfare 
Pierre Keulders (o); 

Ouders Senden-de la Rosette (st) 

Uit dankbaarheid; 

 

Maandag 8 juni  
Dagkapel: 19.00 
Gertrud en Willem Dautzenberg (st); 

 

Dinsdag 9 juni  
H. Elfrem, diaken en kerkleraar 

Dagkapel: 9.00 
Voor de intenties uit het intentieboek; 

 

Woensdag 10 juni  
Dagkapel: 19.00  
Trouwtje Weijers-Schlijpen (st); 

Herman Bertram; 

Mevr. T. Senden-Roering en zoon Paul; 

 

Donderdag 11 juni  
H. Barnabas, apostel 

Dagkapel: 8.30 
Ter intentie van onze parochie; 

 

 

Vrijdag 12 juni  
Dagkapel: 19.00  
Ouders Horbach-Brull (st); 

Hein en Tiny Dumont-Muyrers (st); 

Zaterdag 13 juni  
H. Antonius van Padua 

Kerk:19.00  

M.m.v. St. Gregorius Vijlen 
Jrd. Simon Loo ; 

Enny Knops (o); 

Toos Crombach-Cauven (o); 

Mia Kaubo-Kaelen; 

Piet Juneman en wederzijdse ouders; 

Ouders Senden-de la Rosette en ouders 

Henssen-Konings; 

Zondag 14 juni  
11e zondag door het jaar 

Kerk:9.45  

M.m.v. Gregoriaans  o.l.v. Louis 
v.d. Weyer 
Karel Crutzen; 

Jrd. Gertrud en Willem Dautzenberg (st); 

Jrd. ouders Schoonbrood-Dumont (st); 

 

 

Maandag 15 juni  
Dagkapel: 19.00 
Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw 

(st); 

 

 

Dinsdag 16 juni  
Dagkapel: 9.00 
Uit dankbaarheid; 

 

 

Woensdag 17 juni 
Dagkapel: 19.00 
Voor alle vrijwilligers van onze parochie; 

 

 

Donderdag 18 juni 
Dagkapel:  8.30 
Ter intentie van onze parochie; 

Vrijdag 19 juni  
H. Romualdus 

Dagkapel: 19.00 
Echtp. Vaessen-Grooten en zoon Lucas; 

 

 

Zaterdag 20 juni  
Kerk:19.00  

M.m.v. Dameskoor Morgenzang 
Lambert Vanhommerig (o); 

Jrd. Sjef Bartholomé (st); 

Ouders Senden-Dautzenberg (st); 

Jrd. echtelieden Frijns-Hamers (st); 

Jrd. ouders Grooten-Hupperetz (st); 

 

Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere 
Bocholtz 

Rozenkrans 
maandag 18.30 uur (+aanbidding) 

woensdag en vrijdag 18.40 uur   

Dagkapel 
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Zondag 21 juni  
12e zondag door het jaar 

Kerk:9.45  

Volkszang o.b.v. Tiny Vanhommerig 
– Knops 

Feestmis ter gelegenheid van het  

90-jarig bestaan van Sportclub’25 
Voor de levende en overleden leden van 

sportclub’25 

Zwd. Toke Hocks-Derikx; 

Winand en Maria v.d. Gaar-Widdershoven; 

Hein Vanhommerig; 

Jrd. ouders Sije en Finy Horstman-Pelzer 

(st); 

 

Maandag 22 juni  
H. Paulinus van Nola, bisschop 

Dagkapel: 19.00 
Voor de intenties uit het intentieboek; 

 

Dinsdag 23 juni  
Dagkapel: 9.00 
Voor de jeugd; 

Woensdag 24 juni  
Dagkapel: 19.00 
Fam. Schnackers-Grooten (st); 

 

Donderdag 25 juni 
Dagkapel: 8.30 
Herman Bertram; 

 

Vrijdag 26 juni 
Dagkapel: 19.00 
Uit dankbaarheid; 

Lies Odekerken-Kleijnen (o); 

 

Zaterdag 27 juni  
H. Cyrillus van Alexandrië, 
Bisschop en kerkleraar 

Kerk:19.00  

M.m.v. Dameskoor Morgenzang 
Frans Mennens (o); 

Hubertina Schoonbrood-Herbergs (o); 

 

 

Zondag 28 juni  
13e zondag door het jaar 

Kerk:9.45  

M.m.v. Gemengd Kerkelijk zangkoor 
St. Joseph 
Louise en Juup Schwanen-Olischlager; 

Nelly Schmetz-Kok (o); 

Jrd. Frans Vaessen; 

 

Maandag 29 juni  
HH Petrus en Paulus, apostelen 

Dagkapel: 19.00 
Sjef Habets en ouders Habets-Conjaerts; 

Echtp. Schrijvers-Wintgens (st); 

 

Dinsdag 30 juni  
Dagkapel: 9.00 
Ter intentie van onze parochie; 

Ziekencommunie 

De ziekencommunie wordt rondgebracht op vrijdag 5 

juni op de gewone tijd. 

Historisch Mariaconcert in kerk Bocholtz 

op zondag 31 mei  

Maria houdt veel van Limburg. 

In het boekje ‘Maria in Limburg’ schrijft Gerard 

Lemmens: “Limburg houdt veel van Maria en Maria veel 

van Limburg; men vindt dit weerspiegeld en bevestigd 

in geheel ons volksleven. Alle facetten van haar 

grootheid komen hier tot uiting”. 

Inzegening Mariabeeld Bocholtz 1937 

Zo is dat ook in Bocholtz! Bij de inzegening van het 

Mariabeeld van de Maastrichtse Beeldhouwer Jean 

Weerts in 1937 schrijft de krant: “Zondag a.s. zal een 

grote vreugdedag zijn. Gemeente en parochie worden 

toegewijd aan Maria. Op het plantsoen langs den 

nieuwe kerkweg is een fraai Mariabeeld geplaatst, een 

groot sieraad. Met grote luister zullen de 

feestelijkheden plaats hebben. Alle verenigingen 

hebben spontaan hare toezegging gedaan”.   

Op 1 november 1950 werd het beeld achter de kerk 

geplaatst en opnieuw ingezegend door pastoor 

W.Franck.  

Anno 2014 is het gerestaureerd en verplaatst naar het 

nieuwe strooiveld op het kerkhof. 

 

Tuinfeest ten bate van de verlichting van 

onze kerktoren 

Op 7 juni wordt wederom het tuinfeest georganiseerd. 

Dit keer willen wij de opbrengt van dit gezellig feest 

bestemmen voor de verlichting van onze kerktoren. 

Aangezien dit een kostbaar project is, zullen wij ook in 

2016 de opbrengst ten goede laten komen van dit 

verlichtingsplan. 

De kerktoren bepaalt de skyline van Bocholtz. Overdag 

is dat zondermeer duidelijk. Het zou echter fijn zijn, dat 

wij ons ook in de avonduren kunnen oriënteren aan de 

toren die boven alles uitsteekt. Bovendien wordt op die 

manier de toren niet alleen een wegwijzer voor hen die 

de weg kwijt zijn; de toren zal ons in de toekomst niet 

alleen overdag maar ook ’s avonds beter de weg naar 

God wijzen. Want, zo verzekert ons de apostel Paulus: 

”Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt 

wat boven is, daar waar Christus zetelt aan Gods 

rechterhand. Zint op het hemelse niet op het aardse!” 

Namens het tuinfeestcomité en het kerkbestuur wil ik u 

van harte uitnodigen voor het tuinfeest  op 7  juni. 
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Kerkdiensten parochie Sint Bernardus 
 

Ubachsberg 

Woensdag 3 juni. 
18:40 Rozenkransgebed 

19:00 
Annie Franssen-Schijns; 

Ronald Bosten; 

Frits Hamers (o); 

Uit dankbaarheid wegens  

huwelijksverjaardag; 

Jrd. Agnes Zinzen (st.); 

 

Zaterdag 6 juni. 
Weekend: van Sacramentsdag 

19:00 Gregoriaans 

Kerkcollecte voor Nepal 
Zwd. Elly Franssen-Adams; 

Ben Erkens en jrd. voor Tiny Erkens-

Kuipers (o); 

Leo Franssen (brt. Oude Schoolstraat); 

Jan de Haas (brt. Oude Schoolstraat); 

Agnes Voncken-Nix; 

Sjaak Debets en wederzijdse ouders; 

Wiel Wiertz; 

Herman Somers; 

Jrd. Annie Pieters-Bisschops; 

Jrd. Jo Ernes-Vliegen: 

Jrd. Antoon Cox en Lucie Cox-Horbach 

(st.); 

Jrd. ouders Meulenberg-Eussen (st.); 

Jrd. Maria Meulenberg (st.); 

 

 

Woensdag 10 juni. 
18:40 Rozenkransgebed 

19:00  
Annie Franssen-Schijns; 

Fam. Jongen-Offermans; 

Zaterdag 13 juni. 
Weekend: 11de zondag d/h jaar 

19:00 Volkszang 
Jrd. Leo Winthagen; 

Jrd. Ben Franssen; 

Jrd. ouders  Snijders-Bex (st.); 

Jrd. ouders Meessen-Pijls (st.); 

Jrd. Els Klinkenberg en tevens t.i.v. 

broer Sjef (st.); 

Echtg. Bisschops-Engelen (st.); 
 

 

Woensdag 17 juni. 
18:40 Rozenkransgebed 

19:00  

Annie Franssen-Schijns; 

Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 
 

 

Zaterdag 20 juni. 
Weekend: 12de zondag d/h jaar 

19:00 Oud-Berglijsters 
1ste Jrd. Tiny Hutschemaekers-Hesdahl 

en als jrd. voor Hub Hutschemaekers 

en zoon Ben; 

Hein en Lidwina Voncken-Voncken (o); 

Jan de Haas (o); 

Zef Borghans (o); 

Mia Janssen-Deguelle (buurt); 

Jan Schaeks; 

Overl. van de fam. Freij; 

Jrd. ouders Meijs-Kruijen en zoon Alex 

(st.); 

 

 

 

 

Zondag 21 juni. 

Processiezondag. 
9:00 G.K.Z. St. Bernardus 
Frits Hamers (o); 

Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 

Woensdag 24 juni. 
18:40 Rozenkransgebed 

19:00  
Annie Franssen-Schijns; 

Jrd. Johan Souren; 

Jrd. ouders Sieben-Royen (st.); 

 

Zaterdag 27 juni. 
Weekend: 13de zondag d/h jaar 

19:00 Volkszang 
Elly Kaelen-Huijnen; 

Jo Philippens (brt. Aldegondestraat.); 

Ouders Theunissen-Janssen,dochter 

Tiny en zoon Math.; 

Jrd. ouders Hutschemaekers-Voncken 

(st.); 

Woensdag 1 juli. 
18:40 Rozenkransgebed 

19:00  
Annie Franssen-Schijns; 

Ronald Bosten; 

 

Zaterdag 4 juli. 
Weekend: 14de zondag d/h jaar 

19:00 Volkszang 
Leo Franssen (o); 

Agnes Voncken-Nix; 

Jrd. Frans Abels; 

Jrd. ouders Ubachs-Wintgens (st.); 

7 juni 2015 

Grote Garage Sale 

Verkoop 

Bostenstraat — Ubachsberg 

Opbrengst collecte  

Nederlandse missionarissen 

De opbrengst van de collectes bedroeg in  

Simpelveld: € 340,30 en in Ubachsberg: € 97,38 

Hartelijk dank voor uw gaven. 
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SIMPELVELD 
30 apr:  Theo Joosten,  Markt 12,  85 jaar 

2 mei:  Gerda Janssen-Janssen,  Molsberg 38,  79 jaar 

5 mei:  Finny Sparla-Scheepers,  Benzenraderweg 6, Heerlen,  71 jaar 

 

 

BOCHOLTZ 
10 mei  Mevr Hocks-Derikx           Schoolstraat 30                87 jaar 

 

 

UBACHSBERG 
 

20 april:  Elly Franssen-Adams, Dalstraat 6 76 jaar 

 

 

Sterkte aan de familie. Wij geloven dat onze overleden dierbaren bij God voor altijd gelukkig zullen zijn. 

Overleden 

KRONIEK 

Gedoopt  

 

 

SIMPELVELD 
2 mei:  Sanchez Eschweiler,  zoon van Huub Eschweiler en Nina Beckers,  Brandstraat 11 

3 mei:  Vic Raijmakers,  zoon van Ralph Raijmakers en Celine Heinen,  St. Remigiusstraat 15 

17 mei  Seth Wierts, zoon van Paul Wierts en Mandy Smeets  Pater Damiaanstraat 12 

 

BOCHOLTZ 
29 maart  Ruben Roufs    zoon van Björn Roufs en Marlou Hupperetz 

3 mei Mila Packbier  zoon van Raymond Packbier en Janina Mühl-Packbier 

9 mei Steijn Adrians  zoon van Patrick Adrians en Silvia Kockelkoren 

 

UBACHSBERG 

10 mei:  Fenne Dirks,  dochter van Fred Dirks en Miranda Peters,  Horionstraat 6, Voerendaal 

 

Welkom in onze Kerk. 

Gaan trouwen  

 

SIMPELVELD 

 
3 juli Holset:  Stan Alers en Ilona Jeurissen,  Rolduckerweg 2B 

11 juli:  Roy Königstein en Dionne Saive,  Pastoriestraat 5-7 

17 juli:  Pascal Seroo en Mirella Beckers,  Sougnezstraat 1 

 

Proficiat en een mooie dag toegewenst.. 
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HOVENIERSBEDRIJF SOURETH 

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:  

SCHOONMAAKAZIJN  

HANGPOTTEN, 

PERKPLANTEN en GROENTEPLANTEN 
 

HOUTEN TUINMEUBELEN en BLOEMBAKKEN 
 

DECORATIEVE BOOMSCHORS 

de TUINDERIJ  

Bezoek onze adverteerders 

Lei’s  
schilderwerken 
 

Voor binnen- / buitenwerk 

 en onderhoud 
 

Tel: 045-5440548 

 06-55168447 
 

Quelle 24 

6351 AW Bocholtz 
lei-schilderwerken@planet.nl 

 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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Parochienieuws Bocholtz  

 

 

 

Bronk / tuinfeest 

Zaterdag 6 juni kan tussen 10.00 uur en 12.00 uur gebak 

voor het tuinfeest op de pastorie bezorgd worden. 

Zondag 7 juni trekt opnieuw de processie uit en wel 

richting de Bocholtzerheide. Bronk betekent echter 

ook, dat het ‘tuinfeest’ gehouden wordt.  

Dit ‘parochiefeest’ begint aansluitend aan de processie.  

Dus, 7 juni bronk en tuinfeest. u bent allen van harte 

welkom!   

Het kerkbestuur 

 

Pastoor Peter Pierik onder de hemel 

Processie 

Op zondag 7 juni trekt opnieuw de processie uit. Wij 

willen Gods zegen uitdragen in de straten van onze 

parochie. De Heer trekt met ons mee onder de 

gedaante van brood. Hopelijk sluiten vele parochianen 

zich bij de verenigingen aan om de Heer te vergezellen.  

Volgorde van de processie: 

1. Processiekruis 

2. Kon. Erkende Fanfare St. Cecilia 

3. One 2 dance Olympia 

4. Zij-actief 

5. Vrouwengilde 

6. Gym. Ver. Wilhelmina 

7. Kon. Philharmonie 

8. Communicantjes 

9. Kerkelijk zangkoor St. Joseph 

10. Schutterij St. Henricus 

11. Misdienaars en Acolieten 

12. Allerheiligste met hemeldragers 

13. Kerkbestuur 

14. Gemeentebestuur 

15. Overige parochianen 

 

Processie-route 

Past. Neujeanstraat,  

Dr. Nolensstraat,  

Heiweg,  

Baneheiderweg,  

Groeneweg,  

Schoolstraat,  

Past. Neujeanstraat. 
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Bezoek onze adverteerders 

 



 Pagina 19 

 

 

 

 

 

Ook voor koffietafels en al uw feesten! 

Vroenhofstraat 1 
6369 AP Simpelveld 

045 - 544 13 72 
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Strooisel gevraagd voor processie naar 

Bocholtzerheide 

Voor de communicantjes hebben we uw hulp nodig. 

Zoals u weet, gaan zij voor het  H. Sacrament uit om 

bloemetjes uit te strooien, het z.g. strooisel. Mogen we 

voor dit strooisel weer een beroep op u doen. Zijn er 

mensen die in de week van dinsdag 2 JUNI  misschien 

uit de tuin dit strooisel kunnen verzamelen, liefst 

geknipt in kleinere delen, dan kunt u dit op de pastorie 

bezorgen. De communicantjes kunnen dan weer goed 

voor de dag komen.  

Nu reeds voor Uw medewerking: onze hartelijke dank. 

———————————————————————-- 

Open dag weekendopleiding theologie 

 

Veel mensen kennen Rolduc als priesteropleiding. Maar 

aan het instituut is ook een theologische 

weekendopleiding voor leken verbonden. Het 

Theologisch Instituut Rolduc (TIR) leidt op tot geestelijk 

verzorger en docent godsdienst / levensbeschouwing.  

Voor belangstellenden is er op zaterdag 6 juni een open 

informatieochtend. Wie meer wil weten over de studie 

theologie en de sfeer van de opleiding eens wil 

proeven, kan dan een ochtend meelopen. Tijdens een 

drie uur durend programma (inclusief maaltijd) wordt 

gerichte informatie gegeven over de diverse 

opleidingsrichtingen, de inhoud van de studie en 

verwachtingen die aan studenten worden gesteld.  

 

Wie de TIR heeft afgerond, kan eventueel een baan 

zoeken als pastoraal werker of geestelijk verzorger in 

bijvoorbeeld de gezondheidszorg. De opleiding leidt 

ook mensen met een onderwijsbevoegdheid op, die 

zich willen specialiseren in hat vak godsdienst / 

levensbeschouwing. Ook staat de opleiding open voor 

alle belangstellenden die uit interesse cursussen in 

katholieke theologie willen volgen. 

 

De open informatieochtend vindt plaats op zaterdag 6 

juni van 10.00 uur tot circa 13.00 uur in Abdij Rolduc in 

Kerkrade. Aanmelden vooraf is gewenst en kan via 

rector Jan Vries (telefoon: 045-5466810; e-mail: 

rector@rolduc.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 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 30 juni. Inleveren kopij tot 19 juni. 

Opgeven van misintenties tot uiterlijk 23 juni. 

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 

Parochienieuws Bocholtz 

mailto:rector@rolduc.nl
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