
 Pagina 1 

 

Remigiusparochie geeft zeldzame atlas 

in bruikleen 

 

 

Het kerkbestuur van de Remigiusparochie in 

Simpelveld heeft een zeer bijzondere renaissanceatlas 

uit 1628 in bruikleen gegeven aan de Universiteit 

Maastricht. Dinsdag 14 juli vond de ondertekening 

plaats van de bruikleenovereenkomst waarmee dit 

juweel van graveerkunst beschikbaar komt voor 

onderwijs- en onderzoeksdoeleinden. Het gaat om de 

10e druk van de Mercator-Hondius atlas uit 1628. De 

atlas is kerkelijk kunstbezit van de parochie in 

Simpelveld en bevond zich tot nu toe in de zwaar 

beveiligde kluis van de Remigiuskerk. 

Pastoor René Pisters licht het besluit toe: “Het 

kerkbestuur van de parochie Simpelveld stelt gebruik 

van deze atlas zeer op prijs, vooral ten behoeve van 

studie en wetenschap. Vandaar dat gekozen is voor 

het onderbrengen in een daartoe uitgeruste 

academische instelling zoals de 

Universiteitsbibliotheek Maastricht, die tevens 

professionele bewaarcondities voor dit erfgoed kan 

garanderen.“ De bewaarcondities voor cultureel 

erfgoed zijn in de Universiteitsbibliotheek optimaal. De 

atlas blijft daarmee in Maastricht niet alleen zichtbaar, 

maar ook in stand voor de toekomst. 

 

150 juweeltjes van graveerkunst 

De 10e editie van de atlas is gemaakt in het jaar 1628 en 

heeft meer dan 150 kaarten. Stuk voor stuk juweeltjes 

van graveerkunst. Opvallend zijn de enorme 

hoeveelheid details en de realistische weergave van de 

toen gekende wereld. Deze editie bezit handgekleurde 

kaarten en deze druk is de eerste waar Hondius zijn 

naam heeft gezet onder enkele Mercator-kaarten. In 

Nederland beschikt alleen de Stadsbibliotheek 

Maastricht over een exemplaar van deze atlas. 

 

Feestelijke ondertekening 

De ondertekening van de bruikleenovereenkomst op 

14 juli had een feestelijk karakter, met lezingen van 

stadshistoricus Roelof Braad over het bijzondere 

karakter van de atlas en van conservator Odin Essers 

over het gebruik van de atlas voor onderwijs en 

onderzoek.  

 

Jodocus Hondius 

De uit Vlaanderen afkomstige Jodocus Hondius (1563-

1612) is vooral bekend als heruitgever van de atlassen 

van Gerardus Mercator (1512-1594). Hij kocht 

Mercators koperplaten in 1604 en breidde de atlas in 

1606 met 36 nieuwe kaarten uit; tot 1636 verschenen 

nieuwe, vermeerderde edities in verschillende talen. 

september 2015  2e jaargang  nummer 21 

De tweedelige Mercator - Hondius atlas uit 1628 ligt te 
pronken in de Universiteitsbibliotheek Maastricht 

Lees verder op 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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Van de 10e editie zijn er slechts enkelen gedrukt. Hoe de 

parochie aan de kostbare atlas (taxatiewaarde ruim       

€ 200.000,-) is gekomen, is vooralsnog niet achterhaald. 

Waarschijnlijk is hij afkomstig uit een nalatenschap.  

 

 

Deel van de landkaart van Limburg anno 1603, met Simpelfelt 

in het midden.  Ook Bocholt en Bongart is herkenbaar.                  

 

Kleurenkopie van originele kaart gratis te verkrijgen op 

parochiekantoor  Simpelveld.                   

Ingrid Wijk, directeur Universiteitsbibliotheek, en Pastoor 
Pisters ondertekenen de bruikleenovereenkomst. Rechts op de 
achtergrond de kostbare atlas ingebonden in twee delen. 

Pastoor Pisters en Ingrid Wijk openen de kostbare atlas. 
Conservator Odin Essers kijkt vol spanning toe. 
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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)  en heel 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 en Workshops  lessen     kosten 

Windows   8.1.1 10 € 80,00 

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

Fotobewerking met Adobe Photoshop ( incl.programma)  10 € 110,00 

Videoshow met Magix Video Deluxe ( incl. programma) 10 € 110,00 

Workshop gebruik Tablet of  iPad 3 € 40,00 

Workshop  “ Opfris Windows en Internet:” 6 € 50,00 

Workshop  “ Veilig op internet” (nieuw) 3 € 40,00 

Workshop  “ Tips &  Trucs  (nieuw) 3 € 40,00 

 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 

U kunt nu reeds inschrijven voor cursussen en workshops, welke bij voldoende aanmeldingen, van start gaan 
na de zomerpauze in de tweede week van oktober 2015. Wilt u informatie, inschrijven of een 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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Petruskoor te gast in Simpelveld 

 

Op zondag 6 september om 11.00 uur zal het 

Petruskoor uit Sittard o.l.v. dirigent Arno Kerkhof de H. 

Mis opluisteren in de Sint Remigiuskerk van Simpelveld. 

 

Het Petruskoor bestaat uit een bloeiende vereniging 

met meer dan 60 leden, met zelfs een groeiend aantal 

jonge leden  tussen de 14 en 21 jaar. 

 

Het koor beheerst een groot repertoire met meer dan 

15 meerstemmige missen en bijna 200 motetten in vele 

stijlen, die tijdens de zondagse eucharistievieringen ten 

gehore worden gebracht.  

  

Dirigent Arno Kerkhof (1973) studeerde aan het 

Maastrichts conservatorium piano, orgel en Katholieke 

Kerkmuziek. Vervolgens studeerde hij orgel aan het 

Sweelinck Conservatorium te Amsterdam bij Jacques 

van Oortmerssen, waar hij in 1999 cum laude 

afstudeerde.  

 

Op het eerste Internationale Orgelconcours van Kotka 

(Finland) in 2002 behaalde hij de tweede prijs. Ook werd 

hij meerdere malen speciaal onderscheiden voor zijn 

Bach-interpretaties (Kotka 2002, Erfurt 2005). Hij is een 

veelgevraagd begeleider, geeft concerten in binnen- en 

buitenland en wordt regelmatig uitgenodigd op 

internationale festivals.  

 

Hij verleende zijn medewerking aan radio-, tv- en cd-

opnames en vormt een duo met organist Jean-Pierre 

Steijvers. Verder zet hij zich in voor de herwaardering 

van het Franse drukwindharmonium en de muziek voor 

dit bijna vergeten instrument. 

Hij is dirigent van verschillende koren, en is sinds januari 

2000 als dirigent-organist verbonden aan de St.-

Petruskerk. Onder zijn leiding worden naast de 

gangbare optredens ook de tradities, zoals de jaarlijkse 

kerstconcerten, enthousiast voortgezet. Daarnaast is hij 

docent orgel aan muziekschool Kumulus in Maastricht 

 

 

Montfortkoor te gast in Simpelveld 

 

Het Montfortkoor, is het gastkoor dat in de Sint 

Remigiusparochie de eucharistieviering komt 

opluisteren op zondag 27 september om 11.00 uur.  

 

Het gemengde zangkoor komt uit het Belgisch 

Limburgse Winterslag (Genk). Hier was de Montfortaan 

Matthieu Thijssen, een oom van pastoor Pisters, lange 

tijd pastoor. In 1967 werd het Montfortkoor opgericht 

als kerkkoor, dat bij de eerste lustrumviering 64 leden 

telde en het Alleluja van Händel uitvoerde.  

 

Oud-pastoor M. Thijssen van Winterslag zal de gastpredicatie 

verzorgen. 

 

 

 

Parochie nieuws Simpelveld 

Lees verder op pagina 7 

Foto: Petruskoor Sittard, een koor met veel jonge leden 

Foto: Het Montfortkoor uit Winterslag dat op zondag 27 

september de eucharistie opluistert in de Remigiuskerk.  
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Bezoek onze adverteerders 
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Vervolg Montfortkoor uit Winterslag: 

 

Er volgen optredens in Rotselaar, Leuven, Oostende, 

Wijlre, Voerendaal en op vele andere plaatsen. In 1986 

neemt Roger Hulsmans het dirigeerstokje van zijn vader 

over en hij brengt het koor naar de kathedralen van 

Parijs, Reims, Amiens en Straatsburg.   

In de Westminster Cathédral van Londen zongen de 

1400 aanwezigen het intredelied “Come down O Love 

Divine, seek thou this soul of mine” met het koor mee. 

Het werd een ervaring om nooit te vergeten. 

 

Huidige dirigent 

Vanaf 2006 wordt zangpedagoge Idi Hofmans de 

nieuwe dirigent. Samen met organist Hugo Martens tilt 

zij het koor naar een hoger zangtechnisch niveau, zodat 

er iedere zondag 4-stemmige liederen worden 

uitgevoerd tijdens de eucharistieviering. Onlangs 

mochten de kerkgangers in Brugge , Gent, Tongeren en 

Mechelen genieten van haar muziekkeuze en van haar 

zangtalent. 

 

Zeg niet onze Vader  
 

Zeg niet Vader,  

als je geen kind kunt zijn.  

Zeg niet onze,  

als je slechts aan jezelf denkt.  

Zeg niet hemel,  

als je slechts naar aardse zaken verlangt.  

Zeg niet Uw naam worde geheiligd,  

als je voortdurend je eigen eer zoekt.  

Zeg niet Uw rijk kome,  

als je alleen maar hoopt er zelf beter van te worden.  

Zeg niet Uw wil geschiede,  

als je geen tegenslag kunt verdragen.  

Bid niet voor het brood van vandaag,  

als je niet voor de armen wilt opkomen.  

Bid niet voor vergeving van schulden,  

als je in wrok leeft met familie of buren.  

Bid niet voor een leven zonder bekoring,  

als je voortdurend met het kwaad omgaat.  

Bid niet voor een leven zonder kwaad,  

als je niet op zoek bent naar het goede.  

Zeg niet amen en zo zij het,  

als je dit gebed niet ter harte neemt. 

Deurcollecte Ziekenzondag 

In het weekend van 12 en 13 september vieren we 

Nationale Ziekenzondag. Onze Zonnebloemafdelingen 

houden dan een deurcollecte na afloop van de 

kerkdiensten. 

Veel mensen kennen wel iemand die een ziekte onder 

de leden heeft. En dan geen griepje of een vervelende 

verkoudheid, maar iets ernstigs, vaak chronisch. En 

daarom weten veel mensen ook wat voor zware 

impact dat heeft op het leven van diegene en zijn of 

haar naasten. Voor al die mensen die ziek zijn of te 

maken hebben met iemand met een zware ziekte, 

heeft De Zonnebloem de Nationale Ziekendag in het 

leven geroepen.  

In onze kerken besteden we samen met de 

Zonnebloem aandacht aan dit thema. Zaterdagavond 

in Ubachsberg en zondagmorgen in Simpelveld.  

 

Koffiedrinken bij de pastoor 

In Simpelveld op 

zondag 30 augustus en 

27 september na de 

Mis van 11.00 uur. 

 

In Ubachsberg op 

zaterdag 12 september 

na de avondmis. 

 

Parochienieuws  
Simpelveld Ubachsberg 
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Nobelstraat 46 

Heerlen 

tel. 045-5713951 

 

 

Kloosterplein 26a 

Simpelveld 

tel. 045-5443435 
 

 

WWW.HARRYDEWARMEBAKKER.NL 

 

 

Bezoek onze adverteerders 

 

http://WWW.HARRYDEWARMEBAKKER.NL
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Parochienieuws Ubachsberg 
 

 

Kapelfeest Colmont 

Op woensdag 16 september om 19.00 uur vieren wij het 

feest van de H. Cornelius met een plechtige H. Mis in 

Colmont. 

 

Misschien is de H. Cornelius door de eeuwen heen zo 

populair geworden omdat je met tal van kwalen bij hem 

terecht kan: vallende ziekte, zenuwziektes, jicht, 

oorkwalen, stuipen, gangreen, kinkhoest en andere 

kinderziektes. Voor elk wat wils, kun je zeggen. 

Daarnaast is hij ook de beschermer van het hoornvee. 

Desondanks zou je toch niet verwachten dat veel 

mensen in deze tijd nog hun heil zoeken bij een 

dergelijke heilige uit de eerste eeuwen van het 

christendom. De buurtvereniging van Colmont nodigt u 

allen uit om deze dienst bij te wonen. Zij zullen na 

afloop zorgen voor een lekker kopje koffie met iets 

lekkers. 

Inzegening Mariabeeld Hunsstraat 

De Hunsstraat in Ubachsberg is een nieuw Mariabeeld 

rijker. Het oude beeld in het kleine eenvoudige 

kapelletje (daterend uit 1954) was aan vervanging toe. 

De buurtvereniging heeft ervoor gezorgd dat dit 

nieuwe beeld er is gekomen. De heer Hub Senden, die 

tot voor kort woonde tegenover het Mariabeeld en het 

jarenlang ook onderhield, heeft het nieuwe Mariabeeld 

geschonken. Op woensdag 2 september omstreeks 

19.30 uur zal het nieuwe beeld plechtig ingezegend 

worden door pastoor Pisters.  

Direct na de inzegening is ook tevens de opening van 

“de Hunsch”, die afgelopen weken gerenoveerd werd 

door de gemeente. De buurtvereniging zorgt voor 

koffie en vla voor de bewoners. 
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Dinsdag 1 september 
19.00 
Voor alle parochianen; 

 

Donderdag 3 september 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 

 

Vrijdag 4 september 
V.a. 9.30 Ziekencommunie aan 
huis 

18.30 

Aanbidding 

19.00 
Voor alle parochianen; 

 

Zaterdag 5 september 
13.30 huwelijksmis 
Olaf Thewissen en Myrthe Bleijlevens; 

 
Weekend 23e zondag d/h jaar 

17.45 
Jrd. overledenen familie Meens-Andriolo 

(st); 

Betty Lauvenberg-Snakkers (o); 

Annie Wings-Frusch (o); 

Sjef Schaapkens (o); 

Bertha Crutzen-Ploumen (o); 

Gerda Vliex (nms. bew. v.d. Leijenstr./

Cochemstr.); 

Gerda Janssen-Janssen en  

Joep Janssen (o); 

Jrd. Erik Baggen; 

Jrd. ouders Meessen-Derks; 

 

Zondag 6 september 
11.00  

Petruskoor Sittard 
Jrd. echtp. Henricus Loose-Meentz (st); 

Jrd. Cornelia Houben (st); 

Jrd. ouders Weusten-Lennartz; 

Peter Lemke (o); 

Wim Herberichs; 

Jacques Lardinois (o); 

Dinsdag 8 september 
19.00 
Ouders Broekmans-Horbach (st); 

Overl. ouders en kinderen Xhonneux (st); 

Jo Berger (o); 

 

Donderdag 10 september 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 

 

Zaterdag 12 september 
Weekend 24e zondag d/h jaar – 
Ziekenzondag - 

Deurcollecte Zonnebloem 

17.45 
Jrd. Jozef Nicolaije (st); 

Jrd. ouders Scheeren-Sijstermans (st); 

Jrd. René Schlechtriem en wederz. 

grootouders; 

Tonie Broekmans-Janssen (o); 

Hub Schröder; 

 

 

Zondag 13 september 
11.00  

Kerk. zangkoor Huls 
Jrd. echtp. Kreuels-Eijgelshoven (st); 

Jrd. Mia Mousset-Ploumen (st); 

Voor overleden gelovigen (st); 

Math en Rob Grooten (nms. Tiny en 

mam); 

Angeline Lardinois-Schuurman; 

Mia Aarts-Somers (o); 

Theo en Annie Joosten-Wenders (o); 

Jrd. ouders Schiffelers-Kropp (o); 

Ouders Nicolaije-Peeters, zonen en 

schoondochter; 

Ouders Sluismans-Volders en ouders 

Vanweersch-Rouette; 

 

Dinsdag 15 september 
19.00 
Voor alle parochianen; 

 

Donderdag 17 september 
19.00 
Echtp. Gotschalk-Knops (st); 

 

Zaterdag 19 september 
Weekend 25e zondag d/h jaar 

17.45  

Zang: Hans Scheijen en dames 
Jrd. Joep Meijers (st); 

Marij Kleijkers (nms. familie); 

Jrd. fam. J.Scheijen-Saive en zoon Hein; 

Jrd. ouders Schroeder-Miseré en dochter 

Maria; 

Maria Hupperichs-Meijs; 

 

Zondag 20 september 
11.00  

Kerk. zangkoor Harmonia 
Jrd. Jeu Kreuels en Maria Kreuels-Vliex 

(st); 

Jrd. Louisa Pergens (st); 

Jrd. echtp. Schnackers-Schepers en 

Hubertina Schnackers (st); 

Mathieu Bodelier (o); 

Jan Bemelmans; 

Finny Sparla-Scheepers (o); 

Math Mennens (o); 

Jrd. Ben van der Weerden; 

Jrd. Jessy Lennartz-Wouters (st); 

 

Dinsdag 22 september 
19.00 
Jrd. ouders Bonten-Bisschoff en zoon Jo; 

 

Donderdag 24 september 
19.00 
Giel en Bertha Xhonneux (st); 

Mathies Souren (nms. bew. Beaurepart); 

 

Zaterdag 26 september 
Weekend 26e zondag d/h jaar 

17.45 
1e jrd. Thei Weijers (o); 

Jrd. echtp. Hagelstein-Storms (st); 

Kerkdiensten parochie Sint Remigius 

Simpelveld 
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Jrd. Martin Sijstermans (st); 

Jrd. echtp. Tillie-Heuts (st); 

Juliana Bisschops-Otten (o); 

Lieske Joha-v.d. Waarsenburg (o); 

Jrd. ouders Ramakers-Pelzer; 

Jrd. ouders Zieltjens-Visscher; 

Zondag 27 september 
11.00  

Monfortkoor Winterslag-Genk 

Koffiedrinken na de mis 
Sjef Frijns (nms.bew. Beaurepart); 

Jrd. Anna en Hubertina Beckers (st); 

Jrd. Jo Groten (st); 

Jrd. ouders Heuts-Vaessen (st); 

Tiny Nicolaije-Grosjean (o); 

Hub Strouven; 

Piet en Mimi Offermans-Frijns en Bèr en 

Sjef Frijns; 

 

Dinsdag 29 september 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 

 

Donderdag 1 oktober 
19.00 
Voor welzijn parochie; 

Vrijdag 2 oktober 
Vanaf 9.30 Ziekencommunie aan 
huis 

 

18.30 

Aanbidding 

 

19.00  
Harrie Otten (st); 

 

Na de mis lichtprocessie naar 
kapel “Sterre der Zee” Rodeput 

 

Jo en Maria Jorissen wonnen de paaskaars van vorig jaar in de loterij 

Meggie en Loek zorgden voor de heerlijke barbecue 

Dankzij de parasols van de Firma Laumen was er voor ieder een 

beschut plekje 

Terugblik bbq vrijwilligers Simpelveld 
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Dinsdag 1 september  
Dagkapel9.00 
Ter intentie van onze parochie; 

 

Woensdag 2 september  
Dagkapel:19.00  
Mej. Derikx (st); 

Trautje Loo-Kerstgens (o); 

Joep Hupperets; 

 

 

Donderdag 3 september  
H. Gregorius de Grote, paus en 
kerkleraar 

Dagkapel:8.30  
Voor de intenties uit het intentieboek; 

 

Vrijdag 4 september  
Dagkapel:19.00 
Echtp. Laeven-Contzen (st); 

 

Zaterdag 5 september  
Kerk:19.00  

M.m.v. Dameskoor Morgenzang 
Leo Kleuters en  

Trautje Kleuters-Deguelle (o); 

Marjo Lux-Zinzen; 

Lambert Vanhommerig (o); 

Maria Jansen-Kohl; 

Rika Ploumen-Cremers (o); 

 

 

Zondag 6 september  
23e zondag door het jaar 

Kerk:9.00  

M.m.v. Kerkelijk zangkoor, 
Philharmonie, Fanfare 

Processiezondag 
Pierre Keulders (o): 

 

Maandag 7 september  
Dagkapel:19.00 
Ter intentie van onze lieve vrouwe van 

Lourdes en de H. Bernadette; 

 

Dinsdag 8 september 
Dagkapel:9.00 
Voor alle vrijwilligers van onze parochie; 

 

Woensdag 9 september  
H. Petrus Claver, priester 

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

(st); 

 

Donderdag 10 september  
Dagkapel:8.30  
Om zegen voor de akkers; 

 

Vrijdag 11 september  
Dagkapel:19.00 
1e Jrd. Johan Hendriks; 

 

Zaterdag 12 september  
Kerk:19.00  

M.m.v. Dameskoor Morgenzang 

Collecte Parochiële Ziekenzorg 
Toos Crombach-Cauven (o); 

Mia Kaubo-Kaelen;  

Sjir Stauvermann en uit dankbaarheid; 

1e Jrd. Tiny Brauwers-Zinken; 

Jrd. Finy Vanderheijden-Delnoy; 

 

 

Zondag 13 september  
24e zondag door het jaar 

Kerk:9.45  

volkszang met orgelbegeleiding 
van Bart v. Kerkvoort 

Collecte Parochiële Ziekenzorg 
Jrd. Herman Bertram; 

Jrd. echtg. Vreuls-v.d. Berg (st); 

Jrd. Jan Vanhommerig (st); 

Enny Knops (o); 

 

Maandag 14 september  
Dagkapel:19.00 
Jacob en Maria Haagen-Knops; 

 

Dinsdag 15 september  
Dagkapel:9.00 
Voor de gezinnen; 

 

Woensdag 16 september  
HH Cornelius, paus 

Dagkapel:19.00 
Herman Bertram; 

Cel Franken; 

 

Donderdag 17 september  
H. Robertus Bellarminus, bisschop 
en kerkleraar 

Dagkapel:8.30 
Ter intentie van onze parochie; 

 

Vrijdag 18 september  
Dagkapel:19.00 
Voor roepingen tot het priesterschap; 

 

Zaterdag 19 september  
H. Januarius, bisschop en 
martelaar 

Kerk:19.00  

M.m.v. Zangkoor St. Caecilia 
Heerlerheide 
Jrd. ouders Herman Leblanc en Nelly 

Leblanc-Lemmens; 

Frans Mennens (o); 

Lenie Frijns-Schmitz en wederzijdse 

ouders; 

Jrd. Toss Clignet; 

Jrd. ouders Rhoen-Smitsmans; 

 

Zondag 20 september  
25e zondag door het jaar 

Kerk:9.45  

Gregoriaans o.l.v. Louis van de 
Weyer 
Jrd. Frans Prevos (st); 

Jrd. Juup Krings (st); 

2e Jrd. Miny Crombach-Sauren; 

Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere 
Bocholtz 

Rozenkrans 
maandag 18.30 uur (+aanbidding) 

woensdag en vrijdag 18.40 uur   

Dagkapel 
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Maria en Leo Krings-Sauren; 

Zef Merx; 

 

Maandag 21 september  
H. Matteüs, apostel en evangelist 

Dagkapel:19.00 
Trautje Loo-Kerstgens (o); 

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

 

Dinsdag 22 september 
Dagkapel:9.00 
Voor de gezinnen; 

 

Woensdag 23 september  
H. Pius van Pietrelcina,  

Dagkapel:19.00 
Jrd. Andre Volgelers (st); 

 

Donderdag 24 september 
Dagkapel:8.30 
Uit dankbaarheid; 

 

Vrijdag 25 september  
Dagkapel:19.00 
Lies Odekerken-Kleijnen (o); 

 

Zaterdag 26 september  
Kerk:19.00  

M.m.v. Dameskoor Morgenzang 
Jan Coerver en zoon Ralf; 

Jrd. ouders Merx-Hupperets (st); 

Jrd. Hupperets-Bertram (st); 

1e Jrd. Pierre Keulders; 

Zondag 27 september  
26e zondag door het jaar 

Kerk:9.45 uur  

M.m.v. Gemengd kerkelijk zangkoor 
St. Joseph 

Jubilarissendag Kerkelijk Zangkoor 
St. Joseph 
Zef Merx; 

Elly en Mia; 

Fam. Janssen-van de Berg, fam. Seijen en 

zoon Johan; 

 

 

Maandag 28 september  
H. Wenceslaus, martelaar 

Dagkapel:19.00 
Voor de intenties uit het intentieboek; 

 

 

Dinsdag 29 september  
HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, 
aartsengelen 

Dagkapel:9.00 
Uit dankbaarheid; 

 

 

Woensdag 30 september  
H. Hiëronymus, priester en 
kerkleraar 

Dagkapel:19.00 
Overledenen van de Fam. v.d. Linden-

Höppener; 

 

Opgeven van misintenties 

in Bocholtz 

 
Beste parochianen, 

 

Wegens drukte op het 

parochiekantoor op de 

woensdagochtend, gelieve 

misintenties zo veel mogelijk op te 

geven op de dinsdagochtend, zodat 

de medewerkers van het 

parochiekantoor hier ook 

voldoende aandacht aan kunnen 

geven. 

 
Met dank! 

Pastoor Pierik en kerkbestuur 
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Kerkdiensten parochie Sint Bernardus 
 

Ubachsberg 

Zaterdag 29 augustus 
Weekend: 22ste zondag d/h jaar 

Vandaag zijn er twee 
kerkcollecten. 

De eerste is voor onderhoud van 
de parochiekerk. 

De tweede collecte is voor de 
MIVA 

19:00 Oud Berglijsters 
Jo Philippens (Brt. Aldegondestraat) 

Ouders Aelmans-Voncken; 

Jrd. Maria Neven-Sieben; 

Jrd. Eugéne Klinkenberg en t.i.v. zus 

Els en broer Sjef (st.); 

Tot Dankzegging voor het Gouden 

Huwelijk van Toos en Peter Raven-van 

Loo; 

Woensdag 2 september 
18:40 Rozenkransgebed 

19:00  
Annie Franssen-Schijns; 

Ronald Bosten; 

Zaterdag 5 september 
Weekend: 23ste zondag d/h jaar 

19:00 Volkszang 
Elly Franssen-Adams (o); 

Leo Franssen (o); 

Agnes Voncken-Nix; 

Hub Ernes; 

Jrd. Hens Kasperski (st); 

Woensdag 9 september 
18:40 Rozenkransgebed 

19:00  
Annie Franssen-Schijns; 

Fam. Jongen-Offermans; 

Overl. ouders Coort-Gerrits; 

 

Zaterdag 12 september 
Weekend: 24ste zondag d/h jaar 

Ziekenzondag 

19:00  GKZ St. Bernardus 

Deurcollecte voor de 
Zonnebloem 
1ste Jrd. Ben Erkens; 

Jan Schetters (o); 

Hein en Lidwina Voncken-Voncken (o); 

Mia Crutzen-Pieters t.g.v. haar 90ste 

verjaardag en voor Piet Crutzen; 

Roos Hoenen-Muijtjens; 

Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 

Jrd. Sientje Voncken-Possen; 

Jrd. Lor Acampo; 

Jrd. Ger Janssen en t.i.v. Mia Janssen-

Deguelle; 

Jrd. Pastoor Sjef Schijns; 

Jrd. Marietje Freij (st); 

Jrd. ouders Crombach-Janssen (st); 

Jrd. ouders Leunissen-Hoenen (st); 

Jrd. Willy Koonen en Lieneke Koonen-

Schrijvers (st); 

Jrd. echtg. Bisschops-Engelen (st); 

Woensdag 16 september 
Kapel Colmont Corneliusviering. 

19:00 Volkszang 
Annie Franssen-Schijns; 

Mia Janssen-Deguelle (brt); 

Voor alle levende en overleden 

inwoners van de buurt Colmont  

speciaal voor Zef Borghans; 

Zaterdag 19 september 
Weekend: 25ste zondag d/h jaar 

19:00 Volkszang 
Jan de Haas (o); 

Jrd. ouders Budé-Schröder (st); 

Woensdag 23 september 
18:40 Rozenkransgebed 

19:00  
Elly Franssen-Adams v verj. (o); 

Annie Franssen-Schijns; 

Echtg. Schneiders-Zitzen (st); 

 

Zaterdag 26 september 
Weekend: 26ste zondag d/h jaar 

19:00 Oud Berglijsters 
Ouders Conjaerts-Delahaye en ouders 

Meessen-Pijls; 

Jrd. Sjef Souren (st); 

Jrd. Leo Willems (st); 

Jrd. ouders Bosch-Moonen (st); 

Jrd. Sjef Klinkenberg en t.i.v. zus Els en 

broer Eugéne (st); 

 

Woensdag 30 septembers 
18:40 Rozenkransgebed 

19:00  
Annie Franssen-Schijns; 

Jo Philippens (brt. Aldegondestr.); 

 

Zaterdag 3 oktober 
Weekend: 27ste zondag d/h jaar 

Viering Wereldmissie  

De Kerkcollecte is bestemd voor 
Pakistan 

19:00 Bernarduskoor en 
Jeugdfanfare 
Jan Schetters (o); 

Leo Franssen (o); 

Agnes Voncken-Nix; 

Wiel Wiertz; 

Ouders Janssen-Lips; 

Jrd. Tiny Souren-Frederix (st); 

50 jarig huwelijk  

Op zaterdag 29 augustus gedenken Toos en Peter Raven-van Loo, Kerkstraat 50 Ubachsberg, 

dat zij 50 jaar geleden in het huwelijksbootje stapten.  

Toos en Peter doen heel veel goeds voor de Bernardusparochie. Zij houden samen de kerk 

schoon, zorgen dat het koper blinkt en zijn graag geziene gasten in onze kerk.  

Wij danken voor hun inzet en feliciteren beiden met hun gouden huwelijksfeest.  

Proficiat ! 
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SIMPELVELD 

 
12 augustus Werner Wierts  Romeinenstraat 40  69 jaar 

 

13 augustus Mia Haesen  Zorgcentrum de Regenboog v/h Diddenstraat/Dr.Ottenstraat 72 jaar 

 

16 augustus Huub Remmel  Markt 92  87 jaar 

 

 

BOCHOLTZ 

 
10 augustus Leo Senden         Min. Ruijsstraat 31               88 jaar 

 

 

Sterkte aan de familie. 

Overleden 

KRONIEK 

Gedoopt 
 

 

SIMPELVELD 
26 juli Sofie Hamers  dochter van Raimond Hamers en Sandra Mullenders  Plateweg 12 Bocholtz 

 

2 augustus Joëlla Slangen  dochter van Eddy Slangen en Melissa Spirk  P. Damiaanstraat 2 

 

BOCHOLTZ 
19 juli  Roel van den Beuken zoon van Erik v.d. Beuken en Claudia Niese 

 

25 juli Mila Orrû zoon van Ingor Orrû en Florence Kanters 

 

1 augustus Romée Schüppen  zoon van Ramon Schüppen en Caro Hupperichs 

 

2 augustus Sophie Hermans  dochter van Ruud Hermans en Marie-Ânge Grooten 

 

9 augustus Isa Schlenter  dochter van Ronny Schlenter en Nathalie Meertens. 

 

UBACHSBERG 
25 juli Lennon Crombach  zoon van Math Crombach en Rowena Chia Windschoor 4 

 

Welkom in onze Kerk. 

Gaan trouwen  

 

SIMPELVELD 

 
5 september 13.30 uur Olaf Thewissen en Myrthe Bleijlevens  Rolduckerweg 54 A 

 

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  
 

GROENTEPLANTEN en WINTERPREI 
 

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  
 

 

Krönungsmesse 

 

Uitvoering: zondag 27 september, kerk Bocholtz.  

 

De Krönungsmesse (of wel Kroningsmis, ook 

genoemd Missa in C, Major KV317) is een muzikale 

compositie  van Wolfgang Amadeus Mozart.  

Het werk werd in maart 1779 gecomponeerd in 

opdracht van graaf Colloredo, aartsbisschop van 

Salzburg en is op paaszondag van 1779 voor het eerst 

uitgevoerd in de Dom van Salzburg. Dezelfde mis 

weerklonk in 1791 nogmaals te Praag, bij de kroning van 

Keizer Leopold II tot Koning van Bohemen, waardoor 

deze compositie als Krönungsmesse de geschiedenis 

inging. Voor dit werk stelde de opdrachtgever een 

dwingende voorwaarde: de mis mag niet langer dan 

drie kwartier duren. Zoals de meeste van dit soort 

composities bij Mozart, is ook deze mis van het type 

‘missa brevis, hetgeen ‘korte mis’  betekent. 

 

Bij het koor uit Bocholtz werd de mis in 1969 voor het 

eerst genoemd tijdens een bestuursvergadering. Men 

sprak toen van de ‘Mozartmesse’, en bedoelde 

waarschijnlijk de Krönungsmesse. Pas in 1973 komt het 

weer ter sprake, want in de notulen staat vermeld: 

“Laat Jeu Weijers hier in Bocholtz zijn zelf 

gecomponeerde ‘kerst-mis’ dirigeren, dan kan Aloïs 

naar Simpelveld gaan voor de zware Krönungsmesse”. 

(Hij was immers ook dirigent van Harmonia  

Simpelveld). Op eerste paasdag 1974 vond onder leiding 

van Aloïs Frings, na heel veel repetities en wat 

meningsverschillen over de bezetting van de soli, de 

Bocholtze première plaats. Echter niet met orkest (te 

duur!) maar met orgel. Mw. Aleven-Boon, toen de 

‘vaste’ organist van het koor, viel deze eer te beurt.  

 

Dirigent Anton Kropivšek gaat nog een stapje verder 

en studeert anno 2007 zelfs het ‘Credo’ van deze mis in. 

Op eerste paasdag van dat jaar volgt een schitterende 

uitvoering van de volledige mis. Door ziekte van vaste 

solist Lambert Vanhommerig, wordt zijn plaats 

ingenomen door niemand minder dan Martin Hurkens, 

de man die in 2010 ‘Holland’s Got Talent’ zou winnen. 

Organist is dan Ben Kerkhof. Het was toch even 

wennen voor de overige, eigen solisten Anita van de 

Poel-Eussen (sopraan), Trudie Lijster-Frings (alt) en 

Henk Winkens (bas), maar het werd een 

gedenkwaardige uitvoering. Op 20 april 2008 wordt 

door toedoen van Anton Kropivšek, bij het 75-jarig 

bestaansfeest van het Brunssums Mannenkoor, samen 

mét dit koor, de hele Krönungsmesse (incl.Credo) 

uitgevoerd in de Brunssumse St.Gregoriuskerk. Het KSO 

zorgde voor de orkestpartij. Een hele eer voor St. 

Joseph uit Bocholtz. Alleen bij bijzondere gelegenheden 

wordt deze mis door het koor gezongen. En zondag 27 

september is weer zo’n bijzondere gelegenheid 

Jubilarissen Koor 

‘Kerkelijk Zangkoor St. Joseph 1865’ zal op zondag 27 

september 2015 een drietal jubilarissen in het zonnetje 

zetten. Er wordt alvast een voorproefje genomen op 

het 150-jarig bestaansfeest in oktober, waar de 

jubilarissen van 2015 en van 2016 extra gehuldigd zullen 

worden. 

 

Het bestuur vindt het toch een hele eer, om ondanks 

het aanstaande grote feest, deze jubilarissen voor hun 

trouwe ‘dienst’, op de oude traditionele manier, intern 

te huldigen. Zij hebben het tenslotte verdiend. Zoals de 

traditie voorschrijft zullen zij door het hele koor thuis 

worden afgehaald, waarna in de kerk ter hunner 

intentie, een H. Mis zal worden opgedragen. 

 

Omdat het koor dit jaar het ‘jubeljaar’ viert, zal een 

bijzondere mis worden uitgevoerd: de Krönungsmesse 

van W.A.Mozart. 

 

Voor de jubilarissen: 

Annie Merx-Vanhommerig (25),  

Annie Rademakers-Henskens (25),  

Winand Dumont (25), 

zal het een gedenkwaardig jubileum worden.  

 

Alvast proficiat allemaal. 
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Bezoek onze adverteerders 

 



 Pagina 19 

 

Zangkoor St. Caecilia Heerlerheide te 

gast in Bocholtz 
 
Nu de vakanties langzaam ten einde lopen is het weer 

tijd om, het aanstaande jubileumfeest van 150 jaar 

kerkelijk zangkoor St. Joseph Bocholtz, fris onder uw 

aandacht te brengen. Het hele jaar kunt u al genieten 

van de maandelijks gastoptredens, die in onze 

parochiekerk plaatsvinden om u kennis te laten maken 

met koormuziek in al zijn facetten. Zingen is leuk en 

voor velen een plezierige vrijetijdsbesteding, getuige 

het grote aantal koren die, zeker in het Limburgse, 

bestaan.  

Op zaterdag 19 september om 19.00 uur kunt u weer 

genieten van de enthousiaste klanken van ons volgend 

gastkoor. 

 

Meer dan 170 jaar 

Deze keer is het de beurt aan zangkoor st. Caecilia 

Heerlerheide. Dit koor kent een lange en roerige 

geschiedenis met veel ups en downs. In 2009 vierde het 

zijn 170-jarig bestaansfeest wat zeker een opsteker voor 

ons koor is in deze tijden van transformatie van koren. 

Het initiatief tot oprichting van een koor moet in 1839 

uitgegaan zijn van pastoor Reijnders, de bouwpastoor 

van de 1ste Corneliuskerk te Heerlerheide. Na jarenlang 

alleen met zang de missen opgeluisterd te hebben werd 

er in 1895 een harmonium gekocht en in 1916 kreeg men 

de beschikking over een orgel. In 1957 fuseerde het van 

oorsprong mannenkoor met het dameskoor van 

Heerlerheide, waardoor het een gemengd koor werd. 

 

Gregoriaans 

Oorspronkelijk luisterde het koor de hoogmis op met 

gregoriaanse gezangen. De sectie gregoriaans is altijd 

een wezenlijk onderdeel van het koor blijven uitmaken. 

Na de wisseling van het millennium baarde de 

vergrijzing van de sectie gregoriaans het koor grote 

zorgen. In 2010 besloot men toen ook dames toe te 

laten voor deze sectie. Sindsdien is de continuïteit van 

dit oude cultuurgoed gewaarborgd en brengt men zo’n 

20 keer per jaar deze bijzondere liederen ten gehore.  

Dirigent 

Hugo Fredrix (1970) is sinds 2003 dirigent van het koor. 

Hij studeerde elektronische toetsen en haalde de 

aantekening ensemblebegeleiding aan het 

conservatorium te Maastricht in 1993. Zijn opleiding 

muziektechnologie rondde hij af aan de HKU in Utrecht 

in 1997. Vanaf 1999 is hij systeembeheerder 

muziekwerkplekken en docent ICT voor alle afdelingen 

aan het conservatorium te Maastricht. Hij draagt zorg 

voor de programmatuur en apparatuur en instrueert 

studenten als ze op de pc moeten werken bij het 

componeren, muzieknotatie en het opnemen en 

bewerken van audio. 

Reeds tijdens zijn diverse studies was Hugo al 

werkzaam als dirigent, orkestleider, bandlid en 

solomuzikant. 

 

Repertoire 

Op het repertoire van gemengd zangkoor St. Caecilia 

Heerlerheide staan werken van Mozart, Beethoven 

Händel, Brahms en Bach. Ook de Missa Brevis, de Missa 

Tertia en de Deutsche Misse behoren tot het vaste 

repertoire. 

 

Optreden 

Het koor treedt veelvuldig op. 1986 spande de kroon 

met 113 optredens buiten de deur. Kerkelijk zangkoor St 

Joseph Bocholtz heet u weer van harte welkom op dit 

voorlaatste gastoptreden in aanloop naar haar 

jubileumfeest op 23, 24 en 25 oktober 2015.  

Het feestprogramma is te vinden op: 

www.150jaarzangkoor.nl 

Zangkoor St. Caecilia Heerlerheide te gast in Bocholtz 

Parochienieuws Bocholtz  

http://www.150jaarzangkoor.nl
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Parochienieuws Bocholtz 
 

 

Processie Overhuizen (jubileum buurt 
‘um dr Paum’) 

Op zondag 6 september trekt de processie naar 

Overhuizen. Deze processie wordt voor de ‘buurt rond 

de Paum’ een jubileumprocessie. Onmiddellijk na de 

oorlog (1945) werd namelijk deze buurtvereniging 

opgericht om onder andere de processieroute in deze 

buurt optimaal te kunnen versieren. Het is geen 

kleinigheid om zeventig jaren lang elk jaar opnieuw 

mensen bij elkaar te krijgen die samen ‘hun’ 

processieroute zo schitterend weten te versieren. Het 

wordt er namelijk in onze tijd niet gemakkelijker op om 

een gebeuren zoals de processie levend te houden. 

Menigeen zet er nog altijd de schouders onder om te 

laten zien: dit gebeuren is de moeite waard! Bent u een 

van hen? De deelname aan de processie is niet 

voorbehouden aan de verenigingen, integendeel. Deze 

verenigingen zullen het ten zeerste op prijs stellen, dat 

ook anderen de tijd nemen om mee te trekken en zo 

deze traditie in ere te houden. 

 

Allereerst is het belangrijk te weten: wat is een 

processie, wat is het doel van deze feestelijke stoet 

door mooi versierde straten?  Wij willen door middel 

van deze tocht, met de heilige Communie in ons midden 

Gods zegen over onze parochie afsmeken en natuurlijk 

ook de onderlinge band versterken. U bent allen van 

harte uitgenodigd om met ons mee te trekken. Heel 

bijzonder wil ik de communicantjes van dit jaar vragen 

om mee te gaan.  

Bovendien wil ik de bewoners van de processieroute 

uitnodigen om ieder op zijn of haar manier deel te 

nemen aan dit kerkelijk gebeuren.  

Tot ziens op zondag 6 september. 

Pastoor P.Pierik 

Zondag 6 september processie 

Overhuizen 

Op zondag 6 september trekt opnieuw de processie 

naar Overhuizen. Wij willen Gods zegen over onze 

parochie afsmeken. Daarom trekken wij met de H. 

Communie door de straten. U bent allen van harte 

uitgenodigd om met ons mee te trekken.  

Heel bijzonder wil ik de communicantjes van dit jaar 

vragen om mee te gaan.  

Tot ziens op zondag 6 september. 

Pastoor P.Pierik  

Bloemen gevraagd 

Elk jaar wordt door de buurtvereniging “Um d’r Paum” 

een mooie versiering aangebracht rondom en nabij het 

rustaltaar.  

Zijn er misschien mensen die nog mooie bloemen 

kunnen missen dan kunt U deze afgeven 1 of 2 dagen 

voor de processie op de pastorie of in de hal van de 

kerk. 

Strooisel gevraagd 

Voor de communicantjes hebben we echter uw hulp 

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

om bloemetjes  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 woensdag 2 september tot 

vrijdag 4 september 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. 

Vlaggen 

Bewoners van de straten waar de processie passeert, 

worden vriendelijk verzocht te vlaggen en eventueel 

bloemversieringen aan te brengen langs de route. 

Rustaltaar 

Overhuizen. 

0398_001 (2).jpg
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Parochienieuws Bocholtz 

 

 

 

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 

 

Kerkbijdrage 

Hebt u dit jaar uw kerkbijdrage al betaald! Elke 

vereniging kent zijn contributie. Zonder geld kan 

namelijk geen enkele club iets ondernemen en 

voortbestaan. Dit geldt ook voor de parochie. Het 

kerkgebouw kost veel geld. Bij voorbaat dank. 

Het kerkbestuur  van Bocholtz 

 

 

Maria Geboorte  

Op dinsdag 8 september viert de Kerk het feest van 

Maria Geboorte. Wij gedenken de verjaardag van Maria 

allereerst, omdat zij de moeder van Jezus is. 

Tegelijkertijd mag haar geboorte ons doen denken, niet 

aan onze eigen geboortedag maar aan onze doopdag. 

De geboorte van Maria wordt gevierd, omdat zij het 

Kind Jezus aan de wereld heeft gegeven. Het Doopsel 

heeft ons tot Kind van God gemaakt. Ook wij kunnen 

Jezus zichtbaar maken en aan de wereld schenken, 

zodat Hij ook nu zegenend, vergevend en zorgend te 

midden van de mensen present kan zijn. 

 

 

Gezinsviering zaterdag 12 september 

Op zaterdag 12 september wordt er opnieuw een 

gezinsviering gehouden. Wij willen tijdens deze viering 

stilstaan bij de betekenis van de rozenkrans. Wist U, dat 

dankzij een actie tegenwoordig duizenden kinderen 

overal in de wereld dit gebed bidden. Het bidden van de 

rozenkrans is niet gemakkelijk. Het wil geleerd zijn. Om 

die reden dus deze viering om daartoe een steentje bij 

te dragen.  

Tot ziens op zaterdag 12 september. 

 

Kruisverheffing 

14 september viert de Kerk elk jaar opnieuw het feest 

van Kruisverheffing. Gaat dit feest historisch gezien 

terug op het vinden van het kruishout, waaraan Jezus 

gehangen heeft; feitelijk vieren wij christenen Jezus’ 

kruisdood als onze verheffing.  De kruisdood op zich is 

natuurlijk geen verheffing. De liefde echter die schuil 

ging in de vernederende dood van Jezus maakt dit 

gebeuren tot iets verhevens voor allen die in Jezus de 

Verlosser van de wereld zien. Zijn dood betekent voor 

ons bevrijding en leven. 
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Ook voor koffietafels en al uw feesten! 

Vroenhofstraat 1 
6369 AP Simpelveld 

045 - 544 13 72 
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Dieren zijn net mensen 

Stralende zomerzon. Even zit ik in de zon maar niet lang 

want er is geen schaduw. De twee katers liggen ver-

scholen tussen het groen en soezen en pas als een vro-

lijk huppende merel in de buurt komt zie ik waar ze uit-

hangen. Een rode kater die wekenlang voorbijkwam zie 

ik niet meer. Een hele troep spreeuwen lijkt vergadering 

te houden zo druk hebben ze het met elkaar en twee 

flinke houtduiven lijken het aan te horen maar laten het 

rustig aan zich voorbijgaan. Aan mijn voeten toch nog 

een stoet ijverige mieren die af en aan sjouwen met tak-

jes en rommel groter dan ze zelf zijn. En opeens zijn alle 

spreeuwen weg. Ik kijk maar zie toch geen bedreiging. 

De vergadering is abrupt afgebroken. Dreigde er ge-

vaar? Ik kan niets ontdekken. Ik ben blij dat er in ieder 

geval minder vergaderd wordt in de zomermaand, al-

hoewel dit fenomeen bijna onuitroeibaar blijkt in onze 

samenleving. En ineens is de hele troep weer terug aan 

de vergadertafel. Dieren zijn net mensen. Maar ze heb-

ben waarschijnlijk minder ingewikkelde problemen op 

te lossen. In de zon glanzen hun geschakeerde veren 

van zwart tot groen en blauw en alle tinten die er tus-

sen in liggen. Ik denk aan een woord van St. Bernardus 

als hij over de schepping mediteert en zegt: “Ik heb 

over God meer geleerd in de natuur dan uit de boeken”. 

Ja, de fascinatie over de natuur brengt je verder in het 

openstaan voor het grote wonder van de schepping 

dan droge redeneringen en woorden. Het hart is het 

instrument van de liefde en niet je brein. Dat moet God 

zelf ook al bedacht hebben, denk ik.  

R. Maessen. 

Spreuken 

In menige gang hangen bordjes, tegeltjes met spreu-

ken. En er zijn scheurkalenders met wijsheden. Er zijn 

geslaagde en minder geslaagde versies. Maar laatst las 

ik weer een goeie: ‘Vriendschap met jezelf is het allerbe-

langrijkste, omdat je zonder deze vriendschap nooit 

met een ander bevriend kunt raken’.  

Vriendschap sluiten met jezelf is belangrijk omdat je 

uiteindelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 da-

gen per jaar, een leven lang, in je eigen gezelschap ver-

toeft. Vriendschap met de V van vrede om met je eigen 

beperkingen te kunnen leven. Met de V van vertrouwen 

in wat je zelf kan, kunt en mag. En met de V van verge-

ven: ook van jezelf vergeven. Vriendschap met jezelf 

bestaat uit: genieten van het goede, nee zeggen tegen 

jezelf, de tijd nemen voor jezelf, boos worden en weer 

goed worden met jezelf. Maar ook bewust leven. Lakla-

gen uit de weg gaan. Wat een ander je aan kan doen 

daar kun je niet tegen vechten maar wel hoe je er mee 

omgaat. Vriendschap met jezelf is daarom een groot 

cadeau. Van jezelf houden. Totaal, met je goede en ook 

met je min punten. Vriendschap probeert altijd meer te 

plussen dan te minnen. Dat heet liefde en vertrouwen 

geven. Het zijn geschenken die de Schepper ons heeft 

meegegeven. 

R. Maessen. 
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Kaal 

De eerste bladeren vallen van de bomen, 

Ik zie de massa’s hangen die nog komen. 

Het eindigt ongeveer als op mijn kruin: 

ooit rijk behelmgrast, nu een kale duin. 

Alleen…… bij bomen komt straks weer jong groen. 

Wie kan mij zeggen hoe ik dat moet doen? 

 

Herfst 

De kale canada’s, 

bruine berken 

En daar doorheen matgroen 

En vlekken goud. 

Stram staan de boomstammen 

Met dikke rimpels 

En plotseling bedenk ik: 

Ik word oud. 

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 29 september. Inleveren kopij tot 18 sept. 

Opgeven van misintenties tot uiterlijk 22 september. 

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 

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

