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Vanaf januari 2016 zijn wij voornemens om op de 

vooravond van een uitvaart een meer persoonlijker 

herdenkingsviering te houden in de vorm van een 

avondwake. De vooravondmis komt hiermee te 

vervallen. 

De overledene komt dan meer centraal te staan in 

gebed en overweging en voor de familie geeft dit vaak 

heel veel troost en voldoening. 

De avondwake zal vanaf volgend jaar plaatsvinden elke 

weekdag van maandag- t/m vrijdagavond, behalve op 

feest- en gedenkdagen.  

We komen hier inhoudelijk in volgende uitgaven van 

ons parochieblad nog uitgebreider op terug. 

Het bijzonder Heilig Jaar van de Barmhartigheid wordt 

op dinsdag 8 december in Rome geopend. Paus 

Franciscus zal dan de Heilige Deur van de Sint-

Pietersbasiliek openen. Deze deur is normaal 

gesproken gesloten en gaat alleen tijdens een heilig 

jaar open. De laatste keer was dat in 2000. De zondag 

erna – 13 december – wordt het Heilig Jaar of Jubeljaar 

in alle bisdommen geopend. In Limburg gebeurt dat 

met een speciale vesperviering in de Sint-

Christoffelkathedraal in Roermond onder leiding van 

bisschop Wiertz.  

In de kathedraal wordt die middag ook een Heilige 

Deur geopend. De plechtigheid in de kathedraal begint 

om 15.00 uur en iedereen is welkom. Daarnaast zijn de 

zes basilieken (Maastricht, Meerssen, Sittard, Sint-

Odiliënberg en Susteren) en enkele bijzondere kerken 

in Limburg gevraagd om eveneens een Heilige Deur te 

openen. De traditie van Heilige Deuren is nauw 

verbonden met die van een Heilig Jaar of Jubeljaar.  

Tijdens het Heilig Jaar worden verschillende speciale 

activiteiten georganiseerd, waaronder de bedevaart 

naar Rome, volgend jaar november. De komende tijd 

zullen we nader ingaan op al deze activiteiten.  
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Vlak voor Kerstmis, op 22 december, verschijnt het 

volgende parochieblad 

U kunt misintenties en kopij voor de Kerstdagen en voor 

de hele maand januari opgeven tot en met 15 december. 

Simpelveld     24 december Kinderkerstviering 17.00 uur 

  Kerstavondviering 19.30 uur 

 25 december 1ste Kerstdag 11.00 uur  

 26 december 2de Kerstdag 9.45 uur 

Bocholtz 24 december Gezinsviering 18.00 uur 

  Nachtmis 24.00 uur 

 25 december 1ste Kerstdag 9.00 uur 

   11.00 uur 

 26 december 2de Kerstdag 9.00 uur 

  Kindernevendienst 11.00 uur 

Ubachsberg   24 december Kinderkerstviering 18.15 uur 

  Kerstavondviering 20.45 uur 

 25 december 1ste Kerstdag 9.45 uur 

 26 december  2de Kerstdag 11.00 uur 
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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 



 Pagina 3 

 

Woensdagmiddag 9 december is 

weer “Kinderclubje” van 14 tot 16 uur 

in de parochiezaal Simpelveld 

tegenover de kerk. Alle kinderen zijn 

van harte welkom. We luisteren naar 

een mooi Bijbelverhaal en gaan 

samen een knutselwerkje maken. Kom jij ook ? 

Op het parochiekantoor 

en in de sacristie is  een 

adventskalender te koop 

voor € 10,-.  

De opbrengst komt 

geheel ten goede aan de 

Actie Voedselbank. De 

kalender in fullcolour is 

speciaal voor kinderen 

van 4 t/m 12 jaar. Met 

leuke kerstverhalen en 

knutselwerkjes. Voor de komende feestdagen is het 

een leuk cadeau voor jong, maar ook voor oud.  

In het weekend van de 4e advent is er bij aanvang van 

de H. Missen een korte boeteviering. Wie persoonlijk 

het sacrament van boete en verzoening wil ontvangen 

(in de vorm van een biechtgesprek) kan een afspraak 

maken met de pastoor. U kunt ook terecht voor een 

biechtgesprek bij de paters van het klooster in Mamelis.  

Op donderdag 24 december vanaf 9.30 uur wordt in 

Simpelveld en Ubachsberg de kerstcommunie 

thuisgebracht aan zieken en thuiszittenden. Wie nog 

niet op ons lijstje staat, maar toch graag met Kerstmis 

de communie thuis gebracht wil hebben, kan zich 

opgeven bij de pastoor.  

In januari wordt er geen ziekencommunie 

rondgebracht. Wel weer op de 1e vrijdag in februari. 

Wat doet de voedselbank?  

“Dankzij de voedselbank kan ik groente en fruit eten, 

dat is anders niet te betalen”, vertelt een alleenstaande  

moeder met kinderen uit Parkstad. Voor haar en 

honderden andere mensen in Limburg zijn de gratis 

voedselpakketten van de voedselbank broodnodig. De 

pakketten, die elke week worden uitgedeeld, zijn 

samengesteld met voedsel die leveranciers gratis ter 

beschikking stellen. Zo wil de voedselbank verspilling 

van voedsel tegen gaan en zorgen dat mensen die het 

financieel niet breed hebben toch elke week fatsoenlijk 

kunnen eten. 

Onder duidelijke voorwaarden kan iedereen, ongeacht 

kleur, geloof, geslacht of leeftijd, van de diensten van 

de voedselbank gebruik maken. 

In Zuid-Limburg ontvangen 500 gezinnen elke week 

gratis een voedselpakket. In Midden-Limburg zijn dat er 

ruim 200 en in Noord-Limburg ruim 400 gezinnen. Zij 

komen bij de voedselbank terecht via o.a. 

maatschappelijk werk, Riagg, jeugdzorg, thuiszorg 

organisaties en de diaconieën van kerken.  

Het distributiecentrum voor Limburg-Zuid is gevestigd 

in Landgraaf.  

Gezien het toenemende aantal klanten is de 

voedselbank nog steeds op zoek naar 

voedselleveranciers en donateurs. 

Zie ook: www.voedselbanklimburg-zuid.nl 

 

De parochies van Simpelveld en Ubachsberg 

willen ook dit jaar weer graag hun sociale gezicht 

laten zien en komen op voor de minderbedeelden 

in eigen omgeving.  

De parochiële werkgroep “Ondersteuning 

Voedselbank” organiseert daarom, traditiegetrouw, 

een actie om in de maand december zoveel mogelijk 

producten te verzamelen, waarmee de voedselbank 

een belangrijke buffer kan vormen om het zo 

Broodnodige werk te kunnen blijven continueren. 

Graag doet de werkgroep dan ook een beroep op u, om 

deze actie te ondersteunen. 

Parochienieuws Simpelveld 

Lees verder op pagina 5 

Parochienieuws  
Simpelveld Ubachsberg 

http://www.voedselbanklimburg-zuid.nl
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Bezoek onze adverteerders 

 

           SWOBS COMPUTERHOME  Wilhelminastraat 19 Bocholtz 

Doelgerichte Computercursussen 

 
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.    

Cursussen en Workshops  lessen    kosten 

Windows  10 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 

Diashow met Magix Fotostory Easy v2 (incl.programma) 10 € 110,00 

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

Workshop  gebruik iPad  3 € 40,00 

Workshop “ Tips & Trucs ” 3 € 40,00 

 Bij de workshops ” gebruik Ipad” is een 

eigen iPad vereist 

 Kosten cursussen en workshops zijn inclusief 

alle lesmaterialen 

 Certificaat bij afsluiting cursussen ( niet voor 

workshops ) 

 Gratis gebruik oefenuren (niet voor 

workshops) 

 Beperkte kortingsregeling 

Schrijf nu al in voor het volgen van een Computer Cursus of Workshop in januari 2016. 

Bel, tussen 10.00 uur en 18.00 uur met Math Bisschops : 045-5442407 of Jan Mertens 045-5442523.  

Inschrijving is ook mogelijk via onze website    www.computerhome.info 

 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  
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Vervolg van pagina 3 

In Simpelveld: 

Op vrijdag 11 december (van 10-17 uur) en op zaterdag 

12 december (van 10-16 uur) zijn vrijwilligers uit de 

parochie in Plusmarkt Schouteten aanwezig om de actie 

voor de voedselbank toe te lichten. Zij zullen u middels 

een ‘boodschappenbriefje’ (zie ook verderop in dit 

artikel) suggesties doen welke producten de 

voedselbank dringend kan gebruiken. U kunt hieruit uw 

keuze maken en na aankoop deze producten afrekenen 

en bij de aanwezige vrijwilligers afgeven. 

In Ubachsberg: 

Hier worden de producten verzameld op de pastorie 

waar op de volgende data en tijden vrijwilligers klaar 

staan om uw bijdrage in ontvangst te kunnen nemen: 

Zaterdag  28 november (10-12 uur) 

Dinsdag 1 december (10-12 uur) 

Zaterdag 5 december (10-12 uur) 

Dinsdag 8 december (10-12 uur 

Zaterdag 12 december (10-12 uur) 

De producten waaraan dringend behoefte is treft  

u aan op het ‘boodschappenlijstje’ onder dit artikel. 

Elke bijdrage is van harte welkom !  Alvast hartelijk 

bedankt ! 

Wellicht ten overvloede, maar wel belangrijk: 

Ook voor de Voedselbank gelden de hygiënecodes. Zij 

wordt gecontroleerd door de Voedsel en Waren 

Autoriteit.  

Het is daarom niet raadzaam om eigen gemaakte jams 

en weckproducten (hoe goed bedoeld ook) in te 

leveren. Dit geldt eveneens voor producten die over de 

houdbaarheidsdatum zijn. 

Achter in de kerk van zowel Ubachsberg als Simpelveld 

staat er de hele adventsperiode een offerblok voor wie 

de voedselbank financieel wil ondersteunen.  

De werkgroep, c.q. de kerkbesturen zullen alle contante 

giften overmaken naar de voedselbank Limburg-zuid. 
 

En wist u dat…….. 

* Volle spaarkaarten van de Plus supermarkt hebben u 

€4,- gekost, maar leveren voor de voedselbank €6,- 

per stuk op !!!! 

* Volle spaarkaarten van diverse tankstations kosten u 

niets, maar leveren wel geld op dat via de 

voedselbank weer omgezet wordt in noodzakelijke 

voorzieningen 

* De voedselbank kan DE-waardepunten omwisselen 

voor koffie  (deal met DE) 

* Heeft u nog ergens ongebruikte entreekaartjes van 

een pretpark, dierentuin, zwembad, etc…. liggen, 

waar u eigenlijk niet goed raad mee weet: via de 

voedselbank kunnen daar veel blijde gezichten mee 

gemaakt worden 

* Soms liggen IRIS-cheques, of andere waardebonnen 

al maaaaaaanden in de kast, bijna vergeten zelfs, 

weet dan dat er medemensen zijn die we hiermee een 

bijzonder groot plezier kunnen doen 

In 2014 konden we meer dan  110 kratten met 

voedselproducten (waarde per krat ca. €50,-) en een 

bedrag van ruim €1.000,- (donaties, zegelboekjes, etc.) 

aan de Voedselbank overhandigen. 

In één van de volgende edities van ons Parochieblad 

zullen wij u op de hoogte brengen van het resultaat van 

de actie van 2015. Gaan we het resultaat van 2014 

evenaren….of zelfs overtreffen? 

En tot slot: 

We weten ons ook dit jaar weer gesteund door een 

grote groep vrijwilligers om deze actie te doen slagen, 

maar elke extra hand is welkom. Wilt u op vrijdag 11 en/

of zaterdag 12 december zelf actief mee helpen, laat het 

ons dan even weten: 

Jo en Marlies Baggen Joop Heuts 

045 544 22 13 045 544 28 27 

jobaggen@home.nl joopheuts@gmail.com 

DOE MEE ! 
UW STEUN IS 

Broodnodig ! 
De voedselbank kan de onderstaande producten 

goed gebruiken. 

 kookpudding 

 koffie/thee 

 aardappelpuree 

 cervelaatworst aan een stuk 

 suiker 

 zoet beleg 

 rijst 

 blikgroenten 

 spliterwten, bonen, linzen  

 blikjes vis, paté, tomatenpuree enz. 

 blikjes smac, ham, knakworst 

mailto:jobaggen@home.nl
mailto:joopheuts@gmail.com
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Het jaar 2015 loopt zo langzamerhand naar zijn einde. 

Zoals elk jaar willen we u daarom weer attenderen op 

het voldoen van de Kerkbijdrage voor dit lopende jaar. 

Heeft u uw bijdrage al overgemaakt ? Dan hartelijk dank 

daarvoor. 

Nog niet overgemaakt? Mogen wij dan toch nog 

rekenen op uw bijdrage voor dit jaar? Dank u wel. 

Pastoor Pisters en het kerkbestuur. 

 

Adventsactie in Simpelveld en Ubachsberg 

In het weekend van 12 en 13 december 2015 wordt er in 

de eucharistievieringen in Simpelveld en Ubachsberg 

aandacht besteed aan dit Adventsactieproject in Peru 

en is er een extra deurcollecte. 

Op zondag 13 december is er tijdens de kerstmarkt 

rondom de kerk van Simpelveld in het portaal van het 

kerkgebouw een Peru-hoek ingericht. Naast informatie 

over Peru en het Adventsactieproject kunnen kinderen 

daar Peruaanse kleding aantrekken, op z’n Peruaans 

spelen en zelf papier maken. Ook de Wereldwinkel is 

aanwezig met Fairtrade-spullen uit Peru en andere 

landen. 

 Opbrengst collecte 

De opbrengst van de jongerencollecte in Ubachsberg 

bedroeg € 110,20. Hartelijk dank voor uw gaven. 

 

 Adventsactie voor jongeren in Peru 

Wanneer je een gezin moet onderhouden zonder 

schoon water, elektriciteit en voldoende te eten, dan 

kan onderwijs voor je kinderen zowel een extra zorg als 

dé oplossing zijn. Dat geldt zeker voor de zwoegende 

ouders in extreem arme gebieden zoals in het 

Andesgebergte in Peru. De John Paul de Grote-school 

draagt bij aan een betere toekomst voor de kinderen 

door praktijkgerichte trainingen, bijvoorbeeld op het 

gebied van koken en computervaardigheden. 

Het is begrijpelijk dat de ouders die 12 uur per dag 

werken, een helpende hand kunnen gebruiken bij het 

organiseren van onderwijs. 

Positieve vooruitzichten 

In het Tiabaya district in het Andes-gebergte lijdt bijna 

de helft van het armste deel van de bevolking aan de 

Chagas-ziekte. Veel kinderen verliezen hieraan een of 

beide ouders. Bij de twee staatsscholen (waarop de 

arme gezinnen zijn aangewezen) is het onderwijsniveau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ver onder de norm, met als gevolg dat ouders en 

verzorgers kinderen thuis houden en laten helpen bij 

landbouw en dieren verzorgen, als deze optie al 

bestaat. Opgroeiende jeugd zonder positieve 

vooruitzichten vervalt vaak in alcoholisme en andere 

destructieve levensstijlen. 

Adventsactie wil 30.000 euro bijdragen voor het 

uitbreiden van de computerlessen en voor uitbreiding 

van de keuken, waar de fruitoogsten van de ouders kan 

worden verwerkt in gebak en in jam. De speciale 

kooklessen en computertrainingen zijn bedoeld voor de 

leerlingen van de John Paul de Grote-school en voor 

jongeren in de omgeving die geen geld hebben om na 

de basisschool verder te leren. 

Uw bijdrage kan overgemaakt worden naar 

bankrekening NL89 INGB 0653 1000 00 ten name van 

Adventsactie in Den Haag of gedeponeerd worden in 

een van de speciale offerblokken in de beide kerken. 

 

Parochienieuws  
Simpelveld Ubachsberg 
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Zaterdag 28 november 

Zwd. Annie van Leur-Dautzenberg; 

Jrd. Willem van den Hove (st); 

Jrd. Sjef Voragen en zoon Jo; 

Jrd. ouders Baggen-Bisschops en 

kleinzoon Erik; 

Jrd. ouders Scheepers-Franken en zoon 

Allie; 

Jrd. Jan Rouhl en ouders Rouhl-

Brouwers; 

Jrd. Theo Mertens (st); 

Zondag 29 november 

Zwd. Netty Vrusch-Faarts; 

Zwd. Trautje Lenzen-van Gestel; 

Sjef Frijns (nms. bew. Huize Beaurepart); 

Jrd. ouders Vogt-Snackers (st); 

Ouders Otto en Tieneke Lemke-Eggen 

(st); 

Peter Lemke (o); 

Angeline Lardinois-Schuurmans; 

Tiny Nicolaije-Grosjean (o); 

Huub Strouven; 

Huub Remmel (o); 

Joop Ensink en overl. ouders Ensink en 

Hamers;  

Uit dankbaarheid b.g.v. een 80e 

verjaardag; 

Jrd. Piet Wings, tevens voor schoonbroer 

en overl. familie; 

Jo Heijenrath (o); 

Jrd. Jo Cremers; 

Dinsdag 1 december 

Lies Tijssen-van den Heuvel (o); 

 

Donderdag 3 december 

Annie Voncken-Bröcheler (o); 

Vrijdag 4 december 

Pierre Lambrichs; 

Zaterdag 5 december 

Jrd. Hubert en Maria Bessems-Keijdener 

(st); 

Ouders Keulen-Eussen (st); 

Jrd. ouders Meisters-Voncken (st); 

Gerda Janssen-Janssen en Joep Janssen 

(o); 

Men Schöller (o); 

Jrd. Sjaak Pelzer, tevens voor verjaardag; 

Jrd. Ad Dikmans;  

Jrd. Sjef Bruls; 

Zondag 6 december 

Jrd. Leonie Didden (st); 

Jan Bemelmans; 

Jacques Lardinois (o); 

Jrd. Ger Wilhelmus; 

Jrd. Bernard Leunissen; 

Wim Herberichs; 

Dinsdag 8 december 

Ter ere van O.L.Vrouw (st); 

Ouders Broekmans-Horbach (st); 

Jrd. Irene en Stefan Talaga en zoon 

Walentin; 

Donderdag 10 december 

Echtpaar Gotschalk-Knops (st); 

Gerard Meesters; 

Zaterdag 12 december 

1e jrd. Annie Wings-Frusch tevens voor 

Hennes Wings (o); 

Jrd. Zef Hamers (st); 

Jrd. echtp. Lousberg-Brassé (st); 

Jrd. Herman Schutz en Maria Schutz-

Kersten (st); 

Mia Aarts-Somers (o); 

Anneke Mobers-Savelkoul (nms. bew. 

Beaurepart); 

Jrd. Pierre Bleijlevens; 

Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st); 

Zondag 13 december 

Voor priesterroepingen (st); 

Theo en Annie Joosten-Wenders (o); 

Finny Sparla-Scheepers (o); 

Tiny Nicolaije-Grosjean (o); 

Wiel Frijns; 

Jrd. Henk Zieltjens, tevens voor ouders 

Zieltjens; 

Ouders van Kimmenade-van de Vin; 

Jrd. Hub Reinders en overl. van fam. 

Reinders; 

Jrd. ouders Spronck-Hacking; 

Ouders Genders-Bonten; 

Dinsdag 15 december 

Echtp. Huveneers-van Ophoven (st); 

Donderdag 17 december 

Mathies Souren (o); 

Zaterdag 19 december 

Zwd. Troutje Hamers-Grond; 

1e jrd. Leo Grond (o); 

Jrd. echtp. Gotschalk-Knops (st); 

Jrd. ouders Leerschen-Knubben (st); 

Lieske Joha-v.d. Waarsenburg tevens 

voor Herman Joha (v.w. verjaardag) (o); 

Simpelveld 
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Tonie Broekmans-Janssen (o); 

Riek Vogels-van Asten (o); 

Jrd. Nol Lommen, tevens voor ouders 

Franssen Schmelzer en ouders Lommen-

Roden; 

Bebke Deckers-Vluggen (o); 

Jrd. Jan Bosch en voor overleden ouders; 

Wiel Franzen; 

Men Schöller (nms. Stgt. Beter); 

Jrd. ouders Gerets-Vijgen en Pierre en 

Liza Vijgen; 

Zondag 20 december 

1e jrd. Miel Nicolaije (o); 

Jrd. ouders Beckers-Vliex (st); 

Mathieu Bodelier (o); 

Bertha Crutzen-Ploumen (o); 

Uit dankbaarheid b.g.v. 40 jarig huwelijk 

van echtp. Janssen-Schijen, tevens voor 

overl. ouders; 

Dinsdag 22 december 

Overl. van familie Bisschoff-Colleye (st); 

 

Ubachsberg 

Zaterdag 28 november 

Jac. Dautzenberg (o); 

Maria Ortmans-Habets; en t.i.v. Sjeng 

Ortmans en zoon Jan; (o) 

Leo Franssen (o); 

Roos Hoenen-Muijtjens; 

 

Woensdag 2 december 

Annie Franssen-Schijns; 

Frits Hamers; 

Ronald Bosten; 

 

Zaterdag 5 december 

Wiel Wiertz; 

Jrd. ouders Keulartz-Moonen; dochters 

en schoonzoon; 

Jrd. Joseph Cleuters (st.); 

Jrd. ouders Kleijnen-Starmans (st.); 

Ouders Franssen-Vliegen; dochter 

Fieny en de zonen Sjeng; Harrie; Ben 

en Leo (st.); 

 

 

Woensdag 9 december 

Annie Franssen-Schijns; 

Fam. Jongen-Offermans; 

Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 

 

 

Zaterdag 12 december 

Elly Franssen-Adams (o); 

Zef Borghans (o); 

Piet Crutzen; 

Jrd. ouders Prumpeler-Groven; 

Maria Ortmans-Habets (brt.Oude 

Schoolstr./Vrenkeweg); 

Harie en Annie Zinzen-Kleijnen; 

Jrd. Wiel Smeets; 

Agnes Voncken-Nix; 

Jrd. ouders Habets-Theunissen; 

Echtg. Bisschops-Engelen (st.); 

Ouders Kleijnen-Weerts (st.); 

Ouders Maassen-Smeets; zonen en 

dochter; 

 

 

 

 

Woensdag 16 december 

Annie Franssen-Schijns; 

Josephina Souren-Vaessen (verj.); 

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

 

Zaterdag 19 december 

Jac. Dautzenberg (brt.Hunsch); 

Jrd. Math. Vaessen; 

Ouders Herberichs-Conjaerts (st.); 

Jrd. Leo Senden (st.); 

 

 

Woensdag 23 december 

Annie Franssen-Schijns; 

Voor de zieken van de parochie; 
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Dinsdag 1 december  

Voor de jeugd; 

Woensdag 2 december  

Trautje Loo-Kerstgens (o); 

Johanna Höppener-Didden; 

Donderdag 3 december  

Voor onze parochiegemeenschap; 

Vrijdag 4 december  

Echtp. Laeven-Contzen (st); 

Zaterdag 5 december  

Jrd. Marjo Lux-Zinzen; 

Maria Jansen-Kohl; 

Rika Ploumen-Cremers (o); 

Jrd. ouders Donners-van Putten (st); 

Jrd. ouders Jongen-Plessen; 

Jrd. ouders Plessen-Baumgarten (st); 

Ouders Ruijschop-Janssen; 

Zondag 6 december  

Voor de levende en overleden leden van 

KBO Bocholtz,Simpelveld 

(Kath. Bond van de ouderen) 

Jrd. Jo van der Leeuw (st); 

Leo Senden (buurtvereniging I jen 

Stroas); 

Maandag 7 december  

Voor een vruchtbare advent; 

Dinsdag 8 december  

Uit dankbaarheid; 

Woensdag 9 december  

Jrd. ouders van Loo-Hendriks (st); 

Donderdag 10 december  

Voor alle gedoopte Christenen; 

Vrijdag 11 december 

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

Jrd. Johan Vogelers (st); 

Ouders Janssen-Saive en zoon Wiel; 

Zaterdag 12 december  

Jo en Finy Bertram-Duizings; 

Toos Crombach-Cauven (o); 

Trautje en Frens Senden en zoon Paul; 

Jrd. Louise Schijen-Vanweersch (st); 

Jrd. Vanweersch-Beckers; 

Zondag 13 december  

Toke Hocks-Derikx (o); 

Jrd. ouders Grooten- Vandenbooren (st); 

Jo Henssen (o); 

2e jrd. Marjo-Lones-Weijers; 

Maandag 14 december  

Enny Knops (o); 

Leo Senden (buurtvereniging I jen 

Stroas); 

Dinsdag 15 december  

Ter intentie van onze Lieve Vrouwe van 

Lourdes en de Heilige Bernadette; 

 

Woensdag 16 december 

 

Voor een vruchtbare kersttijd; 

Donderdag 17 december 

Voor alle vrijwilligers van onze parochie; 

Vrijdag 18 december 

Voor roepingen tot het priesterschap; 

Zaterdag 19 december 

Ouders Hodiamont-Seroo; 

Hub Clignet (o); 

Jrd. ouders Henssen-Schmetz; 

6e Jrd. Michel Beckers; 

Jrd. ouders Senden-de la Rosette (st); 

 

Zondag 20 december  

Ouders Jongen-Consten en zoon Leo; 

Paul Degens (o); 

Jrd. ouders Leunissen-Knops (st); 

Maandag 21 december 

Uit dankbaarheid; 

Dinsdag 22 december  

Ter intentie van onze Parochie; 

Woensdag 23 december  

Lies Odekerken-Kleijnen (o); 

Wiel Schrijvers (st); 

Bocholtz 

maandag 18.30 uur (+aanbidding) 

woensdag en vrijdag 18.40 uur  

Dagkapel 
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27 oktober: Wiesje van Pelt-van Dongen Den Haag v/h Remigiusstraat  92 jaar 

 

4 november: Änni Bergmans-Kϋppers   Zorgcentrum Bocholtz v/h Rodeput  88 jaar 

 

6 november: Troutje Hamers-Grond   Kloosterstraat 131  96 jaar 

 

10 november: Lia Slangen-Duchhart  Brandstraat 1  69 jaar 

 

13 november: Finy Frijns-Scheepers  Puntelstraat 7 93 jaar 

 

15 november: Josef Ortmanns  Deus 11 82 jaar 

 

16 november: Gerard Vanhommerig  Bosschenhuizen 8 62 jaar 

 

 

Sterkte aan de familie. 

Overleden 

Gedoopt 

25 oktober:  Tijn Keularts zoon van René Keularts en Janine Rouhl Bombaard 6, Bocholtz 

 

15 november:  Quinty Harmsen  dochter  van Eric Harmsen en Margriet Rademakers Dassenhoorn 6, 

    6374 MV  Landgraaf  

 

UBACHSBERG 

 

8 november:  Fayen Ernes dochter van Roger Ernes en Angela Hendrix Grootenstraat 1 

 

15 november:  Tom Franssen zoon van Paul Franssen en Elise van Butselaar Grispenstraat 35 

 

 

Welkom in onze Kerk. 
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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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De inmiddels traditionele Kribkes wandeling zal dit jaar 

voor de 6e keer plaats vinden van vrijdag 18 december 

tot en met vrijdag 1 januari. 

 

NIEUW ZIJN DE WENSBOMEN !! 

 Voor HARTE WENSEN komen in Bocholtz en Simpelveld 

wensbomen. Daar kunt U in de vorm van kaartjes, 

foto’s, stukjes stof of anderszins iets in hangen. 

 

In Bocholtz komen 2 bomen, bij familie Wetzels in de 

Heiweg en de andere bij Hoeve Overhuizen (Rabobank 

Zuid). 

 

Tijdens de Kerstdagen zal in de H. Mis voor deze 

wensen uit de bomen gebeden worden. Tevens worden 

in beide parochies in de buurtkapellen kaarsen 

aangestoken. 

Bij de start van de feestelijke opening op Scholtissenhof 

bent u van harte uitgenodigd op vrijdag 18 december 

om 18.30 uur. Tot dan. 

Alvast fijne en warme feestdagen wenst U het KRIBBE 

TEAM. 

 

Nadat het koor weer enkele hoogtepunten in het 

jubeljaar 2015 met goed gevolg achter zich heeft 

gelaten (denk hierbij aan de Missa Luba en de 

mammoet productie van Jacob de Haan met de 

Katharina-mis), komt de mooie kersttijd alweer aan. 

 

Waar vroeger vóór de nachtmis een kerst-oratorium 

werd uitgevoerd, wordt nu ‘alleen’ nog een 

kerstconcertje uitgevoerd door het koor, om de vroege 

kerkgangers aan de kerstsfeer te laten proeven. Naast 

de gezamenlijke kerstliederen met ‘het volk’, zal het 

koor ook diverse, meerstemmige kerstliederen ten 

gehore brengen: 

 -Es blüht eine Rose zur Weihnachtszeit van 

Robert Stolz  

 -Gegrüsset seist du Maria van H.J. Müller 

 -Mariä Wiegenlied van Max Reger 

 -Sanctus uit de Tsjechische mis van Jakub Jan 

Ryba 

 -Weihnacht, Weihnacht van Nico Dostal 

 

Dan volgt de Nachtmis waarin de schitterende Pastoral-

Messe van Ignatius Reimann wordt gezongen. De 

Intrede begint traditiegetrouw met het 

indrukwekkende Stille Nacht van Jos Gruber. Tussen de 

Lezingen worden respectievelijk Resonet in laudibus 

van A.Schubiger en Jubilemus Salvatori van J.G. 

Albrechtsberger gezongen, terwijl tijdens de Offerande 

het Tui sunt Coeli van Jos Gruber zal weerklinken. 

Natuurlijk wordt tijdens de Communie ook weer 

gezamenlijk gezongen: het alom bekende Heiligste 

Nacht, waarna Transeamus van Hubert Cuypers en het 

machtige Weihnachtsresponsorien van Johann Michael 

Haydn uitgevoerd zal worden. Het Tochter Zion van 

Georg Friedrich Händel vormt natuurlijk de afsluiting 

van deze nachtmis. 

 

Op tweede kerstdag wordt het Jubeljaar van het 150-

jarig koor afgesloten met de Turmbläser-messe van 

Fridoline Limbacher met medewerking van 

koperblazers. Aan het orgel zit Bart van Kerkvoort en 

de algehele muzikale leiding is in handen van dirigent 

Anton Kropivšek. 

Parochienieuws Bocholtz 
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Parochienieuws Bocholtz 

Op zondag 29 november begint wederom de Advent. 

Advent betekent: Hij komt. En de Kerk denkt hierbij niet 

aan Sinterklaas maar aan het Kind van de Kribbe. 

Allereerst vieren wij Zijn verjaardag, nu 2015 jaren 

geleden. Tegelijkertijd geloven wij, dat het Kerstkind 

Gods Zoon is, die ooit zal wederkomen om te oordelen 

levenden en doden. Hij komt echter in de tussentijd 

verborgen naar ons toe. Allereerst in de heilige 

Communie. Maar, zoals paus Franciscus het zo mooi 

uitdrukt: Hij komt ook op ons levenspad in eenieder die 

onze hulp nodig heeft. Advent vieren mag betekenen, 

dat wij ons trainen om een ‘gevoelige neus’ te 

ontwikkelen om voor Zijn komst open te staan. Want de 

engelen verzekeren ons in iedere kerstnacht: in Jezus 

die komende is, schenkt God ons de Redder om van ons 

steeds meer een volwassen mens te maken. In die zin 

wens ik ons allen een gezegende adventstijd.   

 

In deze viering willen wij stilstaan bij de betekenis van 

de Advent. Bovendien worden de adventskransen 

gezegend. Welkom op zaterdag 28 november om 19.00 

uur in de Jacobuskerk. 

 

Op dinsdagavond 15 december om 19.00 willen wij een 

boeteviering houden in de dagkapel als voorbereiding 

op het kerstfeest. Wordt in menig huisgezin van alles 

georganiseerd om Kerstmis goed te kunnen vieren; wij 

christenen doen dat onder andere door een 

boeteviering. Hoe ziet mijn leven er uit? Wat doe ik met 

mijn christen zijn? Dus: tot ziens! 

Dinsdag 8 december vieren wij het hoogfeest van Maria 

onbevlekt ontvangen. Het klinkt duur en ingewikkeld, 

toch heeft dit feest ook met ons leven te maken. 

Onbevlekte ontvangenis betekent, dat God Maria zo 

voorbereid heeft om de moeder van Jezus te worden, 

dat Hij haar bij voorbaat gevrijwaard heeft van de 

erfzonde. In die zin mogen wij Maria de heilige woning 

noemen van de nieuwe schepping: Jezus. In feite is 

vanaf de dag van ons doopsel iets gelijksoortigs met 

ons gebeurd. Jezus wil ook in ons geboren worden. Hij 

wil in mij tot volwassenheid komen. Hij wil ook mij tot 

een nieuwe schepping maken. Maria maakte ruimte 

voor de inwoning van Jezus. Durf ik dat ook! In die zin 

wens ik ons allen een zinvolle viering van dit feest.  

De ziekencommunie wordt rondgebracht op de eerste 

vrijdag van de maand: 4 december. De ziekencommunie 

wordt deze maand echter ook rondgebracht vanwege 

het kerstfeest en wel op donderdag  24 december op 

de gewone tijd. Indien er zieken zijn die ook de 

ziekencommunie willen ontvangen dan kunnen zij zich 

bij de pastoor opgeven. (tel. 5441252) 

Zondag 6 december gaan we weer op bedevaart naar 

Banneux. Vertrokken wordt om 6.00 uur bij Fam. 

Bastin,  Oude Smedestraat 4 

te Bocholtz. De aankomst 

zal ongeveer tegen 16.30 

uur zijn. Onderweg zijn er 4 

stops gepland. Om 17.00 uur 

wordt er een H. Mis 

opgedragen in de 

Boodschapkapel door 

pastoor Pierik van Bocholtz. 

Inlichtingen bij Frans Bastin:  

T 045 5443347. 
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Er staan vier kaarsjes op een rij 

te wachten op het feest. 

Eén lichtje laat ons alvast zien 

hoe mooi het is geweest. 

 

Nu mogen er twee kaarsjes aan, 

ons wachten wordt beloond. 

Het wordt steeds lichter in de kerk, 

het huis waarin God woont. 

 

Vandaag branden drie kaarsjes, 

drie vlammetjes van licht 

vertellen van het Kind dat komt, 

is dát geen mooi bericht? 

 

Nu mag het vierde kaarsje aan. 

Vier lichtjes laten horen: 

nog een paar nachtjes slapen, 

dan wordt het Kind geboren. 

 

Coby Poelman-Duisterwinkel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paus Franciscus schreef deze zomer de encycliek 

'Laudato si', genoemd naar het begin van het 

'Zonnelied' van de heilige Franciscus. Deze omhelsde in 

1226 op zijn sterfbed de hele schepping. Hij wist er 

zichzelf een onderdeel van en gaf zich over aan de 

Schepper. De brief van de paus besluit met een gebed: 

Almachtige God, 

die aanwezig bent in heel het universum  

en in het kleinste van Uw schepselen. 

Gij die al wat bestaat met tederheid omgeeft,  

stort over ons de kracht van Uw liefde uit  

opdat wij het leven en de schoonheid zouden 

beschermen. 

Dompel ons onder in vrede  

opdat wij als broeders en zusters zouden leven  

zonder iemand schade te berokkenen. 

O God van de armen,  

help ons de verwaarloosden te hulp te komen  

en degenen die op deze aarde vergeten worden  

en in Uw ogen zo veel waarde hebben. 

Genees ons leven,  

opdat wij beschermers zouden zijn van de wereld  

en geen roofdieren,  

opdat wij schoonheid zouden zaaien  

en geen vervuiling noch vernieling. 

Raak de harten van hen die alleen winst nastreven 

ten koste van de aarde en de armen. 

Leer ons de waarde van ieder ding te ontdekken,  

met bewondering te beschouwen,  

te erkennen dat wij ten diepste één zijn  

met alle schepselen op onze weg naar Uw oneindig 

licht. 

Dank U omdat Gij alle dagen met ons bent. 

Ondersteun ons, zo bidden wij U,  

in onze strijd voor gerechtigheid, liefde en vrede. 
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Ook voor koffietafels en al uw feesten! 

Vroenhofstraat 1 
6369 AP Simpelveld 

045 - 544 13 72 

 m
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Elke dag proberen duizenden vluchtelingen een veilige 

plek te vinden in de Europese Unie.  

Afgelopen tijd heeft Paus Franciscus alle parochies, 

kloosters en geloofsgemeenschappen opgeroepen om 

één familie onderdak te bieden.  

Vluchtelingen zijn hier en nu volop in het nieuws, maar 

wist u dat vluchtelingen van alle tijden zijn? Vanaf het 

vroege begin waren er al economische, politieke en an-

dere vluchtelingen. En God zegt, dat we ze moeten 

liefhebben als onszelf.  

 

Kort na de schepping werd de mens verdreven uit het 

aards paradijs. Tot de komst van Jezus zou dat zo blij-

ven, zegt de Bijbel.  

Al vroeg in het oude testament kom je economische en 

politieke vluchtelingen tegen.  

Onze aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob zijn gevlucht 

vanwege hongersnood (economische vluchtelingen).  

Mozes ziet hoe een Egyptenaar iemand van zijn volk 

neerslaat en doodt hem, zoals beschreven is in het boek 

Exodus. Hierna moet hij vluchten (politieke vluchteling).  

 

Jezus is misschien wel de meest bijzondere vluchteling 

in de Bijbel. Als baby moest hij met zijn ouders vluchten 

naar Egypte. Aan het einde van zijn leven vluchtten zijn 

leerlingen bij hem vandaan, terwijl Jezus zich vrijwillig 

overgaf aan de soldaten.  

Na de dood van Jezus, werden de christengemeenten 

vervolgd en verstrooid. Ook nu zijn er veel vluchtelin-

gen, die worden vervolgd vanwege hun geloof.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als vluchtelingen in vroegere tijden net zo actueel wa-

ren als nu, zegt de Bijbel dan ook, hoe we met hen moe-

ten omgaan? Ja, God geeft ons namelijk via de bijbel de 

boodschap, om zorgzaam te zijn voor vreemdelingen, 

ze niet te onderdrukken en ze lief te hebben als onszelf. 

De vreemde, de vluchteling, is onze naaste.  

En Jezus zegt: “Alles wat je voor de minste der mijnen 

doet, heb je voor mij gedaan.” Het goede dat je voor je 

naaste doet ziet Jezus alsof je het voor hem hebt ge-

daan. Te eten en te drinken geven, kleden en onderdak 

verlenen, er  voor de ander zijn. De Bijbel mag dan wel 

hartstikke oud zijn, hij is actueler dan ooit ! 
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m.m.v. 

 Mannenkoor Lauwerkrans uit Mechelen 

 Kerkelijk Zangkoor Harmonia uit Simpelveld 

 Kerkkoor St Joseph Heerlerbaan-Welten 

 Sopraan Marleen Everink 

 Pianist Marcel Konieczny 

Het geheel staat onder leiding van dirigent Jean 

Lardinois. 

Zondag 13 december 17.30 uur Remigiuskerk 

Simpelveld. 

Entree: € 7,50 (Voorverkoop € 6.50 bij leden van 

David)  

Voor meer informatie zie www.parochiesimpelveld.nl 

 

Bocholtz 

Kerstconcert fanfare Sint Cecilia 

Op zondag 13 december om 15.30 uur in de Sint 

Jacobuskerk  

Kerstconcert fanfare Sint Cecilia Bocholtz 

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 22 dec. Inleveren kopij tot 15 december. 

Opgeven van misintenties tot uiterlijk 15 december. 

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 

http://www.parochiesimpelveld.nl
mailto:pisters.pr@parochie-hremigius.nl
mailto:pisters.pr@parochie-hremigius.nl

