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Dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Als je iets dwars zit: soms denk je dan een lange tijd

dat je het kwijt bent, en dat het geen pijn meer doet,
en dan ineens steekt het de kop weer op.
Daaraan zien we eens te meer:
vergeven is een oefening die eigenlijk nooit af is;
open staan voor anderen is een oefening, het is nooit "klaar".

Soms zeggen mensen: "ik kan het niet vergeven";
en dan bedoelen ze ook werkelijk: "ik kan het niet; het lukt me niet".
Maar vergeven is niet iets dat we in één keer kunnen.
Het is een oefening.
Daar is gebed voor nodig, goede wil en de Geest van Jezus

om steeds weer opnieuw je hart te buigen naar vergeving.

Paus Franciscus
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Bezoek onze adverteerders

Praktijk voor Fysiotherapie

Raymond Spork
Ruime
sortering
RVS
badkamer–
en
toiletaccessoires, o.a. Blomus, Geesa, Keuco



Fysiotherapie

Grote keuze in bad– en w.c. matten,



Osteopathie

o.a. Aquanova, Floris, Meusch, Spirella.



McKenzie therapie



Sportrevalidatie



Massage



Rugscholing



Fysiofitness



RSI preventie



Manuele therapie

6369 AP SIMPELVELD



Cranio-sacrale therapie

Telefoon: 045 - 544 03 72



Huisbezoeken

Altijd leuke aanbiedingen

Installatiebedrijf RAYMOND SPORK
Vroenhofstraat 5

Gas-, water-, sanitair-, en c.v.-installateur

Doctor Ottenstraat 48 | 6369 VP Simpelveld
Telefoon: 045 544 18 17
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info@fysio-baggen.com | www.fysio-baggen.com

Van zaterdag 13 tot en met zondag 21 februari zal in
Chevremont-Kerkrade wederom de Lourdesnoveen
worden gehouden. Thema is dit jaar: ‘Maria, Moeder
van barmhartigheid’. De genodigde predikanten zullen
hieraan aandacht besteden in hun overwegingen.
Verschillende koren en muziekgezelschappen zullen de
liturgie luister bijzetten.

Het Lourdescomité van Bocholtz en
Simpelveld organiseert i.s.m. met de
Organisatie Limburgse Bedevaarten te
Maastricht diverse bedevaarten naar
Lourdes.
De bedevaarten bestaan uit volledig
verzorgde reizen per nachttrein, bus of
vliegtuig. Een team van enthousiaste
vrijwilligers zorgt ervoor dat u een
onvergetelijke week in Lourdes beleeft.

Onze bisschop, Mgr. F. Wiertz zal de openingsmis
opdragen, terwijl hulpbisschop Mgr. E. de Jong de
noveen zal sluiten.

In 2016 worden de reizen op de volgende data
georganiseerd:
Data

Vervoermiddel

21 - 29 mei

Bus

21 - 28 mei

Nachttrein

22 - 27 mei

Vliegtuig

1 - 9 september

Bus

1 - 8 september

Nachtbus

1 - 8 september

Nachttrein

2 - 7 september

Vliegtuig

6 - 14 september

Bus

7 - 12 september

Vliegtuig

De eucharistievieringen zijn iedere dag (dus ook in het
weekend) om 19.00 uur. Om 18.00 uur wordt de
rozenkrans gebeden en aansluitend de vespers. Er is
biechtgelegenheid tussen 18.00 en 18.45 uur. Alle
vieringen worden gehouden in de parochiekerk van St.
Petrus en Maria ten Hemelopneming, Nassaustraat 37,
te Chevremont-Kerkrade. Weet u van harte welkom!

De bedevaart van 21 - 28 mei wordt door 2 reisleiders
begeleid, o.a. door dhr. W. Cuijpers van Lourdescomité
Bocholtz/Simpelveld.
Voor meer inlichtingen en inschrijving kunt u terecht bij
Dhr. W. Cuijpers, Julianastraat 6, 6351 GC Bocholtz.
Telefoon 045-544 1223.
Op maandagavond 22 februari om 20.00 uur wordt in
de pastorie op de Voltastraat 45 in Wittevrouwenveld
te Maastricht een informatieavond gehouden over een
wandeltocht die van 25 april t/m 1 mei de deelnemers
door de Morvan naar Vezelay voert.
In 5 wandeldagen wordt de afstand van 110 km
afgelegd. De tocht wordt georganiseerd door de
stichting Franciscaanse Voettochten.
Gids en verantwoordelijke voor deze tocht is Mattie
Jeukens ofm. Op die de informatieavond zal hij deze
tocht presenteren. Verdere informatie vindt u op:
www.franciscaansevoettochten.nl
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Onderlinge begrafenis- en crematievereniging

HELPT ELKANDER
Secretariaat: Irmstraat 43
6369 VM Simpelveld
tel: 045-5442476
e-mail: helptelkander.simpelveld@hetnet.nl

HET BEGRAFENISFONDS VOOR EEN UITVAART OP MAAT.
Wat zijn de voordelen:






Hoge uitkering: De uitkering bij overlijden werd ingaande 1 januari 2015 verhoogd met €400 tot €4.150. Dit
is het hoogste bedrag van alle begrafenis- en crematieverenigingen van Limburg.
Lage contributie
Snelle en zorgvuldige dienstverlening
Goede bereikbaarheid
Uit te keren bedrag is vrij besteedbaar

Voor een persoonlijke begrafenis die aansluit bij uw wensen! Wilt u een afspraak? Bel of
e-mail met Mw Tatjana Haagen, tel: 045-5442476. e-mail: helptelkander.simpelveld@hetnet.nl
Jarenlange ervaring en neutrale prijsvergelijkingen leert dat de familie bij de afhandeling (en service) van een
sterfgeval verreweg het beste af is bij de plaatselijke, geroutineerde begrafenisonderneming “Haagen".
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Parochienieuws
Simpelveld Ubachsberg

In de vastentijd 2016 gaat de aandacht van Vastenactie
uit naar Oeganda, waar de mensen afhankelijk zijn van
de landbouw. Door de steeds extremer wordende
klimaatomstandigheden zijn de opbrengsten veel te
laag. Mensen lijden honger en overlijden zelfs door
voedseltekort.
Vastenactie helpt de mensen in Oeganda te leren
omgaan met extreme droogte én extreme regenval,
zodat de oogsten verbeteren en de mensen voldoende
te eten hebben.

Trainingscentrum voor jongeren

Bij de foto: Kinderen leren op school in het schooltuintje
hoe ze tomaten en uien kunnen kweken ondanks het
gebrek aan water.

De parochiële MOV-groep van Simpelveld-Ubachsberg
organiseert weer een aantal activiteiten in het kader
van de Vastenactie en Oeganda. U bent van harte
welkom daarbij.
Woensdag 24 februari 17.30 uur:
Oegandese maaltijd in het parochiezaaltje in
Simpelveld. Deelname: 15 euro. Opgeven per email of
telefonisch bij het parochiekantoor. Achter in de kerk
liggen ook inschrijfformulieren.

Gabriel
Opio
(23)
leerde
landbouwen
irrigatietechnieken. Gabriels grote droom is om een
echt trainingscentrum op te richten: “Ik weet nog goed
hoe moeilijk we het vroeger hadden: mijn vader en
broers vertrokken, mijn moeder is gehandicapt, dus ik
moest al jong geld verdienen. Ik ben daardoor
nauwelijks naar school geweest. Ik heb geleerd hoe ik
mijn land kan bewerken. Ik kan nu voor mijn moeder en
mijn gezin zorgen. Ik wil mijn kennis en ervaring met
meer jongeren delen. Zij zijn uiteindelijk de toekomst
van Oeganda”.
U kunt uw bijdrage storten in een van de offerblokken
achter in de kerk. Overmaken kan ook, naar rekening
NL21 INGB 000 300 0046 ten name van
Missiesecretariaat Bisdom Roermond ovv ‘Vastenactie’.

Donderdag 25 februari 17.30 uur:
Oegandese maaltijd in de pastorie in Ubachsberg.
Deelname: 15 euro.
Opgeven per email of telefonisch op het
parochiekantoor of bij Maria Schouteten. Achter in de
kerk liggen ook inschrijfformulieren.
Lees verder op pagina 7

Pagina 5

Bezoek onze adverteerders

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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In Ubachsberg:
woensdag 3 februari en zaterdag 6 februari.
In Simpelveld:
dinsdag 2 februari en in weekend 6/7 februari.
Zaterdag 27 februari 9.30 uur:

Vastenactie-pelgrimstocht vanaf de pastorie in
Simpelveld. We lopen naar de pastorie in Ubachsberg,
waar een korte pauze wordt gehouden. Daarna lopen
we via een andere route weer terug naar Simpelveld.
Onderweg houden we van tijd tot tijd stil voor een
korte bezinning. De totale afstand is maximaal 10 km.

Na de dienst kunt u een gezegende kaars verkrijgen.

Woensdag 3 februari van 14 tot 16 uur Parochiezaal
Simpelveld.

In Ubachsberg bestaat al enige tijd een
gespreksgroepje van parochianen waarin we met elkaar
van gedachten wisselen over zaken als:


waarom geloof je ?



wat bezielt ons ?



hoe geeft je geloof inspiratie aan je dagelijkse
leven ?



hoe kunnen we het evangelie van Jezus verder
uitdragen in de tijd van nu ?

Deelname is gratis en aanmelding niet vereist. Na
afloop koffie met een broodje. Einde rond 14.00 uur.
Ook vormelingen lopen mee laten zich sponsoren voor
het goede doel.
Zaterdag 27 en zondag 28 februari: In de
eucharistievieringen in Simpelveld en Ubachsberg
wordt aandacht besteed aan het Vastenactieproject in
Oeganda en is er een extra deurcollecte.

Parochienieuws
Simpelveld Ubachsberg
Zij doen ook mee
In Ubachsberg:
zaterdag 30 januari en 27 februari.

In Simpelveld:
zondag 31 januari en 28 februari.

Ook in Simpelveld gaan we zo’n groepje opstarten.
Hebt u interesse ? Laat het even weten aan pastoor
Pisters of aan een van de kerkbestuursleden, of stuur
een mail naar: parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl
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Simpelveld
Zaterdag 30 januari
1e jrd. Lieske Joha-v.d. Waarsenburg (o);
1e jrd. Bertha Crutzen-Ploumen (o);
Bebke Deckers-Vluggen (o);
Jrd. ouders Görtzen-Spitz en zoon Tony
(st);
Hubert Leijmans;
Hein Vliex (nms. zusters van het arme
Kind Jezus);

Donderdag 4 februari

Donderdag 11 februari

Voor de zieken van onze parochie;

Wiel Habets (o);

Vrijdag 5 februari

Zaterdag 13 februari

Voor alle parochianen;

Zondag 31 januari
Zaterdag 6 februari
1e jrd. Peter Lemke (o);
Sjef Frijns (nms. bewoners Beaurepart);
Riek Vogels-van Asten (o);
Jaques Lardinois (o);
Jo Heijenrath (o);
Jrd. Dave Lennertz;
Jrd. Mia Thill-Luiten tevens voor Jeu Thill;
Jrd. ouders Kicken-Schrijvers (st);
Jrd. ouders Muijrers-Creusen (st);
Jrd. Sjeng Schrijvers (st);
Jrd. ouders Souren-Hupperichs en Lenie
Souren;
Leden en overl. leden van c.v. Woeësjjoepe;
Troutje Hamers-Grond (o);
Hub Strouven;
Netty Vrusch-Faarts (o);
Werner Wierts (o);

Gerda en Joep Janssen-Janssen (o);
Men Schöller (o);
Jrd. Anneke Stijns-Leijmans;
Hein Vliex (nms.buurtver. Kloesterwei);
Bertha Meurers-Slϋper (nms. bew. van
der Leijenstr./Cochemstr.);

Zondag 7 februari
Gerard Vanhommerig (o);

Dinsdag 9 februari

1e jrd. Sjef Schaapkens (o);
1e jrd. Annie Voncken-Bröcheler (o);
Jrd. Celestina Wintgens (st);
Math Mennens (o);
Hein Vliex (nms.zusters van het arme
Kind Jezus);
Jrd. ouders Crijns-Kullen en zoon Jan;

Zondag 14 februari
Mia Aarts-Somers (o);
Peter Lemke en Henny Lemke-van
Wagenveld (nms.buurtver.Romeinenstr.);
Finny Sparla-Scheepers (o);
Fiena Vandeweijer-Deckers (o);
Finy Frijns-Scheepers (o);
Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st);
Jrd. echtp. Jaegers-Lemmens (st);
Voor priesterroepingen (st);
Annie Hamers-Dautzenberg (o);
Jrd. ouders Wiel en Johanna MeijersHouben;
Ouders Johan en Tiny Merx-Bodelier;

Dinsdag 16 februari
Dinsdag 2 februari
Tonie Broekmans-Janssen (o);
Ouders Broekmans-Horbach (st);
Thea Sauren;
Bertha Meurers-Slüper (o);

Woensdag 10 februari

Ger Hollands (o);
Echtp. Gotschalk-Knops (st);

Donderdag 18 februari
Lies Tijssen-van den Heuvel (o);
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Zaterdag 20 februari

Dinsdag 23 februari

Zondag 28 februari

Voor alle parochianen;
Bebke Deckers-Vluggen (o);
Jrd. Sjef Schaapkens (st);
Huub Remmel (o);
Hein Vliex (o);
Jrd. Math Vandeberg;

Donderdag 25 februari

Jacques Lardinois (o);
Hub Strouven;

Annie van Leur-Dautzenberg (o);
Giel en Bertha Xhonneux (st);

Zaterdag 27 februari
Zondag 21 februari
Netty Vrusch-Faarts (o);
Math en Rob Grooten (nms. Tiny en
mam);
Jrd. Jan Merx;
Jrd. Piet en Mimi Offermans-Frijns;
Jrd. Leo Leclaire;

Jrd. Gerhard en Maria Neffke-Liesens (st);
Troutje Hamers-Grond (o);
Jrd. Bertha Mertens-Vliexs (st);
Ouders Hartzheim-Dumont;

Parochienieuws Bocholtz

Op Palmzondag 20 maart organiseert Zangkoor St.
Joseph i.s.m. met Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.
Caecilia uit Voerendaal, Kerkkoor Kunrade en
jongerenkoor The Young Voices Voerendaal in het kader
van Palmpasen een uniek concert! Gezongen wordt een
selectie uit de beroemde rockmusical Jesus Christ
Superstar van Andrew Lloyd Webber. Bekende songs
(wie kent ze niet?) uit deze musical zijn o.a. Jesus Christ
Superstar, I don’t know how to love Him, Hosanna
Heysanna enz. enz.
Projectzangers gevraagd
Hebt u altijd al eens deze melodieën willen zingen, zing
dan mee! U bent met het hele gezin van harte welkom
op de wekelijkse repetitie van St. Joseph op
woensdagavond in café de Auw Leemkoel, van 19:30
uur tot 20:30 uur.
Verdere activiteiten in februari
Zaterdag 6 februari luisteren wij om 18:30 uur de H. Mis
op t.g.v. BVV Kalk ad Books. Uitgevoerd wordt de
Dialectmis.

Het kerstfeest ligt al weer ver achter ons. Wij mogen
dankbaar zijn voor allen die meegewerkt hebben aan de
voorbereiding van dit feest: de kribbebouwers,
versierders en poetsers van onze kerk, de koren,
Philharmonie en fanfare, de kinderen van de school, het
levend kerstkind, de misdienaars en acolieten, de
kosters, lectoren en collectanten en alle anderen die
hun steentje bijgedragen hebben. Dankzij de
‘kribbetocht’ en de honderden kribbes binnen onze
gemeente is er in stilte een echt uitdragen van de
kerstvreugde tot stand gekomen. Dank aan allen.
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Bocholtz
Donderdag 4 februari
maandag 18.30 uur (+aanbidding)
woensdag en vrijdag 18.40 uur
Dagkapel

Zaterdag 30 januari
Jrd. Lones-Herbergs (st);
Fam. Tinie en Joseph Gorissen-Adriaens
en kinderen Wil, Louis en Astrid;

Ter intentie van onze parochie;

Vrijdag 5 februari

Leo Senden (buurtvereniging I jen
Stroas);
18e Jrd. André Kleinen;
Johan Schillings;
Hubert Vanweersch;

Ouders Deswijzen-Dremmen en ouders
Beckers-Salden, Margriet,
Chris en Bertien;

Donderdag 11 februari

Zondag 31 januari

Maandag 1 februari

Aswoensdag
Vasten– en onthoudingsdag

Echtp. Laeven-Contzen (st);

Zaterdag 6 februari

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

Woensdag 10 februari

Rika Ploumen-Cremers (o);
Jrd.Caspar Crombach (st);
Jrd. ouders Lambert Vanhommerig en
Tinieke Dumont en zoon Wiel (st);
Jrd. Jasper Hutschemaekers en de
overledenen van de familie
Hutschemaekers-Splitthoff (st);
Maria Jansen-Kohl;
Tiny Grooten-Hamers (Buurt Um der
Paum);

Zondag 7 februari

Uit dankbaarheid;

Vrijdag 12 februari
Jrd. ouders Linckens-Hesdahl (st);
Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw
(st);

Zaterdag 13 februari
Jrd. Ralf Coerver (st);
1e Jrd. Math Schuncken;

Zondag 14 februari

Jrd. Sjir Waelen (st.);
Jrd. ouders Jongen-Consten en zoon Leo;
Echtp. Boumans-Pommé (st);
Ouders Senden-de la Rosette en ouders
Henssen-Konings;

Maandag 8 februari

Maandag 15 februari
Ter intentie van onze Lieve Vrouwe van
Lourdes en de Heilige Bernadette;

Woensdag 3 februari

Dinsdag 9 februari
Dinsdag 16 februari

Mej. Derikx (st);
Ouders Schnackers-Grooten (st);

Voor de intenties uit het intentieboek;
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Woensdag 17 februari

Zondag 21 februari

Uit dankbaarheid;

Donderdag 18 februari

Toke Hocks-Derikx (o);
Nelly Schmetz-Kok (o);
Jrd. ouders Bardoul-Hamers;

Ouders Knops-Jorissen, Hub, Albert en
Enny;

Zaterdag 27 februari

Voor de vormelingen;

Maandag 22 februari
Vrijdag 19 februari

Vrijdag 26 februari

Uit dankbaarheid;

Zwd. Kees Houben;
Jo en Finy Bertram-Duizings en ouders
Bertram-Schepers;

Dinsdag 23 februari
Pierre Keulders;
Lambert Vanhommerig;

Ter intentie van onze parochie;

Voor alle vrijwilligers van onze
parochie;

Woensdag 24 februari
Zaterdag 20 februari
Jrd. Tientje Hensgens-Hamers en Leny
Hensgens-Scheeren (st);
Jrd. echtp. Willie en Maria Laeven
Contzen (st);
1e Jrd. Toos Crombach-Cauven;

Voor de intenties uit het intentieboek;

Maandag 29 februari
Netje Dautzenberg-v.d Leeuw (st);

Donderdag 25 februari
Jrd. Ernest Voncken (st);
Fam. Schnackers-Grooten (st);

vreugde?! Op 2 februari willen wij daarover zingend,
biddend en vierend nadenken.

Parochienieuws Bocholtz

Veertig dagen na de geboorte van Jezus viert de Kerk
de opdracht van de Heer in de tempel. Wat betekent dit
feest? Precies veertig dagen na de geboorte moest een
kind volgens de Joodse Wet aan de Heer worden opgedragen. Op die manier werd de bevrijding uit Egypte
herdacht en opnieuw beleefd. De laatste en doorslaggevende plaag betekende namelijk toen de dood van elke
eerstgeborene in Egypte. De eerstelingen echter van
het Joodse volk bleven gespaard dankzij het bloed van
het lam. Om die reden werd een eerstgeboren jongen
van het volk Israel opgedragen aan God en ‘vrijgekocht’
door middel van een klein offertje. De diepe betekenis
echter van het feest is deze: Jezus, de Christus bezoekt
de tempel en openbaart zich als het licht van alle volkeren. Ervaar ik Jezus nog als een bron van licht en

Op dinsdag 2 februari en in de heilige Mis van 3 februari
wordt de Blasiuszegen gegeven. Op voorspraak van de
heilige Blasius vragen wij om Gods zegen en bescherming met name tegen keelpijn en alle andere kwalen.
De grootste kwaal echter is onze menselijke gebrokenheid. Moge God ons genezen en steeds meer mens
doen worden, opdat wij als volwassen christenen
kunnen leven.

De ziekencommunie wordt rondgebracht op vrijdag 5
februari op de gewone tijd. Iedereen die niet naar de
kerk kan komen maar toch de heilige Communie aan
huis wil ontvangen, kan zich bij de pastoor opgeven.
(tel.: 5441252)
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Ubachsberg
Zaterdag 30 januari

Jrd. echtg. Hartmans-van der Heijden
(st.);

Woensdag 24 februari

Zaterdag 13 februari
Annie Franssen-Schijns;
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);

Woensdag 3 februari

Annie Franssen-Schijns;
Ronald Bosten;

Zaterdag 6 februari

Elly Franssen-Adams (o.)
Jrd. Agnes Voncken-Nix;
Jrd. Ria Thewessen-Vliex;
Jrd. Wiel Wiertz (st.);
Ouders Herberichs-Conjaerts (st.);
Echtg. Bisschops-Engelen (st.);
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);
Jrd. ouders Kleijnen-Degens (st.);
Jrd. Albert Kleijnen (st.);

Woensdag 17 februari
Zwd. Ernest Senden;
Ouders De Bie-Janssen; zoon Wiel en
dochter Annie;
Mireille Steinbusch en wederzijdse
grootouders;

Zaterdag 27 februari

1ste Jrd. Leo Franssen;
Maria Ortmans-Habets en t.i.v. Sjeng
Ortmans en zoon Jan (o);
Jrd. ouders Souren-Noteborn;

Annie Franssen-Schijns;
Voor alle overledenen van de parochie;

Zaterdag 20 februari
ASWOENSDAG 10 februari

Annie Franssen-Schijns;
Ouders Franssen en ouders Moulen;

Jac. Dautzenberg ((brt. Hunsch);
Jrd. ouders Bemelmans-Bisschops;
Leo Winthagen (verj.);

Pastoor Pisters overhandigde haar de oorkonde
behorende bij de “Acte van Parochiële Verdienste”.

Parochienieuws Ubachsberg

Op Kerstavond, aan het einde van de gezinsmisviering
te Ubachsberg, ontving Marianne van de Kerkhof een
parochiële onderscheiding.

Na ruim 20 jaar is Marianne gestopt met het
organiseren
van
gezinsvieringen.
Met
veel
enthousiasme en deskundigheid heeft zij vele jaren lang
deze vieringen samengesteld, contacten gelegd met
school en ouders, en was zij voor vele kinderen een
vertrouwd gezicht.
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Lei’s
schilderwerken
Voor binnen- / buitenwerk
en onderhoud

Tel: 045-5440548
06-55168447
Quelle 24
6351 AW Bocholtz
lei-schilderwerken@planet.nl

SWOBS COMPUTERHOME

Wilhelminastraat 19 Bocholtz

Het nieuwe jaar is al weer enkele weken oud en alles en iedereen gaat weer zijn gewone gang. U kunt in dit nieuwe jaar ook
eens iets extra’s ondernemen, zoals het volgen van een Computer cursus of een Workshop.
Wij hebben de beschikking over een geweldig team lesbegeleiders maar ook de meest duidelijke lesboeken. Met een 13
jarige ervaring kunnen wij met trots zeggen dat u bij het computerhome in goeie handen bent.
Cursussen en Workshops
Windows 10

lessen
kosten
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” (heel interessant)

3

€ 40,00

Workshop gebruik iPad

3

€ 40,00

 Kosten cursussen en workshops zijn inclusief
alle lesmaterialen
 Certificaat bij afsluiting cursussen ( niet voor
workshops )
 Gratis gebruik oefenuren (niet voor
workshops)

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
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Overleden

18 december: Ernest Senden

zorgcentrum Voerendaal v/h Minnegardsweg 84 jaar

17 januari:

Corrie Goossens-Kooijman

Dalstraat 32

64 jaar

10 januari:

Kees Houben

Schoolstraat 7, Bocholtz

89 jaar

Sterkte aan de familie.

Gedoopt

17 januari:

Senna Smeets

dochter van Tim Smeets en Monique Souren

Klaverweerd 25

17 januari:

Logan Ernes

zoon van Edwin Ernes en Marika Jeurissen

In het diepe Broek 3, Gulpen

27 december

Christian Puma

zoon van Salvatore Puma en Ilona Merx

Via San Barontana Italië

Welkom in onze Kerk.

2016
De parochianen van Simpelveld en Ubachsberg ontvangen bij dit parochieblad een full colour flyer met de uitnodiging om mee te doen met de Actie Kerkbalans.
Flyer niet ontvangen? Bel of mail ons parochiekantoor.

Doe mee met de kerkbijdrage
en steun onze kerk, ook in 2016 !
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Bezoek onze adverteerders

Dank
aan

onze
adverteerders
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Parochienieuws Bocholtz
Aswoensdag 10 februari begint de Veertigdagentijd. Je
mag deze tijd een training noemen. Wij willen door
middel van vasten, extra gebed en de vastenactie
onszelf openen voor de gaven van God. In dit heilig Jaar
van de Barmhartigheid worden wij opnieuw
uitgenodigd om stil te staan bij Gods barmhartigheid
die met name tastbaar werd in Jezus. Hij heeft door Zijn
liefdevol offer de barmhartigheid van God over ons
uitgestrooid. Ik wens ons allen een vruchtbare
Veertigdagentijd.

Op vrijdag 19 februari wordt het heilig Vormsel
toegediend door onze hulpbisschop Mgr. Dr. Everard
de Jong. Het Vormsel is een Sacrament, een teken
waardoor wij Gods liefde mogen ontvangen. Het
Doopsel heeft ons tot kinderen van God de Vader
gemaakt. In de heilige Communie wil God ons voeden.
Hij geeft zichzelf in Zijn Zoon Jezus. Het Vormsel wil ons
als kind van God tot volwassenheid brengen. In de
Geest van Jezus leven is namelijk niet zo gemakkelijk.
Om die reden komt de heilige Geest tot ons, opdat wij
met Paulus kunnen uitroepen: ik doe het niet, Jezus
volbrengt het in mij! In die zin wens ik alle vormelingen
een vruchtbare voorbereiding op dit Sacrament.
De viering wordt opgeluisterd door het familiekoor
Young Spirit (Molenberg/Heerlen). De namen van de
vormelingen publiceren we in ons volgend blad.

interen. Nu hoeft een parochie geen winst te draaien. Er
zal echter wel een reserve dienen te zijn om met name
renovaties aan ons groot kerkgebouw ook in de
toekomst te kunnen betalen. Doe mee en zorg voor de
toekomst van ons kerkgebouw en meer nog voor de
toekomst van onze parochiegemeenschap.

Pastoor P. Pierik

Op zaterdag 5 maart a.s. is er om 19.00 uur een H. Mis in
het kader van halfvasten. De mis wordt opgeluisterd
door gospelkoor Gioia uit Rimburg.
Aansluitend aan de mis is er in de parochiezaal koffie en
gebak te nuttigen tegen een milde prijs. Alle
parochianen zijn van harte uitgenodigd. De opbrengst
komt volledig ten goede van de Vastenaktie.
Pastoor Pierik, kerkbestuur en werkgroep Vastenaktie.

Onderstaande genoemde graven zullen zonder
tegenbericht van de nabestaanden in het najaar van
2016 geruimd worden.
Eerder hebben deze graven al een sticker gehad met
het verzoek, dat de nabestaanden zich op de pastorie
zouden melden. Bij voorkeur op woensdagmorgen
tussen 9.30 uur en 12.00 uur. U kunt dan de grafhuur
verlengen of schriftelijk bevestigen dat het graf
geruimd mag worden.
Van onderstaande
binnengekomen.

graven

geen

reacties

Door deze publicatie laten wij u weten dat zij in het
najaar van 2016 geruimd worden.
Naam:
Peter en Jelle Haagen

Praten over geld is niet eenvoudig Elke vereniging heeft
echter een minimum aan financiën nodig om te kunnen
functioneren. Niet voor niets dat elke vereniging
contributie vraagt van haar leden. In feite geldt dit alles
ook voor onze parochie. Wij organiseren ook van alles
voor onze leden om te proberen het leven MET Jezus
aan de gang te houden. Zonder geld kan echter ook de
parochie niet vooruit. Wij kennen geen verplichte
contributie met alle gevolgen van dien. Hier bij ons in
Bocholtz doet op dit moment maar een heel klein
percentage van de parochianen mee aan de
kerkbijdrage. Dit heeft als gevolg, dat wij als parochie

zijn

Starmans Plum

Grafnummer
Urngr. 9
OG-312

Didden – Ortmans

OG-606

Sijsterman – Gorissen

OG-719

Mohnen – Hamers

NG-963

Hermans Chiri

NG-978

Gerarts – Hoyer

NG-990

Dautzenberg – Haagen

NG-993

Hamers – Soomers

NG-996

Kruisselbrink – Schobbers

NG-1081

Meesters – Baadjou

NG-1090
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meer info over parochies Simpelveld – Bocholtz – Ubachsberg ?

www.parochiesimpelveld.nl

Ook voor koffietafels en al uw feesten!

Vroenhofstraat 1
6369 AP Simpelveld
045 - 544 13 72
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Uitleg logo Jaar van Barmhartigheid
In het logo staat een Christusfiguur centraal met
kruiswonden aan handen en voeten, 1) hij draagt een
man op zijn schouders, alsof het een schaap is. Jezus
houdt de man vast aan handen en voeten, zodat hij
goed gedragen kan worden.
2) Jezus’ voeten staan op twee zwarte balken, die
enerzijds het kruis oproepen en anderzijds staat voor
de donkere wegen die Jezus heeft moeten bewandelen
om de verloren man te gaan zoeken. Jezus staat als het
ware recht op het kruis , dat drukt zijn opstanding uit
de dood uit, waarin ook wij kunnen delen dank zij Jezus
die ons uit onze zondigheid redt en doet opstaan De
man die Jezus draagt, heeft een lange baard. Dit staat
misschien als symbool voor de oude mens, de oude
Adam, die gezondigd heeft, zodat de dood in de wereld
kwam. Christus heeft een kortere baard. Hij staat
symbool voor de nieuwe Adam, die elke mens door
Gods barmhartigheid kan doen herleven en nieuw en
rechtvaardig kan maken.
3) “Opvallend is dat het rechteroog van de 'Goede
Herder' en het linkeroog van de gedragen persoon in

elkaar overlopen”. Christus ziet met het linkeroog van
de mens Adam en Adam (de mens, u en ik) ziet met het
rechteroog van Christus.
4) Op de achtergrond zien we drie concentrische
ovalen, met kleuren die vanuit het donker geleidelijk
blauwer en lichter worden naar buiten toe. Ze stellen de
beweging van Christus voor die de mensheid uit de
nacht van zonde en de dood draagt naar de wereld van
de hemelse genade, gesymboliseerd door de
lichtblauwe kleur. En dit alles vanuit de liefde van de
Vader die alles vergeeft.
De kledij van de gekruisigde Christus is ook belangrijk.
Hij draagt een wit kleed met een rode gordel. Dit wil
zeggen dat Jezus zowel de gekruisigde is als de
verrezen Heer. Het witte kleed staat namelijk voor zijn
verrijzenis en voor zijn vrij-zijn-van-zonden. Een gordel
droegen onder meer de werkenden en de dienaars. De
rode kleur kan wijzen op de kleur van het vergoten
bloed van Jezus. Jezus heeft door zijn kruisdood de
mensheid willen verlossen als een nederige dienaar.
Door Hem kunnen ook wij delen in de verrijzenis. Door
zijn bloed kan ook het kleed van onze ziel wit worden
gewassen.
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ADRESSEN

Heilig Jaar van Barmhartigheid

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)

“Ik heb al mijn ontvoerders vergeven”

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)

De Syrische pater Jacques Mourad was vijf maanden
lang in handen van IS in Syrië. Hij werd vernederd, gegeseld en vreesde voor zijn leven, maar wist in oktober
te ontkomen.
“De bewaker die me heeft gegeseld en mij tot in het
diepst van mijn ziel heeft gekrenkt, heb ik vergeven,
meteen !
Ik dacht aan de woorden van Jezus die Hij sprak aan
het kruis: Heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen en pijn hebben gedaan !”

Opent de deuren van Gods Barmhartigheid

Parochiekantoor Parochiezaal Simpelveld
Pastoriestraat 15, 6369 AN Simpelveld
Open: Dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur;
Maandag en vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur voor opgave misintenties
T: 045-544 18 18
E: parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl
W: www.parochiesimpelveld.nl
B: NL15 RABO 0147 5993 50
NL74 INGB 0001 4436 00
Voor betaling misintenties:
NL43 RABO 0147 5015 55
Parochiekantoor Pastorie Bocholtz
Past. Neujeanstraat 8, 6351 GK Bocholtz
Open: Dinsdagmorgen 9.30 - 12.15 uur;
Woensdagmorgen 9.30 - 12.00 uur
T: 045-544 12 52
E: jacobusbode.bocholtz@gmail.com
W: www.parochiesimpelveld.nl
B: NL88 RABO 0107 9917 72
Parochiekantoor Pastorie Ubachsberg
Kerkstraat 28, 6367 JE Ubachsberg
Open: Dinsdag van 10.00 -12.00 uur;
Woensdag na de avondmis
T: 045-575 12 01
E: sint.bernardus@xs4all.nl
W: www.parochiesimpelveld.nl
B: NL 82 RABO 0151 8008 63
NL 27 INGB 0001 0559 61
Voor betaling misintenties:
NL07 RABO 0151 8096 82
Contactpersonen Kostersteam:
Simpelveld: Dhr. P. Possen
Bocholtz:
Dhr. J. Steinbusch
Ubachsberg: Dhr. J. Driessen

T: 045-544 04 27
T: 045-544 45 77
T: 045-575 28 86

COLOFON
Volgende uitgave 23 februari. Inleveren kopij tot 12 februari.
Opgeven van misintenties tot uiterlijk 16 februari.
E: redactie@parochiesimpelveld.nl
E: jacobusbode.bocholtz@gmail.com

Ook de Bernarduskerk in Ubachsberg heeft in het kader

Oplage
Simpelveld 2.850 stuks/ Bocholtz 2.650 stuks / Ubachsberg 770 stuks

van het Heilig Jaar de deuren geopend voor Gods Barm-

Misintenties

hartigheid. Laten ook wij de deur van ons eigen hart

Kosten Simpelveld en Ubachsberg: € 10,- door de week; € 20,-

openen en elkaar van harte vergiffenis schenken !!!

weekend en feestdagen.
Kosten Bocholtz: € 10,- door de week; € 20,- weekend en feestdagen.

Vergeven is de hoogste vorm van liefde !!!
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