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Pasen 
Maria Magdalena ging naar de leerlingen 

en zei tegen hen: “Ik heb de Heer gezien”. (Joh. 20:18a) 
 

Maria 

Ik heb de Heer gezien met eigen ogen !  

Dwars door mijn wanhoopstranen heen 

zag ik zijn grenzeloze mededogen 

voor mij, voor jou, voor iedereen.  

 

Hij keek en noemde mij mijn naam.  

Mijn diepste zelf heeft Hij geweten, 

het deel waar ik mij soms voor schaam; 

Hij heeft dat lief, Hij wil mij helen. 
 

En ik ? 

Heb ik de Heer gezien? in kinderogen, 

in groef en rimpel van de ouderdom? 

in handicap en psychisch onvermogen? 

in medemensen die ik tegenkom? 

 

Heb ik gekeken en de naam genoemd 

van wie mijn pad kruist en mij vragen stelt? 

heb ik de wezenskern van hen geroemd? 

respectvol en met liefde hen vermeld? 

 

Pasen is de Heer zien 
en door Hem genoemd  

en aangesproken worden 
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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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Kinderclub  

De Wijnrank  

De club komt weer 

samen op woensdag 

6 april tussen 14 en 

16 uur. Je bent van 

harte welkom en 

misschien kom je 

ook mee naar de 

kindernevendienst 

op zondag 17 april. 

 

een klein beetje historie 

De geschiedenis van processies, voor ons Limburgers: 

de bronk, is al eeuwenoud. Vanaf de 17e eeuw komen we 

in de Rooms Katholieke kerk de “processio” (latijnse 

woord voor voortgaan, rondgaan) tegen. Eenzelfde 

fenomeen treffen we trouwens ook in de Oosters-

orthodoxe kerkgemeenschappen en bij oosterse 

religies aan. 

Zo staat het woord processie dus voor ‘een plechtige 

optocht’. Opvallend hierbij is dat het Limburgse woord 

“bronk” afgeleid is van het werkwoord bronken, 

oftewel, in goed Nederlands: pronken. De bronk was in 

die zin dus een pronk- of sierstoet. 

Hoewel er veel varianten van processies bekend zijn, 

gerelateerd aan kerkelijke hoogfeestdagen of 

specifieke heiligen, is de processie ter ere van het 

Allerheiligste, bekend als de Sacramentsprocessie, in 

onze streken wel de meest bekende. In het prinsbisdom 

Luik wordt in 1264 al melding gemaakt van een 

Sacramentsprocessie. 

Vooral in Zuid-Limburg was de processiedag een ware 

feestdag, soms ook gekoppeld aan de plaatselijke 

kermis (van oorsprong afkomstig en ontstaan uit een 

ander, nog ouder, kerkelijk feest: dat van de kerkmis, 

het patroonsfeest van de kerk). In onze tijd herkennen 

we de grote bronkfeesten nog in de regio zuidelijk-zuid 

Limburg (Eijsden, Gronsveld, Oost-Maarland, etc.) 

Sterk veranderende maatschappelijke ontwikkelingen 

hebben door de eeuwen heen ook de nodige 

veranderingen in tradities aan weten te brengen. Dit 

geldt zeer zeker ook voor kerkelijke gebruiken en 

tradities. Groeiende onbekendheid met oorsprong, doel 

en betekenis van een Christelijke uitingsvorm als de 

processie is één van de aspecten die hebben geleid tot 

een sterke terugloop van zowel het aantal processies 

als zeker ook de omvang van en betrokkenheid bij deze 

plechtige optochten. 
 

terug in de huidige tijd 

In de huidige 21e eeuw is het niet meer zo 

vanzelfsprekend dat we openlijk uiting geven aan 

geloofsovertuigingen. Toch is de bronk in onze 

parochie een nog steeds bestaande vorm van het laten 

zien dat onze geloofsgemeenschap nog ergens voor 

staat.  

Maar wat moet je dan met begrippen zoals 

“Sacrament” en “Allerheiligste”. Leg dat maar eens in 

enkele woorden uit. We zijn merkbaar steeds verder 

weg komen te staan van de oorsprong van waaruit 

geloven en overtuigingen ontstaan zijn.  

We komen weer dichter bij geloven en overtuigingen 

als we deze lastig lijkende begrippen proberen te 

benaderen vanuit de dagelijkse werkelijkheid. 

Ieder van ons kent de situaties waarin, in welke vorm 

dan ook, hulp geboden wordt aan mensen in de 

nabijheid die net even dat steuntje in de rug nodig 

hebben van familie, vrienden, buren of gewoon iemand 

uit het dorp. Allemaal mensen die ervan overtuigd zijn, 

er stellig in geloven dat onbaatzuchtige hulp in een 

levensbehoefte van de ander kan voorzien.  

Vanuit deze beleving willen we in onze parochie een 

nieuwe inhoud geven aan de bronkgang, de 

Sacramentsprocessie van 2016. 

 

 
 

 

Lees verder op pagina 5 

Parochienieuws Simpelveld 



Pagina 4 

 

 

Bezoek onze adverteerders 

 Onderlinge begrafenis- en crematievereniging  

HELPT ELKANDER  

Secretariaat: Irmstraat 43  

6369 VM Simpelveld  

tel: 045-5442476  

e-mail: helptelkander.simpelveld@hetnet.nl  

Wat zijn de voordelen:  
 Hoge uitkering: De uitkering bij overlijden werd ingaande 1 januari 2015 verhoogd met €400 tot €4.150. Dit 

is het hoogste bedrag van alle begrafenis- en crematieverenigingen van Limburg.  

 Lage contributie  

 Snelle en zorgvuldige dienstverlening  

 Goede bereikbaarheid  

 Uit te keren bedrag is vrij besteedbaar  

HET BEGRAFENISFONDS VOOR EEN UITVAART OP MAAT.  

Voor een persoonlijke begrafenis die aansluit bij uw wensen! Wilt u een afspraak? Bel of  

e-mail met Mw Tatjana Haagen, tel: 045-5442476. e-mail: helptelkander.simpelveld@hetnet.nl  

Jarenlange ervaring en neutrale prijsvergelijkingen leert dat de familie bij de afhandeling (en service) van een  

sterfgeval verreweg het beste af is bij de plaatselijke, geroutineerde begrafenisonderneming “Haagen".  
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de bronk in 2016 in Simpelveld 

Onder leiding van pastoor Pisters is een werkgroep 

geruime tijd bezig geweest om te zoeken naar een 

nieuwe invulling van de processie. Vanuit hetgeen we 

hiervoor beschreven hebben is gekozen voor een opzet 

die zowel rekening houdt met tradities en de oorsprong 

van de bronk, maar ook met ontwikkelingen binnen de 

samenleving, c.q. de dagelijkse realiteit.  

Het resultaat vatten we hier kort en puntsgewijs 

samen: 

1 De traditionele bronkdag wordt verplaatst van 

Hemelvaartsdag naar een gewone zondag eind mei / 

begin juni. Dit jaar op zondag 5 juni. 

2 De processie trekt rechtstreeks naar het eindpunt. 

Dit jaar de Oude Molen. 

3 Bewoners langs de Bronkroute worden dit jaar door 

de vormelingen uitgenodigd om hun straat extra 

feestelijk te maken die dag. Ze zullen hiervoor  

versieringsmateriaal aanreiken. 

4 Bij het eindpunt zal er een korte slotviering zijn, 

opgebouwd rondom een thema. Dit jaar, het jaar van de 

barmhartigheid, is gekozen voor een drietal werken van 

barmhartigheid, zoals we die in de woorden en het 

voorleven van Jezus terugvinden, maar dan geplaatst in 

de realiteit van 2016 ! Woord en muziek zullen elkaar 

hierbij afwisselen. 

5 Na afloop is er dan een gezellig samenzijn in de vorm 

van het ‘bronkfes’, zoals dat al diverse jaren aan de 

orde is. 
 

Op deze wijze verwacht de werkgroep de 

betrokkenheid van parochianen en verenigingen bij en 

met elkaar te vergroten. Een feestelijke dag die 

aanleiding geeft om samen met elkaar de goede dingen 

in het leven te vieren en ook kansen biedt om het met 

elkaar te hebben over hoe waardevol het kan zijn om 

samen ergens de schouders onder te zetten. 
 

Iedereen die zich hiertoe uitgedaagd voelt, zien we 

graag op zondag 1 juni in onze parochiekerk, en/of in de 

bronk, en/of op de locatie Oude Molen. U bent van 

harte welkom! 
 

Pastoor Pisters en kerkbestuur 

De afgelopen tijd zijn er door het kerkbestuur van 

Bocholtz intensieve gesprekken gevoerd met 

verenigingen en mensen die betrokken zijn bij onze 

processie. Samen zijn we tot de conclusie gekomen, dat 

de huidige routes van de processie veel te lang zijn. 

Oudere mensen uit de verenigingen kunnen een en 

ander niet meer opbrengen. Wij hebben dan ook 

gezamenlijk besloten om in de toekomst jaarlijks nog 

maar één processie te houden, en wel de 

sacramentsprocessie in mei / juni. Dit jaar valt dit op 

zondag 29 mei 2016. Er worden nog twee routes 

gehandhaafd: de route langs Overhuizen, en een 

verkorte route, via de Heiweg, vervolgens naar 

rustaltaar Heiweg / Molenweg, dan wordt er gedraaid 

en lopen we via hoofdweg Kerkeveld via de Groeneweg 

weer terug naar de Kerk. Op zondag 29 mei lopen we 

deze laatstgenoemde route door het Kerkeveld. Wij 

stellen uw medewerking en uw actieve betrokkenheid 

zeer op prijs. Dat kan door te vlaggen (parochievlag of 

Nederlandse vlag), maar ook door het aanbrengen van 

straatversieringen, door mee te bidden en/of door langs 

de route te kijken,  want de processie trekt uit voor de 

hele gemeenschap!  Aansluitend aan de processie, na 

de zegen in de kerk, houden wij het inmiddels 

traditionele tuinfeest, in de tuin van de pastorie. U 

bent allen van harte uitgenodigd! 

Alvast hartelijk dank voor uw aandacht en uw 

betrokkenheid! 

Pastoor Pierik en kerkbestuur 

Vervolg van pagina  3  

Parochienieuws Simpelveld Parochienieuws Bocholtz 
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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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Filmavonden  

Op de volgende dagen 

kunt u weer samen met 

andere parochianen 

naar een mooie film 

kijken. Pastoor Pisters 

zoekt een film uit met een thema om over na te denken. 

Na afloop is er een korte nabespreking. We starten om 

19.30 uur en eindigen rond 21.30 uur. Voor koffie wordt 

gezorgd. Vrije entree. Iedereen is van harte welkom. 

Donderdag 14 april in het parochiezaaltje van Simpel-

veld. Film: The Climb. Twee soloklimmers. Twee karak-

ters. Een reddingsactie. Om de ultieme top te bereiken 

zien twee eersteklas alpinisten zich gedwongen een team 

te vormen. Haat versus liefde. Trots tegenover principes. 

Twee tegenpolen maken zich op voor een tocht door het 

Chileense Andes-gebergte. Een tocht die uitmondt in een 

beproeving op het gebied van wilskracht, karakter en op-

offering en die beide mannen voorbij hun grenzen brengt. 

Woensdag 20 april op de pastorie van Ubachsberg. 

Film: Titel ? Laat u verrassen ... 

Op zondag 24 april is het feest in de kerk, want 32 jon-

gens en meisjes uit Simpelveld doen dan hun 1ste H. 

Communie. 

De ‘eerste heilige communie’ is de eerste keer dat je als 

katholieke gelovige mag deelnemen aan de maaltijd van 

Jezus Christus. Je krijgt een hostie: een klein stukje 

brood dat in de heilige mis is veranderd in het ‘Lichaam 

van Christus’. Zo komt Jezus zelf aanwezig.  

Enzo van Aken  Baaksstraat 12  

Haily Bär Vingweg 7  

Julian Coenen Bosschenhuizen 1A  

Ailin Colen Reenstraat 17  

Fee Crutzen Bosschenhuizen 10  

Dylan Dirks  Dr. Poelsplein 14  

Tijn Dortants Pannisserweide 21  

Kyra Habets Schiffelderstraat 19  

Sara van Ham  Stampstraat 61  

Armin Handels  Peitzenberg 11  

Stan Heutz Bulkemstraat 11  

Max Houben  Stampstraat 99  

Toine Jongen Molsberg 79  

Maja Joosten P. Damiaanstraat 11  

Karly Kauszen Zaunbrechersstr. 11  

Luna Leerschen Schilterstraat 17  

Milan Lemmens Sweijersgewanden 11  

Naud Loneus Molt 1  

Tijmen Meijwaard Pannisserweide 27  

Timo van Ree  Schilterstraat 29  

Silke Schijen Bosschenhuizen 19  

Fabiënne Schmitz Peitzenberg 1  

Chayenna Seroo Sougnezstraat 1  

Dylan Seroo Sougnezstraat 1  

Lieke Simonis Rode Put 19  

Sylvana Spiekerman van Weezelenburg   

  Haembuckersstraat 36  

Maud Vissers Leon Biessenstr. 46 

  Heerlen 

Tim Vrusch Beitel 102    

  Heerlen  

Aimée van de Waarsenburg Romeinenstr. 36  

Minke Weelen  Pannisserweide 12  

Zavanio Wolters Zaunbrecherstraat 8  

Kay Zelis Pannisserweide 10  

 

Parochienieuws  
Simpelveld Ubachsberg 

Parochienieuws Simpelveld 
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Zaterdag 26 maart 

1e jrd. Maril Luckers-Schreuder; 

Jo Heijenrath (o); 

Jrd. ouders Schiffelers-Peukens, zoon 

Henri en kleindochter Melanie (st); 

Annie Hamers-Dautzenberg (o); 

Hein Vliex (o); 

Mathies Souren (o); 

Bertha Meurers-Slüper (o); 

Mathieu Spronck; 

Ron Blezer en overl. familie; 

Jeu en Mia Thill-Luiten; 

Zondag 27 maart 

Zwd. Henk Nicolaije, tevens voor Monica 

Nicolaije-Ng en overl. familie;  

Peter Lemke en Henny Lemke-van 

Wagenveld (nms. buurt Romeinenstr.); 

Werner Wierts (o); 

Jrd. ouders Beckers-Muijrers (st); 

Jrd. Clara Schielen-Hameleers (st); 

Jrd. echtp. de Waal-Jongen en zoon Jacq 

(st); 

Jrd. Giel en Bertha Xhonneux (st); 

Huub Remmel (o); 

Ger Hollands (o); 

Jrd. Anna Houben (st); 

Jrd. ouders Smeets-Laheij; 

Ouders Johan Lennartz-Eggen en 

schoondochter Jessy en Hub Vermeeren 

en ouders; 

Jrd. Jan en Lies v.d. Linden-Hamers (st); 

Maandag 28 maart 

1e jrd. Math Storms; 

Annie van Leur-Dautzenberg (o); 

Trautje Lenzen-van Gestel (o); 

Jrd. ouders Vlieks-Rademakers (st); 

Jeu en Maria Kreuels-Vliex (st); 

Hub Strouven; 

Leden en overl. leden fanfare Eendracht 

Huls; 

Ben van der Weerden; 

Dinsdag 29 maart 

Donderdag 31 maart 

Voor alle parochianen; 

Gerda en Joep Janssen-Janssen (o); 

Men Schöller (o); 

Jrd. Tresie Hensgens (st); 

Jrd. ouders Houben-Jongen en zoon 

Harry (st); 

Jeu Maijntz; 

Jrd. ouders Vliex-Hermans; 

Jrd. ouders Wings-Thill; 

Zondag 3 april 

Jacques Lardinois (o); 

Jrd. echtp. Habets-Rademakers (st); 

Jrd. ouders Vijgen-Huntjens en dochter 

Finy (st); 

Jrd. ouders Vliex-Demollin (st); 

Gerard Vanhommerig (o); 

Jrd. ouders Jongen-Boormans en Regina 

Boormans (st); 

Wiel Heuts (o); 

Dinsdag 5 april 

Ouders Broekmans-Horbach (st); 

 

Donderdag 7 april 

Voor de zieken van onze parochie; 

Zaterdag 9 april 

Jrd. ouders Eussen-Sijben en zoon Giel 

(st); 

Jrd. Don Grosjean (st); 

Jrd. ouders Jacobs-Schmitz en ouders 

Boymans-Franssen (st); 

Jetty Vaessen-Schneiders (st); 

Jrd. ouders Strijthagen-Scheeren en zoon 

Henk; 

Echtp. Keijdener-Scheeren; 

Jrd. Johan Schreuders; 

Zondag 10 april 

1e jrd. Math Mennens (o); 

Jo Heijenrath (o); 

Finy Frijns-Scheepers (o); 

Jrd. ouders Didden-Otermans (st); 

Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st); 

Maria Vanthoor (st); 

Huub Remmel (o); 

Jrd. Joop Ensink; 

Jan Bemelmans; 

Jrd. Lieske en Pierre Vroemen-Wijshof; 

Jrd. ouders Smits-Coppens; 

Jrd. Jo Bleijlevens; 

Dinsdag 12 april 

Lies Tijssen-van den Heuvel (o); 

Giel en Bertha Xhonneux (st); 

Donderdag 14 april 

Voor de zieken van onze parochie; 

Zaterdag 16 april 

Jrd. Ron Conraads; 

Jrd. ouders Bergmann-Luja (st); 

Simpelveld 
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Jrd. Gerda Dautzenberg (st); 

Jrd. echtp. Kaelen-Eussen (st); 

Jrd. Klaus en Lenie Ruyters-Deswijze (st); 

Huub Remmel (nms. bew. Beaurepart); 

Zondag 17 april 

Voor priesterroepingen (st); 

Annie Hamers-Dautzenberg (o); 

Jrd. Wim Herberichs; 

Jrd. Ben Starmans; 

Dinsdag 19 april 

Jo Berger (v.w. verjaardag); 

Dankzegging b.g.v. 25 jarig huwelijk; 

Clara Schielen-Hameleers; 

Donderdag 21 april 

Echtp. Gotschalk-Knops (st); 

Wiel Habets (o); 

Zaterdag 23 april 

Zwd. Enny Bosch-Direcks; 

Bebke Deckers-Vluggen (o); 

Troutje Hamers-Grond (o); 

Hein Vliex (o); 

Ger Hollands (o); 

Jrd. ouders Muijrers-Lumey; 

Ouders Grond-Scheeren en dochter Bella; 

Zondag 24 april 

Werner Wierts (o); 

Hub Strouven; 

Netty Vrusch-Faarts (o); 

Math en Rob Grooten (nms. Tiny en 

mam); 

Michaël Weelen en Bonny Kessels); 

Hub en Annie Loneus (opa en oma van 

Naud); 

Dinsdag 26 april 

Voor de zieken van onze parochie; 

Woensdag 27 april 

Werner Wierts (o); 

Bertha Meurers-Slϋper (o); 

Donderdag 28 april 
19.00 

Mathies Souren (o); 

Annie van Leur-Dautzenberg (o); 

Giel en Bertha Xhonneux (st); 

Zaterdag 30 april 

1e jrd. Theo Joosten en voor Annie 

Joosten-Wenders; 

Jrd. ouders Franssen-Houben (st); 

Jrd. ouders Vleugels-Mertens (st); 

Wiel Heuts (o); 

Zondag 1 mei 

Zwd. Leny Hounjet-Merx; 

1e jrd. Tiny Nicolaije-Grosjean, tevens 

voor Henk en Monica Nicolaije-Ng (o); 

Jrd. Henny Lemke-van Wagenveld; 

Riek Vogels-van Asten (o); 

Jrd. echtp. Frings-van Kan (st); 

Jrd. Jos Hamers (st); 

Jrd. Tiny Hagenaars; 

Jrd ouders van Aubel-Seems; 

Jrd. ouders Packbier-ten Lohuis en 

schoondochter Annie (st); 

Jrd. Wiel Thewessen (st); 

Gerard Vanhommerig (o); 

Jrd. Sjeng Bisschops (st); 

Jrd. ouders Thewessen-Voncken; 

Zaterdag 1 maart jl. was er een mis die heel mooi 

opgeluisterd werd door gospelkoor Gioia uit Rimburg. 

Ook de solisten zongen prachtig! Na de mis werd er 

koffie met gebak genuttigd in de parochiezaal. Het 

gebak werd gesponsord door dames van zij actief. Ook 

enkele tieners hebben medewerking verleend aan deze 

avond. Deze avond heeft het mooie geldbedrag van 

euro 407,14 opgebracht! Dank voor een ieders 

medewerking. Het geld zal samen met het resterende 

geld van de collectes en de offerblokken t.z.t. Ten 

goede komen aan de landelijke vastenactie voor 

Oeganda. Nogmaals heel hartelijk dank!  

Pastoor Pierik en comité vastenactie. 

Op zaterdag 16 april om 19.00 uur stellen de 

communicantjes zich aan de parochie voor. Zij krijgen 

voor het eerst deel aan de tafel van Jezus. Het Doopsel 

heeft deze kinderen tot leerlingen van Jezus gemaakt. 

Wij mogen als gedoopte christenen samen met Jezus 

God Vader noemen. En zoals ouders hun kinderen te 

eten geven, zo wil ook God ons voeden. Ouders 

proberen hun kinderen het beste te geven wat zij 

hebben. God geeft ons ook het beste wat Hij heeft: Hij 

geeft zichzelf. Het is niet gemakkelijk iets van jezelf te 

geven. Wij christenen worden door Jezus uitgedaagd: 

durf te worden zoals God, die zichzelf in de Communie 

aan ons geeft. In die zin wens ik de kinderen en hun 

ouders Gods zegen toe bij de voorbereiding op het 

communiefeest. 

 

De ziekencommunie wordt rondgebracht op vrijdag 1 

april op de gewone tijd. Zij die ook de ziekencommunie 

willen ontvangen kunnen zich opgeven bij de pastoor. 

Tel.: 144 1212. 

Parochienieuws Bocholtz 
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Zaterdag 26 maart  

Leo Senden (o); 

Jrd. ouders Grooten-Bours (st); 

Jrd. Wiel en Mathieu Schrijvers (st); 

Zondag 27 maart  

Jrd. ouders Snackers-Doenen en 

Bartholomé-van Proemeren; 

Ouders Beckers-Meessen; 

 

Hein Vanhommerig; 

Jrd. ouders Thewissen-Höppener (st); 

Jrd. Cor Huppertz (st); 

Jrd. echtelieden Kessels-Krutzen (st); 

Jrd. Math en Clara Schobbers-Mehlkop 

(st); 

Jrd. Joke Willems-Nederpelt (st); 

Jrd. Winand Aalmans (st); 

Ouders Franssen-Zinken (st); 

Tiny Grooten-Hamers, Harry Grooten en 

dochter Wilma (o); 

Jrd. Piet Dumont; 

Frans Mennens; 

Leo Huppertz en familie; 

Sjir Stauvermann; 

Ouders Vaessen-Packbier, dochter Mariet 

en zoon Frans; 

Jo Henssen; 

Marijke Franssen-Lenz; 

Echtp. Lenz-Rhoen en overleden 

kinderen; 

Maandag 28 maart  

Jrd. ouders Widdershoven-Harzon (st); 

Mia Kaubo-Kaelen; 

Jrd. Giel Simons en zus Maria (o); 

Lambert Vanhommerig; 

 

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

Vrijdag 1 april  

Echtp. Laeven-Contzen (st); 

 

Zaterdag 2 april  

Rika Ploumen-Cremers (o); 

Maria Jansen-Kohl; 

Tiny Grooten-Hamers (buurt “Um de 

Paum”) 

Marjo Lux-Zinzen; 

Ouders Coerver en zonen Wiel en Ger 

(o); 

Harrie Schmeets (o); 

Wiel en Carla Stassen-Magermans (st); 

Jrd. echtelieden Boumans-Pommé (st); 

Jrd. ouders Vanhommerig Schoonbrood 

(st); 

Jrd. ouders Hamers-Brouns en kinderen; 

Zondag 3 april  

Mathieu en Els Zinzen-Sporck (o); 

Jrd. Bernard Höppener (st); 

Jrd. ouders Possen-Hursel; 

Maandag 4 april  

Voor de vluchtelingen; 

Dinsdag 5 april  

Ter intentie van onze parochie; 
 

Woensdag 6 april  
Dagkapel: 19.00 

Mej. Derikx (st); 

 

Donderdag 7 april  

Hein Vanhommerig; 

Jrd. Ernest Voncken; 

Vrijdag 8 april  

Agnes Hamers-Prevos; 

Zaterdag 9 april 

Zwd Jan Rhoen:  

1e jrd. Rika Ploumen-Cremers; 

Jrd. Harrie Janssen; 

Zondag 10 april  

Jrd. Hubert en Johanna Hutschemaekers-

Schnackers, zoon Leo, kleinzoon 

Jasper en schoondochter Gerda (st); 

Ger Hollands (Fam. Knops); 

Wiel en Agnes Muijrers Janssen, Frans en 

Marie José Muijrers- Bleylevens, en Math 

van Bergen. 

Maandag 11 april  

Voor de intenties uit het intentieboek; 

Dinsdag 12 april  

Uit dankbaarheid; 

Woensdag 13 april  

Voor alle vrijwilligers van onze Parochie; 

Donderdag 14 april  

Ter intentie van onze Lieve Vrouwe van 

Lourdes en de Heilige Bernadette; 

Bocholtz 

maandag 18.30 uur (+aanbidding) 

woensdag en vrijdag 18.40 uur  

Dagkapel 
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Vrijdag 15 april  

Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw 

(st); 

Zaterdag 16 april  

12 Jrd. Jo en Finy Bertram-Duizings en 

ouders Bertram-Schepers; 

Jrd. ouders Franzen-Höppener (st); 

Zondag 17 april  

Toke Hocks-Derikx (o); 

Jrd. ouders Brouns-Vaessen; 

Jrd. Maria Hamers (st); 

Maandag 18 april  

Ter intentie van onze Parochie; 

Dinsdag 19 april  

Voor de jeugd; 

Woensdag 20 april 

Voor alle parochianen; 

Donderdag 21 april  

Voor alle zieken; 

Vrijdag 22 april  

Voor de intenties uit het intentieboek; 

Zaterdag 23 april  

Zwd. Frits Frijns  

Tiny Grooten-Hamers (o); 

Jrd. Joseph Merx (st); 

Ouders Merx-Hupperets en zoon Zef 

(st); 

Jrd. ouders Collaert-Dremmen en 

kinderen; 

Lydia Einmahl; 

Ouders Grooten-Hupperetz; 

Jrd. Johan en Isabella Goebbels-

Henssen; 

Jrd. Wiel en Els Coerver-Goebbels; 

Jrd. Jan Coerver; 

9e jrd. Huub Lemmens; 

Zondag 24 april  

Leo Senden (o); 

Jrd. ouders Schiffelers-Goebbels (st); 

Jrd. ouders Mertens-Bremen (st); 

Maandag 25 april  

Ouders Schoonbrood-Dumont (st); 

Dinsdag 26 april  

Uit dankbaarheid; 

Woensdag 27 april  

Uit dankbaarheid; 

 

Donderdag 28 april  

Ter intentie van onze parochie; 

 

Vrijdag 29 april  

Jrd. ouders Dremmen-Beckers; 
 

Zaterdag 30 april 

Jrd. Truus Hodiamont-Seroo; 

Harrie Schmeets (o); 

Ouders Zegers-Schroeders; 

Jrd. ouders Huppertz-Crijns (st); 

Nettie Franssen-Olischlager (st); 

Jrd. Sjef de Koning (st); 

Jrd. ouders Wings-Vankan (st); 

Zef Merx; 

 

 

Onderstaande genoemde graven zullen zonder bericht 

van de nabestaande 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  

kunnen 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 graven zijn geen reacties 

binnengekomen.  

Door deze publicatie laten wij u weten dat zij in het 

najaar van 2016 geruimd worden. 

 

1. Starmans Plum OG-312 

2. Peters Dreessen en zoon OG-419 

3. Sijsterman – Gorissen OG-719 

4. Hermans Chiri NG-978 

1. Gerarts – Hoyer NG-990 

 

Het grafbeheer. 

Parochienieuws Bocholtz 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUxZeis8fLAhXkJZoKHSaLDbIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.parochie-leyenbroek-ophoven.nl%2Fparochie-informatie%2Fviering-heilige-missen&psig=AFQjCNES-BEEjjITuIhz6WPP1Nz
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Ubachsberg 
Woensdag 23 maart 

Annie Franssen-Schijns; 

Voor de zieken van de parochie; 

 

Witte Donderdag 24 maart 

Aanbidding tot 20:15 uur. 

Voor het welzijn van alle parochianen; 

Voor alle overledenen van de parochie; 

 

Goede Vrijdag 25 maart 

Zaterdag 26 maart 

Ouders Herberichs-Conjaerts (st.); 

Harie en Anneke Zinzen-Kleijnen; 

Jrd. Bernardien Borghans (st.); 

Jrd. echtg. Keulartz-Donners (st.); 

Jrd.ouders Habets-Delahaye (st.); 

Piet Zinzen en schoonzoon Hub en de 

ouders Zinzen en Winkens; 

 

Zondag 27 maart 

Ger Ernes (o); 

Jacob Coenen; 

Ouders Pieters-Groven; 

Ouders Voncken-Habets en 

overledenen v.d. familie; 

Ouders de Haas-Scheepers; 

Ouders Majkowski-Poplawska; 

Ouders Paas-Stallenberg; 

Ouders Theunissen-Janssen; dochter 

Tiny en zoon Math; 

Maandag 28 maart 

Elly Franssen-Adams (o); 

Jrd. ouders Bisschops-Wintgens (st.); 

en tevens als jrd. voor Leo Xhonneux; 

Woensdag 30 maart 

Annie Franssen-Schijns; 

Voor de zieken van de parochie; 

Zaterdag 2 april 

Funs Haesen; 

Jrd. Sjeng Senden; 

Wiel Wiertz; 

Jrd. ouders Ubaghs-Steinbusch en 

zoon Harry (st.); 

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

Jrd. ouders Geraedts-Bartholomé (st.); 

Jrd. Pastoor Wim Grubben; 

Woensdag 6 april 

Annie Franssen-Schijns; 

Ouders Janssen-Scheelen; zonen; 

schoonzonen; schoondochters en 

Harold; 

Zaterdag 9 april 

Jrd. ouders Goossens-Bex (st.); 

Jrd. ouders Habets-Sijben (st.); 

Echtg. Bisschops-Engelen (st.) 

Woensdag 13 april 

Annie Franssen-Schijns; 

Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 

Zaterdag 16 april 

1ste Jrd. Elly Franssen-Adams; 

Ernest Senden (o); 

Jac. Dautzenberg (brt. Hunsch); 

Ouders Ernes-Meessen; zonen en 

schoondochters; 

Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 

Woensdag 20 april 

Jrd. Ronald Bosten; 

Annie Franssen-Schijns; 

Jrd. Wiel Rouwette (st); 

Zaterdag 23 april 

Zwd. Ger Ernes; 

Gerda Bemelmans-Keulartz (o); 

Jrd. Hub Hamers; 

Jrd. Hub Waelen en Juliëtte Waelen-

Eichhorst; 

 

Woensdag 27 april 

Zaterdag 30 april 

Jrd. Harrie Franssen; 

Jrd. ouders Auf den Kamp-

Groenemeijer (st.); 

 

Woensdag 4 mei 
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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 

 

 

           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  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” (heel interessant) 3 € 40,00 

Workshop  gebruik iPad  3 € 40,00 

Workshop “ Tips & Trucs ” (een heel mooie workshop)  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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24 februari:  Mia Vermeeren-Dautzenberg Zorgcentrum Bocholtz 82 jaar 

 

6 maart:  Leny Hounjet-Merx Korenwolf Simpelveld, v/h Oude Gaasstraat 84 jaar 

 

9 maart:  Enny Bosch-Direcks Stationstraat 3a 92 jaar 

      

15 maart: Bernadine Schreuders-Ponsen  Scheelenstraat 132 76 jaar  

 

15 maart Piet Hodinius  Pleistraat 15 D 84 jaar 

 

22 februari: Ger Ernes Landsruwe 33 79 jaar 

 

18 maart: Huub Herben Grispenstraat 6 82 jaar 

 

 

21 februari:  Hens Mees   Schaesbergerstraat 25 Kerkrade        89 jaar 

 

24 februari: Jan Rhoen   Pr. Hendrikstraat 9A           64 jaar 

 

6 maart: Peter Jacquemont     Dr. Nolensstraat 18       85 jaar 

 

11 maart: Frits Frijns                  Bloemendalstraat 148 Vaals                91 jaar 

 

  Sterkte aan de familie !  Moge deze namen geschreven staan in de palm van Gods hand.  

Overleden 

 

13 maart:  Evi Pelzer dochter van Tim Pelzer en Nada Dumont Stampstraat 46 

 

 

28 februari:  Roos Schoumakers, dochter van Rob Schoumakers en Dominique Erven  Tijmgaard 5, Heerlen 

 

13 maart: Jolijn Moonen dochter van Mark Moonen en Mariëlle Dohmen Grispenstraat 15 

23 januari:  Anna Röber  dochter van John Henskens en Bianca Röber  Schuttershof 4, 6351 GZ Bocholtz 

 

Welkom in onze Kerk. Dat onze dopelingen naar het voorbeeld van de ouders, peetouders en de hele geloofsgemeenschap  

mogen opgroeien in geloof, hoop en onderlinge liefde. 

Gedoopt 
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Bezoek onze adverteerders 

 

 

 

 

 

 

Horeca 
IJs, koffie , wafels en gebak, Lunchkaart 

Feestjes en groepsarrangementen  
Winkel 

Deco en streekproducten (manden)   
 Rousseau chocolade 

Eigen geteelde aardappelen, 
Limburgse appels en seizoensfruit 

 Kaas en zuivel van zuivelboerderij uit het mergelland 

Workshops 
Seizoens workshops en Verrassingsworkshops 

Openingstijden 
(van 24 december tot 15 maart aangepaste openingstijden zie website) 

Dinsdag t/zondag 10.00 tot 18.00 uur 
Mei juni juli augustus tot 21.00 uur 

Hoeve Scholtissenhof - Heiweg 1 - 6351HP - Bocholtz 
045-5445260                          info@scholtissenhof.nl 

 

Proef, Geniet en Beleef… 
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Ubachsberg  2e Paasdag met paaseitje. 

Zaterdag 16 april met seminaristen van Rolduc. 

Simpelveld Zondag 17 april roepingenzondag met 

seminaristen van Rolduc. 

In het weekend van 16 / 17 april vieren we 

roepingenzondag en dan zullen 2 seminaristen van 

Rolduc in onze liturgie assisteren en getuigen van hun 

priesterroeping. Priester-zijn is een mooie 

levensinvulling. We hopen dat er ook uit onze parochies 

mannen mogen zijn die zich door God geroepen mogen 

weten. 

Iedereen die de afgelopen tijd een dierbare heeft 

verloren is van harte uitgenodigd voor een 

ontmoetingsmiddag. Thema van de middag: ‘ Ruimte 

voor verdriet; delen van verhalen’ . 

Tevens willen we aandacht vragen voor onze nieuwe 

website: www.ruimtevoorverdriet.nl die vanaf januari 

2016 te bezoeken is en waar mensen hun 

rouwervaringen kunnen delen. Er wordt o.a. een 

agenda bijgehouden van activiteiten in de regio, die 

betrekking hebben op het thema ‘Rouw’. 

Datum: woensdag 20 april. Locatie: Arnold Janssen 

klooster. Adres: Capucijnenweg 9; 6286 BA Wahlwiller. 

Tijd: van 14.00 tot 17.00 uur. Kosten: 8 euro per persoon 

(koffie en vla inbegrepen) ter plaatse te voldoen. 

Graag willen we voor 30 maart weten wie deelneemt 

aan de middag op 20 april en met hoeveel personen u 

wilt komen. Aanmelden kan via onze website: 

www.ruimtevoorverdriet.nl of telefonisch bij: Jacques 

Vestjens nr. 06-24919086. 

Mocht u vervoersproblemen hebben, laat dit dan bij 

aanmelding aan ons weten. We hopen u met velen te 

mogen begroeten. 

Na een stevige opknapbeurt gaat onze winkel op 22 

maart weer open. Het assortiment is vernieuwd; er is 

dus veel te zien (en te kopen ).  

Op 2 april komt burgemeester Wil Houben de zaak 

feestelijk heropenen. We bestaan ruim 21 jaar en vieren 

dat dan met een hapje en een drankje. Voor iedereen is 

er een kleine attentie. Enkele djembé-spelers maken 

muziek. 

Door het wegvallen van enkele vrijwilligers is binnen 

het team het besluit genomen  dat de Wereldwinkel in 

Voerendaal m.i.v. 1 april 2016 op maandagmiddag  

gesloten is. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. 

Een oriënterend gesprek is natuurlijk mogelijk. U bent 

van harte welkom. De vrijwilligers 

Diaken echtpaar Keijmis uit Voerendaal organiseert een 

busreis, naar de Mariale gebedsdag van de Vrouwe van 

Alle Volkeren op zaterdag 21 mei in Düsseldorf, 

Duitsland. Het thema zal zijn: “Maria, de Moeder van 

alle Volkeren wil ons in deze zware tijd oriëntatie, 

troost en hoop schenken.” Er zijn getuigenissen, 

voordrachten met dia’s en filmfragmenten. Informatie 

en opgave: Diaken Wiel Keijmis 041 – 5751215. 

Opstapplaatsen: Simpelveld / Heerlerbaan voor de kerk  

6.41 uur / Kunrade / Heer / Urmond / Roermond. Vertrek 

uit Düsseldorf rond 18.00 uur. Vrije toegang. Prijs 

busreis € 20,00 p.p. 

Parochienieuws 
Simpelveld Ubachsberg Bocholtz 

http://www.ruimtevoorverdriet.nl
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Met ingang van dit jaar heeft het Bernarduskoor een 

nieuwe dirigent. Namens onze parochiegemeenschap 

dankt het kerkbestuur Fred Piepers heel hartelijk voor 

zijn bewezen diensten in de afgelopen 16 jaar. Met veel 

liefde en deskundigheid heeft hij al deze jaren ons 

kerkelijk zangkoor geleid. Wij danken hem voor de fijne 

samenwerking en wensen hem nog vele vruchtbare 

muzikale jaren toe. 

Per 1 februari 2016 heeft het kerkbestuur een nieuwe 

dirigent benoemd voor het Bernarduskoor: Sandy 

Wijnands uit Klimmen. 

Sandy Wijnands studeerde aan het conservatorium 

Maastricht aanvankelijk lichte muziek/ jazz / 

elektronische  toetsinstrumenten, maar besloot na 2 

jaar over te stappen naar de studie klassieke muziek 

met hoofdvak orgel / katholieke kerkmuziek en bijvak 

koordirectie die hij in 1998 voltooide.  Als organist en 

gastorganist, tijdens en na zijn studie, is hij werkzaam 

geweest bij diverse koren. Concertreizen als organist, 

dirigent en zanger naar Echternach (Luxemburg), 

Hallenberg / Winterberg (Sauerland), Schwarzwald en 

Wenss (Oostenrijk) laten we niet onvermeld. 

Momenteel  is Sandy 

verbonden als dirigent 

bij het Bernarduskoor 

Ubachsberg  en als 2e 

dirigent / repetitor en 

tenorzanger 

verbonden met 

Mannenkoor St. 

Remigius Klimmen . Als 

organist en 

gastorganist treedt hij 

nog regelmatig op. 

Als tenor volgde hij 

zangles en 

koorscholing  bij Harrie 

Spronken en een 

opfriscursus 

koordirectie bij Ludo 

Claessen, Conservatorium Maastricht. 

Op projectbasis zong hij in april 2014 mee in de 

Matthäus- Passion  met de Heerlense Oratorium 

Vereniging. Oktober 2016 verzorgde hij met 2 pianistes, 

Linda Smolenaers en Nicole Commissaris-Knops, een 

piano-orgelconcert in de Laurentiuskerk te Voerendaal. 

Parochienieuws Ubachsberg 

Vroenhofstraat 1 

6369 AP 

Simpelveld 

045 - 544 13 72 

 

Ook voor koffietafels 

en al uw feesten! 
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Op 9 april 2016 viert het dameskoor Morgenzang het 

50 jarig jubileum m.m.v. De Keidorfmusikanten. Wij 

nodigen iedereen uit om samen met ons dit 

jubileumfeest te vieren in de Harmoniezaal, Dr. 

Nolensstraat 1A te Bocholtz. 

We beginnen de avond om 19.00 uur met een H.Mis in 

de parochiekerk de H. Jacobus de Meerdere te 

Bocholtz. Onder leiding van Bart van Kerkvoort brengt 

het koor de “Maria Mis” ten gehore. Aansluitend is er 

tot 21.30 uur gelegenheid om het jubilerende koor en de 

jubilarissen te feliciteren in de Harmoniezaal. 

 

Jubilarissen 

Er zijn twee jubilarissen t.w. Tiny Vanhommerig-Knops 

is 50 jaar lid en is dit dus vanaf het eerste uur. Zij is ook 

onze 2e dirigente. Tevens is zij al 38 jaar koster-

organiste  in het Zorgcentrum te Bocholtz. 

Maria Habets-Starmans is 40 jaar lid en al 33 jaar onze 

penningmeesteres. 

 

Geschiedenis 

Tijdens een repetitiebezoek van toenmalig pastoor 

Delissen aan het gemengd  kerkelijk zangkoor van 

Bocholtz werd gevraagd of enkele dames van het koor 

bereid waren om wekelijks de eucharistieviering op 

zondagmorgen op te luisteren. Al snel was er een 

groepje zangeressen gevormd en o.l.v. van koster-

organist Winand van de Gaar werd er gerepeteerd, 

zodat het verzoek van pastoor Delissen ingewilligd kon 

worden. Een voor de hand liggende naam voor een 

koor dat op zondagmorgen zingt, is “Morgenzang”. 

Toen de eucharistieviering van 11.30 op zondagmorgen - 

zoals in veel parochies waren er in die tijd drie missen 

op zondagmorgen - kwam te vervallen, ging het 

dameskoor op zaterdagavond zingen. De naam 

“Morgenzang” is gebleven. 

 

Sinds 1966 zingt het dameskoor wekelijks de 

eucharistieviering in de parochiekerk van “Jacobus de 

Meerdere” in Bocholtz. Tel daarbij de uitvaarten, 

hoogfeesten, repetities en niet te vergeten de 

wekelijkse Eucharistievieringen in het Zorgcentrum op: 

ruim 110 keer per jaar staan de dames klaar voor de 

gemeenschap van Bocholtz. 

 

Feestavond 

Na de receptie begint de feestavond die voor iedereen 

toegankelijk is en die opgeluisterd wordt door de 

Keidorfmusikanten o.l.v. Patrick Körver. 

Nogmaals, bestuur en leden van dameskoor 

“Morgenzang” nodigen iedereen van harte uit deel te 

nemen aan deze gezellige avond. 

Gouden jubileum dameskoor Morgenzang 
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Op de binnendeuren van de hoofdingang van de 

Bernarduskerk zijn de namen aangebracht van de 

parochieherders van Ubachsberg, als een blijvend 

gedenkteken voor de toekomst. Monnik-beeldhouwer 

Leo Disch van Mamelis tekende voor het ontwerp. 

De deurcollecte na de dialectmissen bracht het mooie 

bedrag op van bijna 400 euro, waarvoor dank aan de 

gulle gevers. Een aantal gasten van de Zonnebloem 

bezoeken op 6 april 2016 een concert van de 

Philharmonie Zuid-Nederland in de Rodahal in Kerkrade. 

Op maandag 16 mei gaan Simpelveldse gasten met  

Zonnebloem-vrijwilligers naar een toneeluitvoering van 

het Streektheater in Heerlen. De Zonnebloemmiddag 

vindt dit jaar plaats op woensdag 21 mei en kost 10,00 

euro. Op 14 juni is de boottocht vanuit Thorn en kost 

10,00 euro inclusief busvervoer naar en van Thorn en 

eten en drinken. Gasten die de Zonnebloemmiddag 

willen bijwonen of met de boottocht mee willen, 

kunnen zich opgeven bij de eigen 

Zonnebloem-vrijwilliger. De Zonne-

bloem stelt het erg op prijs als 

namen van tijdelijk of chronisch zieke 

personen worden doorgegeven, 

zodat vrijwilligers deze personen een 

bezoek kunnen brengen. 

Pastoor R. Pisters, pastoor te Simpelveld en Ubachsberg / ass. Bocholtz 

Pastoriestraat 15, 6369 AN Simpelveld  (vrij: maandag) 
T: 045-544 18 18                    E:pisters@parochiesimpelveld.nl 
 

Diaken K. van Hees, sinds dec.2013 vrijwillig diaken te Simpelveld / Ubachsberg 

Moogstraat 10, 6369 HC Simpelveld  
T: 045 – 544 3175                   E: kpvhees@gmail.com 
 

Pastoor P. Pierik, pastoor te Bocholtz / ass. Simpelveld en Ubachsberg  
Past. Neujeanstraat 8, 6351 GK Bocholtz  (vrij: donderdag) 
T: 045-544 12 52   E: pastoorpierik@parochiebocholtz.nl 
 

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 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 26 april. Inleveren kopij tot 15 april. 

Opgeven van misintenties tot uiterlijk 19 april. 

E: redactie@parochiesimpelveld.nl 

E: jacobusbode.bocholtz@gmail.com 
 

Oplage 

Simpelveld 2.850 stuks/ Bocholtz 2.650 stuks / Ubachsberg 770 stuks 
 

 Misintenties 

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

weekend en feestdagen.  

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

COLOFON 

Parochienieuws Ubachsberg 

mailto:pisters.pr@parochie-hremigius.nl
mailto:kpvhees@gmail.com
mailto:pisters.pr@parochie-hremigius.nl

