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In 2016 is het 150 jaar geleden dat paus Pius IX de 

icoon van Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand 

aan de congregatie van de redemptoristen 

toevertrouwde. De redemptoristen hebben de icoon 

sinds 1866 overal in de wereld verspreid. In 

verschillende landen zijn er grote bedevaartsoorden 

ontstaan. In Klooster Wittem (bisdom Roermond) 

wordt de Ronde Kapel met de icoon ook veel 

bezocht. Wereldwijd wordt het jubileumjaar gevierd, 

er is ook een speciaal logo ontworpen met als titel: 

‘Icon of Love’. Want Maria, Moeder van Altijddurende 

Bijstand, is voor zeer velen een liefdevolle vrouw, die 

zich niet alleen over haar kind Jezus, maar over alle 

kinderen van God ontfermt.  

 

 

Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, 

wij roepen u dit jaar aan als icoon van liefde. 

Met uw blik vol droefheid én genade 

drukt u uw bekommernis uit met het lijden 

dat uw Zoon Jezus te wachten staat. 

U sterkt ons Godsvertrouwen 

met uw liefdevolle steun aan ons mensen 

en troostvolle bemoediging in ons verdriet. 

Wees bij ons in moeilijke tijden, 

verlicht ons in onze zorgen. 

Versterk ons geloof in God de Vader 

en verwarm de liefde voor onze medemensen. 

Moeder van erbarmen, 

spreek over ons uw zegeningen uit, 

nu en in het uur van onze dood, 

waarin wij hopen ons te mogen verenigen 

in de schoot van barmhartigheid 

van onze menslievende God. Amen 
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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 

 

 

Jaarlijks trekken massa’s mensen op vakantie,  

de zon tegemoet. 

Beklagenswaardig de zieken,  

die dan aan het bed gekluisterd zijn. 

Voor hen geen strand, zee, geen ruisend bos. 

Voor hen de spuit, de prik, de thermometer. 

Beklagenswaardig maar benijdenswaardig tevens. 

Want een zieke mist de geneugten,  

maar óók de perikelen: 

Verregende kampeerterreinen, 

doorlekkende tenten, 

buikloop en obstipatie, 

muggenbulten en verbrande ruggen….. 

De beste vakantie is die,  

waarbij je kan thuiskomen bij jezelf, 

zonder ver weg te moeten. 

 

Dit heugelijke feit zal tijdens de dagbedevaart naar 

Banneux op zaterdag 20 augustus 2016 bijzonder 

worden herdacht met een Pontificale Mis, voorgegaan 

door Hulpbisschop Mgr. E. De Jong van het Bisdom 

Roermond. 

Iedereen met een hart voor Maria wordt uitgenodigd 

om samen met ons dit feest te vieren in Banneux, een 

plaats waar de H. Maagd Maria ons zeer nabij is. 

Aanmelden vóór 15 juli 2016 bij het “Huis voor de 

Pelgrim”  Maastricht, telefoon: 043-3215715. Kosten zijn 

€ 22,50 per persoon; kinderen t/m 12 jaar € 11,00. 

S.v.p. vóór 1 augustus overmaken op rekening nummer: 

NL15INGB0001058699  t.n.v. St. Limburgse 

Bedevaarten, Maastricht, met vermelding  van:  

“Maria Legioen” en van uw naam en woonplaats. 

Mail ook uw naam, volledig adres en tel.nr naar  

info@huisvoordepelgrim.nl 

Indien meerdere personen meegaan, svp alle namen, 

adressen en tel.nr noteren. 

Enkele dagen vooraf ontvangt u een bewijs van 

deelneming. 

 

Groet van Het Legioen van Maria: Bisdom Roermond 

 

 

mailto:info@huisvoordepelgrim.nl
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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".  

  

Vroenhofstraat 1 
 

6369 AP  

Simpelveld 
 

045—544 13 72 

Ook voor koffietafels 

en al uw feesten 
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Als dank voor de grote inzet van al onze vrijwilligers in 

zowel de parochie Simpelveld als Ubachsberg, 

organiseren pastoor Pisters en het kerkbestuur de 

inmiddels traditionele barbecue. Voor de vrijwilligers 

van de parochie Simpelveld vindt deze plaats op 

zondagmiddag 24 juli a.s. 

Voor de vrijwilligers van de parochie Ubachsberg is de 

barbecue op zaterdagavond 2 juli a.s. 

Iedere vrijwilliger ontvangt een persoonlijke 

uitnodiging.  Mocht u onverhoopt geen uitnodiging 

hebben ontvangen, neem dan tijdens de kantooruren, 

telefonisch contact op met een van onze medewerkers. 

Zin in een lekker kopje koffie? Wip dan eens binnen na 

de H. Mis in Simpelveld op zondag 17 juli in de 

parochiezaal. Altijd gezellig !  

Beste kinderen van Simpelveld: Wij hopen jullie met 

velen te mogen begroeten op 3 juli in onze kerk. We 

starten om 11. 00 uur.  

Na afloop is er voor jullie en voor jullie ouders koffie / 

fris met een lekkere versnapering in de parochiezaal.  

Bij goed weer nog even een gezellig samenzijn in de 

tuin tot 13.00 uur. Jullie komen toch ook !   

In de maanden juli en augustus worden op elke 

woensdagmiddag (14-16 uur) weer rondleidingen 

gegeven  in de Remigiuskerk.  

Kom eens kijken of boek met uw vriendengroep of 

familie op een ander tijdstip een leerzame rondleiding 

in onze mooie kerk. Meer info bij Gerard Frijns of 

parochiekantoor. 

Parochienieuws Simpelveld 
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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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Soms komen twee 

verenigingen elkaar 

op een speciale 

manier tegen. Zo 

bleek een verzoek 

aan Mandoline Vereniging “Sorriënto” om een 6-

wekendienst op te luisteren in onze parochiekerk 

samen te vallen met een op die datum geplande 

uitvoering van GKZ Sint Jozef Arbeider van de Huls. Een 

muzikale conclusie was snel getrokken. Zo kan het dus 

dat op zaterdag 9 juli a.s. beide verenigingen zorg 

zullen dragen voor de muzikale omlijsting van de viering 

die avond om 17.45 uur. 

Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Jozef Arbeider zal de 

vaste gezangen uitvoeren uit de Messe Brève van 

Charles Gounod.  

De overige muzikale momenten zullen door “Sorriënto” 

worden verzorgd die de volgende werken (in 

alfabetische volgorde) ten gehore zal brengen: 

Andante Grazioso; Ave Maria; Elvira Madigan; Exodus; 

Gods Ere; La Vita è Bella; Panis Angelicus. 

Een bijzondere ontmoeting van twee verenigingen, die 

ongetwijfeld zal bijdragen aan een sfeervolle 

zaterdagavondviering in onze Remigiuskerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de Lempkesmarkt op zaterdag 16 juli a.s. zullen 

in de Bernarduskerk rondleidingen worden gehouden 

waarbij stil gestaan zal worden bij de 

ontstaansgeschiedenis van de kerk. Tevens wordt 

gelegenheid geboden om de brieven aan en van koning 

Willem II in te zien.  

Speciale aandacht zal geschonken worden aan de glas 

in lood ramen uit 1924, gemaakt in het atelier van Frans 

Nicolas en zonen te Roermond. 

De rondleidingen vinden plaats om 17.00 en 19.45 uur 

onder leiding van Jan Spee. Komt dat zien ! 

Parochienieuws Simpelveld Parochienieuws Ubachsberg 

OPGELET:  

i.v.m. de Lempkesmarkt vervalt de zaterdagavondmis op 

16 juli. Er is wel een extra mis op zondagmorgen 17 juli om 

9.45 uur in de Bernarduskerk. 
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Vrijdag 1 juli 

Voor alle parochianen; 
 

Zaterdag 2 juli 

Zwd. Leo Kleijnen; 

Wiel Heuts (o); 

Jrd. Jan Coerver; 

Jrd. Mia Zinzen-Lennartz (st); 

Jan Houben (o); 

 

Zondag 3 juli 

1e jrd. Men Schöller (o); 

1e jrd. Fiena Vandeweijer-Deckers (o); 

Gerard Vanhommerig (o); 

Jrd. Harrie Otten; 

Zus Ter Voorde-van Beekveld (o); 

Marij Hamers-Herberichs; 

Jrd. Piet Stoffelen; 

Sjef Lipsch; 

 

Dinsdag 5 juli 

Ger Hollands (o); 

Piet Hodinius (o); 

Thea Sauren; 

Jrd. Christien Hodinius-Meessen; 

 

Donderdag 7 juli 

Bertha Brouwers-Knops (nms. fam. Arets-

Knops); 

 

Zaterdag 9 juli 

Zwd. Albert Janssen 

Troutje Hamers-Grond (o);  

Mathieu Spronck; 

Jrd. ouders Piet en Mien Smeets-Ernes; 

Corine Dautzenberg-Corten (o); 

 

Zondag 10 juli 

1e jrd. Riek Vogels-van Asten (o); 

Finy Frijns-Scheepers (o); 

Jrd. Math Grooten (st); 

Wilhelm Kohl (st); 

Jrd. ouders Willem Ploumen-Luja (st); 

Annie Hamers-Dautzenberg (o); 

Jrd. Daniël en Barbara Hensgens-

Lucassen en overl. kinderen; 

Jrd. Mariets Moison-Brassé en voor 

ouders Brassé-Senster; 

 

Dinsdag 12 juli 

Overl. ouders en kinderen Xhonneux (st); 

Leny Hounjet-Merx (o); 

 

Donderdag 14 juli 

Gerard Vanhommerig (nms. buurtver. 

Bosschenhuizen); 

 

Zaterdag 16 juli 

Tim Dautzenberg en Rachelle de la Haije 

Bebke Deckers-Vluggen (o); 

Lies Tijssen-van den Heuvel (o); 

Jrd. Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st); 

Jrd. Mia Scheeren-Prumpeler (st); 

Hein Vliex (o); 

Bernardine Schreuders-Ponsen (o); 

Gerda Joosten-van de Waarsenburg (v.w. 

verjaardag) (o); 

Jrd. Servé Kleijnen en overl. familieleden; 

Jrd. Math Horbach; 

 

Zondag 17 juli 

Jrd. Marcel en Mia Simons-Vliegen (st); 

Maria Vanthoor (st); 

Voor overleden gelovigen (st); 

Math en Rob Grooten (nms. Tiny en 

mam); 

Math Mennens (v.w. verjaardag); 

Mathieu Spronck; 

 

Dinsdag 19 juli 

Jan Dalibor; 

 

Donderdag 21 juli 

Echtp. Gotschalk-Knops (st); 

Jrd. Maria Elisabeth Vreuls (st); 

Wiel Habets (o); 

 

Zaterdag 23 juli 

Wesley Lardinois en Rachelle Bemelmans 

 

Zwd. Jan Houben; 

Jrd. Ben Cuppens en ouders Broers-

Bessems (st); 

Jrd. Nic en Trautje Loo-Dautzenberg (st); 

Jrd. Ketie van Tilburg-Bisschops en 

wederz. ouders (st); 

Uit dankbaarheid b.g.v. 25 jarig huwelijk, 

tevens voor ouders Schijns-Schwanen en 

Sjef Bodelier; 

Bertha Brouwers-Knops (o); 

Jrd. Annie en Harrie Bisschoff; 

 

Zondag 24 juli 

Enny Bosch-Direcks (o); 

Corine Dautzenberg-Corten (o); 

 

Simpelveld 
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Ubachsberg 
Zaterdag 2 juli 

Corrie Goossens-Kooijman (o); 

Jac. Dautzenberg (o); 

Finy Habets-Monsuwé (nms brt. ver. 

Oude Schoolstraat/Vrenkeweg); 

Maria Bosch-Moonen en Zef Bosch; 

Jrd. ouders Hutschemaekers-Hesdahl 

en zoon Ben; 

Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 

Jrd. ouders Beckers-Pakbier (st.); 

Jrd. ouders Ubachs-Wintgens (st.); 

Voor alle vrijwilligers van de parochie; 

 
 

Woensdag 6 juli 

Annie Franssen-Schijns; 

Ronald Bosten; 

 

 

Zaterdag 9 juli 

Jrd. Mireille Steinbusch; 

Jrd. Frans Abels; 

Echtg. Bisschops-Engelen (st.); 

 

 

 

Woensdag 13 juli 

Annie Franssen-Schijns; 

Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 

 

 

Zaterdag 16 juli 

Gedurende de markt kan de kerk onder 

leiding van een gids worden bezichtigd. 

 

 

Zondag 17 juli 

Jrd. oud. Bessems-Franssen (st.); 

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

 

 

Woensdag 20 juli 

Annie Franssen-Schijns; 

Voor de weldoeners van de parochie; 

 

 

Zaterdag 23 juli 

Gerda Bemelmans-Keulartz (o); 

Ger Ernes (o); 

Ernest Senden (o); 

Jac. Dautzenberg (nms brt. Hunsch); 

Ouders Prumpeler-Groven; 

Jrd. Frits Hamers; 

Levende en overl. leden van de brtver. 

Oude Schoolstraat/Vrenkeweg; 

 

 

Woensdag 27 juli 

Annie Franssen-Schijns; 

Voor de zieken van de parochie; 

 

 

Zaterdag 30 juli 

Huub Herben (o); 

Aad Martens; 

Jrd. oud. Ubachs-Rouwette en zoon 

Leo (st.); 

Dinsdag 26 juli 

Voor de zieken van onze parochie; 

 

Donderdag 28 juli 

Voor roepingen tot het priesterschap en 

diaconaat; 

 

Zaterdag 30 juli 

Jrd. Wiel Franzen; 

Leo Kleijnen (o); 

Jrd. Tony Görtzen en wederz. ouders; 

Giel en Bertha Xhonneux (st); 

 

 

Zondag 31 juli 

Wiel Heuts (o); 

Hub Strouven; 

Jrd. Mia Rijsterborgh-Pelzer, tevens 

voor Antonie Rijsterborgh en Wim 

Knops; 



Pagina 10 

 

Vrijdag 1 juli  

Echtp. Laeven-Contzen (st); 

 

Zaterdag 2 juli  

Lenie Scheeren-Haagen (o); 

Marjo Lux-Zinzen; 

Harrie Schmeets (o); 

Ouders Wings-Vankan (st); 

Jrd. Theo Robben (st); 

Jrd. ouders Hameleers-Gelissen (st); 

Maria Lemmens-Toorens (o); 

Jrd. Wim Habets en wederzijdse ouders; 

Annelies Waltmans-Coerver (o); 

Maria Jansen-Kohl; 

Jrd. Ludwig Harzon en ouders Bertrand-

Peters; 

 

Zondag 3 juli  

Mathieu en Els Zinzen-Sporck (o); 

Ouders Jongen-Consten en zoon Leo; 

Jrd. Jeu Weijers (st); 

Uit Dankbaarheid; 

 

Maandag 4 juli  

Ouders Schoonbrood-Dumont (st); 

 

Dinsdag 5 juli  

Voor de intenties uit het intentieboek; 

 

 

Woensdag 6 juli  

Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw 

(st); 

Mej. Derikx (st); 

Donderdag 7 juli  

Ouders Knops-Jorissen, Albert, Hub en 

Enny; 

Vrijdag 8 juli  

Piet Stommen; 

4e Jrd. Hans Heijenrath; 

Zaterdag 9 juli  

Uit dankbaarheid b.g.v. 125 jarig 

jubileum Kruisboogschutterij St. 

Henricus 

Voor de levende en overleden leden van 

kruisboogschutterij St. Henricus 

 

Jrd. Chrit Grooten (st); 

Zondag 10 juli  

Voor alle vrijwilligers; 

Maandag 11 juli  

Voor de overledenen van onze parochie; 

Dinsdag 12 juli  

Ter intentie van onze Lieve Vrouwe van 

Lourdes en de Heilige Bernadette;  

Woensdag 13 juli  

Agnes Hamers-Prevos 

Donderdag 14 juli  

Uit dankbaarheid; 

Vrijdag 15 juli  

Hein Vanhommerig 

Zaterdag 16 juli  

Hub Clignet (o); 

Jrd. Jacob en Maria Haagen-Knops; 

Annelies Waltmans-Coerver (o); 

Jrd. ouders Henskens-van Houtem; 

Zondag 17 juli  

Voor de intenties uit het intentieboek; 

Maandag 18 juli  

Voor alle vrijwilligers van onze Parochie; 

Dinsdag 19 juli 

Uit dankbaarheid; 

 

Woensdag 20 juli  

Voor onze parochiegemeenschap; 

 

Donderdag 21 juli  

Voor roepingen tot het kloosterleven; 

 

Vrijdag 22 juli  

Om zegen voor de akkers; 

Bocholtz 

maandag 18.30 uur (+aanbidding) 

woensdag en vrijdag 18.40 uur  

Dagkapel 
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Zaterdag 23 juli  

Jo en Finy Bertram-Duizings en ouders 

Bertram-Schepers; 

Jrd Hub Hamers en ouders Jaspers-

Hamers; 

Leo Kleuters en Trautje Kleuters-

Deguelle; 

Billa Schrijvers (o); 

Zondag 24 juli  

Jrd. ouders Hodiamont-Wetzels (st); 

Maandag 25 juli  

Voor roepingen tot het priesterschap; 

Dinsdag 26 juli  

Voor de jeugd; 

 

Woensdag 27 juli  

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

 

Donderdag 28 juli  

Uit dankbaarheid; 

 

Vrijdag 29 juli  

Voor de gezinnen; 

 

Zaterdag 30 juli  

Jrd. Frans Mennens ; 

Harrie Schmeets (o); 

Annelies Waltmans-Coerver (o) 

Jrd. Josef Meens; 

 

Zondag 31 juli  

1e Jrd. Leo Senden; 

   

 Communicantjes  Bocholtz 2016              
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Bezoek onze adverteerders 

 

 

Nobelstraat 46 

Heerlen 

tel. 045-5713951 

 

Kloosterplein 26a 

Simpelveld 

tel. 045-5443435 
 

WWW.HARRYDEWARMEBAKKER.NL 

http://WWW.HARRYDEWARMEBAKKER.NL
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1 juni Jan Houben Rolduckerweg 42 65 jaar 

 

22 juni Walter Blumenstein  Kloosterstraat  33 82 jaar  

 
 

7 juni Finy Mertens-Janssen   Zonnestraat 3 Brunssum   94 jaar 

 

17 juni Nick Weijers  Emmastraat 19 Bocholtz  56 jaar 

 

 

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

Overleden 

4 juni Nathan Damhuis zoon van Pascal Damhuis en Elisa Timmermans Vrieheidepark 77, Heerlen 

19 juni Laurens Jussen zoon van Koen Jussen en Céline Jussen-Schijvens Puntelstraat 54 

 

 

5 juni Sem Langohr  zoon van Kenny Langohr en Melanie Jünger Emmastraat 39 

 

11 juni Jayden Wolterman  zoon van Pascal Wolterman en Petra Weijers Beatrixstraat 28 

 

12 juni Faye Spronk dochter van Bjorn Spronk en Manja Spronk-Hoen Bombaard 22 

 

 

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 

 

16 juli 15.00 Tim Dautzenberg en Rachelle de la Haije St. Remigiusstraat 28 

 

23 juli 15.00 Wesley Lardinois en Rachelle Bemelmans Weth. Meertensstr. 28, Vilt 

 

 

Proficiat ! Leef van de liefde en wees gelukkig met elkaar ! 

Gaan trouwen 

 



Pagina 14 

 

 

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 2003 Wilhelminastraat 19 Bocholtz 

Doe eens iets voor jezelf. Ga een computercursus volgen. 

Wij hebben een zeer bekwaam team van lesbegeleiders en zeer duidelijke lesboeken voor iedere 

cursus. Met 13 jaar ervaring en meer als 4.000 mensen die bij ons les namen zijn we gewoon goed. 

Cursussen  lessen kosten 

 

Windows 10 10 € 80,00 

 

Internet en Email // bankieren  10 € 80,00 

 

Fotobewerking Adobe Photoshop 10 € 110,00 

 

Diashow met Magix Fotostory Easy 10€ 110,00 

Kosten cursusseninclusief  

 Gratis gebruik oefenuren op : 

 Maandag van 14.00-16.00 uur 

 Vrijdagavond van 19.00-21.00 uur 

Bel, tussen 10.00 uur en 20.00 uur met  

Math Bisschops: 045-5442407 of Annie Wouters 043-4502277 en meld je aan. 

Inschrijven kan ook via de website: www.computerhome.info 
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Terugkijkend op de processies mogen we deze als zeer 

geslaagd noemen. 

Op Ubachsberg mogen de bewoners langs de route 

trots zijn op hun steeds weer mooie versieringen. 

Hiervoor onze hartelijke dank.  

In Simpelveld sloeg de nieuwe opzet van de ingekorte 

processie en de afsluiting bij de Oude Molen met 

presentatie van de werken van barmhartigheid enorm 

aan. Vooral het warme welkom aan de vluchtelingen 

deed menigeen zichtbaar goed. De vluchtelingen gaven 

na afloop aan dat dit de eerste keer was dat ze serieus 

en van harte welkom werden geheten in onze 

dorpsgemeenschap. Zowel jong als oud waren onder de 

indruk van deze vernieuwde opzet. Pastoor Pisters 

heeft dan ook veel complimenten mogen ontvangen. 

Ook hier waren de versieringen van de 

buurtverenigingen heel mooi. Dank je wel hiervoor. 

Foto’s van de processies kunt u bekijken op onze 

website www.parochiesimpelveld.nl 

 

Parochienieuws Simpelveld 
Ubachsberg 

Processie Ubachsberg: Pastoor geeft de zegen bij de 70-jarige 

Kapel te Colmont.  

Na de Bronk is het altijd erg gezellig in de tent op Gen Berg. 

Dank aan de catering: de broodjes smaakten overheerlijk ! 

Aankomst processie Simpelveld nabij de Oude Molen 

Bronkfès bij de Oude Molen: Dank aan de buurtbewoners ! 

Chapeau voor de gastvrije ontvangst ! 

http://www.parochiesimpelveld.nl


Pagina 16 

 

 

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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De processie ligt weer achter ons. Het was voor het 

eerst op de ‘nieuwe wijze’, dat wil zeggen via een 

nieuwe verkorte processieroute.  Wij hebben opnieuw 

Gods zegen afgesmeekt voor onze parochie. Wij mogen 

bovenal dankbaar zijn, dat God ons gezegend heeft met 

goed weer. Een bijzonder woord van dank aan de 

deelnemende verenigingen balletgroep Olympia, Zij-

actief,  gym.ver. Wilhelmina, fanfare, Philharmonie, 

communicantjes, kerkelijk zangkoor st. Joseph, 

schutterij st. Henricus, misdienaars en acolieten, 

hemeldragers, broedermeesters en alle andere 

deelnemers aan de processie. Dank ook aan hen, die de 

rustaltaren opgebouwd en verzorgd hebben en zij die 

de route versierd hebben.  

De kerk zag er opnieuw feestelijk uit, dank daarvoor. 

Een bijzonder woord van dank aan ons kerkelijk 

zangkoor voor de fijne opluistering van de hoogmis en 

de gezangen aan de rustaltaren. Ook wil ik de 

Philharmonie en de fanfare danken voor de 

processiemarsen en hun muzikale aanwezigheid in de H. 

Mis.  

De misdienaars en acolieten mogen niet ongenoemd 

blijven.  Wij hebben Gods zegen afgesmeekt voor het 

tijdelijk en het eeuwige. Heel bijzonder bid ik, dat 

opnieuw velen in Jezus een fundament mogen 

ontdekken voor hun leven. Dan zal de processie ook 

voor de toekomst bewaard blijven. 

   Pastoor P.Pierik   

Processie rustaltaar “de Bongerd”: De acolieten van Bocholtz 

dienen altijd heel netjes en keurig ! 

Tuinfeest bij pastoor achterom: Pastoor Peter had de tuin 

weer mooi in orde gemaakt. Geen sprietje onkruid ! 

 

Het tuinfeest is elk jaar opnieuw een evenement, waar 

wij als parochianen eensgezind samenkomen om de 

parochie en elkaar binnen een gezellige entourage op 

te bouwen en te versterken. Dank aan allen die hebben 

meegewerkt aan de voorbereiding en het tot stand 

komen van deze gezellige bijeenkomst. Een bijzonder 

woord van dank aan het tuinfeestcomité dat alles op 

poten gezet heeft. Zij hebben, zoals U weet, laten 

weten, dat zij dit jaar voor het laatste de kar getrokken 

hebben. Wij mogen dankbaar zijn voor hun inzet zo vele 

jaren lang. Misschien voelt iemand zich geroepen om op 

zijn of haar wijze de kar van het tuinfeest verder voort 

te trekken samen met ons, het kerkbestuur.   Dank ook 

voor alle geldelijke bijdragen. Hopelijk kan spoedig heel 

Bocholtz ook ’s avonds  zien, hoe mooi en hoog onze 

kerktoren is. De toren die ons stilzwijgend telkens 

opnieuw op God wijst, opdat wij Hem in ons leven tijd 

en ruimte geven. 

     Pastoor P. Pierik 

 

De ziekencommunie wordt in juli rondgebracht op de 

eerste vrijdag 1 juli op de gewone tijd.  

 

Parochienieuws Bocholtz 



Pagina 18 

 

De vakantie staat voor de deur. Wij krijgen tijdens onze 

vakantie meer tijd voor dingen, waarvoor wij 

gedurende de gewone ‘werktijd’ weinig of geen tijd 

hebben. Meer aandacht voor gezinsleden, familie of 

vrienden. Misschien kan ons de schoonheid van de 

plekken die wij bezoeken ook meer oog doen krijgen 

voor de dingen van God. In ieder geval wens ik ons allen 

een fijne en gezegende vakantie. 

 

 

Wegens vakantie pastoor Pierik: geen doordeweekse 

missen. Daarom zullen de gebruikelijke missen door de 

week geen doorgang vinden, van maandag 1 augustus 

tot en met vrijdag 5 augustus en van maandag 8 

augustus tot en met vrijdag 12 augustus. De 

weekendmissen gaan gewoon door. Pastoor Pisters zal 

vervangen.  

Pastoor Pierik en kerkbestuur Bocholtz. 

Als dank aan alle mensen die als vrijwilligers aan onze 

Jacobusparochie in Bocholtz verbonden zijn, biedt het 

kerkbestuur deze vrijwilligers een gezellige avond aan 

met een drankje en een dinerbuffet.  

De avond vindt plaats op vrijdag 7 oktober a.s. Er zal 

eerst een H. mis zijn en aansluitend de avond in zaal/

café Oud Bocholtz (bij Harrie Bloemen).  

Wilt u de datum alvast vastleggen in uw agenda? Alle 

vrijwilligers ontvangen in september ook nog een 

persoonlijke uitnodiging.  

Wij hopen op een grote opkomst. 

 Kerkbestuur Bocholtz. 

 

 

Parochienieuws Bocholtz 
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Op 11 mei deed zij in Lourdes haar gehoorprotheses uit 

en zei tegen haar moeder: “Die heb ik niet meer nodig. 

Ik hoor nu.” Het meisje was met haar moeder, 

grootmoeder en broer op bedevaart naar Maria. 

De geschiedenis wordt verteld door de Milanese 

bedevaartleider Giuseppe Secondi van Unitalsi, de 

dienst die ziekentransporten naar Lourdes en andere 

bedevaartsoorden organiseert. “Het meisje is op 25 

december 2009 te vroeg geboren”, aldus Secondi. “Om 

haar te redden gaven de artsen haar noodmedicijnen 

die haar gehoororgaan beschadigden. In het Gaslini-

ziekenhuis van Genua kreeg zij haar eigen protheses, 

omdat gehoorapparaten bij haar niet werkten. Met hulp 

van logopedie heeft zij in de loop van de tijd liplezen en 

moeizaam spreken geleerd." 

Van het ene moment op het andere kan het meisje nu 

horen en spreekt zij helder en duidelijk. Ook is het 

gesloten meisje van karakter veranderd en veel 

spontaner geworden. Men gaat in Lourdes voorzichtig 

om met genezingen en zij worden niet zomaar als 

wonder beschouwd. Het meisje en haar familie zal dat 

een zorg zijn: zij zijn gelukkig en dankbaar. (Bron: KN) 

 

2016 Heilig Jaar van de Barmhartigheid 

 

Hou van de mensen zoals ze zijn;  

er zijn geen anderen  
 

Een verhaal vertelt over twee vrienden die door de 
woestijn liepen.  

Op een moment tijdens de reis kregen ze ruzie  

en de ene vriend sloeg de ander in het gezicht.  

Degene die geslagen werd, was gekwetst,  

maar zonder iets te zeggen schreef hij in het zand:  

"Vandaag sloeg mijn beste vriend mij in het gezicht."  

Zij liepen verder totdat zij een oase vonden,  

waar zij besloten een bad te nemen.  

Degene die was geslagen, raakte vast in de modder  

en dreigde te verdrinken, maar de vriend redde hem.  

Nadat hij was bijgekomen,  

schreef degene die gered was op een steen:  

"Vandaag redde mijn beste vriend mijn leven."  

De vriend die zijn beste vriend had geslagen  

en had gered vroeg hem:  

"Nadat ik je had geslagen, schreef je in het zand  

en nu schrijf je op een steen. Waarom?"  

De andere vriend antwoordde:  

"Als iemand ons pijn doet,  

moeten we het in zand opschrijven, 

waar de wind van vergeving het kan wegvagen.  

Maar als iemand iets goeds doet voor ons,  

moeten we het in steen graveren,  

waar geen wind het ooit kan uitwissen."  

  Bron: Wat je weggeeft, verlies je niet.  
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Hoe zal onze parochie er uitzien over 20 

jaar? Of over 50 jaar?  

Stelt u zichzelf deze vraag of denkt u: geen idee, wie dan (nog) 

leeft, wie dan zorgt...  

Hoe dan ook, een kerkbestuur kan zo’n vraag niet zonder meer 

naast zich neer leggen. Ja, 20 of 50 jaar is wel erg ver! Maar de 

toekomst van onze parochies is onze gezamenlijke zorg. En 

gezien de ontwikkelingen van de afgelopen tientallen jaren, 

kunnen we een paar tendensen wel makkelijk onderscheiden: 

steeds minder geld en steeds minder mensen. 
Het is een ontwikkeling die niet oneindig door kan gaan zonder 

besluiten te nemen.  

Hoe denkt u dat de toekomst van onze 

parochies eruit moet zien ?  

Heel graag willen we met zoveel mogelijk 

parochianen hierover spreken en zo breed 

mogelijk.  

Als kerkbestuur komen we nu nog niet met concrete plannen. 

We willen eerst samen met onze parochianen hierover van 

gedachten wisselen. We willen weten hoe wij met z’n allen de 

toekomst in willen gaan. Wat is belangrijk? Waar willen we ons 

geld aan uitgeven? Welke thema’s moeten op onze 

parochieagenda blijven staan?  Welke activiteiten  gaan we 

ontplooien ?   

Deze maand starten we met twee 

brainstormsessies waarvoor diverse 

parochianen reeds persoonlijk zijn 

uitgenodigd: parochianen uit alle geledingen 

van onze dorpsgemeenschap.  

Eén sessie vindt plaats in de pastorie van Ubachsberg, de ander 

in Simpelveld.  

Samen willen we spreken over onze 

beleidsvisie en toekomstplannen. Graag wil 

het kerkbestuur zich laten adviseren door de 

achterban, voordat zij haar beleidsplan nader 

concretiseert.  

Wilt u ook meedenken en  het kerkbestuur adviseren over het te 

voeren beleid, stuur dan een mail naar 

pisters@parochiesimpelveld.nl  

 

Vriendelijke groet: Pastoor Pisters en kerkbestuur  

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 juli. Inleveren kopij tot 15 juli. 

Opgeven van misintenties tot uiterlijk 19 juli. 

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 Simpelveld 
Ubachsberg 

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

