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Een Amerikaans onderzoeksinstituut heeft gedurende 20 jaar van bijna 75.000 vrouwen gegevens 

verzameld over hun gezondheid, leefstijlen en ook de frequentie van hun kerkgang. Wat bleek: wie naar 

de kerk gaat, leeft langer ! 
 

Waarom leven vrouwen die wekelijks of vaker kerken, langer dan vrouwen die minder of nooit gaan? 

Een van de verklaringen uit het onderzoek is, dat kerkgaande vrouwen een gezondere levenswijze 

hebben: zij roken en drinken minder. Daardoor sterven zij minder vaak aan hart- of vaatziekten. 
 

Moraal van dit verhaal: 

We zouden meer oog moeten krijgen voor de positieve betekenis van geloof en Kerk.  

Niet alleen voor onze gezondheid, maar bijvoorbeeld ook voor de stabiliteit en kwaliteit van onze 

relaties en ons huwelijk.  

Zo komt echtscheiding minder voor onder mensen die bij een kerk zijn aangesloten of die voor de kerk 

trouwen of die naar de kerk gaan of samen bidden. 

Kerkgaande mensen hebben over het algemeen een gelukkigere (huwelijks)relatie. 
 

Maatschappelijk voordeel: 

Kerkgaande mensen doen ook meer aan vrijwilligerswerk dan buitenkerkelijken, of wie nooit naar de 

kerk gaat. Zij geven ook meer aan goede doelen en zetten zich meer in voor burenhulp en mantelzorg. 

En zelfmoord komt onder hen minder voor. 
 

Wees trots op je geloof 

Er bestaat in onze tijd de neiging om het verschijnsel godsdienst te marginaliseren, als onbelangrijk af te 

doen en tegen te werken.   

Godsdienst en Kerk, zeker de katholieke, hebben een slecht imago. In 

media en aan de borreltafel worden ze beschuldigd van geweld, 

machtsmisbruik en seksueel misbruik, exorbitante rijkdom en 

onderdrukking van vrouwen en armen. Wie nog kerkt, wordt voor dom 

en achterlijk gehouden. 
 

En nu blijkt uit dit onderzoek dat je maar beter naar de kerk kunt gaan, 

als je tenminste langer wilt leven – en wie wil dat niet ? 

 

(Bron: Jama Internal Medicine, mei 2016) 
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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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Vergevingsgezindheid geldt als mooie eigenschap. 

Maar in sommige gevallen is het best goed om een 

ander niet te vergeven, stelt de Canadese 

onderzoekster  Madelynn Stackhouse.  

Afwijzend blijven kan positief uitpakken?  

'Ja, onze analyses suggereren dat het heilzaam kan zijn 

na situaties waarin mensen risico hebben gelopen, en 

waarbij zelfbescherming belangrijk is. Na heftige 

gebeurtenissen als misbruik of mishandeling lijkt het 

bijvoorbeeld gezond te zijn als mensen zeggen: dat 

vergeef ik de dader niet.'  

Hoe kan dat gezond zijn?  

'Het is een manier om te zeggen: wat hier is gebeurd, 

kan écht niet. Daarmee stel je jezelf gerust. Die 

gevoelens klopten.'  

We mogen dus boos blijven?  

'Nee, in zijn algemeenheid is vergeven toch beter. Want 

de hoofduitkomst van ons onderzoek blijft: mensen die 

wrok en woede koesteren, hebben een onevenwichtige 

en slechte psychische gezondheid. Het is beter om te 

proberen de negatieve emoties daarover los te laten.'  

Hoe doe je dat, loslaten?  

'Het proces begint met zelfacceptatie: je mag je heus 

wel even rot voelen. Sterker nog, het is nodig die 

gevoelens werkelijk te ervaren. Maar als je merkt dat je 

niet kunt vergeven en blijft malen over wat er gebeurd 

is, is het goed professionele hulp te zoeken.'  

(Bron: The devil in the details: Individual differences in unforgiveness 

and health correlates, Personality and Individual Differences, mei 

2016)  

Moeder Teresa van Calcutta wordt op zondag 4 

september heilig verklaard. Tijdens een 

eucharistieviering op het Sint-Pietersplein in Rome zal 

paus Franciscus die dag haar officiële heiligverklaring 

uitspreken.  

Moeder Teresa werd in 1910 in Skopje (Macedonië) 

geboren als Agnes Gonxha Bojaxhiu. Ze trad in bij de 

zusters van Loreto en werd als missionaris naar India 

gestuurd. Langzaam groeide de behoefte om een eigen 

congregatie te stichten van zusters die zich inzetten 

voor de allerarmsten: de Missionarissen van 

Naastenliefde. Samen met haar medezusters 

ontfermde Moeder Teresa zich sinds 1948 over mensen 

die door iedereen in de steek gelaten waren en vaak op 

straat stierven. In 1979 ontving Moeder Teresa voor 

haar werk de Nobelprijs voor de Vrede.  

De moeder van de armen overleed op 5 september 1997 

in Calcutta. Ze was toen 87 jaar oud. In 2003 werd 

Moeder Teresa door paus Johannes Paulus II, met wie 

ze een goede persoonlijke band had, zalig verklaard. 

Nu, negentien jaar na haar dood, volgt haar 

heiligverklaring. De congregatie van Moeder Teresa 

(officieel: Missionaries of Charity) telt momenteel meer 

dan 4.500 leden, die in tal van landen actief zijn. In 

Nederland hebben de zusters een vestiging in 

Rotterdam.  

De liturgische gedachtenis van de heilige Moeder 

Teresa van Calcutta is op 5 september. Het bisdom 

Roermond heeft bij gelegenheid van de heiligverklaring 

een gebedsprentje uitgegeven. Deze zijn ook in de 

kerken van ons parochiecluster gratis verkrijgbaar. 
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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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Reeds vele jaren bestaat er op dinsdagavonden op het 

Grootseminarie Rolduc een vrij aanbod voor studie en 

verdieping. Deze keer is weer de filosofie aan de beurt, 

met als overkoepelend thema:  

“Hedendaagse filosofie en filosofie als nadenken over 

het heden.” 

In kort bestek geformuleerd komen de volgende 

thema’s aan de orde: 

 Samenleving wagen. 

 God denken. 

 De taal bewaken. 

 De economie alsmaar opvoeren. 

 De kunst vergoddelijken. 

 De opmerkzaamheid herwinnen. 

 De nieuwe mens creëren. 

 Aan de dood ontkomen. 

 In de communicatie verdrinken. 

 

Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis, wel 

wordt er in verband met de zaalhuur een vrije gave 

gevraagd. De inleider is Dr. D. Rohling, docent filosofie 

op Rolduc. De bijeenkomsten beginnen telkens om 

20.00 uur in de collegezaal ‘Megaron’, met als eerste 

avond dinsdag 20 september 2016 om 20.00 uur. De 

andere data (voorlopig tot aan Kerstmis) zijn: 04-10; 25-

10; 08-11; 22-11; 06-12). Voor meer informatie kunt u ook 

kijken op de website:  

http://home.kpn.nl/snack035/Fidelis/Welkom.html. 

De Nederlandse bisschoppen investeren in een 

vernieuwde aanwezigheid op internet. 

Sociale media zijn juist ook voor de Kerk van 

levensbelang: geloven doe je immers niet in je eentje. 

Kijk daarom snel eens op www.katholiekleven.nl en laat 

ons weten wat je ervan vindt.  

Interview Gouverneur Theo Bovens over zijn 

geloofsbeleving op deze nieuwe website 

In dit filmpje vertelt hij 

over zijn diaconale 

inspiratie: “In de encycliek 

‘Laudato Si’ van de paus 

wordt heel mooi 

beschreven dat de grote 

problemen op de wereld 

enorm verband houden 

met datgene wat je in 

praktische zin dagelijks 

met je medemens 

meemaakt.” 

“Steeds meer kom ik erachter en steeds meer voel ik 

mij ertoe geroepen om het geloof in de praktijk te 

brengen, op dit moment op de aarde, met de 

problemen die er op dit moment zijn.” 

Het TV programma “Andere Tijden” is bezig met het 

maken van een reportage over de laatste Lourdes-

bedevaarttrein die deze maand september voor de 

allerlaatste keer via de Organisatie Limburgse 

Bedevaarten vertrekt vanuit Maastricht. Voortaan is het 

alleen nog maar mogelijk om per bus of vliegtuig naar 

Lourdes te reizen. 

  

Op ziekenzondag 11 september zal het TV programma 

“Andere Tijden” enkele filmopnames maken in H.Mis 

van 11.00 uur in de Remigiuskerk te Simpelveld. 

De broer van Mia Jansen, momenteel woonachtig in 

Bocholtz, zal op die dag de H.Mis in de Remigiuskerk 

bijwonen, de kerk die Mia Jansen in haar kinderjaren 

veelvuldig bezocht. Mia Jansen uit Simpelveld kwam in 

1933 genezen terug van een Lourdesbevaart. 

De uitzending van het geschiedenisprogramma 

“Andere Tijden” is te zien op zaterdag 1 oktober, 21.20 

uur op NPO2. 

Lees verder op pagina 7. 

http://home.kpn.nl/snack035/Fidelis/Welkom.html
http://www.katholiekleven.nl
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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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Donderdag 1 september 
Geen H. Mis i.v.m. vakantie 

 

 

Vrijdag 2 september 

Zaterdag 3 september 

Zwd. Gerda Schaeks-van Ermingen; 

Jrd. overl. van de fam. Meens-Andriolo 

(st); 

Wiel Heuts (o); 

Corine Dautzenberg-Corten (o); 

Jrd. Erik Baggen; 

 

 

Zondag 4 september 

Zwd. Jo Vaessen; 

Jrd. ouders Kohl-Schrijvers (st); 

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

Gerard Vanhommerig (o); 

Anny Haan-Simons (o); 

 

 

Dinsdag 6 september 

Piet Hodinius (o); 

Bertha Meurers-Slϋper; 

 

 

Donderdag 8 september 

Annie van Leur-Dautzenberg (o); 

 

 

 

 

Zaterdag 10 september 

Tot dankzegging b.g.v. 50 jarig huwelijk 

van Mathilde en Stephan Vliex-

Debougnoux; 

Overl. van fam. Vliex en Debougnoux; 

Troutje Hamers-Grond (o); 

Hub Schröder; 

Jrd. Jessy Lennartz-Wouters (st); 

 

 

Zondag 11 september 

Zwd. Johanna Ploumen-Höppener; 

1e jrd. Wiel Habets (o); 

Trautje Lenzen-van Gestel (o); 

Finy Frijns-Scheepers (o); 

Jrd. echtp. Kreuels-Eygelshovem (st); 

Jrd. ouders Mousset-Ploumen (st); 

Bertha Meurers-Slϋper (o); 

Gerda Joosten-van de Waarsenburg (o); 

Anny Haan-Simons (nms. buurt 

Kloesterwei); 

Frieda Slangen-Claassen (o); 

Jrd. René Schlechtriem en wederz. 

grootouders; 

Jrd. Cornelia Houben (st); 

Ouders van Weersch-Rouette; 

Ouders Nicolaye-Peeters; 

Uit dankbaarheid b.g.v. 50 jarig huwelijk 

van echtpaar Mullenders-Mohnen, tevens 

t.i.v. wederzijdse familie; 

 

Dinsdag 13 september 

Overl. ouders en kinderen Xhonneux (st); 

Thea Sauren; 

 

 

 

Donderdag 15 september 

Echtp. Gotschalk-Knops (st); 

 

Zaterdag 17 september 

Tot dankzegging b.g.v. 50 jarig huwelijk 

echtpaar Henskens-Willems; 

Voor ouders Henskens-v.Houtem en 

ouders Willems-Nicolaas en zonen; 

 

1e jrd. Lies Tijssen-van den Heuvel (o); 

Jrd. Joep Meijers (st); 

Jrd. ouders Scheeren-Sijstermans (st); 

Bertha Brouwers-Knops (o); 

Jan Houben (o); 

Jrd. ouders Dautzenberg-Luja en familie; 

 

Zondag 18 september 

Jrd. Jeu Kreuels en Maria Kreuels-Vliex 

(st); 

Jrd. Louisa Pergens (st); 

Jrd. echtp. Schnackers Schepers en 

Hubertina Schnackers (st); 

Voor overl. gelovigen (st); 

Netty Vrusch-Faarts (o); 

Math en Rob Grooten (nms. Tiny en 

mam); 

Zus ter Voorde-van Beekveld (o); 

Jrd. ouders Schiffelers-Kropp; 

 

 

Dinsdag 20 september 

Piet Meessen, familie Talaga en zoon 

Waldek en Henrik Sorbic; 

 

Donderdag 22 september 

Voor de zieken van onze parochie; 

 

 

Simpelveld 
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Zaterdag 24 september 

Jrd. echtp. Frans Hagelstein-Storms 

(st); 

Jrd. Martin Sijstermans (st); 

Bernadine Schreuders-Ponsen (o); 

Walter Blumenstien (o); 

Jrd. ouders Ramakers-Pelzer; 

Jrd. Jozef Nicolaije (st); 

Jrd. ouders Meessen-Derks; 

Jrd. ouders Zieltjens-Visscher; 

Jrd. ouders Schijen-Saive en zoon 

Hein; 

Jrd. ouders Schroeders-Miseré en 

dochter Maria; 

Zondag 25 september 

1e jrd. Annie Hamers-Dautzenberg (o); 

Jrd. Anna en Hubertina Beckers (st); 

Jrd. Jo Groten (st); 

Jrd. ouders Heuts-Vaessen (st); 

Enny Bosch-Direcks en jrd. Hub Bosch 

(o); 

Anny Haan-Simons (o); 

Jrd. Piet en Finy Weusten-Lennartz; 

Hub Strouven; 

Jrd. Ben van der Weerden; 

Dinsdag 27 september 

Voor de zieken van onze parochie; 

Donderdag 29 september 

Giel en Bertha Xhonneux (st); 

 

 

Zaterdag 10 september na de avondmis op de pastorie 

in Ubachsberg. 

 

Woensdag 14 september na de Corneliusviering te 

Colmont. 

 

Zondag 25 september na de ochtendmis in de 

parochiezaal te Simpelveld. 

 

 

De vrijwilligers van de parochie Simpelveld hebben op 

zondag 24 juli kunnen genieten van een gezellige en 

zonnige vrijwilligersdag met barbecue in de 

pastorietuin.  

Een woord van dank is dan ook op zijn plaats aan 

gastheer pastoor Pisters en kerkbestuur Sint Remigius. 

Dank je wel voor de leuke middag. 

 

 

 

 

 

 

Een speciaal woord van dank 

aan de Fa. Laumen voor het 

lenen van de mooie parasols. 

Parochienieuws Simpelveld 

Parochienieuws Simpelveld 
Ubachsberg 
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Donderdag 1 september 

Uit dankbaarheid 

Vrijdag 2 september  

Echtp. Laeven-Contzen (st); 

Harie Jorissen; 

Joep Hupperets; 

Sjir Stauvermann; 

Zaterdag 3 september 

Zwd. Jan Weijers; 

Marjo Lux-Zinzen; 

Maria Jansen-Kohl 

Zondag 4 september  

Voor de intenties uit het intentieboek; 

Lambert Vanhommerig; 

Maandag 5 september 

Voor de intenties uit het intentieboek; 

Jrd. Piet en Liesje Erkens-Muyrers; 

Dinsdag 6 september 

Voor alle gedoopte Christenen; 

Woensdag 7 september 

Mej. Derikx (st); 

Donderdag 8 september 

Uit Dankbaarheid; 

Vrijdag 9 september  

Ter intentie van onze Parochie; 
 
 

Zaterdag 10 september  

Annelies Waltmans-Coerver (o); 

2e Jrd. mevrouw Brauwers-Zinken; 
 

Zondag 11 september  

Uit dankbaarheid; 

Jrd. Herman Bertram; 

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

1e Jrd. Jo Henssen; 

 

Maandag 12 september 

Voor alle overledenen van onze parochie; 

 

Dinsdag 13 september 

Ter intentie van onze Lieve Vrouwe van 

Lourdes en de Heilige Bernadette; 

 

Woensdag 14 september 

Voor de jeugd 

 

Donderdag 15 september 

Voor alle vrijwilligers van onze parochie; 

 

Vrijdag 16 september  

Herman Bertram; 

 

 

 

Zaterdag 17 september  

Jrd. Godschalk-Stommen; 

Kees Houben (o); 

Frits Frijns (o); 

Jrd. Eleonore Dressen; 

 

Zondag 18 september  

Jrd. Frans Prevos (st); 

Jrd. Juup Krings (st); 

Lena Volders-Sauren (o); 

Jrd. Miny Crombach-Sauren; 

 

Maandag 19 september  

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

 

Dinsdag 20 september  

Voor zegen voor de akkers; 

 

Woensdag 21 september  

Voor roepingen tot het priesterschap; 

 

Donderdag 22 september  

Voor onze parochiegemeenschap; 

Vrijdag 23 september  

Jrd. Andre Vogelers (st); 

Jrd. Pierre Keulders; 

Bocholtz 

maandag 18.30 uur (+aanbidding) 

woensdag en vrijdag 18.40 uur  

Dagkapel 
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Zaterdag 24 september  

Harrie Schmeets (o); 

Annelies Waltmans-Coerver (o); 

Jrd. ouders Merx-Hupperets (st); 

Jrd. Hupperets-Bertram (st); 

 

Zondag 25 september  

Leo Senden (o); 

 

Maandag 26 september  

Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw 

(st); 

Dinsdag 27 september  

Voor roepingen tot het kloosterleven; 

Woensdag 28 september  

Voor de intenties uit het intentieboek; 

Donderdag 29 september  

Ter intentie van onze Parochie; 
 

Vrijdag 30 september  

Ouders v.d. Linden-Höppener en 

familie; 

Zaterdag 3 september 

Finy Habets-Monsuwé (o); 

Jac. Dautzenberg (o); 

Hub Ernes; 

Hub en Anneke Aelmans-Voncken; 

Jrd. Hens Kasperski (st.); 

 

Woensdag 7 september 

Annie Franssen-Schijns; 

Ronald Bosten; 

 

Zaterdag 10 september 

Jrd. Lor Acampo; 

Mia en Piet Crutzen; 

Overl. v.d. fam. Freij; 

Ouders Zinzen-Groenemeijer en Paul 

Vaessen; 

Jrd. pastoor Sjef Schyns; 

Jrd. echtg. Bisschops-Engelen (st.); 

Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 

Jac. Bisschops en t.i.v. Gertie 

Bisschops-van Wersch; 

Jrd. Marietje Freij (st.); 

Jrd. Willy Koonen en Lieneke Koonen-

Schrijvers (st.); 

Jrd. ouders Crombach-Janssen (st.); 

 

Woensdag 14 september 

Annie Franssen-Schijns; 

Voor de zieken van de parochie; 

Voor alle levende en overleden 

inwoners van de buurt Colmont; 

 

Zaterdag 17 september 

Zwd. Maria Voncken-Vleugels; 

Zwd. Mia de Haas-Ritzerfeld;  

Jrd. Sientje Voncken-Possen; 

Jrd. ouders Budé-Schröder (st.); 

 

Woensdag 21 september 

Annie Franssen-Schijns; 

Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 

 

 

Zaterdag 24 september 

1ste Jrd. Jac. Dautzenberg;  

Gerda Bemelmans-Keulartz (o); 

Ger Ernes (o); 

Huub Herben (o); 

Elly Franssen-Adams (verj.); 

Jrd. Sjef Souren (st.); 

Jrd. Leo Willems (st.); 

Jrd. ouders Bosch-Moonen (st.); 

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

broer Eugène; 

 

Woensdag 28 september 

Annie Franssen-Schijns; 

Voor alle overl. van de parochie; 

 

Zaterdag 1 okt. 

Finy Habets-Monsuwé (o); 

Ernest Senden (o); 

Wiel Wiertz; 

Jrd. Tiny Souren-Frederix; 

 

 

Ubachsberg 
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Bezoek onze adverteerders 

  

UW VOETEN GOED VERZORGD? 

LOPENDE RECLAME VOOR MIJ! 

  

Uw T.C.I. gediplomeerde 

Pedicure staat voor: 

  

Kwalitatief perfecte scholing! 

Professionaliteit! 

Vakmanschap! 

  

Mevr: A.M.H.Maesen 

Tel: 06-47 51 26 37 

  

Ook bij U aan huis, 

ZONDER meerprijs!!  
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24 juli:  Jo Vaessen Plaarstraat 2a 86 jaar 
 

26 juli:  Gerda Schaeks-van Ermingen verpleeghuis Lϋckerheide, v/h Diddenstr. 81 jaar 
 

29 juli:  Finy Vlieks-Bisschoff Dorpstraat 7g 86 jaar 
 

11 augustus:  Mathieu Kikken Bocholtzerweg 3 88 jaar 
 

23 augustus: Truus Schöller-Beckers  verpleeghuis Klein Gulpen, v/h Dorpstraat 7d  80 jaar 

 

 

22 juli: Maria Voncken-Vleugels Kerkstraat 103 85 jaar 
 

29 juli:  Mia de Haas-Ritzerfeld Kerkstraat 3 84 jaar 

 

18 juli:  Jan Weijers       Bongaarderweg 18              56 jaar 

 

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

Overleden 

7 augustus:  Brent Canisius,  zoon van Jesse Canisius en Jolijn Canisius-Bleijlevens  Molsberg 1 

 

 

23 juli:  Mads Hursel  zoon van Rick Hursel en Eveline van Loo  Irenehof 32  

 

21augustus:  Luuk  Slangen   zoon van Ken Slangen en Fabienne Linckens  Vlengendaal 43   

 

21augustus:  Noor Weijers   dochter van Roy Weijers en Linda Hambuckers  Juliananstraat 49  

 

 

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 

 

21 augustus:  11.00 50 jarig huwelijk echtpaar Mieny en Louis Grooten- Kleijnen Bongerdplein 10 Bocholtz 

 

10 september:   17.45  50 jarig huwelijk van echtpaar Vliex-Debougnoux Loretostraat 7 

 

11 september:   11.00  50 jarig huwelijk echtpaar Mullenders-Mohnen Dorpstraat 7A 

 

17 september: 14.00   50 jarig huwelijk echtpaar Henskens-Willems  St. Remigiusstraat 7 

 

Proficiat aan onze gouden bruidsparen. 

Huwelijksjubilea 
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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 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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Op zaterdag 15 oktober 2016 houdt het bisdom 

Roermond in Abdij Rolduc in Kerkrade een 

ontmoetingsdag voor alle leden van kerkbesturen en 

voor actieve parochievrijwilligers. 

Voor wie? Leden van kerkbesturen, pastorale teams en 

actieve parochievrijwilligers. 

Waar? Abdij Rolduc, Heyendallaan 82 in Kerkrade. 

Kosten? De dag wordt u gratis aangeboden. 

 

Programma: 

  9.30 u Inloop deelnemers  

10.00 u Eucharistieviering in abdijkerk Rolduc 

Hoofdcelebrant: bisschop Frans Wiertz. 

Alle priesters en diakens zijn uitgenodigd om te 

concelebreren. (Albe en stola zelf meenemen)  

11.00 u Koffie / bezoek markt met diverse stands  

11.45 u Plenair ochtendprogramma 

1. "Het barmhartige gezicht van de Kerk" 

Inleiding door hoofdaalmoezenier pater Wim van 

Meijgaarden sss 

2. Enkele korte presentaties/filmpjes van 

parochieprojecten 

3. "De toekomst van de missionaire Kerk in Limburg" 

Inleiding door bisschop Frans Wiertz  

13.00 u Lunch / bezoek markt met diverse stands  

14.15 u Workshops 

Ronde 1: 14.15u - 15.00u 

Ronde 2: 15.15u - 16.00u  

16.00 u Plenaire afsluiting met dankwoordje en drankje  

 

 

 

 

Workshops 

1 Samenwerking parochies/stand van zaken Blauwdruk 

Open vragenuurtje met vicaris-generaal Hub Schnackers  

en algemeen-econoom Frank Hamers 

2 Geldwerving/Kerkbalans: geen financieel probleem, 

maar een communicatieprobleem 

door Elianne van den Heuvel (professioneel 

fondswerver)  

3 Barmhartigheid: Verzoening in de parochiepraktijk 

Workshopleider nog niet bekend  

4 Barmhartigheid: Diaconie, hoe doe je dat? 

door Hub Vossen  (stafmedewerker Dienst Kerk en 

Samenleving in het Bisdom Roermond)  

5 Nieuwe vormen van missionair pastoraat: 

kennismaking met de Neocatechumenale Weg 

door pastoor Wilson Varela en een missiegezin  

6 De bloeiende wijngaard, inspiratie voor parochies: 

catechese, jongeren en onderwijs 

Presentatie en discussie van diverse mogelijkheden 

voor parochies door 

Veroniek Christ (medewerkster Jeugd en Jongeren 

Bisdom Roermond) 

Guido van Dierendonck (diaken) 

John Marx en George Dölle (bisschoppelijk 

gedelegeerden voor het katholiek onderwijs) 

Marion Kockelkoren (parochiecatecheet)  

7 Twitterkerk: communicatie en social media in de 

parochie 

door Matheu Bemelmans  (woordvoerder/

communicatieadviseur Bisdom Roermond)  

8 Onze kerk, daar zit muziek in: kerkmuziek in 

beweging 

door vicaris Ed Smeets (Liturgie en Kerkmuziek)  

9  Geloven in deze tijd 

door Johan van der Vloet  

(directeur catechistenopleiding Kairos)   

 

Aanmelden voor de bisdomdag kunt u via ons 

parochiekantoor, graag voor 1 oktober: 

parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl  
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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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Aan de T-splitsing Geerweg / Kolmonderweg staat de 

kapel die gewijd is aan de heilige Cornelius. Deze kapel 

werd in 1946 gebouwd uit dankbaarheid dat Colmont 

op 16 september 1944, de feestdag van de H. Cornelius, 

werd bevrijd, zonder dat dit slachtoffers onder de 

bewoners had gekost. 

Uit dankbaarheid wordt op woensdag 14 september om 

19.00 uur een openluchtmis gehouden bij de kapel. Bij 

slecht weer in de loods bij de fam. Hamers. Na afloop 

koffie en koek. Wees welkom. 

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 

 

 

 

Hebt u de dagkapel wel eens bezocht? Wist u dat in 

deze ruimte door de week elke dag een Eucharistie 

gevierd wordt? Wij mogen als parochie dankbaar zijn 

dat wij nog elke dag een heilige Mis mogen vieren in 

één en hetzelfde kerkgebouw.  

De dagkapel gaat op maandag, woensdag en vrijdag 

rond 18.45 uur open. De heilige Mis is dan om 19.00 uur. 

Op maandagavond houden wij vanaf 18.25 uur een lof 

met rozenkrans en er is ruimte voor stil gebed.  

Om 19.00 uur volgt dan de Eucharistieviering. Op 

dinsdag en donderdag is de kapel om 8.30 open voor 

stil gebed. De H. Mis begint om 9.00 uur. Bovendien 

wordt ook op woensdag en vrijdag vanaf 18.40 uur het 

rozenhoedje gebeden.  

U bent allemaal van harte welkom in onze mooie 

dagkapel. 

Parochienieuws Bocholtz 

Parochienieuws Ubachsberg 
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Terwijl veel mensen op vakantie zijn wordt in de 

pastorietuin nog altijd hard gewerkt. Als kerkbestuur 

zijn wij daar heel dankbaar voor.  

 

Parochienieuws Bocholtz 

Jan Vaessen aan het werk 
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De ziekencommunie wordt in september rondgebracht 

op vrijdag 2 september op de gewone tijd. Wilt u ook 

van de ziekencommunie gebruik gaan maken, neem 

dan contact met de pastoor op. Tel. 544 1252. 

 

Op donderdag 8 september viert de Kerk het feest van 

Maria geboorte. Wij gedenken de verjaardag van Maria 

allereerst, omdat zij de moeder van Jezus is. 

Tegelijkertijd mag haar geboorte ons doen denken, niet 

aan onze eigen geboortedag maar aan onze doopdag. 

De geboorte van Maria wordt gevierd, omdat zij als 

eerste het Kind Jezus aan de wereld heeft gegeven. Het 

Doopsel heeft ons tot Kind van God gemaakt. Ook wij 

kunnen Jezus zichtbaar maken en aan de wereld 

schenken, zodat Hij ook nu zegenend, vergevend en 

zorgend te midden van de mensen present kan zijn.   

 

14 september viert de Kerk elk jaar opnieuw het feest 

van Kruisverheffing. Gaat dit feest historisch gezien 

terug op het vinden van het kruishout, waaraan Jezus 

gehangen heeft; feitelijk vieren wij christen Jezus’ 

kruisdood als onze verheffing. De kruisdood op zich is 

natuurlijk geen verheffing. De liefde echter die schuil 

ging in de bloedige en vernederende  dood van Jezus 

maakt dit gebeuren tot iets verhevens voor allen die in 

Jezus de Verlosser van de wereld zien. Zijn dood 

betekent voor ons bevrijding en leven. 

 

 

‘Zangvereniging St. Joseph 1865 Bocholtz’ zal op 

zondag 18 september 2016 een vijftal jubilarissen intern 

in het zonnetje zetten. 

Zoals de traditie voorschrijft zullen zij door het hele 

koor worden afgehaald, waarna in de kerk ter hunner 

intentie, een H. Mis zal worden opgedragen. Door de 

vroege aanvangstijd van de reguliere mis en de 

verschillende woonplaatsen van de jubilarissen, is het 

helaas niet mogelijk deze thuis af te halen, maar heeft 

het bestuur besloten alle feestelingen af te halen bij 

hoeve Scholtissenhof. 

Het bestuur vindt het een hele eer deze leden, voor hun 

trouwe dienst op deze intieme en traditionele manier, 

intern te huldigen. Dit ondanks het feit dat zij (de 

jubilarissen van 2015 en 2016) tijdens het afgelopen 

grote feest, al uitgebreid, tijdens de receptie van het 

150-jarig koor, in de schijnwerpers stonden. Zij hebben 

het tenslotte verdiend. 

 

De jubilarissen van 2016 zijn: 

Elly Groenveld-Wolvekamp (25),  

Tanja Lenoir-Groenveld (25),  

Hilde Kramer-Compans (40),  

Anita van de Poel-Eussen (40), 

Wim Possen (50)  

en last but not least  

Jo Brauwers, die zijn 60-jarig lidmaatschap viert.  

 

 

 

Parochienieuws Bocholtz 
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Handen 
 

Handen spreken van mensen,  

die elkaar kunnen vasthouden,  

maar ook kunnen wegduwen.  

 

Handen binden mensen,  

die elkaar de hand reiken  

en op handen dragen.  

 

Handen kunnen vuisten worden  

om te vernielen;  

handen kunnen opengaan  

om mee te leven  

en dan kom je handen te kort.  

 

Handen kunnen muziek maken  

om van te genieten;  

handen kunnen schrijven:  

boeken en gedichten;  

handen kunnen boetseren,  

beelden maken.  

 

Handen kunnen slaan  

en klauwen worden;  

handen kunnen grijpen om te hebben,  

nóg meer te hebben, alles te hebben.  

 

Handen willen het hele leven pakken,  

als zand op het strand,  

maar het glipt tussen je vingers door.  

 

Handen zou je ook kunnen openen  

naar de mensen om je heen;  

om hen te steunen, te ondersteunen.  

 

Handen die je opent kunnen ontvangen, 

maar ook uitdelen;  

de mens in nood leeft ervan.  

 

Handen kun je omkeren om neer te laten dalen,  

op een schouder, een hoofd, om sterkte te geven.  

 

Handen laten weten:  

je hoort erbij,  

jij bent ook een kind van Mij!  

God zij gedankt voor Zijn hand op mij.  

 

(Gedicht bij Nationale Ziekenzondag  

2e zondag van september) 

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 27 september. Inleveren kopij tot 16 sept. 

Opgeven van misintenties tot uiterlijk 20 september. 

E: redactie@parochiesimpelveld.nl 

E: jacobusbode.bocholtz@gmail.com 
 

Oplage 

Simpelveld 2.850 stuks/ Bocholtz 2.650 stuks / Ubachsberg 770 stuks 
 

Misintenties 

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

weekend en feestdagen.  

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

COLOFON 

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

