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Het Kerstkind 

met zijn armen wijd open,  

geeft je een teken. 
 

Kom bij Mij, 

jij die struikelt in de duisternis,  

jij die gebukt gaat 

onder het gewicht op je schouders.  

Ik zal je troosten. 
 

Kom bij Mij, 

jij die geen land meer hebt, 

jij die verbannen bent of verdreven, 

jij naar wie niemand omkijkt,  

jij die geen werk 

of geen hoop meer hebt. 

Ik zal je gerechtigheid brengen. 
 

Kom bij Mij, 

jij die honger hebt, 

jij die niets dan ellende kent, 

jij die alleen maar te lijden hebt,  

jij die altijd vergeten wordt 

als iets wordt uitgedeeld 

en jij die van elke liefde beroofd wordt. 
 

Kom bij Mij ... het is Kerstmis! 

Ik kom midden onder jullie wonen  

en zal je vreugde geven. 

Kerstwens pastoor 
Het is ons onmogelijk om u allemaal persoonlijk een 

kerstwens (terug) te sturen. Om die reden willen wij u, 

mede namens onze kerkbesturen, een goede 

voorbereiding op Kerstmis toewensen. Mogen het 

dagen zijn van vreugde en gezelligheid in goede 

gezondheid. Bovenal echter wensen wij u een zalig 

Kerstfeest toe: moge de geboorte van Jezus u sterken 

op uw weg door het leven.  

Pastoor Pierik, Pastoor Pisters, Pater Kleijkers, Diaken 

van Hees. 

Kribkes kijken 
Onze kerststalbouwers hebben zoals ieder jaar weer 

de handen uit de mouwen gestoken. 

Het resultaat is weer geweldig.  Niet alleen  de 

kerststal, maar ook de overige kerstversiering is weer 

prachtig als vanouds. U kunt zich hiervan overtuigen 

tijdens de extra opening van onze kerken.  

Na de H. Missen en tijdens de extra opening op 1ste en 

2de Kerstdag. In al onze drie parochiekerken van 14.00 

tot 16.00 uur. 

Nieuwjaarsreceptie 
Pastoor Pisters en Pastoor Pierik, evenals de 

kerkbesturen van Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg 

nodigen u uit om samen het glas te heffen op het 

nieuwe jaar. 

Simpelveld en Bocholtz op 1 januari na de Mis van 

11.00 uur en in Ubachsberg zaterdagavond 7 januari na 

de avondmis. 

 

januari 2017 4e jaargang nummer 37 



Pagina 2 

 

 

 

Bezoek onze adverteerders 

  

exclusieve 
communiekleding  

 

 

 

 

Hunsstraat 56  -  6367jm -  Ubachsberg 

0455752762 / 0625435581 
 

GEOPEND   DI   T/M   VR      13-18  UUR 

ZAT EN ZOND    10-16 UUR 
 

IN DE AVOND UITSLUITEND OP AFSPRAAK 
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Sint-Jozef-Arbeider Huls viert samen met 

u Kerstavond 2016 

Op kerstavond zal gemengd kerkelijk Zangkoor Sint-

Jozef-Arbeider van de Huls de plechtige viering van 

19.30 uur opluisteren in de Remigiuskerk Simpelveld. 

Naast de vaste liturgische gezangen uit de Pastoral-

Messe  van Ignaz Reimann, zal het koor o.l.v. Fred 

Piepers tal van kerstwerken ten gehore brengen, 

waaronder Stille Nacht, The first Noël, Still, still…, 

Vrede, Transeamus, e.a. 

Voorafgaande aan de viering, vanaf ongeveer 19.15 uur, 

zal het koor samen met u ‘in volkszangsfeer’ een aantal 

Nederlandstalige kerstliederen zingen. Het koor wordt 

aan het orgel begeleid door Paul Huijts. 

Vrijwel elke maand heeft “ut koer van gen Huls” ook in 

2016 een steentje bij kunnen dragen tijdens de 

Eucharistievieringen in onze parochie. Velen hebben 

dat op prijs weten te stellen. Het past dan ook dat we 

allen die ons een warm hart toedragen hiervoor 

hartelijk danken. Mocht u iets speciaals te vieren 

hebben in het komende jaar, neem dan gerust contact 

op en kunnen we zien of we ook hierbij iets voor u 

kunnen betekenen. 

Trouwens 2017 zal voor het koor een speciaal jaar zijn. 

Opgericht in 1957 vieren we, met gepaste trots, onze 

60e verjaardag. Hieromtrent zult u in de loop van 2016 

meer kunnen lezen. 

Het koor zingt u allen op kerstavond 24 

december een Zalig Kerstfeest en alvast een 

gezond en voorspoedig 2017 toe. 

 

Kerstprogramma Harmonia  
Na het sfeervolle, uitverkochte, 

kerstconcert bij de Butler Academy staat 

Kerkelijk Zangkoor Harmonia weer een 

druk kerstprogramma te wachten. 

Te beginnen op zondag 25 december, Eerste Kerstdag. 

Harmonia zal dan, samen met de harmonie, om 11.00 

uur de plechtige Hoogmis opluisteren met de 

feestelijke Messe in G-dur van 

Fr. Schubert, met als soliste 

Marjorie Ginczinger (foto). De 

uit Brunssum afkomstige 

sopraan begon haar studie 

solozang en opera in 1983 bij 

Elisabeth Ksoll en Mya 

Besselink aan het 

conservatorium te Maastricht. 

In 1990 studeerde zij af in de 

specialisatie concert en opera. 

Sindsdien heeft zij zich 

ontwikkeld tot een veelgevraagde soliste op oratorium- 

en operaconcerten, voornamelijk in Nederland en 

Duitsland. Behalve de Schubert mis staan nog op het 

programma: Peuple à genoux, uit Cantique de Noël van 

A. Adam, Stille Nacht ( Die Geburt ) van F. Gruber en 

Ding dong! merrily on high. 

Op Oudejaarsavond, zaterdag 31 december zingt 

Harmonia tijdens de Eucharistieviering om 17.45 uur de 

Mass in honour of the Blessed Sacrament van J. A. 

Korman. Verder komen nog aan bod:  Stille Nacht, Puer 

natus est, Il est né le Divin Enfant, Gaudete en 

Christmas Lullaby. Na de zegen wordt afgesloten met 

Tochter Zion van G. F. Händel. 

Tot slot kunt u Harmonia nog beluisteren tijdens de 

mis op Driekoningen, zondag 8 januari om 11.00 uur. 

Het koor zingt dan weer de mis van Korman, aangevuld 

met o.a. Chanson joyeuse de 

Noël, Transeamus, Drie 

koningen zagen een sterre en 

als slot na de zegen: Puer 

natus est.  

Alle drie de uitvoeringen staan 

onder de vertrouwde leiding 

van dirigent Jean Lardinois 

(foto). De orgelbegeleiding is 

in handen van Marcel 

Konieczny. 

Parochienieuws Simpelveld 



Pagina 4 

 

 

 

 

 

 

 

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… 

 
 

 

Bezoek onze adverteerders 
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Jo Scheijen geëerd met Acte van 

Verdienste 
Zondag 27 november vierde Jo Scheijen zijn 70-jarig 

jubileum bij Harmonie St Caecilia. Bij die gelegenheid 

werd hij ook door onze parochie in het zonnetje gezet.  

Jo is al een kleine 25 jaar actief in de Sint 

Remigiusparochie. Bijna 15 jaar was hij penningmeester 

van het kerkbestuur en na zijn eervol ontslag als 

kerkmeester nam hij de kerkledenadministratie onder 

zijn beheer. Dit precisiewerk doet hij nog steeds en met 

veel liefde en toewijding. Het is een enorme klus, om 

van de 5000 kerkleden die de Remigiusparochie telt, 

alle mutaties bij te houden en te archiveren. Daarnaast 

beheert Jo ook de administratie van de kerkbijdrage en 

al dit rekenwerk verricht hij heel vertrouwelijk en 

accuraat. We mogen alleen maar dankbaar zijn dat Jo 

dit werk op zijn respectabele leeftijd nog steeds pro 

Deo doet. Als blijk van grote waardering reikte pastoor 

Pisters hem de “Acte van parochiële verdienste” uit. 

Vanaf deze plek: Jo, nogmaals van harte Proficiat ! Dank 

voor al je goede werken die je in alle bescheidenheid 

voor onze parochie verricht. Moge de goede God je 

geven dit nog heel wat jaren in goede gezondheid te 

mogen blijven doen. 

Pastoor Clerx, dank je wel ! 
Aansluitend aan de huldiging van Jo Scheijen werd ook 

de aanwezige oud-pastoor Constant Clerx dank je wel 

gezegd. Na 10 jaar pastoor-deken te zijn geweest in 

Gulpen-Wijlre, gaat hij genieten van een welverdiend 

pensioen. Op uitnodiging van ons Kerkelijk Zangkoor 

Harmonia was deken Clerx concelebrant in de 

Caeciliamis. Pastoor Pisters bedankte de deken voor zijn 

grote inzet voor de parochies Simpelveld en 

Ubachsberg. Deken Clerx zei in zijn dankwoordje dat hij 

heel graag in Simpelveld/Ubachsberg oud had willen 

worden en dat onze parochies steeds een warm plekje 

in zijn hart hadden behouden. Als dank werd hem een 

etentje aangeboden namens onze parochies. We 

wensen deken Clerx alle goeds toe voor de komende 

jaren. 

Koffiedrinken 
Zondagmorgen 29 januari na de mis van 11.00 uur is er 

koffiedrinken in Simpelveld. 

Zaterdagavond 4 februari is er weer koffie na de mis in 

Ubachsberg. 

Opbrengst kerkcollecte 
De opbrengst in Simpelveld  voor de Adventsaktie voor 

moeders en kinderen in Congo heeft opgebracht: 

 € 489,93. De opbrengst in Ubachsberg was € 171,20. 

Dank voor uw gulle gaven. 

Blasiuszegen 
Zaterdagavond 28 januari wordt in de kerken van 

Simpelveld en Ubachsberg de Blasiuszegen gegeven, 

ter bescherming tegen keelziekten en andere kwalen.  

Parochienieuws Simpelveld 
Ubachsberg 

Parochienieuws Simpelveld 

Jo Scheijen temidden van Pastoor Pisters en Deken 

Clerx, voor wie hij steeds heeft klaar gestaan. 

Pastoor/deken Clerx ontving na afloop van de kerkdienst 

op 27 november een groot applaus. Aansluitend kwamen 

vele parochianen hem nog een handje schudden en 

danken voor alles wat hij voor onze parochies betekend 

heeft. 
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 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 

 

Bezoek onze adverteerders 
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Het was weer grandioos !    

Dank u wel …. 
 aan alle mensen die op welke wijze dan ook hun 

steentje hebben bijgedragen aan de parochiële 

actie “Ondersteuning Voedselbank” in de maand 

december. 

 We hebben een eerste balans op kunnen maken 

van alles wat via de inzameldagen op Ubachsberg 

en de twee actiedagen in Simpelveld bijeen 

gebracht is. 

 Liefst 10 volle kratten op Ubachsberg en 105 

kratten met voedselproducten in Simpelveld, en 

nog eens 2 kratten met overige producten. Om u 

enig idee te geven omtrent de hoeveelheden: u 

heeft met zijn allen voor een kleine €6.000,- aan 

levensmiddelen gedoneerd! 

 Daarnaast kunnen we een goedgevulde collectebus 

overdragen aan de Voedselbank Limburg-Zuid (bv. 

voor versproducten) u bracht met zijn allen nl. ook 

nog eens ruim € 950,- bijeen (geld, spaarkaarten, 

statiegeldbonnetjes). 

 En ook dit jaar weer veeeeeeeel DE-punten, die 

omgewisseld zullen worden voor koffie. 

 We mogen trots zijn op zo’n samenwerking tussen 

parochies, medewerkers van de Plusmarkt in 

Simpelveld, alle vrijwilligers en de mensen van de 

Voedselbank in Landgraaf. 

 Voor u allen namens alle mensen die 

noodgedwongen gebruik moeten maken van de 

voedselbank: een hartelijk dankjewel, mooie 

feestdagen en een goed 2017. 

 En voor de 50 vrijwilligers in Simpelveld en 

Ubachsberg die uw producten in ontvangst hebben 

mogen nemen, vinden we, evenals vorig jaar, 

onderstaande spreuk heel erg van toepassing. 

 

Kerkbestuur parochiefederatie       
H. Bernardus en St. Remigius. 
 
Werkgroep Ondersteuning 
Voedselbank, parochies 
Simpelveld en Ubachsberg. 
 

 

Filmavond 
Woensdag 25 januari vertonen we weer een mooie film 

in de pastorie van Ubachsberg. aanvang 19.30 uur. We 

hopen dat er weer vele parochianen komen kijken. 

Wees welkom. 

 

Parochienieuws Ubachsberg 

Parochienieuws Simpelveld 
Ubachsberg 

Tussen kerst en Nieuwjaar is het 

parochiekantoor van Simpelveld 

gesloten. Misintenties kunt u 

opgeven via onze site 

www.parochiesimpelveld.nl 

of stop een briefje in de 

brievenbus bij de pastoor. 

 

De medewerkers van het parochiekantoor wensen u allen  

fijne feestdagen en een gezond 2017 

Kerstmis is meer dan gezellige dagen 

Eten en drinken en ander genot 

Kerstmis dat is in Gods aarde geloven 

en in dat Kind als dé gave van God 

 

Onze warmste gedachten 

en onze beste wensen 

voor een gezegend kerstfeest 

en een gelukkig Nieuwjaar 2017 

http://www.parochiesimpelveld.nl
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Zaterdag 24 december 

Ron Blezer en overl. familieleden; 

Ambrosius Vincken en ouders Vleugels-

Mertens; 

Familie Wings-Voncken; 

Familie Born-Slangen;  

Keetje Creusen-Bertholet : 

 

Mia Storms; 

Harrie Otten; 

Jeu en Mia Thill-Luiten; 

Miel Nicolaye; 

Werner Wierts; 

Hub Schröder; 

Jo Kohl (o); 

Harry Rademakers en ouders Pelzer-

Hesemans; 

Leonie Bleijlevens-Pelzer, ouders 

Bleijlevens-Souren en Lena Souren; 

Jo Leunissen; 

Ouders Leo en Josephine Houbiers-

Vaessen; 

Henk Nicolaije (o); 

 

Zondag 25 december 

Zwd. Elvira Vliex-Meens; 

Jrd. ouders Jeanny en Jo Dautzenberg-

Schiffelers (st); 

Math en Rob Grooten (nms. Tiny en 

mam); 

Sjef Frijns; 

Anny Haan-Simons (o); 

Hub Strouven; 

Gerda Schaeks-van Ermingen (o); 

Petra Meilink (o); 

Dienie Coerver-Vliegen (o); 

Wiel en Johanna Meijers-Houben en 

dochter Annie; 

Ouders van Wersch-Vijgen en Aloys 

Kicken; 

Math Mennens; 

Nico Delno; 

Ouders Laumen-Grooten en ouders 

Bardoul-Schiffelers; 

Clara Schielen-Hameleers; 

Wiel Frijns; 

Francisca ter Voorde-van Beekveld en 

Jan ter Voorde, tevens voor Eric Meurers; 

Ouders Houppermans-Vijgen en Jos 

Houppermans; 

Leo Kleijnen; 

Ouders Jacobs-Heuts en zoon Hub en 

ouders Luja-Haan; 

Ben van der Weerden; 

Jrd. Sjef Houben en zoontjes, tevens voor 

ouders Houben-Ploumen en ouders Maas

-Pricken en kinderen; 

Carl Schings; 

Mariets Moison-Brassé; 

Mia Zinzen-Lennartz; 

Ouders Johan Lennartz-Eggen en 

schoondochter Jessy en Hub Vermeeren 

en ouders; 

Victor en Loes Jamin-Loenders; 

Jrd. ouders Horbach-Vanderhoeven en 

zoon Jo; 

Henk Nicolaije (o); 

Hub Bogman en Annie Bonten-Muijrers; 

Ouders Bonten-v.d.Weijer en ouders 

Boonen-Staveloo; 

Ouders Bonten-Bisschoff en zoon Jo; 

 

 

Maandag 26 december 

Jrd. Patrick Habets (st); 

Jeu en Maria Kreuels-Vliex (st); 

Joep Meijers, ouders Meijers-Hermans en 

ouders Vleugels-Cloot (st); 

Gerda Joosten-v.d. Waarsenburg (o); 

Peter Wolkenar; 

Walter Blumenstein (o); 

Frieda Slangen-Claassen (o); 

Don Grosjean en overl. familie; 

Ben Starmans; 

Louise Ploumen-Schins; 

Jrd. Wiel Bindels; 

Albert Janssen (o); 

 

Dinsdag 27 december 

Donderdag 29 december 

Giel en Bertha Xhonneux (st); 

 

 

Zaterdag 31 december 

Jrd. Johanna Storms en familie (st); 

Bertha Meurers-Slüper (o); 

Jo Kohl (o); 

Wiel Hollanders en fam.; 

Anny Haan-Simons; 

Uit dankbaarheid; 

Giel en Leentje Lardinois-Hamers; 

Yvonne Bisschops-Maassen 

(v.w.verjaardag); 

Henk Nicolaije (o); 

 

 

Zondag 1 januari 

Anny Haan-Simons (o); 

Petra Meilink (o); 

Jrd. ouders Arets-Pricken (st); 

Ouders Genders-Bonten; 

Jrd. Zef Sevarts en Matheu Smeets; 

 

 

Dinsdag 3 januari 

Voor de zieken van onze parochie; 

Kerkdiensten parochie Sint Remigius 
Simpelveld 
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Donderdag 5 januari 

Voor alle parochianen; 

Vrijdag 6 januari 

t.i.v. ouders Hartzheim-Dumont; 

 

Zaterdag 7 januari 

Truus en Men Schöller-Beckers (o); 

 

Zondag 8 januari 

Leo Kleijnen (o); 

Mart Meijs (o); 

Jrd. ouders Claessens-Schepers (st); 

Overledenen van fam. Merx-

Dautzenberg; 

Jrd. Sjef Lipsch; 

Jrd. Mia Wings-Weijers; 

Henk Nicolaije (o); 

Jrd. Maria Houben (st); 

 

Dinsdag 10 januari 

Piet Hodinius (o); 

 

Donderdag 12 januari 

Voor de zieken van onze parochie; 

 

Zaterdag 14 januari 

Zwd. Jo Leunissen; 

Bernadine Schreuders-Ponsen (o); 

Corine Dautzenberg-Corten (o); 

Mathieu en Johanna Lardinois-Bischoff 

(v.w. verjaardagen); 

Dienie Coerver-Vliegen (o); 

Jrd. Hubert Gubbels (st); 

Zef en Clara van Loo-Kruijen; 

Jrd. Hub Schröder; 

Jrd. Chel Burgers; 

Zondag 15 januari 

Jo Ploumen-Höppener (o); 

Jrd. ouders Arts-Jeuken en zoon (st); 

Henk Nicolaije (o); 

Ouders Crijns-Kullen en Jan Crijns; 

Jrd. Rob Grooten; 

 

 

Dinsdag 17 januari 

Leny Hounjet-Merx (o); 

Jrd. ouders Broekmans-Horbach (st); 

Voor leden en overl. leden Zij-Actief 

Simpelveld; 

 

Donderdag 19 januari 

Gerda Schaeks-van Ermingen (o); 

Echtp. Gotschalk-Knops (st); 

 

Zaterdag 21 januari 

Bertha Brouwers-Knops (o); 

Jrd. Hubert en Louisa Aretz-

Haambeukers (st); 

Jrd. ouders Heuts-Kicken (st); 

Maria Vanthoor (st); 

Jrd. Wiel Frijns; 

Loek Niese, tevens uit dankbaarheid; 

 

Zondag 22 januari 

Francisca ter Voorde-van Beekveld (o); 

Uit dankbaarheid b.g.v. 50 jarig huwelijk 

van Math en Maria Kockelkoren, tevens 

voor overledenen van fam. Kockelkoren 

en Jacobs; 

Jrd. Mathieu Bodelier; 

Jrd. Wim Knops, tevens voor ouders 

Rijsterborgh-Pelzer; 

Henk Nicolaije (o); 

 

Dinsdag 24 januari 

Jrd. Hubert Henssen; 

Donderdag 26 januari 

Giel en Bertha Xhonneux (st); 

Zaterdag 28 januari 

Zwd. Trees Senden-Schoonbrood; 

Jo Kohl (o); 

Henk Nicolaije (o); 

 

Zondag 29 januari 

Enny Bosch-Direcks (o); 

Frieda Slangen-Claassen (o); 

Jrd. ouders Kicken-Schrijvers (st); 

Jrd. Sjeng Schrijvers (st); 

Jrd. ouders Muijrers-Creusen (st); 

Jrd. Dave Lennertz; 

Jrd. Mia Thill-Luiten en voor Jeu Thill; 

Jrd. ouders Souren-Hupperichs en 

dochter Lenie; 

Hub Strouven; 

 

Dinsdag 31 januari 

Gerard Vanhommerig (nms. buurt); 
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Zaterdag 24 december  

Kees Houben (o); 

Maria lemmens-Toorens (o); 

Maria Jansen Kohl; 

Hub en Mia Heijenrath-Vleugels (st); 

Jrd. Leo Sparla (st); 

Ouders Dumont-Vleugels en Tiny Windelen-

Hilkens; 

Wiel Salden en Maria Scheren; 

Jo Janssen (Yvonne, Manja, Marco en 

kleinkinderen); 

Theo Eussen; 

Giel en Tiny van Loo; 

John en Liselotte Sodermans 

Gertruda Kleuters-Deguelle en Leo Kleuters; 
 

 

Jrd. Jan Ortmans; 

Jrd. Nic Coerver (st); 

Lena Volders-Sauren (o); 

Sjef Janssen en Désirée Wenders-Janssen; 

Hans Heijenrath en ouders Reinders-Hamers; 

Agnes Hamers-Prevos en ouders Johan en 

Maria Hamers-Lucassen; 

Mia Kaubo-Kaelen; 

Ouders Knops-Jorissen, Albert, Hub en Enny; 

Ouders Vaessen-Packbier, zoon Frans en 

dochter Marriet; 

Ouders Wolters-Vluggen, Peter Wolters en 

ouders Dumont-Huntjens; 

Ouders v.d. Leeuw-Dautzenberg, zonen Wiel, 

Jo en schoonzoon Wiel Wings; 

Zondag 25 december  

Ouders Henskens-van Houtem en uit 

dankbaarheid; 

Liesje Loneus-Hamers, zoon Peter en 

schoonzoon Wim; 

Ouders Joseph en Anna Huppertz-Brouns; 

Leo en Liza Huppertz; 

Ouders Sauren-Duykers en kinderen; 

Wiel Vanhommerig (Groeneboord); 

Vivian van der Linden; 

Piet Junemann en wederzijdse ouders; 

Jo Henssen; 

Leo Senden (o); 

Jan Weijers (o); 

Herman Stauvermann; 

Hein Vanhommerig; 

Jrd. Wim en Annemarie Sluijsmans-Knops; 

Ouders Brauwers-Toorens; 

Hub Ruyl en wederzijdse ouders; 

Pierre Keulders; 

Ouders Wetzels - Franssen, ouders Spaubeck 

- Schleypen en ouders Mertens Janssen; 

Jo Bonten en Leny Wetzels- Spaubeck; 

Maandag 26 december  

Jrd. ouders Hensgens-Dauven (st); 

Nick Weijers (o); 

Mia Kaubo-Kaelen; 

Ouders v.d. Linden-Pluijmaekers, zoon Jozef 

en kleindochter Vivian; 

Ouders Thewissen-Höppener; 

Bella Jorissen-Grond; 

Frans Mennens; 

Ouders Schoonbrood-Vliegen; 

Ouders v.d. Linden-Höppener en familie;   

Echtp. Rokka-Höppener (st); 

Ouders Höppener-Didden (st); 

Sjeng Habets (st); 

Ouders Schrijvers-Meis, zoon Leo en dochter 

Billa; 

Chris Brauers en dochter Annie; 

Marijke Franssen-Lenz en ouders Lenz-Rhoen 

en overleden kinderen; 

Martin Huppertz en overleden familie 

(Baneheiderweg); 

Jrd. Els Vaessen-Pinckaerts; 

Jrd. Vaessen-Packbier, zoon Frans en dochter 

Marriet; 

Trouwtje en Joep Weijers-Schlijpen (kinderen 

en kleinkinderen); 

Huub Lemmens en Jordy Hodiamont; 

Ouders Grond-Schoonbrood; 

Theo Eussen; 

Echtpaar Steinschuld-Jorissen en Mevr. Netje 

Toorens-Steinschuld; 

Lambert Vanhommerig; 

Dinsdag 27 december  

Ter intentie van onze parochie; 

 

Woensdag 28 december 

Ouders Bertram-le Griep; 

 

Donderdag 29 december  

Echtg. Franssen-Bruls (st); 

 

Vrijdag 30 december  

Voor een gezegend Nieuwjaar 

Zaterdag 31 december  

Uit dankbaarheid; 

 

Zondag 1 januari  

Ouders Knops-Jorissen, Albert, Hub en 

Enny; 

Sjef Janssen; 

Jrd. Mevr. Spee-Franssen (st); 

Echtp. Steinschuld-Jorissen; 

Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere 
Bocholtz 

maandag 18.30 uur (+aanbidding) 

woensdag en vrijdag 18.40 uur  

Dagkapel 
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Maandag 2 januari  

Margot Clignet-Dremmen (o); 

Dinsdag 3 januari  

Voor roepingen tot het kloosterleven; 

Woensdag 4 januari  

Annie Engelen-Hollands; 

Mej. Derikx (st); 

 

Donderdag 5 januari  

Uit dankbaarheid; 

 

Vrijdag 6 januari  

Echtp. Laeven-Contzen (st); 

Jrd. ouders Bastin-Franssen (st); 

Zaterdag 7 januari  

Nick Weijers (o); 

Jrd. Lenie Frijns-Schmitz; 

Jrd. ouders Gorissen-Jacobi;  

Maria Jansen-Kohl; 

Jrd. Johan Schillings; 

Zondag 8 januari  

Piet Groothuysen en Karl Heinz 

Tummers; 

Jrd. ouders Knops-Jorissen, Albert, Hub 

en Enny; 

Jrd. ouders Höppener-Vliegen; 

Hein Vanhommerig; 

2e Jrd. Lambert Vanhommerig; 

Maandag 9 januari  

Ter intentie van onze parochie; 

Dinsdag 10 januari  

Voor de intenties uit het intentieboek; 

Woensdag 11 januari  

Voor alle overledenen van onze 

parochie; 

Donderdag 12 januari  

Uit dankbaarheid; 

Vrijdag 13 januari 

Maria Jansen-Kohl; 

Leo en Netje Dautzenberg-v.d. leeuw 

(st); 

 

Zaterdag 14 januari  

Zwd. Wim Quaedvlieg; 

1e jrd. Kees Houben (o); 

Jrd. Karel Crutzen; 

Jrd. Annie Grooten-Lardinois (st); 

Jrd. Wiel Huppertz (st); 

Jo Lommen(o); 

 

Zondag 15 januari  

Jrd. Lena Pelzer, Fam. Bemelmans, 

Fam. Saive; 

Jrd. Johanna Schlenter-Schillings (st); 

Jrd. Frans Schepers (st); 

 

Maandag 16 januari  

Sjir Waelen; 

Johan Schillings; 

Andre Kleinen; 

Dinsdag 17 januari  

Jrd. Enny Knops (st); 

 

Woensdag 18 januari  

Voor alle vrijwilligers van onze 

parochie; 

 

Donderdag 19 januari  

Ter intentie van onze Lieve Vrouwe van 

Lourdes en de Heilige Bernadette; 

 

Vrijdag 20 januari  

Voor de jeugd; 

Zaterdag 21 januari  

Jrd. Winand en Maria v.d. Gaar-

Widdershoven; 

Fam. v.d. Berg; 

Anna Maria Winkens-Schrijvers (o); 

Jrd. echtp. Miets en Hub Hassert-Pelzer 

(st); 

Jrd. Jo Vanhommerig (st); 

 

Zondag 22 januari  

Voor de levende en overleden leden 

van zangkoor St. Joseph; 

 

Maandag 23 januari  

Jrd. Hein Vanhommerig; 

 

Dinsdag 24 januari  

Uit dankbaarheid 

 

Woensdag 25 januari  

Ter intentie van onze parochie; 

 

Donderdag 26 januari  

Voor de gezinnen; 

 

Vrijdag 27 januari  

Voor roepingen tot het kloosterleven; 

 

 



Pagina 12 

 

Zaterdag 28 januari  

Ouders Knops-Jorissen, Albert, Hub en 

Enny; 

Lena Volders-Sauren (o); 

1e Jrd. Frans Weijers (o); 

Ouders Thewissen-Höppener; 

Tieny en Joseph Gorissen-Adrieans en 

kinderen Wiel, Louis en Astrid; 

 

Zondag 29 januari  

Zwd. Désirée Wenders-Janssen; 

 

Maandag 30 januari  

Voor de levende en overleden leden van  

Zij-Actief Bocholtz 

 

Dinsdag 31 januari  

Voor de intenties uit het intentieboek; 

Overleden  

26 november Jo Leunissen van der Leijenstraat 24 89 jaar 
 

8 december Trees Senden-Schoonbrood Kloosterstraat 35 D 91 jaar 
 

10 december Willem Hurenkamp verpleeghuis Lückerheide, v/h Houbiersstraat 21 76 jaar 
 

15 december Christel Rabeling-Ruyters Norbertijnenstraat 36 88 jaar 

 

 

7 december Jean Schneiders Kerkstraat 92 79 jaar 

 

2 december    Winand Dumont                        De Slag 23                       91 jaar 
 

4 december Wim Quaedvlieg                      Kloosterstraat 131            91 jaar 
 

6 december     Désirée Wenders-Janssen         Lazaristenstraat 1             45 jaar 

 

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

 

 

10 december Bram Conjaerts zoon van Lars Conjaerts en Nathalie Vinders Kerkstraat 111 

 

 

11 december Gyon Wiertz  zoon van Tom Wiertz en Eveline Knops Schoolstraat 15 
 

11 december Celina Juarez Ponce dochter van Cruz Alberto Juarez Ponce en Petra Philippi  

 

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 

 

22 januari  11.00 uur 50 jarig huwelijk Math en Maria Kockelkoren Huls 53 
     

Proficiat aan het gouden bruidspaar. 

Huwelijksjubilea 
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Zaterdag 24 december 

Corrie Goossens-Kooijman (o); 

Sjef Senden; 

Leo Franssen; 

Piet en Tilla Offermans-Roex en tevens 

voor Frans Flohr; 

Ouders Ubaghs-Steinbusch en kinderen; 

Els Klinkenberg en haar broers Sjef en 

Eugène; 

Piet Zinzen en schoonzoon Hub; 

Jrd. fam Steijns-Kalen (st.); 

Overl. fam. Rutten-Jongen; 

Zondag 25 december 

Hub Theunissen (o); 

Sjeffie Steegmans-Donders (o); 

Ger Ernes; 

Mien van de Laar-Claessens; 

Roos Hoenen-Muijtjens en voor een 

bijzondere intentie; 

Overl. v.d. fam. Freij; 

Ouders Kreutz-Vliegen; 

Ouders Pieters-Groven; 

Maandag 26 december 

Maria en Bernard Voncken; (o); 

Gerda Bemelmans-Keulartz (o); 

Ouders Beckers-Packbier en 

schoondochters en schoonzonen: 

Mia Vrouwenraets-Sluijsmans en ouders 

Vrouwenraets-Souren; 

Nicola Hutschemaekers; ouders Marell-

Coenen en dochter Annie en zonen Fons 

en Math.; 

Voor de levende en overleden leden van 

“Oud Sportvrienden RKSVB”, speciaal 

voor Ernest Senden;  

Hub Crombach en dochter; 

Ouders Hamers-Schijns en ouders Luxen-

Feyen; 

Ouders Kicken-Moulen en ouders  

Grosjean-Joha; 

Ouders Janssen-Scheelen, zonen en 

schoonzonen, schoondochters en Harold; 

Ouders Souren-Noteborn dochters en 

zonen; 

Annie Engelen-Hollands; 

Maria Bosch-Moonen (verj.) en Zef Bosch; 

Jrd. Math. Vaessen; 

Leo en Anny Voncken-Keulartz (verj. Leo); 

Woensdag 28 december 

Zaterdag 31 december 

Voor het welzijn van alle parochianen; 

Voor de ernstig zieken in de parochie; 

Voor alle overledenen in 2016 uit  onze 

parochie; 

Woensdag 4 januari 

Annie Franssen-Schijns; 

Ronald Bosten; 

Zaterdag 7 januari 

Finy Habets-Monsuwé (o); 

Maria Voncken-Vleugels (Brt); 

Wim van Rosmalen (verj.); 

Ouders Ortmans-Habets en zoon Jan; 

Jan Schetters (verj.) en zoon John; 

Hub en Anneke Aelmans-Voncken; 

Jo Ernes-Vliegen; 

Jrd. Pierre Neven en voor zijn verj.; 

Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 

Voor de levende en overleden leden 

van Buurtvereniging Kerkstraat; 

Woensdag 11 januari 

Annie Franssen-Schijns; 

Voor de zieken van de parochie; 

Zaterdag 14 januari 

Huub Herben (o); 

Annie Pieters-Bisschops; 

Jrd. Roos Hoenen-Muijtjens; 

Overl. v.d. fam. Weerts; 

Jrd. Jan Schaeks; 

Jrd. Piet Hendriks; 

Echtg. Bisschops-Engelen (st.); 

Woensdag 18 januari 

Hub Theunissen (o); 

Annie Franssen-Schijns; 

Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 

Zaterdag 21 januari 

Zwd. Jean Schneiders; 

1ste Jrd. Corrie Goossens-Kooijman; 

Mia de Haas-Ritzerfeld (o); 

Tony, Elvira en Sjef; 

Woensdag 25 januari 

Annie Franssen-Schijns; 

Voor het welzijn van alle parochianen; 

Zaterdag 28 januari 

1ste Jrd. Gerda Bemelmans-Keulartz; 

Maria Voncken-Vleugels (o); 

Ger  Ernes (o); 

Leo Franssen; 

Voor de levenden en overledenen van 

fam. Jongen-Offermans; 

Jrd. Elly Kaelen-Huijnen (st.); 

Jrd. Paul Wiertz (st.); 

Woensdag 1 februari 

Annie Franssen-Schijns; 

Ronald Bosten; 

Kerkdiensten parochie Sint Bernardus 
 

Ubachsberg 
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 Onderlinge begrafenis- en crematievereniging  

HELPT ELKANDER  

Secretariaat: Irmstraat 43  

6369 VM Simpelveld  

tel: 045-5442476  

e-mail: helptelkander.simpelveld@hetnet.nl  

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 

Bezoek onze adverteerders 
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Kerkbijdrage 
De leden van elke vereniging van ons dorp betalen 

contributie. Een vereniging leeft nu eenmaal niet van de 

lucht. Zonder geld kan geen enkele club zich draaiende 

houden. Dit geldt natuurlijk ook voor de 

parochiegemeenschap. Wij hebben een groot 

kerkgebouw waaraan constant onderhoud gepleegd 

moet worden. Daarnaast bezitten wij nog een eigen 

kerkhof.  

Om ook in de toekomst op die plek te kunnen begraven 

zijn grote investeringen onvermijdelijk. Zonder geld kan 

dus ook de parochie niets beginnen. Helaas doet in 

onze parochie slechts een heel klein gedeelte mee met 

de kerkbijdrage (contributie). Het gevolg is, dat wij 

geen sluitende begroting meer hebben. Erger nog; wij 

teren in!  

Om die reden willen wij als kerkbestuur de kerkbijdrage 

nog eens onder uw aandacht brengen. Vergeet de Kerk 

niet, opdat wij als parochie nog lang zelfstandig kunnen 

functioneren. Bij voorbaat hartelijk dank!  

Het kerkbestuur 

Dankwoordje Kerstmis 

Elk jaar opnieuw mogen wij ons verheugen over een 

goed versierde kerk en een prachtige kerststal. Het kost 

allemaal veel werk. Dit jaar dan ook enkele foto’s 

gemaakt bij de gelegenheid van de ‘opbouw’ van het 

kerstgebeuren. Dank aan allen die elk jaar weer bereid 

zijn om de feestdagen in de kerk mede gestalte te 

geven: ons kerkelijk zangkoor, ons dameskoor, fanfare 

en philharmonie, misdienaars en acolieten, lectoren en 

lectrices, de kosters en collectanten en niet te vergeten 

zij die de kerk, het koper en zilver opnieuw oppoetsen. 

 

Doop van de Heer maandag 9 januari 
De kersttijd wordt afgesloten met het feest van Jezus’ 

doop in de Jordaan. Wat betekent dit feest? Allereerst 

dit: Jezus schaart zich in de rij van de zondaars die het 

doopsel tot ommekeer willen ontvangen. In de 

bekering staan wij dus niet alleen. Jezus neemt ons als 

het ware bij de hand. Nadat Jezus gedoopt is, daalt de 

heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neer 

en de stem van de Vader weerklinkt: ”Dit is mijn Zoon in 

wie Ik behagen schep.” Het feest van de Doop des 

Heren nodigt ons uit om opnieuw stil te staan bij ons 

eigen doopsel. Kan God in mij Zijn Zoon herkennen? Of, 

wat nog belangrijker is: durf ik te vertrouwen op de 

bijstand van Gods Geest? Hij wil mij namelijk 

herscheppen en gelijkvormig maken aan Jezus. 

Kerstmis(sen) 2016 met het Bocholtzse 

koor 
Voor nagenoeg de 150ste  maal,  

zal het koor onder leiding van 

dirigent Anton Kropivšek met 

kerstmis een uitgebreid 

repertoire in de kerk ten 

gehore brengen. 

In de sfeervolle kerk van 

Bocholtz zal tijdens de nachtmis 

op Kerstavond, buiten de vaste 

gezangen van de Pastoral-Messe van Ignatius Reimann 

o.a. het Resonet in Laudibus, het 

Weihnachtsresponsorien, het Tui sunt Coeli, het Tochter 

Zion en het nieuw ingestudeerde stuk Messiah! Bright 

morning star van Rena Rambo en Dony McGuire, klinken. 

Anton Kropivšek zal zijn zangers en zangeressen 

ongetwijfeld goed voorbereiden en Bart van Kerkvoort 

zal op het orgel natuurlijk ook zijn beste beentje 

voorzetten! 

Op tweede kerstdag, tijdens de mis van 11.00 uur zal de 

schitterende Turmbläser- Messe van Fridolin Limbacher 

met medewerking van een viertal blazers, weerklinken. 

Bart Vroomen, Ruud Merx (trombone) en Patrick en Kai 

Spelthaen (trompet), zullen de kerkbezoekers evenals 

vorig jaar, verrassen met hun sfeervolle begeleiding. 

Het verdere programma voor deze mis op 2e kerstdag, 

is hetzelfde als tijdens de nachtmis. 

Het koor, de dirigent en alle medewerkers, wensen u 

alvast gezegende, mooie en sfeervolle kerstdagen toe. 

 

Parochienieuws Bocholtz 
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 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 Ubachsberg  

Tel./Fax 045-5750108  

Mail info@boerderijwinkelgebrspee.nl 
w.boerderijwinkelubachsberg.nl  

Bezoek onze adverteerders 
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Parochienieuws Bocholtz 
 

 

 

 

Vormsel 
Vrijdag 31 maart wordt in onze parochiekerk het 

Vormsel toegediend door Vicaris Generaal Mgr. H. 

Schnackers. Wij wensen de vormelingen en hun ouders 

veel succes bij de voorbereiding. 

Ziekencommunie 
De ziekencommunie in Bocholtz wordt in januari niet 

rondgebracht op de eerste vrijdag maar op vrijdag 13 

januari op de gewone tijd.      

Epifanie 
Op zondag 8 januari viert  de Nederlandse 

kerkprovincie het hoogfeest van Epifanie ofwel 

Driekoningen. Epifanie betekent: openbaring. In Jezus 

openbaart God zich aan de wereld. Wij kunnen ook 

zeggen: in Jezus spreekt God zich volledig uit. Werden 

in de Herders de mensen van het Joodse volk geroepen; 

in de wijzen worden alle volkeren der aarde 

uitgenodigd om in Jezus Gods grootse openbaring te 

aanschouwen.  

 

Dekenale voetbedevaart naar Wittem 
Op zaterdag 7 januari  zal er een voetbedevaart plaats 

vinden naar de H.Gerardus te Wittem. Samen met alle 

bedevaarders willen we in Wittem om 9.30 uur de Mis 

vieren met onze bisschop.  

Opstapplaatsen: 

6.00 uur Lambertuskerk Kerkrade 

7.00 uur kerk Spekholzerheide 

8.00 uur kerk Simpelveld 

 

Looptempo: Er zijn natuurlijk altijd mensen die sneller 

of langzamer willen/kunnen lopen: wij zullen 4 ½ km/

uur lopen. Voor de ‘niet getrainde wandelaar’: dit is vrij 

snel! De mensen die graag harder lopen, willen we 

vragen zich op de heenweg aan de voorgestelde 

snelheid aan te passen. Op de terugweg kan dan ieder 

zijn eigen tempo lopen.  

 

Pauze: We zullen onderweg niet stoppen, met 

uitzondering van één keer in Simpelveld, voor een korte 

koffie- en sanitaire stop; we móeten hier om 8.15 uur 

ook weer vertrekken.  

 

Gebed: Het is een bedevaart: we zullen vijf keer – al 

lopend – samen een tientje van de rozenkrans bidden.  

 

Soep: Na afloop van de Mis is er gelegenheid op eigen 

kosten soep te gebruiken in de refter van het klooster.  

Vervoer terug: Als men met de auto terug wenst te 

komen, kan men dit doorgeven aan Herm en José 

Holten, die voor vervoer zullen zorgen 

(h.holten@ziggo.nl). Heeft men zich eenmaal op 

gegeven dan s.v.p. op het laatste moment niet nog zelf 

iets anders regelen. Er komen immers vrijwilligers om U 

op te halen! 

Opgave: Deelname aan deze bedevaart s.v.p. mailen 

naar de pastoor: hanskreuwels@gmail.com  

 

 

Wij danken al onze adverteerders 

voor hun steun in 2016. 

Gezegende Kerstdagen en een succesvol 2017 

wenst jullie 

Pastoor Pisters, pastoor Pierik 

en de beide kerkbesturen.  

Algemeen  

mailto:h.holten@ziggo.nl
mailto:hanskreuwels@gmail.com
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Lei’s  
schilderwerken 
 

Voor binnen- / buitenwerk 

 en onderhoud 
 

Tel: 045-5440548 

 06-55168447 
 

Quelle 24 

6351 AW Bocholtz 
www.lei-schilderwerken.nl  

 

Reserveer tijdig 2
e
 Kerstdag 

voor de brunch of het diner. 

 

Bezoek onze adverteerders 

http://www.lei-schilderwerken.nl
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Kerstwens 
 

Moge de engel  

die de boodschap van vrede  

in de wereld bracht,  

niet aan je huis voorbij gaan. 

Moge het Kind,  

dat zijn goddelijkheid verborg  

achter zijn armoede  

in jouw hart woning vinden 

     (Keltische zegenbede) 

 

Er is een kindeke geboren op aard… 

16 dagen ... en het klopt ! 

Het wonder van het nieuwe leven 
Het leven van ieder mens begint bij één cel. Zodra de 

eicel en zaadcel zijn versmolten en de zygote is 

ontstaan, komt er een proces van celdelingen op gang. 

Vooral in de eerste maanden van ons leven, dus nog in 

de baarmoeder, verloopt dat met een duizeling-

wekkende vaart. Maar ook na de geboorte blijft het 

aantal cellen in ons lichaam toenemen. Een paar jaar 

geleden is geschat dat in het lichaam van een 

volwassene ongeveer 37 200 000 000 000 cellen 

aanwezig zijn. Het is één gigantisch proces van groei 

waarbij het tijdens alle stadia om één en dezelfde mens 

in ontwikkeling gaat. En al die cellen werken binnen één 

geheel, maken samen ons lichaam, wat een wonder van 

ontwerp!  

Tijdens de ontwikkeling vormen overeenkomstige 

cellen samen de verschillende organen, zoals  

spieren, huid, hersenen en lever. Het was al bekend dat 

de hartcellen zich heel vroeg in de ontwikkeling 

onderscheiden. Men meende dat bij 21 dagen na de 

bevruchting de eerste cellen van ons hart zich gingen  

samentrekken om daar tot ons sterven mee door te 

gaan. Maar recent vergelijkend embryologisch 

onderzoek naar oorzaken van verschillende hartziekten 

door de British Heart Foundation aan de University of 

Oxford, wijst er op dat dit nog eerder dan gedacht het 

geval is: bij 16 dagen na de conceptie klopt bij een mens 

het hart al. 

Bedenk eens: 16 dagen na de bevruchting zijn er al 

tekenen van activiteit bij de hartcellen.  

Dat is nog voordat de moeder, door het uitblijven van 

de menstruatie, gaat denken dat  

ze misschien wel eens zwanger zou kunnen zijn.  

"Een kloppend hart" is er een nog duidelijker  

teken van leven?  

Pro Life:  bescherming van het ongeboren leven 
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Een kaarsje aansteken is voor velen een goede 
gewoonte.  

Met Kerstmis mag het wat nadrukkelijker dan anders, 
met een drievoudige boodschap erbij:  

Steek een kaars aan in het duister, 

laat het licht toe in je hart. 

Maak je handen niet tot vuisten, 

streel maar zacht wat is verhard. 
 

Steek een kaars aan in het duister, 

en zaai vrede waar je gaat. 

Strek je armen uit en luister 

naar de mens die naast je staat. 
 

Steek een kaars aan in het duister, 

eer wat kwetsbaar is en klein. 

Ga geduldig tot het uiterst. 

Laat waar jij bent liefde zijn. 

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: pastoor.pierik@hetnet.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 31 januari. Inleveren kopij tot 20 januari. 

Opgeven van misintenties tot uiterlijk 24 januari. 

E: redactie@parochiesimpelveld.nl 

E: jacobusbode.bocholtz@gmail.com 
 

Oplage 

Simpelveld 2.850 stuks/ Bocholtz 2.650 stuks / Ubachsberg 730 stuks 
 

Misintenties 

Kosten Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg:  

€ 10,- door de week en € 20,- weekend en feestdagen.  

COLOFON 

Pastoor Clerx, dank je wel voor alles !          

Alle goeds gewenst voor de komende tijd ! 

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

