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Nieuwe kapelaan voor onze parochies

Interview met onze nieuwe kapelaan

‘Nooit gedacht dat ik naar Europa zou komen’
Het grootseminarie Rolduc heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een internationaal theologisch instituut. Een
groot deel de studenten komt uit India. Rajan Arulraj Nesaiyan is één van hen. Viereneenhalf jaar geleden kwam de
nu 33-jarige student naar Nederland om hier zijn priesteropleiding af te ronden. Hij had toen al een heel
vormingstraject achter de rug. Zaterdag 8 juli j.l. is hij in zijn thuisbisdom in India tot diaken gewijd.
“Ik kom uit Tamil Nadu in het zuiden van India. Na de middelbare school heb ik een eerste periode op het seminarie
gezeten. Daarna ben ik aan de universiteit drie jaar Engelse literatuur gaan studeren. Het is in India niet
ongebruikelijk om naast je priesteropleiding nog een andere studie te volgen. Het was een tijd om goed na te
denken of ik ook wel echt priester wilde worden. Daarna heb ik op een seminarie in Calcutta mijn filosofiestudie
gedaan en met een baccalaureaat afgerond.
Voordat ik aan de eigenlijke theologiestudie begon, heb ik een aantal sociale stages gedaan en een spiritueel jaar om
mijn roeping te verdiepen. Ook dat is in India een normaal onderdeel van de opleiding. Ik heb stage gelopen in een
parochie van mijn bisdom en in een tehuis voor doofstomme en arme kinderen. Ook heb ik in enkele huizen van de
zusters van Moeder Teresa in Calcutta met geestelijk gehandicapten gewerkt. Dat was heel mooi om te doen. Er is
een groot verschil tussen mijn geboortestreek in het zuiden van India en Calcutta in het noordoosten. Calcutta is
veel armer. Je ziet de mensen lijden. Dat raakte me enorm. Wat de meeste indruk maakte, is dat de mensen heel erg
vanuit hun geloof leven. Ze leven met Jezus. Ondanks hun lijden zeggen ze toch: ‘God is met ons’. Dat heeft mij heel
erg over mijn roeping doen nadenken. Daar heb ik ook besloten dat het een goede keuze is om priester te worden
en om op die manier iets voor mensen te doen.
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Interview met onze nieuwe kapelaan
Priester worden is iets waar ik als kind al over dacht. Ik was misdienaar en ging altijd graag naar de kerk. Toen ik eens
tegen de pastoor zei dat ik ook priester wilde worden, adviseerde hij om eerst mijn school maar eens af te maken. Dat
heb ik natuurlijk ook gedaan. Maar het gevoel van de roeping is altijd gebleven. Na verloop van tijd merk je ook dat het
goed zit. Ik had alleen nooit verwacht dat ik uiteindelijk in Europa terecht zou komen. Toen ik na de stages aan de
studie theologie wilde beginnen, vroeg mijn bisschop mij of ik naar Nederland wilde gaan. Mijn familie vond dat
eigenlijk helemaal niet zo leuk. Mijn ouders en twee zussen hadden er best veel moeite mee. Maar het scheelde dat ik
al een tijd in Calcutta had gewoond. Dat is van uit Tamil Nadu ook heel ver weg.
De opleiding in Rolduc bevalt prima. In het begin was het moeilijk. Ik kende hier niemand, sprak de taal niet, begreep
de cultuur niet en het eten is totaal anders. Het was echt wennen. Ik ben nu meer dan vier jaar hier en nu gaat het heel
goed. Rolduc is een mooie plek. Ik ga graag wandelen in de omgeving. Het is ook fijn om met de andere
priesterstudenten een gemeenschap te vormen. Er zijn wel dingen die ik mis. Bijvoorbeeld de viering van het
Paastriduüm in de Goede Week met de kruisweg. In India beleven mensen dat veel intenser. Dat mis ik hier.
Intussen heb ik wel een beter beeld van de kerk in Nederland gekregen. Die bevindt zich in een moeilijke positie. Het
geloof is zeker niet weg in Nederland, maar mensen staan er heel anders tegenover. Ik liep stage in de parochie in
Heerlerheide. Ik was vaak bij de missen op zondag en nam soms ook deel aan vergaderingen door de week. Daardoor
heb ik denk ik wel een goed beeld gekregen van hoe een parochie in Nederland functioneert. In het begin moest ik wel
erg wennen aan het feit dat er zo weinig mensen in de kerk zitten. Dat had ik voorheen nooit kunnen denken. We
deden een keer met alle seminaristen mee aan een viering in de kathedraal in Roermond. Na afloop zei ik tegen de
rector dat ik het jammer vond dat er zo weinig mensen waren. Hij keek me verbaasd aan en zei: ‘Het was juist heel erg
druk’. In de parochie in India waar ik mijn stage gelopen had, zijn er op zondagmorgen drie missen. Dan zit de kerk drie
keer vol met meer dan 700 mensen. De eerste mis is al ’s ochtends om vijf uur. Dan gaan vooral de ouderen. Hier valt
me op dat kinderen soms wel naar de kerk willen, maar van hun ouders niet mogen. Maar ik heb intussen geleerd dat
het niet wil zeggen dat mensen niet geloven. Ik gaf ook catechese aan een stel dat binnenkort gaat trouwen. Ze
geloven wel, ze gaan alleen nooit naar de kerk.
Ik kijk nu heel erg uit naar mijn priesterwijding. Deze is in januari 2018 in mijn eigen bisdom in India. Vanaf komende
september mag ik in het parochiecluster Simpelveld-Bocholtz-Ubachsberg als kapelaan gaan werken. Wat ik in ieder
geval voor de mensen hier wil doen, is ze duidelijk maken dat er voor alles een tijd is. Een tijd om te werken, een tijd
om te ontspannen, zoals Prediker zegt, maar ook een tijd om aan God te geven. Ik zie dat ouders het voetballen van
hun kinderen vaak belangrijker vinden dan de voorbereiding op de eerste heilige communie. Voetballen is prima. Maar
God is ook belangrijk. Je moet een keuze durven maken. Soms hoor ik ouders zeggen dat hun kinderen die keuze maar
moeten maken als ze volwassen zijn, maar dan moet je wel weten waaruit je kunt kiezen.
Het is moeilijk om aan te geven of Nederland iets van India kan leren. De situatie is heel anders. Ik kom uit een cultuur
van ‘wij’ en hier is alles ‘ik’, heel individueel. Ook in de parochie. Als er bij ons in de samenleving iets speelt, is de
pastoor er altijd bij. In mijn bisdom is de kerk ook veel meer betrokken bij sociale projecten. Het is ook heel normaal
om met kinderen te spreken over hun roeping. Dat is in Nederland bijna onmogelijk. Kinderen weten vaak niet eens
wat een priester is of doet. Hoe ik daarmee omga als ik eenmaal gewijd ben, weet ik nog niet. Ik zal zeker dingen op
mijn eigen manier doen. Een Nederlandse priester zei laatst tegen me: ‘Blijf zoals je bent, want als jullie precies
hetzelfde gaan doen als wij Nederlanders, leren we er niets van. Probeer vooral iets van je eigen geloof hier naartoe te
brengen.’ Dat ga ik dan maar proberen.
Op Rolduc heb ik afgelopen juni mijn studie helemaal afgerond. Voor mijn afstudeerscriptie heb ik voor een
oudtestamentisch thema gekozen: ‘de vreemdeling in de Bijbel’ en dat koppel ik aan de actuele
vluchtelingenproblematiek. Als je het Oude Testament goed leest, zie je dat er altijd zorg en aandacht voor
vreemdelingen is geweest. Al vanaf het begin staat er dat we zwakke mensen moeten beschermen. ‘Jullie zijn zelf ook
vreemdeling geweest,’ kun je op een aantal plaatsen lezen. Het volk Israël trok door de woestijn op weg naar het
Beloofde Land. Zij staan model voor alle vluchtelingen in de hele geschiedenis. Paulus zegt in het Nieuwe Testament:
‘Iedereen is een vluchteling’. Daar om is goede zorg en opvang nodig. De aarde is niet van ons. Het Beloofde Land is in
de hemel. Als je dieper zoekt, is dat wat God tegen ons zegt.”
Pagina 3

Bezoek onze adverteerders

Pagina 4

Foto’s Diakenwijding van kapelaan Rajan in India

Kapelaan Rajan: Hartelijk gefeliciteerd en van harte welkom in ons midden

Parochienieuws Simpelveld
Koffiedrinken
Zin in een lekker kopje koffie? Kom dan op zondag 27
augustus na de H. Mis van 11.00 uur koffiedrinken in
Simpelveld. Bij mooi weer zitten we in de pastorietuin
onder de parasols. U bent van harte welkom.

Parochienieuws Ubachsberg
Bernardusfeest
Maria Tenhemelopneming
Op dinsdag 15 augustus vieren we “Maria ten hemel
opneming”. Dit jaar is er één gezamenlijke
eucharistieviering voor heel ons cluster: Om 10.00 uur
in de Remigiuskerk te Simpelveld.
Ook dit jaar zullen de dames van Zij-Actief weer op zoek
gaan naar de zeven veldkruiden, waar ze een kroetwusj
van maken. Pastoor Pisters zal de kruidenbossen tijdens
de eucharistieviering zegenen. U kunt de kruidenbos
kopen voor een klein bedrag; de opbrengst gaat naar
een nog nader te bepalen goed doel.

Ubachsberg
eert
op
zaterdag 19 augustus de
patroonheilige van de
kerk: Sint Bernardus.
Na de H. Mis staan de
dames voor u klaar met
een lekker kopje koffie
met wat lekkers erbij.
Laat u verrassen !
Iedereen is welkom.
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Praktijk voor Fysiotherapie

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



Fysiotherapie

Grote keuze in bad– en w.c. matten,



Osteopathie

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



McKenzie therapie



Sportrevalidatie



Massage



Rugscholing



Fysiofitness



RSI preventie

Vroenhofstraat 5



Manuele therapie

6369 AP SIMPELVELD



Cranio-sacrale therapie

Telefoon: 045 - 544 03 72



Huisbezoeken

Altijd leuke aanbiedingen

Installatiebedrijf RAYMOND SPORK

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

Doctor Ottenstraat 48 | 6369 VP Simpelveld
Telefoon: 045 544 18 17
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Parochienieuws Simpelveld

Parochienieuws Simpelveld
Ubachsberg

Terugblik barbecue

MIVA vraagt aandacht voor veldwerkers
in Burkina Faso

Tijdens de BBQ voor de
vrijwilligers in Simpelveld werd
de paaskaars van 2016 verloot.
De gelukkige winnaar was José
Bleijlevens.
Veel plezier hiermee.
Het
was
overigens
een
geweldige BBQ waaraan meer
dan 100 personen deelnamen.
De weergoden waren ons goed
gezind, hetgeen de sfeer
verhoogde. Hieronder een fotoverslag.
Namens alle deelnemers dank aan pastoor Pisters en het
kerkbestuur voor de warme gastvrijheid.

Dank ook aan Frank Laumen
voor het gratis beschikbaar
stellen van de grote parasols.

In het weekend
van 26 en 27
augustus vindt
de
MIVAcollecte in onze
kerk
plaats.
Burkina Faso is
één van de
armste landen van de wereld. Het land heeft te kampen
met droogte, gebrek aan water en slechte
voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg. De
infrastructuur is slecht. Het grootste gedeelte van de
wegen is onverhard, stoffig en moeilijk begaanbaar.
Veldwerkers gaan de dorpen in om ook de meest
kwetsbaren te bereiken en hen te helpen. Voor hen zijn
brommers van levensbelang. Het komende jaar zijn er
24 brommers nodig om de meest kwetsbaren de
broodnodige hulp te geven. Doneert u mee?
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Kerkdiensten parochie Sint Remigius

Simpelveld
Zaterdag 29 juli

17.45
Weekend 17 e zondag d/h jaar
1e jrd. Gerda Schaeks-van Ermingen (o);
Mart Meijs (o);
Jrd. Ketie Van Tilburg-Bisschops en
wederz. ouders (st);
Elvira Vliex-Meens (o);
Jrd. Wiel Franzen;
Giel en Bertha Xhonneux (st);
Jrd. Tony Görtzen en wederz. ouders;

Zondag 6 augustus

11.00 Mandolinevereniging
Sorriënto
Petra Meilink (o);
Will Vervuurt (o);
Jrd. Mathieu Spronck;
Uit dankbaarheid b.g.v. 50 jarig huwelijk
van Piet en Mien Possen-Strijthagen;
Ouders Houben-Ploumen en zonen Sjef
en Pierre;
Wiel Bindels (v.w. verjaardag);

Dinsdag 8 augustus
Zondag 30 juli

Geen H.Mis

Jan Bemelmans;
Echtp. Gotschalk-Knops (st);
Piet Sauren (nms. de buurt);

Donderdag 17 augustus
Geen H. Mis

Zaterdag 19 augustus

Weekend 20 e zondag d/h jaar
17.30
Jo Leunissen (o);
Don Grosjean en overl. familie;

11.00

Zwd. Piet Sauren;
Jrd. echtp. Souren-Xhonneux (st);
Hub Strouven;
Ouders Kohl-Schrijvers, grootouders
Schrijvers-Keulders en grootouders KohlLenz;

Dinsdag 1 augustus
Geen H. Mis

Donderdag 3 augustus
Geen H. Mis

Vrijdag 4 augustus

V.a. 9.30 Ziekencommunie aan
huis
Geen aanbidding; Geen H. Mis

Zaterdag 5 augustus

Weekend Gedaanteverandering
van de Heer
17.30
Dienie Coerver-Vliegen (o);
Jrd. ouders Jorissen-Weerts (st);
Frans Flekken (o);
Jrd. Hans Jagemann en ouders
Kockelkoren-Pelzer;
Jrd. Mia Rijsterborgh-Pelzer tevens voor
Antonie Rijsterborgh en Wim Knops;
Trees Senden-Schoonbrood (o);
Annie en Harrie Bisschoff-Hendriks;

Donderdag 10 augustus
Geen H. Mis

Zaterdag 12 augustus

Weekend 19 e zondag d/h jaar
17.30
Jrd. Annie Thewessen-Heuts (st);
Ria Maurmair-Vandeberg (o);
Christel Rabeling-Ruyters (o);
Jrd. Johan Smits (o);
Jrd. ouders Breemen-Mevissen en ouders
Donners-Heijltjes;
Jrd. Mia Haesen;

Zondag 20 augustus
11.00

Jrd. ouders Leo en Louisa Heuts-Lumeij
(st);
Jrd. echtp. Rutters-Bonten (st);
Leo Kleijnen (nms. bewoners buurt);
Piet en Mimi Offermans-Frijns en Irene
Coenen;

Dinsdag 22 augustus
Geen H. Mis

Donderdag 24 augustus

Zondag 13 augustus

Geen H. Mis

Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st);
Jrd. Jaques Lardinois en Angeline
Schuurman (st);
Jrd. Werner Wierts;

Zaterdag 26 augustus

11.00

Dinsdag 15 augustus

Maria Tenhemelopneming
10.00 Heren kerk. zangkoor
Harmonia
Echtp. Huveneers-van Ophoven (st);
Levende en overl. weldoeners kapel
“Sterre der Zee”;
Jrd. Johan en Marieche Lennartz-Eggen
(st);
Willem Hurenkamp (o);
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Weekend 21 e zondag d/h jaar
17.30
1e collecte voor eigen kerk
2e collecte voor Miva
Jrd. ouders Anna en Johan Vliex (st);
Jrd. ouders Wierts-van Schaijk (st);
Elvira Vliex-Meens (o);

Zondag 27 augustus

11.00 Kerkelijk zangkoor Harmonia
Koffiedrinken na de mis
Zwd. Juffrouw Leentje Rameckers;
1e Jrd. Mart Meijs (o);

Jrd. ouders Bleijlevens-Meertens (st);
Math en Rob Grooten (n. Tiny en mam);
Netty Vrusch-Fraats;
Marianne Wouters-Joosten (o);
Hub Strouven;
Jrd. Marij Hamers;
Frans Flekken (o);
Jrd. Sjef Frijns en ouders Frijns-Huijnen
en familie;
Jrd. ouders Lerschen-Pelzer en familie;
Jrd. Jeu Thill tevens voor Mia ThillLuijten;
Anny Haan-Simons;

Jrd. Hubert en Agnes Hamers-Pelzer
en schoonzoon Wiel Camps;

Dinsdag 29 augustus
19.00

Thea Sauren;

Donderdag 31 augustus
19.00

Giel en Bertha Xhonneux;

Vrijdag 1 september

18.30 Aanbidding; 19.00 H.Mis

Fotoverslag “Tsesaame preuve” in de Rode Beuk met nieuwe dorpsbewoners afkomstig uit Syrië, Eritrea en Burma
Statushouders en inwoners van de gemeente Simpelveld ontmoetten elkaar op 11 juli j.l. tijdens de maaltijd in de Rode Beuk (zie fotoverslag hieronder) . Ook pastoor Pisters en diaken
van Hees waren van de partij. De hapjes uit Syrië, Eritrea en Burma smaakten overheerlijk. Fijn
dat christenen, moslims en boeddhisten zo fijn en vredig met elkaar kunnen samenleven.
Taalmaatjes worden eetmaatjes en echte vrienden voor elkaar. Ook in de parochiezaal Simpelveld leren statushouders elke week de Nederlandse taal en cultuur; vrijwilligers uit ons
dorp fungeren als taalmaatjes voor de nieuwe inwoners. Chapeau voor hun inzet !
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Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere
Bocholtz
Opgelet: In de maand augustus is er
geen doordeweekse mis, behalve
woensdag 23 augustus.

Zaterdag 12 augustus

Kerk:19.00
m.m.v. Dameskoor Morgenzang

Zaterdag 29 juli

Liselotte Hoeppener-Lennertz en jrd. Jan
Hoeppener (o);
Jrd. Hub Hamers en jrd ouders JaspersHamers (o);

3e jrd. Frans Mennens;
Jrd. Josef Meens;

Zondag 13 augustus

Kerk: 19.00
m.m.v. dameskoor Morgenzang

19e zondag door het jaar
Kerk:9.30 Volkszang o.b.v. Tiny
Vanhommerig-Knops

Zondag 30 juli

17e zondag door het jaar
Kerk: 9.30 Volkszang met
orgelbegeleiding van Tiny
Vanhommerig - Knops

Jrd. ouders Wetzels Franssen (st);
Jrd. Leo Huppertz;

20e zondag door het jaar
MEI-I-VAARE
Kerk:9.30
M.m.v. Zangkoor St. Joseph
Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw
(st);
Ouders Knops-Jorissen, Hub, Albert en
Enny;
Alle levende en overledenen van de
familie Bertram-Le Griep en
Stijfs-Rouschop;
Ouders Grooten-Hupperetz;

Woensdag 23 augustus
Dagkapel: 19.00

Corry Schobbers-Gidding (o)
Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw (st);

Dinsdag 15 augustus
Zaterdag 5 augustus

Kerk:19.00
m.m.v. dameskoor Morgenzang
Hein Vanhommerig;
Marjo Lux-Zinzen;
Fred Beckers (o);
Johan Nevelstein;
Jrd. Jo en Mia Derwall-Palmen, Yvonne
Stevelmans-Derwall,l
Egied Stevelmans (st)
Wim Quaedvlieg (verjaardag);
Maria Jansen-Kohl;
Jrd. ouders Brauwers-Toorens;
Jrd. Gäby Hulst;

Zondag 6 augustus

Zondag 20 augustus

Kerk:9.30
Volkszang o.b.v. Stella Bonten

Maria ten Hemelopneming
LET OP: H.MIS OM 10.00 UUR IN
SIMPELVELD

Als dank b.g.v. 50-jarig Huwelijk Leo en
Maria Bröcheler-Lennartz en tevens voor
overleden ouders en familieleden;

Zaterdag 26 augustus
Kerk:19.00
m.m.v. dameskoor Morgenzang

Zaterdag 19 augustus
Kerk:19.00

m.m.v. dameskoor Morgenzang
Mia Brauers-Pelzer (o);
Willem Merx (o);
Antje en Joep van Ermingen-Salden (st);
Karel Crutzen;
Ouders Curfs-Smeets, zoon Harry en Nico
en ouders Vliex-Koonen,
Dochters Ria Thewessen-Vliex en MarieLouise;

Maria Baltus-Vanderheijden (o);
Anna Maria Winkens-Schrijvers (o);
Corry Schobbers-Gidding (o);
Jrd. ouders Hupperets-Crumbach (st);
Jrd. ouders Zegers-Schroeders (st);
Jrd. Wiel Degens (st);
Jrd. ouders Hodiamont-Jagmont (st);

Zondag 27 augustus

21e zondag door het jaar
Kerk:9.30 Volkszang o.b.v. Bart
van Kerkvoort
Voor alle zieken van onze parochie;

Jrd. Tiny Derikx (st);
Echtp. Laeven-Contzen (st);

Kijk voor laatste nieuws ook eens op

www.parochiesimpelveld.nl
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Kerkdiensten parochie Sint Bernardus

Ubachsberg
Zaterdag 29 juli.
17 de

Weekend
zondag d/h/ jaar.
19:00 Volkszang
1ste Jrd Mia de Haas-Ritzerfeld;
Annie Zinzen-Winkens (o);
Jrd. ouders Ubachs-Rouwette en zoon
Leo (st.);

Woensdag 2 augustus
Geen avondmis

Zaterdag 5 augustus

Weekend 18 de zondag d/h/ jaar.
19:00 Volkszang
Mia Fransssen-Moulen (brt.);
Ronald Bosten;
Wiel Wiertz;
Jrd. ouders Souren-Hodiamont (st.);

Woensdag 16 augustus
Geen avondmis

Zaterdag 19 augustus

Patroonfeest H. Bernardus.
19:00 G.K.Z. St. Bernardus
Koffie na de mis in de pastorie.
Zwd. Nelly Kreutz-Kroese;
Zwd. Hein Bemelmans;
Hub Theunissen (brt.);
Sjeng Senden;
Ouders Hutschemaekers-Hesdahl en
zoon Ben;
Hens Kasperski (verj.) en voor dochter
Marie Louise;
Jrd. Hein Cuijpers en voor dochter
Marleen;
Jrd. ouders Aelmans-Ackermans;
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);

Woensdag 23 augustus
Geen avondmis

Woensdag 9 augustus
Geen avondmis

Zaterdag 12 augustus

Weekend 19 de zondag d/h/ jaar.
19:00 Volkszang
Jrd. Annie Franssen-Schijns (st.);
Ouders Herberichs-Conjaerts (st.);
Echtg. Bisschops Engelen (st.);
Ger Ernes (verj.);

Zaterdag 26 augustus

Weekend 21 ste zondag d/h/ jaar.
19:00 Oud Berglijsters
1ste Collecte voor de eigen
parochiekerk.
2de Collecte voor de MIVA
Maria Geraedts-Kleijnen;
Bertien Zinzen-Maassen (o);
Jac. Dautzenberg;
Jrd. Maria Neven-Sieben;
Jrd. Eugène Klinkenberg en t.i.v. zus
Els en broer Sjef (st.);
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Woensdag 30 augustus
18:40 Rozenkransgebed
19:00

Mia Franssen-Moulen (verj.) (o);
Annie Franssen-Schijns;
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);

Zaterdag 2 september

Weekend 22 ste zondag d/h/ jaar.
19:00 Volkszang
Sjeffie Steegmans-Donders (o);
Frans Voncken (o);
Wiel Voncken (o);
Annie Zinzen-Winkens (brt. ver.
Kerkstraat);
Hub Ernes;
Ouders Ortmans-Habets en zoon Jan
(st.);
Jrd. Hens Kasperski (st.);

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 Ubachsberg
Tel./Fax 045-5750108
Mail info@boerderijwinkelgebrspee.nl
w.boerderijwinkelubachsberg.nl

Pagina 12

KRONIEK

Overleden
SIMPELVELD
9 juli:

Juffrouw Rameckers

Verpleeghuis Lückerheide Kerkrade, v/h Kloosterstraat 56

96 jaar

17 juli

Tonia Peukens-Luja

Panhuys 1 Hulsberg

92 jaar

UBACHSBERG
22 juni

Felicie Crombach-Borghans

Colmont 10a

92 jaar

1 juli

Nelly Kreutz-Kroese

Klaverweerd 6

86 jaar

3 juli

Hein Bemelmans

Bostenstraat 31

76 jaar

Jeanne Spierts-Géron

Verpleeghuis Hambos Kerkrade, v/h Dahliastraat 7

92 jaar

BOCHOLTZ
12 juli

Dat onze overleden dierbaren mogen verrijzen tot nieuw en eeuwig leven !
Sterkte aan de familie ! Moge deze namen geschreven staan in de palm van Gods hand.

Gedoopt
BOCHOLTZ
8 juli

Dayn Ploum, zoon van Rob Ploum en Shirley Ploum-Franken

Julianastraat 12

Welkom in onze Kerk. Dat onze dopeling naar het voorbeeld van de ouders, peetouders en de hele geloofsgemeenschap mag
opgroeien in geloof, hoop en onderlinge liefde.

Gaan trouwen
SIMPELVELD
1 september 14.30

Huwelijk Robin Kivits en Vivian Heuts

Einderstraat 88a ,Kerkrade

Proficiat en een mooie dag toegewenst.

Huwelijksjubilea
SIMPELVELD
6 augustus

11.00

50 jarig huwelijk Piet en Mien Possen-Strijthagen

Schiffelderstraat 22, Simpelveld

23 augustus 19.00

50 jarig huwelijk Leo en Maria Bröcheler-Lennartz

Op de Klinkert 21, Bocholtz

BOCHOLTZ
Proficiat en een mooie dag toegewenst.
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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

Nobelstraat 46
Heerlen
tel. 045-5713951
Kloosterplein 26a
Simpelveld
tel. 045-5443435

www.lei-schilderwerken.nl

WWW.HARRYDEWARMEBAKKER.NL
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Processsie Ubachsberg 2 juli 2017

Barbecue vrijwilligers Ubachsberg 8 juli 2017
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Bezoek onze adverteerders

BIJ MAXIME
EETCAFÉ-RESTAURANT-FEESTZAAL
Het adres voor al uw feesten en
koffietafels, maar kom ook eens naar
ons gezellig terras en geniet van de
steeds wisselende menukaart.

Vroenhofstraat 1, 6369AP Simpelveld
Tel. 045-5441372, E-mail info@bijmaxime.nl
www.bijmaxime.nl

Onderlinge begrafenis- en crematievereniging

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

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






Hoge uitkering: De uitkering bij overlijden werd ingaande 1 januari 2017 verhoogd met €350 tot €4.500.
Dit is het hoogste bedrag van alle begrafenis- en crematieverenigingen van Limburg.
Lage contributie
Snelle en zorgvuldige dienstverlening
Goede bereikbaarheid
Uit te keren bedrag is vrij besteedbaar

Voor een persoonlijke begrafenis die aansluit bij uw wensen! Wilt u een afspraak? Bel of
e-mail met Mw Tatjana Haagen, tel: 045-5442476. e-mail: helptelkander.simpelveld@hetnet.nl
Jarenlange ervaring en neutrale prijsvergelijkingen leert dat de familie bij de afhandeling (en service) van een
sterfgeval verreweg het beste af is bij de plaatselijke, geroutineerde begrafenisonderneming “Haagen".
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Parochienieuws Ubachsberg
175 jarig bestaan parochie kerk van de H.
Bernardus
Inrichting en aankleding van onze kerk ( vervolg )
Glas in lood ramen nader bekeken.
Waterstaatskerken waren over het algemeen zeer
sobere kerkgebouwen, gebouwd tussen 1924 en 1875
met weinig opsmuk. Het heeft dan ook tot 1883
geduurd voordat de eerste glas in loodramen in onze
kerk werden geplaatst .
Aan de rechterkant van het middenschip vinden we een
afbeelding van de Heilige Bernardus (Doctor et Patron
Hug Ecclesia). In 1830 heeft paus Pius de VIII de H.
Bernardus postuum uitgeroepen tot kerkleraar en hem
de titel van doctor gegeven in de kerkelijke leer.
Aan de linkerkant van het schip zien we een afbeelding
van Maria Sine Labe Concepta (Maria onbevlekte
ontvangenis) omringd door de symbolen van de vier
evangelisten. Beide ramen werden vervaardigd in het
atelier van Oidtmann ( Orttman) uit Linnich Dld.
In 1894 hebben de kinderen Sleypen (Geschwister
Sleypen) twee ramen geschonken aan de parochie met
daarin verwerkt hun monogrammen. Deze ramen
werden eveneens vervaardigd in het atelier van
Oidtmann.
De glas in lood ramen in het transept werden allen
vervaardigd door pater Victor (alias Bram van Mil).
Pater Victor was glazenier, hij werd geboren in Lith, NBr. op 6 februari 1910 en overleed te Sittard op 19 mei
1987. De eerste ramen van hem werden in 1975
geplaatst in het noordertransept, voorstellende: de
geboorte van Jezus en de Pietà (1975), Maria Koningin
met kind Jezus (1975), het terugvinden van Jezus in de
tempel (1975), boven het ronde raam een ornament
met het monogram van de H. Maria ( 1975) en verder de
verrijzenis van Christus (1980).
In het zuidertransept vinden we ramen, voorstellende:
het leven van de H. Bernardus (1980), de H. Bernardus
van Clairvaux geboren in 1091 in Fontaine-les Dijon in
een adellijke familie, overleden op 20 augustus 1153.
(voorheen was Ubachsberg op de zondag na 20
augustus drie dagen kermis in Ubachsberg, de zg.
Bernarduskermis). Boven in het ronde raam een
ornament met het Christusmonogram (1975), verder de
doop van Johannes in de Jordaan ( 1980), Jezus de

kindervriend (1980), Christus de goede herder (1980),
en
het
laatste
Avondmaal
(1980).
De meeste glas in loodramen in het transept werden
geschonken door parochianen (zie hun initialen).
Bij de uitbreiding van onze kerk in 1924 werden op het
priesterkoor glas in lood ramen geplaatst, telkens
weergevende een gebeurtenis uit het oude testament
en een vergelijkende gebeurtenis uit het nieuwe
testament.
Van links naar rechts zien we: de geboorte van Jezus en
de geboorte van Mozes, het
laatste avondmaal en de paschamaaltijd vlak voor de vlucht naar
Egypte, Maria en Johannes onder
het kruis en Mozes met de
bronzen slang, Christus en de
Emmausgangers en de terugkeer
van de verloren zoon, de
verrijzenis van Christus en Jonas
met de walvis.
De glas in lood ramen op het
priesterkoor zijn van antiek
kathedraalglas vervaardigd in het
atelier van Frans Nicolas en Zonen te Roermond.
Het werk van dit atelier kenmerkt zich door het op
perfectionistische wijze weergeven van figuren.
Frans Nicolas stichtte in 1885 in Roermond een atelier in
gebrandschilderde ramen. In 1880 werden de beide
zonen van Frans, Charles en Frans Jr., vennoten in het
bedrijf.
Een zoon van Charles Nicolas, Joep Nicolas, vervaardigt
vanaf de jaren 20 van de twintigste eeuw eveneens
gebrandschilderde ramen. Een broer van Joep Nicolas,
Charles Nicolas, heeft in Voerendaal aan de Kunderberg
gewoond (in de bungalow Kundesj Heem). Van de
zoon van Charles, Joep Nicolas jr. van Ronkenstein,
geboren op 16 augustus 1933, is het kunstwerk op de
rotonde Kunderberg, een reusachtige vogel met een vis
van 2,5 meter, uitbeeldende het symbool van vrijheid.
Jan Spee.
Bron: parochie archief en het boek Ubachsberg:
omgeving, parochie en school van Hub Hamers Jr.
Wordt vervolgd…
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VANUIT HET TAALCAFÉ IN
SIMPELVELD
DE OORLOG IN SYRIË OP DE STOEL
IN SIMPELVELD.
Het is vanavond druk in het taalcafé. Veel meer
asielzoekers dan Nederlanders. Ineens zit ik met een
groep van vijf Syrische mannen om me heen. Het zal
vermoeiend zijn om twee uur lang geconcentreerd te
blijven. Gelukkig heeft de organisatie het in de gaten en
één persoon wordt bij een andere groep geplaatst. Het
gesprek komt op gang. Met grote moeite vertelt Aram
over zijn kinderen en zijn familie in Syrië. Anderen
haken er op in. Youssef komt aan het woord. Hij is zo
gelukkig met zijn nieuwe baan bij de DSM. Hij heeft de
inburgeringcursus achter de rug en kan zich redelijk
goed behelpen in het Nederlands. Hij springt regelmatig
in bij het gesprek als landgenoten zich niet goed
kunnen uitdrukken. In Syrië had hij een eigen bedrijf
met personeel. Het is wennen om nu opdrachten van
anderen te krijgen en te moeten doen wat anderen
hem vragen. Dat is hij niet gewend. Maar hij heeft hoop:
‘Mijn chef heeft in de gaten dat ik ook andere
kwaliteiten heb, dus wie weet wat er in de toekomst
gebeuren kan’. Het belangrijkste is dat hij werk heeft.
‘Ik wil zelf voor mijn gezin de kost verdienen. De hand
ophouden is vernederend’.
Alleen Mohamed is de hele avond opvallend stil. Geen
woord komt uit zijn mond. Helemaal afwezig. Zijn ogen
staren in de verte. Hij zit er met afhangende schouders
bij en maakt een terneergeslagen indruk. Soms speelt
hij zenuwachtig met zijn telefoon in zijn
handen. Hoe kan ik hem uit zijn isolement
halen? Voorzichtig probeer ik het. Ik kijk
hem aan en zie bedroefde ogen onder
zijn zwarte krullende haren. Hoe het met
hem is? Hij zucht diep en begint hortend
en stotend, naar woorden zoekend, iets
te vertellen over de oorlog in Syrië. Ik
begrijp het niet. Heeft het iets met
vliegtuigen te maken? Youssef helpt hem
woorden te geven aan zijn verhaal en zijn
gevoelens van dat moment. Hij is diep
aangeslagen. Diezelfde morgen had hij
bericht gekregen dat zijn ouderlijk huis
was gebombardeerd. Later blijkt dat een
tank bij een aanval het huis beschoten

heeft. Hij kent wel het woord vliegtuig en niet het
woord tank. Dan pakt hij zijn telefoon en toont me
beelden die hij enkele uren geleden van zijn nog thuis
wonende broer gekregen heeft. Een huis zonder
voorgevel. Totaal aan puin geschoten. De open
vertrekken laten een enorme ravage zien. Zijn ouders
en broer hebben het gelukkig overleefd. Mohamed kijkt
me hulpeloos aan. Twee jaar eerder ontvluchtte hij de
oorlog en kwam in Nederland terecht. Wat moet de
afstand nu oneindig groot zijn. Zou hij nu niet graag bij
zijn ouders zijn om hen bij te staan en om hen te
troosten? Youssef helpt me bij mijn vraag. Mohamed
kijkt me aan. Tranen schieten in zijn ogen als hij ‘ja
‘knikt. Hoe moet hij zich nu moederziel alleen voelen in
Simpelveld na dit bericht. Die verschrikkelijke niets
ontziende oorlog ook. Het doet me terugdenken aan
de Tweede Wereldoorlog hoe na onze evacuatie mijn
vader bij thuiskomst de boerderij helemaal kapot
geschoten terug vond. De moed zonk hem in de
schoenen bij het zien van die puinhoop. Daar was geen
beginnen aan, vond hij. Wekenlang werkte men met
paard en kar om alle puin op te ruimen. Zijn leven was
gebroken. Nooit kwam hij er meer echt boven. Zijn
verhalen in mijn jeugd zijn deel van mijn leven
geworden, al is het nog zo ver weg in tijd. Oorlogen
kunnen mensen breken. Terwijl dit door me heen gaat,
kijk ik naar aangeslagen Mohamed. Vreest ook hij dat
het zijn ouders kan breken? Ineens dringt het tot me
door: ‘Die oorlog in Syrië is niet ver weg, maar zit naast
me op de stoel in de parochiezaal van Simpelveld’.
NB. Namen zijn omwille van privacy veranderd.
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Parochienieuws Bocholtz
Grafruiming in 2017
Onderstaande genoemde graven zullen zonder bericht
van de nabestaanden in het najaar van 2017 geruimd
worden.
Eerder hebben deze graven al een sticker gehad met
het verzoek, dat de nabestaanden zich op de pastorie
zouden melden. Bij voorkeur op woensdagmorgen
tussen 9.30 uur en 12.00 uur. U kunt dan de grafhuur
verlengen of schriftelijk bevestigen dat het graf
geruimd mag worden.

Ben je klaar voor je vakantie?
Heb je alles wat nodig is voor een goede vakantie?

Van
onderstaande
binnengekomen.

graven

is

geen

reactie

Neen? Oh, je hebt geen auto, geen camera,
geen bungalow, geen geld voor het buitenland!

Door deze publicatie laten wij u weten dat deze graven
in het najaar van 2017 geruimd zullen worden.

Maak je hierover geen zorgen!

Het grafbeheer.

een prima vakantie garandeert.

Naam:

Geloof maar niet dat het meeslepen van alle comfort
Laat je niet inschakelen
vakantiekudde,

Grafnr. Verlengd/

in die gestroomlijnde

mag geruimd worden

waar iedereen doet gelijk iedereen!

0153

sinds 2016 verlopen

Laat je niet verleiden tot nieuwe slavernij,

Sijstermans – Gorissen 0719

sinds 2015 verlopen

waardoor opnieuw je zenuwen

Mertens Lauvenberg

1092

sinds 2016 verlopen

van de morgen tot de avond gespannen staan.

Peters – Dreessen

0419

sinds 2015 verlopen

Kerff-Weyers

De gelukkigste vakantieganger is hij,
die geest en hart vrij heeft gemaakt,
die niet jaloers is op buurman of collega
en zich niet schaamt
om van eigen omgeving te genieten.
Met een beetje fantasie behoren alle bossen je toe.
Alle zonnen zullen voor je schijnen
en alle bomen geven je schaduw.
Koning der schepping.
Alle bloemen zullen voor je bloeien.
Wat een weelde en wat een wonder voor de mens
die nog geen standaardproduct geworden is
van een gemechaniseerde beschaving.
Vakantie is opnieuw een vrije mens worden
op zoek naar duizend verloren vreugden.
Met deze woorden van Phil Bosmans wenst de redactie
u een aantal hele fijne zomerweken toe.
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ADRESSEN

Algemeen
Enige en algemene kennisgeving:

Pastoor R. Pisters, pastoor te Simpelveld en Ubachsberg / wnd. Bocholtz
Pastoriestraat 15, 6369 AN Simpelveld
(vrij: maandag)
T: 045-544 18 18
E:pisters@parochiesimpelveld.nl

Installatie Pastoor Pisters

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

en presentatie kapelaan Rajan
Op zondag 17 september a.s. om 14.30 uur vindt in
de parochiekerk van Bocholtz de installatie plaats
van de zeereerwaarde heer R. Pisters tot pastoor
van Bocholtz. De installatie zal gebeuren door de
hoogeerwaarde heer S. Nevelstein, deken van het
dekenaat Kerkrade, waartoe ook Bocholtz
behoort.
Tevens wordt de nieuwe kapelaan voor het
aanstaande cluster Simpelveld/Ubachsberg/
Bocholtz, de weleerwaarde heer Rajan Arulraj
Nesaiyan, aan de parochiegemeenschap
voorgesteld. Kapelaan Rajan zal in september zijn
intrek nemen in de pastorie van Bocholtz.
Aansluitend aan de installatie zal er tot 18.00 uur
een receptie plaatsvinden in café-zaal Oud
Bocholtz (Harrie Bloemen) tegenover de kerk.
Graag en van harte willen wij u uitnodigen voor de
installatie en de aansluitende receptie. Wij stellen
uw aanwezigheid ten zeerste op prijs.
Het kerkbestuur

Wijziging mistijden
In verband met de voorgenomen samenwerking binnen
ons cluster worden enkele mistijden aangepast.
Aangezien de pastoor en zijn assistenten nu de zorg
hebben voor 3 kerken en meer reistijd in het weekend
nodig hebben om van de ene naar de andere kerk te
reizen worden de volgende mistijden gewijzigd:

Vacant
Past. Neujeanstraat 8, 6351 GK Bocholtz
T: 045-544 12 52
E:
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: Dinsdag, woensdag en donderdag van 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 01of T: 06 20 38 49 39 voor opgave misintenties
E: sint.bernardus@xs4all.nl
W: www.parochiesimpelveld.nl
B: NL 82 RABO 0151 8008 63
NL 27 INGB 0001 0559 61
Voor betaling misintenties:
NL07 RABO 0151 8096 82
Contactpersonen Kostersteam:
Simpelveld: Dhr. P. Possen
Bocholtz:
Dhr. J. Steinbusch
Ubachsberg: Dhr. J. Driessen

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

COLOFON
Volgende uitgave 29 augustus. Inleveren kopij tot 18 augustus.
Opgeven van misintenties tot uiterlijk 22 augustus.
E: redactie@parochiesimpelveld.nl
E: jacobusbode.bocholtz@gmail.com

zondagmorgen 9.30 uur Bocholtz per 1 juli
zaterdagavond 17.30 uur Simpelveld per 1 augustus
OPGELET !
In de maand augustus vervallen de meeste
doordeweekse avondmissen. Vervangende priesters
zijn schaars. Kijk voor meer informatie op de
misintentielijst.

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.
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