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november 2017 4e jaargang nummer 47 

Bernarduskerk Ubachsberg 175 jaar Hoera ! 

Zaterdagavond 25 november viert de Bernardusparochie groot feest. De kerk bestaat dan 175 jaar ! Om 

19.00 uur is er een plechtige dankviering met hulpbisschop De Jong als hoofdcelebrant. Mensen uit 

Ubachsberg hebben zelf voorgesteld om een gastkoor te vragen om deze viering feestelijk op te luisteren. 

Het kerkbestuur heeft gehoor gegeven aan deze wens van parochianen. In het kader van de nieuwe 

samenwerking met Bocholtz hebben we het kerkelijk zangkoor Sint Joseph uit Bocholtz bereid gevonden 

deze viering muzikaal op te luisteren. 

Koren en verenigingen van Ubachsberg zijn samen met alle vrijwilligers en parochianen genodigd om als 

eregasten aanwezig te zijn bij deze feestelijke viering. 

Voor de kinderen is er een eigen kindernevendienst en we hopen dat de jeugd van Ubachsberg ook een 

steentje bijdraagt aan de feestviering. 

Na de viering is er een gezellig samenzijn om het glas te heffen op onze 175-jarige jubilaris ! 
 

Start spaaractie voor een grootse nieuwe aanwinst voor de kerk van Ubachsberg !!! 

“De verloren zoon komt terug naar Ubachsberg …..” 

U kent vast de gelijkenis die Jezus vertelde over de zoon die bij zijn vader wegliep en later spijt kreeg dat 

hij was weggelopen. Hij keerde na veel omzwervingen terug naar huis en de vader was dolgelukkig. 

Het kerkbestuur is al enige maanden bezig met een bijzonder project om een juweeltje van onschatbaar 

historische waarde weer terug in eigen bezit te krijgen. Op de jubileumviering zullen we verklappen wat 

dat is. 

Maar die terugkomst kost wel een handvol geld en dat geld hebben we nog niet helemaal bij elkaar. 

Daarom doen we een beroep op u allen om een steentje bij te dragen. In de kerk staat vanaf de 

jubileumviering dan ook een groot offerblok voor uw donaties. Ook de kinderen van Ubachsberg zullen via 

een spaaractie de nodige gelden bij elkaar verzamelen. 
 

Wees welkom, inwoners van Ubachsberg, op onze Jubileumviering op 25 november a.s. 

Het kerkbestuur 
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-Verenigingstrouw was en is onze grote 

kracht-   

 

 

 

 

 

Gemeten volgens menselijke maatstaven is een leeftijd van 60 jaren nu niet direct een uitzonderlijke mijlpaal. Hoe 

anders ligt dat bij verenigingen. Zeker als deze het levenslicht pas ná de Tweede Wereldoorlog hebben gezien. Toen 

er, na ingebruikname van de hulpkerk op de Huls in 1956, in 1957 een kerkkoor werd opgericht, kon niemand 

voorspellen of bevroeden wat de toekomst voor deze vereniging te bieden zou hebben. 

Nu, 60 jaren later, kan men terugblikken op een rijk en actief verleden met veel hoogtepunten, maar ook de nodige 

kritische momenten, die echter steeds overwonnen werden.  

 

Je kunt de geschiedenis van een vereniging zakelijk beschrijven, maar het feitelijk verhaal, de historie van een 

vereniging wordt gevormd door de leden en met name de trouwe kernleden. Vandaar géén historisch relaas in een 

notendop van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor “Sint-Jozef-Arbeider”, maar wel een korte kenschets van de  

14 jubilarissen die het koor bij dit mooie jubileum in het zonnetje wil zetten. Een tweetal van hen heeft de periode  

1957-1970 mee beleefd, toen het koor als mannenkoor door het leven ging. De overige jubilarissen hebben allen de 

periode van het gemengde koor mee gestalte gegeven. 

 

Als het koor in 1957 wordt opgericht is hij erbij. Over de eerste meerstemmige uitvoering, de 

mis van Haller, is hij lyrisch. De vele ups, en soms ook downs, van het koor kan hij met veel 

smeuïge verhalen op een rijtje zetten. Bij elke lustrum- en/of jubileumviering was hij 

betrokken. Zijn bondige maar gedegen jaarverslagen vormen de historie van “zijn Koor” Sint

-Jozef-Arbeider van de Huls. 

We hebben het over HEIN PACKBIER, medeoprichter van het koor, 60 jaar lid en bestuurslid, 

waarvan het grootste aantal jaren als secretaris, tot op de dag van vandaag. 

Een spil binnen de vereniging, als bestuurslid, lid van het ontspanningscomité maar vooral 

als zeer verdienstelijk zanger. 

Voor zijn vele verdiensten ontving Hein in 1993 de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et 

Pontifici. 

 

Toen hij in 1957 tijdens de oprichtingsvergadering als ‘jong broekje’ naar huis werd gestuurd met de boodschap dat hij 

terug mocht komen als hij ‘de baard volledig in de keel had’ zal er heel wat door hem heen zijn gegaan. Zwaar 

teleurgesteld ging de jongeman naar huis. Echter binnen een jaar was hij terug en werd lid van het mannenkoor op de 

Huls. Ondanks die ingewikkelde start is AL. KERCKHOFFS nog steeds een bijzonder actief tenor binnen de vereniging. 

Maar niet alleen als zanger stond en staat Al. zijn mannetje. Hij heeft meer dan 30 jaren de functie van voorzitter 

vervuld en in die periode het koor op een onnavolgbare wijze geleid. De jarenlange contacten met “Männerchor 1970” 

uit het Duitse Donrath; de periode rond 1985, toen het koor maar liefst 52 leden telde, zijn enkelen van de vele 

hoogtepunten die Al. met “Sint-Jozef-Arbeider” mocht delen. Net als Hein Packbier ontving Al. in 1993 de Pro Ecclesia 

et Pontifici. 

GEMENGD KERKELIJK ZANGKOOR “SINT-JOZEF-ARBEIDER” HULS 

VIERT DIAMANTEN JUBILEUM 

Vervolg op pagina 5 
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Zijn zangcarrière begon hij als jongeman bij het indertijd bekende jongenskoor in Simpelveld, o.l.v Hub Coenen. Toen al 

viel zijn ‘gouden stem’ op. In 1962, tijdens het eerste lustrum, wist het koor op de Huls hem te strikken om de 

gelederen te komen versterken. Hier zingt HUB DIDDEN nu inmiddels al 55 jaren, maar mag dit jaar het feit vieren dat 

hij al 60 jaren koorzanger is. Hub is jarenlang penningmeester van het koor geweest en tot heden nog steeds een 

actief lid van het ontspanningscomité. Zijn mooie tenorstem is niet alleen een waardevol onderdeel van het koor, 

maar mocht ook vaak klinken in solo-partijen. Muziek, c.q. de zangkunst is voor Hub een essentieel onderdeel van zijn 

leven, getuige het feit dat hij naast Sint-Jozef-Arbeider ook nog bij SM David en Cantus ex Corde zijn grote muzikale 

talenten weg kan zetten. 

 

Een dirigent die 45 jaren lang een muzikale relatie met een vereniging in stand weet te 

houden kom je niet elke dag tegen. Bij GKZ “Sint-Jozef-Arbeider” is er echter sprake van 

zo’n opvallende verbintenis. 

In 1971 werd aan FRED PIEPERS gevraagd of hij, vanwege het plotse vertrek van de 

toenmalige dirigent van het koor, ‘even’ kon invallen. Het koor kon dan op zoek naar een 

nieuwe dirigent. Dat ‘zoeken’ duurt inmiddels al 45 jaren, want Fred is als ‘invaller’ gebleven. 

Hij leidt het koor nog steeds met veel kundig elan, getuige de grote diversiteit aan kerkelijk 

en wereldlijk repertoire van het koor. 

Voor zijn vele verdiensten, o.a. bij “Sint-Jozef-Arbeider” ontving Fred Piepers diverse, 

welverdiende, onderscheidingen. 

 

Liefst 8 van de huidige 22 nog actieve leden van “Sint-Jozef-Arbeider” werden lid van het koor in de jaren ’70. Dat 

illustreert de groei van het koor in die periode, die doorloopt tot medio jaren ’80. (liefst 52 leden in 1985) 

Deze groei had indertijd ongetwijfeld te maken met het feit dat het koor in 1970 een gemengd koor werd. 

 

Twee dames ‘van dit eerste uur’ zingen nog steeds met veel inzet en betrokkenheid bij het koor.  

MARIA KOCKELKOREN, al ruim 45 jaren sopraan, heeft naast haar muzikale talenten ook veelvuldig haar creativiteit 

met naald en draad voor het koor ingezet. In de periode dat de damesleden over uniforme kledij beschikten een 

belangrijk steunpunt. 

Ook TRUUS SCHIFFELERS was en is niet alleen al 45 jaren actief als alt binnen de vereniging, maar is ook een 

gewaardeerd bestuurslid en lid van het ontspanningscomité, waar ze haar zang- en acteertalenten elke keer weer te 

gelde kan maken. 

 

In januari 1972 meldden zich 2 sopranen bij het koor en dat betekent dat zij nu hun 9e lustrum mogen vieren.  

ANNY DAUTZENBERG heeft jarenlang bij de groep sopranen meegezongen, maar moest een aantal jaren geleden om 

gezondheidsredenen stoppen met zingen. Haar betrokkenheid bij het koor verdween echter niet en ze gaf te kennen 

wel lid van het koor te willen blijven. 

Ook TIL KERCKHOFFS kan inmiddels op 45 dienstjaren terugblikken. Al die jaren zong Til als sopraan. Tijdens 

feestavonden is Til als lid van het ontspanningscomité in menig rol te bewonderen. Bij kooruitstapjes hanteert Til 

graag haar camera, waarmee ze inmiddels veel mooie koormomenten heeft weten vast te leggen. 

 

Dan zijn er niet minder dan 5 leden die inmiddels 40 jaren verknocht zijn aan ‘hun koor Sint-Jozef-Arbeider’.  

 

Ruim 40 jaren geleden startte FRANS HELLENBRAND zijn zangersloopbaan op de Huls, eerst als tenor en later, toen de 

baspartij onderbezet dreigde te raken, als bas. Een plek die hij nog steeds met veel plezier inneemt. Frans is éen van 

de stille krachten van het koor, die op momenten dat er een beroep op hem wordt gedaan klaar staat voor zijn Sint-

Jozef-Arbeider. 

Vervolg op pagina 7 
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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 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  

HET BEGRAFENISFONDS VOOR EEN UITVAART OP MAAT.  

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

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

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

sterfgeval verreweg het beste af is bij de plaatselijke, geroutineerde begrafenisonderneming “Haagen".  
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Wie weet zijn het de enthousiaste verhalen van Frans geweest die ook zijn echtgenote ANS HELLENBRAND in 1977 

over de streep trokken om zich als lid bij het koor aan te melden. 

Ans heeft zich jarenlang bij de alten ingezet, maar moest om gezondheidsredenen enkele jaren geleden het actieve 

zingen staken. Wel is Ans met grote vanzelfsprekendheid lid van het koor gebleven. 

 

Als energieke tiener kwam ze in 1973 bij het koor en nu ruim 40 jaren later is MARIET HEUTS nog steeds een energieke 

alt, die haar zang- en acteertalent ook weet in te zetten tijdens de roemruchte feestavonden. Zij is één van de 

aanjagers van het ontspanningscomité. 

Samen met Math Kockelkoren verzorgt zij verder het muziekarchief van het koor. Naast de koormuziek leverde Sint-

Jozef-Arbeider Mariet ook haar levenspartner op: JOOP HEUTS, die zich in 1975 als bas bij het koor voegde en dus al 

ruim 40 jaren zanger is. Joop is inmiddels al ruim 30 jaren bestuurslid van het koor, eerst als penningmeester, en de 

laatste 10 jaren is hij voorzitter van het koor. Bij het ontspanningscomité fungeert hij al jarenlang als kartrekker/

schrijver van vele kolderieke sketches en liedjes. 

 

Een schoolvoorbeeld van een trouw lid van een vereniging is ANNIE PIETERS, die al ruim 40 jaren een stevige partij bij 

de alten zingt. ‘Niet veel praten, maar zingen !’ was en is nog steeds het devies van Annie. Een robijnen jubilaris, waar 

Sint-Jozef-Arbeider trots op mag zijn. 

 

Het duurde 20 jaren voordat MATH KOCKELKOREN de raad van zijn echtgenote Maria (45 jaren lid) opvolgde om toch 

ook lid van ‘d’r Hulzer Koer’ te worden. Math ging eind 1992 overstag. Hij viert dus nu zijn 25-jarig lidmaatschap. Math 

zingt niet alleen als bas, hij was een aantal jaren bestuurslid, verzorgt samen met Mariet Heuts het muziekarchief en 

staat als eerste klaar als er technische klusjes geklaard moeten worden. Mede hierdoor was de recente verhuizing van 

het koor van het clublokaal op de Huls naar ‘de Toekomst’ in Simpelveld een goed geolied gebeuren.  

 

Welgeteld 14 jubilarissen, die tijdens de viering van het diamanten koorfeest van “Sint-Jozef-Arbeider” van de Huls een 

centrale plek zullen innemen. Zij vertegenwoordigen namelijk waar het koor trots op is:  

“Verenigingstrouw was en is onze grote kracht”. 

 

 

 

De jubilarissen van GKZ 

Sint-Jozef-Arbeider Huls 

 

(op de foto ontbreekt  

mw. Ans Hellenbrand) 

 

 

 

Iedereen die het diamanten Gemengd Kerkelijk Zangkoor “Sint-Jozef-Arbeider” wil beluisteren is op zondag 05 

november a.s. van harte welkom tijdens de jubileumviering in de Remigiuskerk in Simpelveld. Het koor, uiteraard 

onder leiding van Fred Piepers, luistert die dag de Eucharistieviering van 11.00 uur op. Mw. Lea Vliex-Ackermans en 

dhr. Jo Essers zullen als solist hun medewerking verlenen en dhr. Paul Huijts begeleidt koor en solisten op het orgel. 

 

Wie koor én jubilarissen persoonlijk wil komen feliciteren kan dat eveneens op 05 november doen. Hiervoor is 

gelegenheid tussen 15.30 u en 17.00 u in zaal “de Toekomst”, Irmstraat 19-21 in Simpelveld. 
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Zaterdag 28 oktober 
Weekend 30e zondag d/h jaar 

17.30 
Zwd. Billa Bonten-van Meurs; 

Mia Muijtjens-Luja (o); 

Jrd. Piet Muijtjens; 

Frans Flekken (o); 

Jrd. Hub Bosch, tevens voor Enny Bosch-

Direcks; 

Jrd. Leonie Bleijlevens-Pelzer; 

Jrd. ouders Bisschops-Vliegen; 

 

Zondag 29 oktober 
11.00 Mannenkoor David 
Jrd. ouders Souren-Kreuels (st); 

Frans Pelzer (o); 

Leden en overl. leden Mannenkoor David; 

Kety Schrijvers-Lennartz (o); 

Hub Strouven; 

Jrd. Hans Hellenbrand en ouders 

Hundscheid-Heynen; 

Jrd. Gerda Bisschops-Hoeben, tevens 

voor Fer Bisschops en August Wierts; 

Jrd. ouders Lardinois-Bischoff; 

Jrd. Leo Schwanen en zoon Math; 

Will Vervuurt (o); 

Jrd. ouders Godschalk-Prumpeler; 

 

Dinsdag 31 oktober 
Geen H.Mis 

 

Woensdag 1 november 
Allerheiligen 

10.00 Kerk. zangkoor Harmonia 
Jo Kohl (o); 

Willem Hurenkamp (o); 

Jan Bemelmans; 

Leo Kleijnen (nms. bew. buurt); 

Huub Noteborn (o); 

Piet Sauren (o); 

Harrie van Ool (o); 

Frits Ortmans (o); 

Jo Ploumen-Höppener; 

Clara Schielen-Hameleers; 

Albert Willems (o); 

Mia Kleijnen-Winthaegen (o); 

Joop Ensink en overl. familie; 

Kazimiera Henrijk; 

Zdzislaw Majkowscky; 

 

15.00 

Allerzielendienst 

Kerk. zangkoor Harmonia 
 

Donderdag 2 november 
19.00 
Jrd. Diny Schepers (st); 

Ouders Meisters-Schepers; 

 

Vrijdag 3 november 
V.a. 9.30 

Ziekencommunie aan huis 

18.30 

Aanbidding 

19.00 

H.Hubertus (zegening 
Hubertusbrood) 
Voor de overl. van de fam. Bisschoff-

Colleye (st); 

Tiny Henssen-Loneus (o); 

Huub Noteborn (o); 

Jrd. Peter Wolkenar; 

 

Zaterdag 4 november 
Weekend 31e zondag d/h jaar 

17.30 
1e jrd. Jo Kohl (o); 

Jrd. Ben Bodelier (st); 

Ouders Marga en Dieter Smrcek-Nicolaije; 

 

Zondag 5 november 
11.00 Kerk. zangkoor Huls 

Kindernevendienst 

Koffiedrinken na de mis 
Jrd. ouders Bleijlevens-Roebroek en Finy 

Bleijlevens (st); 

Jrd. ouders Hamers-Peeters en zoon Jos 

(st); 

Jrd. ouders Sjir Hamers en Gerdie 

Hamers-Froon (st); 

Jrd. ouders Vrusch-Vaessen en zoon Piet; 

Alex en Annie Herberichs-Heuts; 

Jrd. ouders Frans Noteborn en Josephina 

Bergmann; 

Jrd. Annie Engelen-Hollands; 

Albert Willems (o); 

Jo Jorissen (nms. vrienden); 

 

Dinsdag 7 november 
19.00 

H.Willibrord, bisschop 

patroon v.d. Nederlandse 
kerkprovincie 
Ron Blezer en overl. familie; 

Thea Sauren; 

 

Donderdag 9 november 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 

 

Zaterdag 11 november 
Weekend 32e zondag d/h jaar 

17.30 
1e jrd. Elvira Vliex-Meens, tevens voor 

Hein Vliex (o); 

Jrd. ouders Claessens-Heuts (st); 

Ouders Hermans-Thomas (st); 

Jrd. ouders Bleijlevens-Souren en Lena 

Souren; 

 

Zondag 12 november 
11.00 Koor Sobornost 
Jrd. ouders Rikers-Bouwens (st); 

Math en Rob Grooten (nms. Tiny en 

mam); 

Juffrouw Leentje Rameckers (o); 

 

Dinsdag 14 november 
19.00 
Echtp. Gotschalk-Knops (st); 

 

 

Kerkdiensten parochie Sint Remigius 
Simpelveld 
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Donderdag 16 november 
19.00 

Geen H. Mis, wel woord- en 
communiedienst; 

 

Zaterdag 18 november 
Weekend 33e zondag d/h jaar 

17.30 

1e collecte voor eigen kerk 

2e collecte Nationale 
Jongerencollecte 
Zwd. Angela Grivec; 

Zwd. Mia Kicken-Bisschops; 

1e jrd. José Leclaire-Noteborn; 

Jrd. ouders Belleflamme-Peerboom (st); 

Ouders Leymans-Collin (st); 

Ria Maurmair-Vandeberg (o); 

Frans Pelzer (o); 

Christel Rabeling-Ruyters (o); 

Kety Schrijvers-Lennartz (o); 

Tonia Peukens-Luja (o); 

Jrd. ouders Schmeets-Drouven; 

Zondag 19 november 
11.00 
Jrd. ouders Didden-Claessens (st); 

Leo Kleijnen (nms. bew. buurt); 

Will Vervuurt (o); 

Jrd. Leo Kohl; 

Dinsdag 21 november 
19.00 
Voor alle parochianen; 

 

Donderdag 23 november 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 

 

Zaterdag 25 november 
Weekend Christus, Koning van 
het Heelal 

17.30 
1e jrd. Jo Leunissen (o); 

Jrd. Willem van den Hove (st); 

Jrd. ouders Meurers-Slüper (st); 

Mia Muijtjes-Luja (o); 

Jrd. Ger Hollands; 

Marianne Wouters-Joosten (o); 

Jrd. Sjef Voragen en zoon Jo; 

Jrd. ouders Baggen-Bisschops en 

kleinzoon Erik; 

Jrd. ouders Scheepers-Franken en 

zoon Allie; 

 

 

 

Zondag 26 november 
11.00 Caeciliaviering 

Kerk. zangkoor Harmonia en 
harmonie St. Caecilia 
Jrd. ouders Vogt-Snackers (st); 

Hub Strouven; 

Harrie van Ool (o); 

Harrie Otten; 

Ouders Houben-Theunissen; 

Albert Willems (o); 

Mia en Aloys Kicken-Bisschops (o); 

Leden en overl. leden van harmonie St. 

Caecilia en kerk. zangkoor Harmonia; 

 

Dinsdag 28 november 
19.00 
Voor alle parochianen; 

 

Donderdag 30 november 
19.00 
Giel en Bertha Xhonneux (st); 

Dankmis Sobornost 
 

Het bekende Slavisch Byzantijns Gemengd Koor 

Sobornost luistert op zondag 12 november om 11 uur de 

H. Mis op in Simpelvelds St. Remigiuskerk. Het koor 

dankt daarmee pastoor Pisters en de parochie voor het 

jaarlijks beschikbaar stellen van de kerk voor het 

traditionele Nieuwjaarsconcert van Sobornost op de 

tweede zondag van januari. Meer over het succesvolle 

koor vindt u op www.sobornost.nl . Vrijblijvend kennis 

maken met Sobornost is mogelijk tijdens de repetities 

op woensdag van 20 tot 22 uur in Dé Wieëtsjaf aan de 

Markt 49 in Kerkrade. 

 

 

 

 

 

 
Op zondag 5 november om 11.00 uur in Simpelveld 

willen wij graag samen met jullie de H. Mis beleven. 

Vraag aan papa en mama om samen met jullie naar de 

kerk te komen. 

Wij vinden het fijn als jullie komen. 

Parochienieuws Simpelveld 

http://www.sobornost.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB8fiqpvzWAhXMBBoKHdTWD0AQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.pghillegom.nl%2Fmuziek-in-de-eredienst-2%2F&psig=AOvVaw2So9loi-6HgLKOqVb66fl9&ust=1508489176969229
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Zaterdag 28 oktober 
19.00  m.m.v. dameskoor 
Morgenzang 
Jrd. Richard Pongraz (st); 

Sjaak Knops (o); 

Jrd. ouders Vanderheyden-Bisschoff; 

Zondag 29 oktober 

9.30 Volkszang o.b.v. Bart van 

Kerkvoort 

Jrd. Wiel Conjaerts (st); 

4e Jrd. Jo Gottschalk (o); 

 

16.00 Allerzielenlof m.m.v. 
Zangkoor St. Joseph 

Maandag 30 oktober 
19.00 
Familie Vliegen- Scheepers; 

Woensdag 1 november  
Allerheiligen 

19.00 m.m.v. zangkoor St. Joseph 
Ouders Deswijzen-Dremmen en ouders 

Beckers-Salden, Margriet, Chris en 

Bertien (o); 

Mej. Derikx (st); 

Liselotte Hoeppener-Lennertz (o); 

Désirée Wenders-Janssen en Sjef 

Janssen; 

Jrd. Annie Janssen (st); 

Leo Senden en wederzijdse ouders; 

Piet Stommen en voor de overledenen 

van de fam. Stommen; 

Hein Vanhommerig; 

6e Jrd. Marijke Franssen- Lenz; 

Frans Mennens; 

Jrd. ouders Naglé- Franssen (st); 

Piet Stommen (o); 

Vrijdag 3 november 
Let op geen H. Mis 

 

Zaterdag 4 november 
19.00 m.m.v. Koninklijke 
Philharmonie 
Voor de levende en overleden leden van 

de Koninklijke Philharmonie; 

Jo Lommen en Billa Lommen-

Vanhommerig (o); 

Marjo Lux-Zinzen; 

Fred Beckers (o); 

Maria Jansen-Kohl; 

Jrd. Lydia Einmahl (st); 

Jrd. Pierre Vincken (st) en Ernestine 

Vicken-Nix; 

Jrd. ouders Schmetz-Schrijvers (st); 

Jrd. Trees Zegers (st); 

Piet Rademakers (o); 

Liesje Loneus-Hamers , zoon Peter en 

schoonzoon Wim; 

Leo Huppertz; 

Jrd. ouders Schepers- Bertram en 

Jacques en Tiny Frijns- Hamers en Maria 

Hamers; 

Zondag 5 november 
31e zondag door het jaar 

9.30 Dameskoor Morgenzang 
1e Jrd. Trees Stauvermann-Vranken; 

Sjir Stauvermann; 

Willem Merx (o); 

Jrd. Leo Rokka (st); 

Maandag 6 november 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 

Ouders Vanhommerig- Schoonbrood en 

kleinkind Ruud; 

Vrijdag 10 november 
19.00 
1e jrd. Margot Clignet-Dremmen (o); 

Jrd. Toss Clignet; 

Zaterdag 11 november 
19.00  

m.m.v. Mandolinevereniging 
Zwd. Mieneke Vanhommerig- 

Widdershoven; 

Frits Frijns en Leny Frijns-Schmitz; 

Toke Deguelle-Berkers (o); 

Jrd. Hub van Nunspeet en zoon Jos (st); 

Jrd. Berta Schroeders (o); 

 

Zondag 12 november  
32e zondag door het jaar 

9.30 Volkszang o.b.v. Bart van 
Kerkvoort 
Jrd. Trautje Deguelle-Kleuters en Leo 

Kleuters; 

Piet Stommen (o); 

Jrd. Lea Steinbusch- Willems en ouders 

Willems – Weeren; 

Maandag 13 november 
19.00 
Jrd. ouders Senden-Janssen en ouders 

Langen-Sturtz; 

Vrijdag 17 november 
18.00  

Sint Maartensviering in de kerk 

19.00 
Voor de jeugd;  

Winand Dumont (o); 

Maria Jansen- Kohl; 

 

Zaterdag 18 november  
Ceciliaviering 

19.00 m.m.v. Fanfare St. Cecilia 
Zwd. Ernestine Vincken- Nix en tevens 

voor Pierre Vincken; 

Voor de levende en overleden leden van 

Fanfare St. Cecilia; 

1e jrd. Anna Maria Winkens-Schrijvers 

(st); 

Nick Weijers (o); 

Jrd. ouders Senden-jagmont (st); 

Jrd. Tineke Blezer-Spelthaen; 

Joep en Antje van Ermingen-Salden en 

zoon Jo; 

Zondag 19 november 
9.30 m.m.v. Schola Cantorum o.l.v. 
Louis van de Weijer 
Jrd. ouders Canisius-van Can; 

Jrd. Zef Hupperetz en Mia Hupperetz-

Daemen; 

Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere 
Bocholtz 

Rozenkrans 
maandag en vrijdag 18.40 uur  

dagkapel 
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Parochienieuws Simpelveld 
Ubachsberg 

 

 

 

Actie ondersteuning VOEDSELBANK 

komt er weer aan 

Ook in 2017 organiseert de parochiële werkgroep 

“Ondersteuning Voedselbank weer een tweedaagse 

inzamelingsactie voor levensmiddelenpakketten tbv de 

regionale voedselbank in Landgraaf. 

 

De data dit jaar zijn vrijdag 08 en zaterdag 09 december 

in Simpelveld. Op Ubachsberg begint de actie eind 

november en loopt door tot begin december. Noteer 

deze momenten alvast in uw agenda. Niet alleen om te 

doneren, maar ook als u als vrijwilliger wilt meedoen! 

Heeft u als vrijwilliger reeds bij eerdere acties 

meegedaan, dan krijgt u automatisch bericht van de 

werkgroep. Wilt u meer informatie of de groep 

vrijwilligers komen versterken, stuurt u dan een mailtje 

naar: joopheuts@gmail.com of bel even met 045 544 

2213 (Marlies en Jo Baggen) 045 575 2501 (Maria 

Schouteten) 045 544 2827 (Joop Heuts). 

Meer informatie volgt in de uitgave van het parochieblad 

van december. 

 

 

 

Opbrengst collecten 
De kerkdeurcollecte voor 

Harmonia heeft het mooie 

bedrag van € 299,- opgeleverd. 

De onlangs gehouden collecte 

voor de Nierstichting in Ubachsberg  heeft het mooie 

bedrag van 619,74 euro opgeleverd.  

Hartelijk dank hiervoor aan de gevers en de 

collectanten. 

Reünie bruidsparen 
Zondagmiddag 19 november houden we reünie van alle 

bruidsparen uit Simpelveld/Ubachsberg / Voerendaal/

Kunrade van afgelopen jaar . Vanaf 15 uur kijken we 

samen met elkaar terug op hun allermooiste dag van 

het jaar. We sluiten af met een gezellig etentje. 

Gezellig samen koffiedrinken dat kan! 
Op zaterdag 28 oktober in 

Ubachsberg, 

en op zondag 5 november in 

Simpelveld. 

Filmavond Ubachsberg 
Op woensdag 15 

november gaan we weer 

kijken naar een mooie 

film op de pastorie van 

Ubachsberg. 

Vanaf 19.30 uur bent u 

weer van harte welkom in onze tot filmzaal 

omgetoverde pastorie. We zorgen voor koffie/thee. Na 

afloop bespreken we samen de film. 

 

Parochienieuws Ubachsberg 

Maandag 20 november 
19.00 
Ter intentie van onze parochie; 

Vrijdag 24 november 
19.00 
Voor vrede; 

Ouders Janssen-Saive en zoon Willy; 

 

Zaterdag 25 november  
Christus Koning van het heelal 

19.00 m.m.v. Dameskoor 
Morgenzang 
Jrd. Chris Brauers en Mia Brauers-Pelzer 

(o); 

Jrd. ouders Schroeders-Baltus (st); 

Jrd. ouders Godschalk-Horbach (st); 

Jrd. Hub Vaessen; 

Zondag 26 november  
Christus Koning van het heelal 

9.30 Volkzang o.b.v. Stella Bonten 
Corry Schobbers-Gidding (o); 

Jrd. ouders Joep Sauren en Mien Sauren-

van Hautem (st); 

Maandag 27 november 
19.00 
Uit dankbaarheid; 

mailto:joopheuts@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  

Bezoek onze adverteerders 

 

 

Nobelstraat 46 

Heerlen 

tel. 045-5713951 

 

Kloosterplein 26a 

Simpelveld 

tel. 045-5443435 
 

WWW.HARRYDEWARMEBAKKER.NL 

http://www.lei-schilderwerken.nl
http://WWW.HARRYDEWARMEBAKKER.NL
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Zaterdag 28 oktober 
Weekend 30ste zondag d/h/ jaar. 

Koffie na de mis 
Viering van Allerheiligen. 

19:00 Oud Berglijsters 
1ste  Jrd.Sjeffie Steegmans-Donders; 

Nellie Kreutz-Kroese (o); 

Felicie Crombach-Borghans (o); 

Bertien Zinzen-Maassen (o); 

Ouders Steinbusch-Schnackers; zoon 

Math; schoonzoon Sjef en kleindochter 

Mireille; 

Ouders Hartmans-Koch en echtg. 

Hartmans-Krings; 

Ouders Sijben-Roijen; 

Elly Kaelen-Huijnen (st.); 

Hein en Margriet Claessens-Gielkens; 

Els Klinkenberg en t.i.v. haar broers 

Sjef en Eugène; 

Jrd. Annie en Leo Voncken-Keulartz; 

Jrd. Piet en Netta Willems-Vroomen; 

Jrd. ouders Pakbier-Bex (st.); 

Jrd. Hein en Lidwina Voncken-Voncken 

(st.); 

Zondag 29 oktober 
Viering van Allerzielen 

15:00 Volkszang 

Allerzielendienst waarna 
zegening van de graven. 

Dinsdag 31 oktober 
Vooravond Allerheiligen 

18:40 Rozenkransgebed 

19:00  
Ouders Pieters-Groven; 

Annie Franssen-Schijns; 

Ronald Bosten; 

Woensdag 1 november 
Allerheiligen 

Geen H. Mis 

Zaterdag 4 november 
Weekend 31ste zondag d/h/ jaar. 

Hubertusmis Schutterij en  

zegening van het 
Hubertusbrood. 

19:00 Drumband plus Volkszang 

Zwd. Louisa Buijink-Senden; 

Nellie Kreutz-Kroese (o); 

Thilla Janssen (o); 

Felicie Crombach-Borghans (o); 

Frans Voncken (o); 

Wiel Voncken (o); 

Harrie Franssen; 

Tonie; Elvira en Sjef; 

Bernard en Maria Voncken-Vleugels; 

Jrd. Theo Vonken; 

Voor de levende en overl. leden en 

ereleden van Schutterij St. Hubertus; 

Woensdag 8 november 
H. Mis in de pastorie. 

18:40 Rozenkransgebed 

19:00  
Annie Franssen-Schijns; 

Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 

Zaterdag 11 november 
Weekend 32ste zondag d/h/ jaar. 

19:00 Volkszang 
Zwd. John Franssen; 

Maria Geraedts-Kleijnen (o); 

Hein Bemelmans (o); 

Hens Kasperski en dochter Marie-

Louise; 

Jrd. ouders Souren-Frederix; 

Jrd ouders Keulartz-Scheepers en 

zonen Wim en Sjaak; 

Pastoor Frans Simons; 

Ouders Crombach-Hundscheidt (st.); 

Echtg. Bisschops-Engelen (st.); 

Woensdag 15 november 
H. Mis in de pastorie. 

18:40 Rozenkransgebed 

19:00  
Annie Franssen-Schijns; 

Voor alle ernstig zieken v.d. parochie; 

Zaterdag 18 november 
Weekend 33ste zondag d/h/ jaar. 

1ste Collecte voor eigen kerk; 

2de Collecte Nationale Jongeren; 

Caeciliafeest Gemengd Kerkelijk 
Zangkoor. 

19:00 GKZ St. Bernardus samen 
met GKZ St. Caecilia Schaesberg 
Tonnie Monsuwé-van Thoor (o); 

Hub Hensgens (o); 

Ouders Senden-Hutschemaekers; 

Jrd. Paul Hamers; 

Jrd. ouders Pieters-Groven (st.); 

Jrd. ouders Heuts-Klinckenberg (st.); 

Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 

Voor de levende en overl. leden van 

GKZ St. Bernardus; 

Woensdag 22 november 
H. Mis in de pastorie. 

18:40 Rozenkransgebed 

19:00  
Annie Franssen-Schijns; 

Voor alle overledenen v.d. parochie; 

Zaterdag 25 november 
Weekend Christus Koning van 
het heelal 

175 jarig bestaan van parochie 
H. Bernardus 

19:00 Gastkoor St. Joseph 
Bocholtz 
Zwd. Lies van Rosmalen-Monsuwé; 

John Franssen (o); 

Annie Zinzen-Winkens (o); 

Woensdag 29 november 
H. Mis in de pastorie. 

18:40 Rozenkransgebed 

19:00  
Annie Franssen-Schijns; 

Voor alle zieken v.d. parochie; 

Zaterdag 2 december 
Weekend 1ste zondag v.d. advent 

Koffie na de mis 

Caeciliafeest van fanfare St. 
Caecilia 

19:00 Fanfare enVolkszang 
Bertien Zinzen-Maassen (o); 

Hein Bemelmans (o); 

Wiel Wiertz; 

Kerkdiensten parochie St. Bernardus 
Ubachsberg 
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Allerheiligen-Allerzielen   
Met Allerheiligen / Allerzielen denken we even terug 

aan hen die ons het afgelopen jaar zijn voorgegaan naar 

Gods eeuwig Vaderhuis en die we via onze parochie aan 

Gods liefde hebben toevertrouwd. Dat hun namen 

geschreven staan in de palm van Gods hand en dat zij 

mogen voortleven in ons hart. 

Allerzielendienst: Zondag 29 oktober in Ubachsberg 

om 15 uur en in Bocholtz om 16 uur. Op 1 november in 

Simpelveld om 15 uur. 

Lichtjesavond: Zaterdag 28 oktober na de mis van 19 

uur op het kerkhof van Ubachsberg. We brengen dan 

een graflichtje op de met fakkels verlichte 

begraafplaats. 

OVERLEDENEN SIMPELVELD 

 

 

 

 

 

Jo Kohl 69 jaar 

Jan Heuts 71 jaar 

Elvira Vliex-Meens 86 jaar 

José Leclaire-Noteborn 74 jaar 

Jo Leunissen 89 jaar 

Trees Senden-Schoonbrood 91 jaar 

Willem Hurenkamp 76 jaar 

Christel Rabeling-Ruyters 88 jaar 

Jef Ploumen 87 jaar 

Tiny Henssen-Loneus 93 jaar 

Ria Maurmair-Vandeberg 71 jaar 

Frans Pelzer 58 jaar 

Brigitte Bartels-Hollanders 47 jaar 

Riet Dautzenberg-Reulen 70 jaar 

Annie van Loo-Schrijvers 88 jaar 

Mia Muijtjens-Luja 93 jaar 

Kety Schrijvers-Lennartz 84 jaar 

Zuster Adriana 85 jaar 

Tiny Thomas-Huppertz 92 jaar 

Elly Smits-Bootz 78 jaar 

Mia Kleijnen-Winthagen 81 jaar 

Marianne Wouters-Joosten 64 jaar 

Leida Huppertz-Frakking 93 jaar 

Frits Ortmans 87 jaar 

Harrie van Ool 87 jaar 

Hein Bisschoff 85 jaar 

Will Vervuurt 83 jaar 

Els Habets-Peukens 89 jaar 

Frans Flekken 86 jaar 

Huub Noteborn 70 jaar 

Piet Sauren 88 jaar 

Juffrouw Rameckers 96 jaar 

Tonia Peukens-Luja 92 jaar 

Harry Crutzen 94 jaar 

Jo Jorissen 76 jaar 

Wen Schmetz 70 jaar 

Billa Bonten-van Meurs 82 jaar 

Anni Nießen-Mauel 85 jaar 

Albert Willems 77 jaar 

Angela Grivec 83 jaar 

Mia Kicken-Bisschops 91 jaar 

 

OVERLEDENEN BOCHOLTZ 

 

 

 

 

 

 

Maria Stauvermann-Vranken 91 jaar 

Margot Clignet-Dremmen 73 jaar 

Anna Winkens-Schrijvers 86 jaar 

Winand Dumont 91 jaar 

Wim Quaedvlieg 91 jaar 

Désirée Wenders-Janssen 45 jaar 

Hub Grooten 91 jaar 

Lei Vleugels 55 jaar 

Wiel Weijers 90 jaar 

Fred Beckers 54 jaar 

Riny Dumont-Jongen 73 jaar 

Mia Brauers-Pelzer 89 jaar 

Leny Hünen 94 jaar 

Lies Hoeppener-Lennertz 86 jaar 

Lucie Hursel-Stommen 87 jaar 

Willem Merx 17 jaar 
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Corry Schobbers-Gidding 76 jaar 

Piet Clignet 81 jaar 

Tiny Simonis-Lenz 84 jaar 

Tom Kunz 53 jaar 

Jeanne Spierts-Géron 92 jaar 

Piet Rademakers 87 jaar 

Sjaak Knops 57 jaar 

Ernestine Vincken-Nix 88 jaar 

Mieneke Vanhommerig-Widdershoven 87 jaar 

Annie Plompen 93 jaar 

 

OVERLEDENEN UBACHSBERG 
 

 

 

 

 

 

Jean Schneiders 79 jaar 

Maria Geraedts-Kleijnen 78 jaar 

Mia Jongen-Offermans 88 jaar 

Wiel Voncken 87 jaar 

Frans Voncken 89 jaar 

Annie Schaakxs-Haesen 87 jaar 

Mia Franssen-Moulen 82 jaar 

Bertien Zinzen-Maassen 82 jaar 

Thilla Janssen 77 jaar 

Annie Zinzen-Winkens 85 jaar 

Felicie Crombach-Borghans 92 jaar 

Nelly Kreutz-Kroese 86 jaar 

Hein Bemelmans 76 jaar 

Hub Hensgens 88 jaar 

Tonny Monsuwé-van Thoor 92 jaar 

Louisa Buijink-Senden 98 jaar 

John Franssen 55 jaar 

Lies van Rosmalen-Monsuwé 92 jaar 

In Memoriam   

Koster John Franssen 
Op 30 september hebben we in een volle kerk van 

Ubachsberg afscheid genomen van onze koster John 

Franssen. John was sinds dit voorjaar ernstig ziek en hij 

overleed na een moedig gedragen ziekbed op 55-jarige 

leeftijd. 

John heeft zich 7 jaar lang ingezet als koster van de 

Bernarduskerk (2010-2017). Hij deed dat steeds met veel 

liefde en toewijding. John had een hart van goud; 

wanneer hij iemand helpen kon, dan stond hij altijd voor 

je klaar. Ondanks alle wederwaardigheden van het 

leven bleef John steeds positief in het leven staan. Ook 

tijdens zijn ziek-zijn bleef hij vol vertrouwen op een 

goede afloop. “Alles kump good”, zei hij altijd met een 

glimlach op zijn gezicht… Lieve John, dank je wel voor 

al die fijne jaren van dienstbare inzet en hartelijke 

vriendschap. Blijf vanuit de hemel een oogje toezien op 

onze parochie op Gen Berg. We wensen je vrouw Jozé 

en je dochter Dunja heel veel sterkte toe voor de 

komende tijd. 

 

Diaken Albert Willems 
Op 4 oktober namen we in de kerk van Simpelveld 

afscheid van diaken Albert Willems, weduwnaar van 

Joke Nederpelt. In 1988 werd hij tot diaken gewijd en 

benoemd in Wijlre. Van 1999 tot 2008 was hij diaken-

assistent in Bocholtz. Hierna ging hij met emeritaat.  

Albert was als permanent diaken geliefd bij velen. Hij 

was van harte begaan met mensen die wat extra’s 

nodig hadden. Aan zieken en alleenstaanden gaf hij zijn 

tijd en volle aandacht. In Bocholtz heeft hij samen met 

pastoor Geurts een hele mooie tijd beleefd. Ook in 

Simpelveld bood hij vaak zijn helpende hand aan, met 

name in de meimaand bij het bidden van de rozenkrans 

aan de kapel Sterre der Zee. Na Pasen dit jaar voelde hij 

zich niet lekker en bleek hij ernstig ziek te zijn. 

Grootmoedig en in gelovig vertrouwen heeft hij zijn 

ziek-zijn aanvaard en zijn leven gelegd in Gods zorgende 

hand. Dankzij de liefdevolle zorgen van zijn beide 

dochters Judith en Astrid is hij thuis in zijn vertrouwde 

omgeving mogen sterven. Albert is 77 jaar geworden. 

Dank je wel, Albert, voor alle goede hulp. Moge de 

hemel de plek zijn waar je rusten mag in vrede, 

voorgoed. 

 

Kijk ook eens op  

www.parochiesimpelveld.nl 
ook voor de parochies Ubachsberg 

en Bocholtz 
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Bezoek onze adverteerders 

 Uw adres voor:  

aardappelen, groenten, fruit boerderijzuivel,  

ambachtelijk brood en gebak.  

Alle producten worden dagelijks dagvers geleverd. 

Tevens een ruim assortiment aan streekproducten 

en relatiegeschenken. 

Kijk voor onze wekelijkse aanbiedingen op 

facebook : Boerderijwinkel Gebr.Spee  
 

Boerderijwinkel Gebr. Spee  

Oude Schoolstraat 2a  

6367 HD Ubachsberg  

Tel./Fax 045-5750108  

Mail info@boerderijwinkelgebrspee.nl 
w.boerderijwinkelubachsberg.nl  
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Overleden  

 

SIMPELVELD 
 

28 september Albert Willems Jamarstraat 1  77 jaar 

 

5 oktober Angela Grivec Dorpstraat 19  83 jaar 

 

8 oktober Mia Kicken-Bisschops zorghuis de Eekhoorn  Kloosterstraat  91 jaar 

 

UBACHSBERG 
 

27 september John Franssen Mostardstraat 39  55 jaar 

 

9 oktober Lies van Rosmalen-Monsuwé Aldegondestraat 5  92 jaar 

 

BOCHOLTZ 
1 oktober Mieneke Vanhommerig-Widdershoven Kommerstraat 49c  87 jaar 

 

1 oktober Ernestine Vincken-Nix zorgcentrum Bocholtz  88 jaar 

 

9 oktober Annie Plompen zorgcentrum Bocholtz, v/h Wilhelminastraat  93 jaar 

 
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.  

KRONIEK 

 

 

SIMPELVELD 
30 september Luuk Kokkelmans  zoon van Bas Kokkelmans en Monique Kokkelmans-Peltzer  Zaunbrecherstraat 22 

 

UBACHSBERG 
 

23 september Thijme Haenen  zoon van Luke Haenen en Jill Haenen-Vrouwenraets  Kerkstraat 6a 

 

BOCHOLTZ 
 

24 september Merle Lange  dochter van Lars Lange en Simone Lange-Ubaghs  Groeneweg 12 

 

1 oktober Sara Juarez Ponce  dochter van Alberto Juarez Ponce en Petra Juarez Ponce-Philippi  Steenberg 71 

 

15 oktober Lukas Blunnel  zoon van Alex Blunnel en Diana van den Berg  Persoonstraat 8 

 

15 oktober Emma Blunnel  dochter van Alex Blunnel en Diana van den Berg  Persoonstaat 8 

 

15 oktober Stijn Wattel  zoon van Antwan Wattel en Ilona van den Berg  Groeneweg 49 

 

15 oktober Lieke Wattel  dochter van Antwan Wattel en Ilona van den Berg  Groeneweg 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 
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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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Het koor uit Bocholtz huldigde haar 

jubilarissen 
Op zondag 24 september j.l. zette het koor twee 

jubilarissen in het zonnetje, 

Sylvia Glezer en Theo Vaessen waren beide 25 jaar lid. 

“Een hele prestatie”, volgens pastoor Pisters in zijn 

feestpreek tijdens de H. Mis, die ter ere van de 

feestelingen om 10.00 uur (!) werd opgedragen in de 

door Jan Vaessen mooi versierde parochiekerk. In 

stralend weer werden de jubilarissen thuis (de Gracht 

Kerkrade) afgehaald. Het ‘Schäfers Sontagslied’ en het 

‘Jubilate’ klonken door de straten en verbaasde 

buurtbewoners kwamen slaperig naar buiten of 

schoven de gordijnen even opzij. De twee ontroerde 

leden boden daarna een kop koffie, een bonbonnetje 

en/of een ‘schnäpsje’ aan, waar gretig gebruik van 

gemaakt werd. 

Het was erg gezellig en een fluitsignaal van een van de 

oudere leden maakte hieraan een eind, want er moest 

naar Bocholtz vertrokken worden. Voor de kerk werd 

een erehaag gevormd en de jubilarissen met hun gevolg 

werden netjes door enkele bestuursleden en de 

vaandrig (met vlag natuurlijk) naar de voor hen 

gereserveerde plaatsen begeleid. Het werd een 

schitterende mis voor een goed gevulde kerk. Ook de 

interne huldiging was als vanouds. De voorzitter 

belichtte  de feestelingen uitvoerig en ze kregen het 

koorspeldje met het zilveren kroontje aangeboden, 

evenals de ‘groepsfoto’. Ook pastoor Pisters en Rajan 

Arulraj, onze toekomstige kapelaan, 

konden meegenieten van een lekkere 

koffietafel, die daarna volgde. 

De Jubilarissen Sylvia Glezer en Theo 

Vaessen willen iedereen hartelijk 

bedanken voor de vele felicitaties, 

bloemen, andere leuke attenties en 

vooral de mooie warme woorden die zij 

mochten ontvangen.  

Sint Maartensviering Bocholtz 
Vrijdag 17 november organiseren 

we in samenwerking met de 

basisschool de Sint Maartensviering 

in de kerk van Bocholtz. We starten 

om 18.00 uur in de kerk. Kom jij 

ook? 

Parochienieuws Bocholtz 

 

Het was overweldigend ! 

 

Graag willen wij iedereen van harte bedanken voor de 

vele felicitaties, attenties en aanwezigheid in de kerk 

t.g.v. ons 50-jarig huwelijksfeest. 

 

Het was geweldig . 

 

Winand en José Knops-Zegers, Bocholtz 

Vooraankondiging 
Op zondag 17 december 2017 (aanvang 
15.30 uur) organiseert Fanfare St Cecilia in 
de parochiekerk te Bocholtz 

haar tweejaarlijks kerstconcert. 

Deze keer met medewerking van een 
bevriend zangkoor uit het Oostenrijkse 
Flaurling en een Hackelbrettgruppe." 
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Laatste kans deelname  

“The Passion Simpelveld” 

 

 

Grijp je laatste kans op deelname aan The 
Passion Simpelveld! 
Zoals ze dat in reclameland zeggen: ‘wegens succes 

verlengd!’. De afgelopen weken hebben zich vele 

(hoofdrol-)spelers, koren, fanfares en harmonieën, 

muzikanten, dansers en andere multi-inzetbare burgers 

uit onze parochies gemeld voor deelname aan The 

Passion Simpelveld in 2018. En juist omdat het 

enthousiasme zo groot is en de aanmeldingen nog 

steeds binnen blijven komen, hebben we besloten om 

de inschrijftermijn eenmalig op te rekken naar 8 

november aanstaande. Dan sluit definitief je kans op 

deelname aan dit unieke evenement. 

 

Inmiddels hebben onze regisseur en dirigent in twee 

bijeenkomsten al audities en stemtesten gedaan en is er 

met de potentiële hoofdrolspelers een gesprek 

geweest. De deelnemers zijn laaiend enthousiast en bij 

het bespreken van de grote lijnen in het script krijgen 

ook wij als organisatie kippenvel.  Na het sluiten van de 

uiterste inschrijfdatum wordt een laatste bijeenkomst 

georganiseerd om opnieuw stemtesten en audities te 

doen, waarna we medio november daadwerkelijk met 

de koorrepetities zullen starten. 

 

Meedoen?  

Mail dan voor 8 november je naam en telefoonnummer 

naar thepassionsimpelveld@gmail.com en laat ons 

weten op welke wijze je wilt deelnemen aan The 

Passion Simpelveld! Ken je iemand anders die uitermate 

geschikt is om mee te doen? Attendeer hem of haar op 

deze laatste kans! 

 

Hopelijk tot gauw! 

De organisatie 

Pastoor René Pisters 

Pastoriestraat 15, 6369 AN Simpelveld  (vrij: maandag) 

T: 045-544 18 18   E:pisters@parochiesimpelveld.nl 
 

Kapelaan Rajan 

Past. Neujeanstraat 8, 6351 GK Bocholtz 

T: 045-544 12 52   E: snarul@icloud.com  

 

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

Ubachsberg 

Moogstraat 10, 6369 HC Simpelveld  

T:  045 – 544 3175  E: kpvhees@gmail.com 
 

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; 

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 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 28 november. Inleveren kopij tot 17 november. 

Opgeven van misintenties tot uiterlijk 21 november. 

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 
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