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Uitvaartmogelijkheden binnen de parochie Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg
Het overlijden van een dierbaar persoon komt vaak onverwacht. Men moet een uitvaart regelen in een toch al
moeilijke tijd. Belangrijke keuzes moeten worden gemaakt: "Wil men een kerkelijke uitvaart of niet, wanneer en hoe?"
Is het dan niet goed om vooraf uw wensen aan de nabestaanden kenbaar te maken en schriftelijk vast te leggen?
Veelal wordt dit als pijnlijk ervaren en toch zal dit een steun voor de nabestaanden zijn.
Dit artikel biedt u de mogelijkheid dergelijke vragen binnen uw eigen familiekring te bespreken, zodat deze kennis
heeft van uw wensen en van de mogelijkheden binnen onze parochie.
Mogelijke vormen:
Per 1 november j.l. zijn er vanuit het bisdom Roermond nieuwe richtlijnen gegeven voor de viering van de uitvaart.
Binnen onze parochies hebben wij de keuze gemaakt voor de volgende mogelijkheden:
Uitvaart met een Eucharistieviering
De meest bekende vorm voor een uitvaart is die met een eucharistieviering. De heilige mis wordt opgedragen voor de
overledene door een priester. Deze mis kent een vaste opbouw: Openingsritus, liturgie van het woord, liturgie van het
altaar waarbij de heilige Communie aan de gelovigen wordt uitgedeeld en de laatste aanbeveling ten afscheid
('absoute', waarbij het lichaam van de overledene wordt gezegend met wijwater en wordt bewierookt). Aansluitend
volgt de begrafenis of de crematie.
Bij een uitvaart met eucharistieviering dient men strikter rekening te houden met de wereldwijde liturgische
gebruiken. Dit is de reden waarom meestal gekozen wordt voor het parochiekoor of een ander koor, welk met hun
repertoire een eucharistieviering kan opluisteren.
In deze viering is uiteraard ook (beperkte) ruimte voor eigen teksten om de uitvaart een persoonlijk tintje te geven, dit
gebeurt dan steeds in overleg.
NIEUW: Uitvaart tijdens een woord- en gebedsviering
Een tweede minder bekende vorm is een uitvaart tijdens een woord- en gebedsviering. De mogelijkheid tot een
persoonlijke invulling en de muziekkeuze is hierbij ruimer dan in een eucharistieviering. Deze viering wordt verzorgd
door één van de leden van het pastorale team.
Voor deze viering volgen wij de liturgie van het woord (Bijbellezingen en gebeden van de Kerk), waarna de laatste
aanbeveling ten afscheid volgt (er is bij deze viering geen Communie).
In deze viering is ook meer ruimte voor eigen teksten om de uitvaart vorm geven, dit gebeurt dan steeds in overleg.
Deze viering kan plaats vinden op de dag van de begrafenis of crematie.
Avondwake (momenteel in Simpelveld en Ubachsberg; in toekomst ook in Bocholtz)
Op de vooravond van een uitvaart kan ook een avondwake worden gehouden. Dit is een wake voor de overledene. De
viering wordt geleid door vrijwilligers uit de parochie. Deze vrijwilligers van de avondwakegroep bezoeken de
nabestaanden en stellen met hen deze viering samen.
Bij het samenstellen van de avondwake wordt rekening gehouden met persoonlijke wensen van de nabestaanden.
Ook worden steeds enkele gebeden van de Kerk gebruikt als verwijzing naar de verrijzenis en het voortbestaan in het
eeuwige leven.
Door gebruik te maken van één van bovenstaande vieringen in de kerk, heeft iedereen de gelegenheid afscheid te
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Welke kosten (per 1-1-2018) zijn verbonden aan deze
uitvaartvieringen?
Voor parochianen die voldoende deelnemen aan de
kerkbijdrage zijn deze vieringen gratis.
Eucharistieviering (met of zonder avondwake, excl.
koor/muziek): € 440,Woord– en gebedsviering (met of zonder avondwake,
excl. koor/muziek): € 440,-

blijven opkomen voor de minderbedeelden in eigen
omgeving.
Graag doet de werkgroep dan ook een beroep op u, om
deze actie te ondersteunen.

Wat kunt u doen?
Tijdens de actiedagen lang houdbare producten
doneren, die gebruikt worden om de noodzakelijke
voedselpakketten samen te stellen. Tijdens de
actiedagen treft u ‘boodschappenbriefjes’ aan met
suggesties. (zie ook onder aan dit artikel)

Nog vragen?
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met
Joop Heuts, telefoon 045-5442827 of met Pastoor René
Pisters via het centraal mailadres van onze parochies:
parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl

Maar ook:
Volle spaarkaarten van de Plus supermarkt
leveren voor de voedselbank €6,- per stuk op !!!!
De PAKKETZEGELS van de Plusmarkt die u in de
maanden november en december gratis ontvangt om
te sparen voor een boodschappenpakket kunt u
natuurlijk ook doneren tbv de voedselbank.
Volle spaarkaarten van diverse tankstations
kosten u niets, maar leveren wel geld op !

De
voedselbank
kan
DE-waardepunten
omwisselen voor koffie (deal met DE)

Ook in 2017 komt ons parochiecluster Simpelveld/
Ubachsberg weer in actie voor de voedselbank

Wat doet de voedselbank?

Soms
liggen
IRIS-cheques,
of
andere
waardebonnen al maaaaaaanden in de kast, bijna
vergeten zelfs, weet dan dat er medemensen zijn die
we hiermee een bijzonder groot plezier kunnen doen,
dat geldt ook voor ongebruikte entreekaartjes voor
pretparken, dierentuin of zwembad….
Waar en wanneer kunt u terecht?

“Dankzij de voedselbank kan ik groente en fruit eten,
dat is anders niet te betalen”, vertelt een alleenstaande
moeder met kinderen uit Parkstad. Voor haar en
honderden andere mensen in Limburg zijn de gratis
voedselpakketten van de voedselbank broodnodig.
Onder duidelijke voorwaarden kan iedereen, ongeacht
kleur, geloof, geslacht of leeftijd, van de diensten van
de voedselbank gebruik maken.

In Simpelveld:
Op vrijdag 8 december van 09.30 -18.30 uur en op
zaterdag 9 december van 09.30 -17 uur zijn vrijwilligers
in Plusmarkt Schouteten aanwezig om de actie voor de
voedselbank toe te lichten. Hier kunt u uw producten of
financiële bijdrage doneren.
In Ubachsberg:

In Zuid-Limburg ontvangen 500 gezinnen elke week
gratis een voedselpakket.

Hier worden de producten verzameld op de pastorie
waar op de volgende data en tijden vrijwilligers klaar
staan om uw bijdrage in ontvangst te kunnen nemen op

Voor meer info kijk op:

Dinsdag 28 november

www.voedselbanklimburg-zuid.nl

Zaterdag 2 december

Traditiegetrouw laten de parochies van Simpelveld en
Ubachsberg ook in 2017 hun sociale gezicht zien en

Dinsdag 5 december
Zaterdag 9 december
steeds van 10-12 uur
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Parochienieuws Simpelveld

Tot slot: Heeft u vragen, neem dan gerust contact op
met één van de werkgroepleden:

Kerstconcert mannenkoor David
Jo en Marlies Baggen

045 544 22 13
jobaggen@home.nl

Maria Schouteten

045 575 25 01
m.schouteten@kpnmail.nl

Joop Heuts

045 544 28 27
joopheuts@gmail.com

In één van de volgende edities van ons parochieblad
zullen wij u op de hoogte brengen van het resultaat van
de actie van 2017.

Op zondag 10 december om 17.30
uur is het jaarlijks kerstconcert van
mannenkoor
David
in
onze
parochiekerk. Zoals bij velen al
bekend werken het Simpelvelds
Mannenkoor
David
en
het
Mannenkoor
Lauwerkrans
uit
Mechelen nauw samen. Samen
geven ze op 10 december a.s. een kerstconcert in de
kerk van Simpelveld en op 17 december in de kerk te
Mechelen.
Ieder jaar proberen beide koren de
toehoorders
aangenaam
te
verrassen door een bijzonder koor of
solist uit te nodigen. Vaker hebben
ze een podium geboden aan jonge
talenten. Ook dit jaar zijn ze er weer
in geslaagd twee jonge muzikale
talenten uit te nodigen.

We gaan er weer met zijn allen voor !
Graag zien we u in Simpelveld in de Plusmarkt en op
Ubachsberg in de pastorie
De voedselbank kan de onderstaande producten
goed gebruiken.


kookpudding



koffie/thee



aardappelpuree



cervelaatworst aan een stuk



suiker



zoet beleg



rijst



blikgroenten



spliterwten, bonen, linzen



blikjes vis, paté, tomatenpuree enz.



blikjes smac, ham, knakworst

In Simpelveld treden op Amy Schillings en Pieter Nass,
mannenkoor Lauwerkrans uit Mechelen en Marcel
Konieczny, piano. Het geheel staat o.l.v. dirigent Jean
Lardinois.

Kindernevendienst

Kom je ook op zondag 3 december naar de Remigiuskerk in
Simpelveld om 11.00 uur? Wij hebben dan weer voor jullie

DOE MEE !
UW STEUN IS

Broodnodig !

een mooie kindernevendienst.
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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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waren er hartelijke woorden van pastoor Pisters, die
vooral ook wees op de fijne samenwerking tussen koor
en parochie.

Parochienieuws Simpelveld
Ubachsberg
OPROEP: Kosters gezocht
De kosters van Simpelveld en Ubachsberg zijn op zoek
naar uitbreiding van hun kostersteam. Wie voelt zich
geroepen om 1x per maand één volle week de dienst
van koster op zich te nemen? Meer info en aanmelding
bij de pastoor.

Zin in koffie ?

Daarna was er tijd voor alle zusterverenigingen,
sympathisanten van het koor en familieleden van de
jubilarissen om hen met dit mooie jubileum te
feliciteren. Hiervan werd op een overweldigende wijze
gebruik gemaakt.
Kortom, het koor Sint-Jozef-Arbeider van de Huls kan
op een fijne jubileumdag terugblikken.

Kom dan zaterdag 2 december na
de H. Mis van 19.00 uur naar de
pastorie in Ubachsberg.

Jubilarissen, leden, dirigent en bestuur zeggen dan ook
“DANKJEWEL” voor alle hartverwarmende momenten
die er op 5 november waren.

In Simpelveld zondag 3 december
na de H. Mis van 11.00 uur naar de
parochiezaal in Simpelveld.

Parochienieuws Bocholtz
Simpelveld Ubachsberg

U bent van harte welkom.

Ziekencommunie met de kerst
In verband met het rondbrengen van de
kerstcommunie op vrijdag 22 december, vervalt de
ziekencommunie op de eerste vrijdagen van december
en januari.

Parochienieuws Simpelveld
Dank jullie wel allemaal…….
De viering van het diamanten koorjubileum van GKZ
Sint-Jozef-Arbeider op zondag 05 november jl was een
waar hoogtepunt in de 60-jarige koorgeschiedenis.
Tijdens de drukbezochte Eucharistieviering die door ons
koor zelf op een prachtige wijze werd opgeluisterd
memoreerde Pastoor Pisters onder andere de vele
verdiensten van mede-oprichter en diamanten jubilaris
Hein Packbier. Voor hem was een felicitatiebrief
namens onze bisschop.
Nadat het koor met genodigden in het
verenigingslokaal “de Toekomst” van een welverdiende
lunch hadden genoten zette de voorzitter alle 14
jubilarissen op een gepaste wijze in het zonnetje. Ook

Wie niet op onze lijst staat, maar toch graag de
communie met kerst wil ontvangen, kan contact
opnemen met de kapelaan, zie colofon.

Heeft u nog aan de kerkbijdrage gedacht?
Het jaar loopt langzaam ten einde. Zoals elk jaar willen
wij u daarom eraan herinneren of u de kerkbijdrage al
heeft overgemaakt? Dan onze hartelijke dank hiervoor.
Nog niet overgemaakt? Mogen wij dan toch nog
rekenen op uw bijdrage, want wij kunnen uw steun
goed gebruiken.

Pastoor Pisters en het kerkbestuur.
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Kerkdiensten parochie Sint Remigius

Simpelveld
Vrijdag 1 december

Zaterdag 2 december

Jrd. Herman Schutz en Maria SchutzKersten (st);
Jrd. Theo Mertens (st);
Tonia Peukens-Luja (o);
Jrd. Ad Dikmans;
Jrd. ouders Widdershoven-Schuurman;

Dinsdag 19 december

Zondag 10 december

Overl. van familie Bisschoff-Colleye (st);

Echtp. Huveneers-van Ophoven (st);
Jrd. Jan Bosch;

Donderdag 21 december

Zaterdag 23 december
Jrd. Hubert en Maria Bessems-Keijdener
(st);
Jrd. ouders Johan en Betty LauvenbergSnakkers (st);
Jrd. ouders Meisters-Voncken (st);
Walter Blumenstein (st);
Leden en overl. leden KBO;
Fien Slangen-Geurts;
Jrd. Sjef Bruls;
Jrd. Piet Wings en wederz. ouders;

1e jrd. Willem Hurenkamp (o);
Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st);
Jrd. Jan Bemelmans;
Tiny Henssen-Loneus (o);
Juffrouw Leentje Rameckers (o);
Albert Willems (nms. kerkbestuur);
Ouders Spronck-Hacking;
Jrd. Henk Zieltjens en ouders;

Wiel Franzen;
Ouders Gerets-Vijgen, tevens voor Pierre
en Liza Vijgen;

Zondag 24 december

Zondag 3 december
Dinsdag 12 december
Jrd. Leonie Didden (st);
Ouders Otto en Tieneke Lemke-Eggen
(st);
Jrd Netty Vrusch-Faarts;
Frans Flekken (o);
Will Vervuurt (o);
Fam. Schnackers en fam. Bormans;
Wim Herberichs;
Jrd. Bernard Leunissen;

Voor alle parochianen;

Donderdag 14 december
Echtp. Gotschalk-Knops (st);
Jrd. ouders Wings-Frusch (st);

Zaterdag 16 december

Voor de zieken van onze parochie;

Jrd. echtp Gotschalk-Knops (st);
Frans Pelzer (o);
Christel Rabeling-Ruyters (o);
Kety Schrijvers-Lennartz (o);
Mia Kleijnen-Withagen (o);
Ria Maurmair-Vandeberg (o);
Jrd. Ger Wilhelmus;

Zaterdag 9 december

Zondag 17 december

Dinsdag 5 december
Ouders Talaga en zoon Waldek;

Donderdag 7 december

1e jrd. Trees Senden-Schoonbrood (o);
Ter ere van O.L.Vrouw (st);
Jrd. Zef Hamers (st);
Jrd. echtp. Lousberg-Brassé (st);

Wen Schmetz (o);
Ron Blezer en overl. familie;
Overledenen van fam. Vleugels;
Ambrosius Vincken en ouders VleugelsMertens;

Jrd. ouders Beckers-Vliex (st);
Math en Rob Grooten (nms. Tiny en
mam);
Mia Storms en familie;
Werner Wierts;
Miel Nicolaije;
Jozef en Tiny Nicolaije-Grosjean en Henk
en Monica Nicolaije-Ng;

Maandag 25 december

Will Vervuurt (o);
Ouders Genders-Bonten;
Jrd. ouders Jeanny en Jo DautzenbergSchiffelers (st);
Leo Kleijnen (nms. bew. buurt);
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Ouders Johan Lennartz-Eggen en
schoondochter Jessy en Hub
Vermeeren en ouders;
Huub Noteborn (o);
Hein Bisschoff (o);
Sjef Frijns;
Piet Sauren (o);
Harrie van Ool (o);
Frits Ortmans (o);
Albert Willems (o);
Aloys en Mia Kicken-Bisschops (o);
Jan en Dienie Coerver-Vliegen en zoon
Ralf;
Anny Haan-Simons;
Math Mennens;
Ouders Houppermans-Vijgen en Jos
Houppermans;
Nico Delno;
Ouders Piet en Mimi Offermans-Frijns
en Irene Coenen;
Ouders Houbiers-Vaessen;
Jo Leunissen en Hub Schröder (st);
Harrie Otten;
Jrd. Sjef Houben en zoontjes en ouders
Houben-Ploumen en ouders MaasPricken;
Fam. Jacobs-Heuts en fam. Luja–Haan;

Wiel en Johanna Meijers-Houben en
dochter Annie;
Clara Schielen-Hameleers;
Fam. Laumen-Grooten en fam. Bardoul
-Schiffelers;

Dinsdag 26 december

Traditiegetrouw
startten
beide
grote
muziekverenigingen, Zangkoor Harmonia en Harmonie
St Caecilia, hun Caeciliadag op 26 november j.l. met het
opluisteren van de eucharistieviering in Simpelveld.
Alvorens de jubilarissen in het zonnetje werden gezet
door hun beider voorzitters, werd er in de kerk een

Donderdag 28 december
Giel en Bertha Xhonneux (st);

Zaterdag 30 december

Jrd. Patrick Habets (st);
Jeu en Maria Kreuels-Vliex (st);
Joep Meijers en ouders MeijersHermans en ouders Vleugels-Cloot (st);
Maria Wouters-Joosten (o);
Walter Blumenstein;
Peter Wolkenar;
Ben Starmans;
Angela Grivec (o);
Don Grosjean en overl. familie;
Intenties van uit de Lourdesgrot
Hellingbos;
Louisa Ploumen-Schins;
Carl Schings;
Jozef en Tiny Nicolaije-Grosjean en
Henk en Monica Nicolaije-Ng;
Harry Rademakers en ouders PelzerHesemans;

Miniconcert met Harmonie St. Caecilia

Leonia Bleijlevens-Pelzer en ouders
Bleijlevens-Souren en Lena Souren;

Zwd. Paula Budie-Vleugels;
Mia Muijtjens-Luja (o);
Frans Flekken (o);
Jrd. Nol Lommen, tevens voor ouders
Lommen-Roden en fam. FranssenSmelzer;
Jrd. Wiel Bindels

Zondag 31 december
Hub Strouven;
Frits Ortmans (nms. buurt Sougnezstr.);
Jo Ploumen-Höppener;
Tot dankzegging;
Fam. Hollanders-Dautzenberg;
Jozef en Tiny Nicolaije-Grosjean en
Henk en Monica Nicolaije-Ng;

miniconcert gepresenteerd. De Harmonie nam plaats
nabij het preekgestoelte en het koor zong vanaf het
oksaal. Zangkoor Harmonia voerde de Kleine Orgelsolo
Messe uit van Joseph Haydn.
De harmonie speelde onder andere bij de intrede en bij
de afsluiting. U kon onder andere genieten van delen
uit Suite L'Arlésienne van Georges Bizet en de paso
doble Pilar Sáez (zie foto).

Parochienieuws Bocholtz
Simpelveld Ubachsberg
Opbrengst collecte
De collecte voor Wereldmissiedag heeft de
bedragen opgebracht van: Simpelveld: € 688,79;
Bocholtz: € 342,40 en Ubachsberg: 145,16
De opbrengst van de Nationale Jongerencollecte
bedraagt in Simpelveld: € 299,50 en in Ubachsberg:
€ 56,78.
Hartelijk dank voor uw gaven.
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Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere
Bocholtz
maandag en vrijdag 18.40 uur
dagkapel

Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw
(st);
Jrd. ouders van Loo-Hendriks (st);

Maandag 18 december

Zaterdag 9 december

Vrijdag 22 december

Vrijdag 1 december
Echtp. Laeven-Contzen (st)

Zaterdag 2 december

Zwd Joep Vliex;
1e jrd. Winand Dumont;
Fred Beckers (o);
Leny Hünen;
Maria Jansen-Kohl;
Jrd. ouders Donners-van Putten (st);
Marijke Franssen-Lenz, echtpaar LenzRhoen en overleden kinderen;
Jrd. ouders Ruijschop-Janssen;
Jrd. ouders Joseph en Anna HuppertzBrouns;
Ouders Grond-Scheeren en dochter Bella;

Zondag 3 december

Voor de jeugd;

Martin Hamers en wederzijdse ouders;

Jrd. Wim Quadvlieg;
Toke Dequelle-Berkers (o);
1e jrd.Désirée Wenders-Janssen en Sjef
Janssen (o);
Sjaak Knops (o);
Jrd. ouders Vanweersch-Beckers;
Jrd. ouders Bindels-Vanweersch;

Zondag 10 december

Jrd. Louise Schijen-Vanweersch (st);
Jrd. ouders Grooten-Vandenbooren (st);

Maandag 11 december
Jrd. Johan Vogelers (st);

Vrijdag 15 december
Ouders Knops-Jorissen, Hub, Albert en
Enny;

Zaterdag 23 december
Liselotte Hoeppener-Lennertz (o);
Wiel Schrijvers (st);
Jrd. ouders Senden-de la Rosette (st);

Zondag 24 december

Maria Jansen-Kohl;
Hub en Mia Heijenrath-Vleugels (st);
Jrd. Leo Sparla (st);
Anton Dumont, Keetje Dumont-Vleugels,
Tiny Windelen-Hilkens en Mathieu
Volders, Lena Volders-Sauren;
Theo Eussen;
Giel en Tiny van Loo;

Zaterdag 16 december

Kees Houben (o);
Jrd. Marjo Lux-Zinzen;
Jrd. Jo van der Leeuw (st);
Jrd. Joep en Tineke Spelthaen-van Loo;
Ouders Höppener-Didden;

Zwd Ger Heckmans;
Hub Clignet (o);
Jo en Finy Bertram-Duizings en overleden
leden Fam. Duizings-Royen;
Ouders Henssen-Schmetz en zoon Jo;
Piet Rademakers (o);
8e jrd. Michel Beckers;

Maandag 4 december

Zondag 17 december

Voor alle zieken van onze parochie;

Vrijdag 8 december

Ter intentie van onze parochie;
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Ernest Voncken;
Winand Dumont (o);
Ouders Knops-Jorissen, Hub, Albert en
Enny;
Desirée Wenders-Janssen en Sjef
Janssen (o);
Jrd. Jan Ortmans;
Piet Stommen (o);
Kees Houben (o);
Ouders Jongen-Plessen;
Hans Heijenrath en ouders Cor Reinders
en Anna Hamers;
Agnes Hamers-Prevos en ouders Johan
en Maria Hamers-Lucassen;

Ouders Vaessen Packbier, zoon Frans en
dochter Marriet;
Fam. Kaul en fam Raaimakers;
Ouders Wolters-Vluggen, zoon Peter
Wolters en ouders Dumont-Huntjens;

Maandag 25 december

Jan Weijers (o);
Willem Merx (o);
Herman Stauvermann;
Liesje Loneus-Hamers, zoon Peter en
schoonzoon Wim;
Leny Hünen;
Jacob Nicolaye;
Hein Vanhommerig;
Joseph en Anna Huppertz-Brouns;
Liza en Leo Huppertz;
Pierre Keulders;
Jrd. Anne-Marie Sluijsmans en Wim
Sluijsmans;

Dinsdag 26 december
Ouders Thewissen-Höppener;
Ouders Stauvermann-Vranken;
Bella Jorissen-Grond;
Ouders Schoonbrood-Vliegen;
Frans Mennens;
Mia Brauers-Pelzer (o);
Fam. v.d. Linden-Höppener;
Echtp. Rokka-Höppener (st);
Ouders Höppener-Didden (st);
Sjeng Habets (st);
Ouders Schrijvers-Meis, zoon Leo en
dochter Billa;
Jrd. ouders Hensgens-Dauven (st);
Mia Kaubo-Kaelen;
Ouders Steinschuld-Jorissen en Mevr.
Netje Toorens-Steinschuld;
Ouders Vaessen-Packbier, zoon Frans en
dochter Marriet;
Ernestine Vincken-Nix (o);
Jrd. Trautje Weijers-Schleijpen, kinderen
en kleinkinderen;
Zef Merx en zoon Ruud;
Lambert Vanhommerig;
Peter Francot;

Uitvoeringen met Kerstmis door
Kerkelijk Zangkoor St. Joseph
Traditiegetrouw zal het koor onder leiding van dirigent
Anton Kropivšek met kerstmis een uitgebreid
repertoire in de sfeervolle kerk ten gehore brengen.
Aan het orgel zit zoals gewoonlijk Bart van Kerkvoort.
Voorafgaand aan de nachtmis zal het koor een scala
van bekende kerstliederen, afwisselend met de
kerkgangers die Nederlandstalige liedjes mee kunnen
zingen, ten gehore brengen. Er zal gekozen worden uit:
Es blüt eine Rose, Gegrüssest seist du Maria, Maria
Wiegenlied,
Sanctus
uit
de
Tsjechische
Weihnachtsmesse, Messiah Bright Morningstar,
Weinacht-Weihnacht en Resonet in Laudibus.

Theo Eussen;
Huub Lemmens, Jordy Hodiamont ;
Ouders Grond-Schoonbrood;

Vrijdag 29 december
Echtp. Franssen-Bruls (st);
Ouders Bertram-le Griep;

Zaterdag 30 december
Piet Stommen (o);

Zondag 31 december

met medewerking van een viertal blazers, weerklinken.
Bart Vroomen, (?) (trombone) en verder Patrick,
Raymond en Kai Spelthaen (trompet), zullen de
kerkbezoekers, als eerbetoon aan de vorig jaar
overleden collega Ruud Merx, verrassen met hun
feestelijke en sfeervolle begeleiding. Het verdere
programma voor deze mis op tweede kerstdag is
hetzelfde als tijdens de nachtmis.
Het koor, de dirigent en alle medewerkers, wensen u
alvast gezegende, mooie en vredevolle kerstdagen toe.

Vooraankondiging:
Eerste H. Mis kapelaan Rajan

Tijdens de nachtmis zal, buiten de vaste gezangen van
de Pastoral-Messe van Ignatius Reimann, o.a. Stille Nacht,
het nieuw ingestudeerde stuk Jul jul stalande jul
(Zweden), Tui sunt Coeli, Transeamus, Heiligste Nacht
en het Tochter Zion klinken.

Op zondag 18 februari 2018 (1e zondag van de
vastentijd) zal kapelaan Rajan zijn plechtige 1e H. Mis
opdragen. Gekozen is om voor heel het parochiecluster
Simpelveld-Bocholtz-Ubachsberg één feestelijke H.Mis
te houden en wel in de Jacobuskerk te Bocholtz om
11.00 uur. Gelieve deze datum alvast vrij te houden in
uw agenda.

Op tweede kerstdag, tijdens de mis van 11.00 uur zal de
schitterende Turmbläser- Messe van Fridolin Limbacher

PS 28 januari 2018 wordt kapelaan Rajan in zijn
thuisbisdom in India tot priester gewijd.
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Bezoek onze adverteerders

Lei’s
schilderwerken

UW VOETEN GOED VERZORGD?
LOPENDE RECLAME VOOR MIJ!
Uw T.C.I. gediplomeerde
Pedicure staat voor:

Voor binnen- / buitenwerk
en onderhoud

Kwalitatief perfecte scholing!
Professionaliteit!
Vakmanschap!

Tel: 045-5440548
06-55168447

Mevr: A.M.H.Maesen
Tel: 06-47 51 26 37

Quelle 24
6351 AW Bocholtz

Ook bij U aan huis,
ZONDER meerprijs!!

www.lei-schilderwerken.nl

FIJNE FEESTDAGEN TOEGEWENST
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Kerkdiensten parochie St. Bernardus
Ubachsberg
Zaterdag 2 december

Mireille Steinbusch en wederzijdse
grootouders;
Ouders Herberichs-Conjaerts (st.);
Jrd. Leo Senden (st.);

Woensdag 20 december
Zwd. Mia Klinkenberg-Clermont;
Louisa Buijink-Senden (o);
Bertien Zinzen-Maassen (o);
Hein Bemelmans (o);
Wiel Wiertz;
Ouders Franssen-Vliegen; dochter
Fieny en de zonen Sjeng, Harrie, Ben
en Leo (st.);
Jrd. ouders Kleijnen-Starmans (st.);

Woensdag 6 december

Annie Franssen-Schijns;
Voor de zieken van de parochie;

Zaterdag 23 december
Fam. Stijns-Kallen (st.);

Zondag 24 december
Annie Franssen-Schijns;
Ronald Bosten;

Zaterdag 9 december
1ste

Jrd. Jean Schneiders;
Frans Voncken (o);
Wiel Voncken (o);
Ouders Crutzen-Pieters en ouders
Crutzen;
Joseph Cleuters (st.);
Jrd. ouders Prumpeler-Groven;
Echtg. Bisschops-Engelen (st.);

Woensdag 13 december

Annie Zinzen-Winkens (o);
Hub Hensgens (o);
Leo Franssen;
Ouders Ubaghs-Steinbusch en
kinderen;
Zus Els Klinkenberg en t.i.v. haar broers
Sjef en Eugène;
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);

Maandag 25 december

Dinsdag 26 december

Thilla Janssen (o);
Felicie Crombach-Borghans (o);
Ouders Souren-Noteborn, zonen Wiel,
Ben, Johan, Mai, Sjef, Hub, Leo en de
dochters Wieske en Lieske;
Math Vaessen;
Maria Bosch-Moonen (verj.) en Zef
Bosch;
Hub en Anneke Aelmans-Voncken;
Nicola Hutschemaekers, ouders MarellCoenen zonen Fons, Math en dochter
Annie;
Ouders Hamers-Schijns en ouders
Luxen-Feyen;
Ouders Beckers-Packbier,
schoondochters en schoonzonen;
Ouders Janssen-Scheelen, zonen,
dochter, schoonzonen, schoondochters
en Harold;
Leo en Anny Voncken-Keulartz (verj.
Leo);
Huub van Wissen en ouders HuynenDormans;
Anneke Engelen-Hollands;

Woensdag 27 december

Annie Franssen-Schijns;
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);

Zaterdag 30 december
Annie Franssen-Schijns;
Jrd. echtg. Habets-Ritzen (st.);

Zaterdag 16 december
Zwd. Jan Janssen;
Mia Klinkenberg-Clermont (brt.
Mostardstraat);
Jac. Dautzenberg;

1ste Jrd. Maria Geraedts-Kleijnen;
Mia Klinkenberg-Clermont (brt.
Mostardstraat);
John Franssen (o);
Ger Ernes;
Ouders Pieters-Groven;
Overl. ouders Kreutz-Vliegen;
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Weekend H. Familie
19:00 Volkszang
Voor de zieken van de parochie;
Voor alle gestorvenen van de parochie;

Zondag 31 december
Voor alle overledenen van afgelopen
jaar;

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
24 oktober

Giel Brabant

St. Remigiusstraat 65

59 jaar

10 november

Paula Budie-Vleugels

Markt 74

83 jaar

16 november

Martin Toonen

Hamboskliniek Kerkrade (v/h Rodeput)

81 jaar

25 oktober

Mia Klinkenberg-Clermont

Mostardstraat 26

77 jaar

4 november

Jan Janssen

Minnegardsweg 40

75 jaar

21 oktober

Joep Vliex

Baneheiderweg 34

94 jaar

24 oktober

Hilde Kramer-Compans

Op de Klinkert 15

84 jaar

25 oktober

Ger Heckmans

De Slag 11

60 jaar

12 november

Jan Hamers

Reinert 3

77 jaar

20 november

Yvonne Beuseker-Timmerman

Kommerstraat 49 L

80 jaar

21 november

Annie Frijns-Lenders

Emmastraat 15

81 jaar

Rechtgezet: Toke Deguelle-Berkers (89jr) stond niet vermeld in vorig parochieblad in namenlijst Allerzielen:
Zij is op 31 januari overleden en vanuit de kerk van Bocholtz begraven op 4 februari 2017.

Gedoopt
5 november

Luuk Vincken

zoon van Guido Vincken en Irene Vincken-Laeven

Loretostraat 5

18 november

Famke Geron

dochter van Chislain Geron en Heidi Weijers

Diddenstraat 39

28 oktober

Julia Hermans

dochter van Rudie Hermans en Marie-Ange Grooten

Baneheiderweg 35 B

19 november

Noud van Wagenveld zoon van Kevin van Wagenveld en Mariëlla de Boorder

Prickart 16

25 november

Tim Bosch

Min. Ruijsstraat 60

zoon van Nick Bosch en Tanja Bosch-Geelen

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.
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Raymond Spork

Praktijk voor Fysiotherapie

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



Manuele therapie



Cranio-sacrale therapie



Huisbezoeken

Altijd leuke aanbiedingen

Installatiebedrijf RAYMOND SPORK
Vroenhofstraat 5
6369 AP SIMPELVELD
Telefoon: 045 - 544 03 72

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

Doctor Ottenstraat 48 | 6369 VP Simpelveld
Telefoon: 045 544 18 17
info@fysio-baggen.com | www.fysio-baggen.com
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Parochienieuws Bocholtz
Simpelveld Ubachsberg
Adventsactie Congo

Nieuwe tarieven per 1-1-2018
Op advies van het bisdom worden de tarieven jaarlijks
bijgewerkt:
Omschrijving

Bedrag

Bedrag oud

nieuw
Eenvoudige dienst door de week

€ 12,50

€ 10,-

€ 25,-

€ 20,-

€ 275,-

€ 250,-

€ 440,-

€ 400,-

€ 440,-

€ 400,-

€ 440,-

€ 400,-

(leesmis)
Eucharistieviering op
zaterdagavond of zondag
Jubileumdiensten die niet tijdens

Klooster Wittem is als redemptoristenklooster nauw
verbonden met redemptoristen elders in de wereld,
zoals in Congo. Daar proberen een vijftigtal Afrikaanse
redemptoristen in parochies en projecten de mensen
een beter leven te geven in een land geteisterd door
oorlog en corruptie. Gezien de economische en sociale
toestand in Congo hebben zij voor hun sociale
projecten steun nodig van anderen.
Een van de projecten is gericht op arme meisjes die
vaak uit onwetendheid zwanger raken en dan met hun

de reguliere week- zaterdag- of
zondagsmissen worden
gehouden
Huwelijksmis, inclusief
voorbereiding
Uitvaartmis, inclusief
vooravondmis of avondwake
Uitvaartdienst in de parochiekerk
in de vorm van een woord- en
gebedsdienst, inclusief
vooravondmis of avondwake
Bijdrage voor begeleiding naar

€ 60,-

€ 50,-

€ 175,-

€ 150,-

€ 440,-

€ 400,-

begraafplaats na een
voorafgaande kerkdienst
Bijdrage voor begeleiding naar
crematorium na een

kind alleen gelaten worden. In drie parochies worden
naaiateliers opgezet, zodat deze jonge, zeer kwetsbare
alleenstaande moeders een vak kunnen leren en zo in
hun onderhoud kunnen voorzien. We zijn blij dat dit
moeder- en kindproject de steun heeft gekregen van de
Adventsactie, die vervolgens rekent op steun vanuit de
Nederlandse samenleving.

voorafgaande kerkdienst
Bijdrage voor begeleiding van een
parochiepriester / diaken in een
crematorium zonder

In het 1e adventsweekend zal Guus Prevoo iets over het
project vertellen en houden we een extra (deur-)
collecte voor dit goede doel.

voorafgaande eredienst

Minimum kerkbijdrage per jaar
voor vrijstelling / korting
voor uitvaart / huwelijk

Ook in Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg
ondersteunen wij deze bisschoppelijke adventsactie.

€ 100,-

€ 90,-

€ 8,33 per

€ 7,50 per

maand

maand

Uitgebreide tarieflijst met uitleg en andere informatie
kunt u vinden op onze gezamenlijke website:

www.parochiesimpelveld.nl
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Parochienieuws Simpelveld
Op zondag 26 november 2017 werden door Kerkelijk
Zangkoor Harmonia maar liefst zes jubilarissen in het
zonnetje gezet, te weten:
Diamanten jubilaris Frits Lennartz (tenor), Gouden
jubilaris Wilma van de Weijer (alt), Robijnen jubilarissen
Maria Mulleneers (alt) en Harry Wetzels (tenor) en de
Zilveren jubilarissen Helma Kleijnen (sopraan) en Anne
Limpens (sopraan).
De feestdag begon traditiegetrouw in de parochiekerk
met een hoogmis om 11.00 uur, die het koor, samen met
Harmonie St. Caecilia, opluisterde. Harmonia zong o.l.v.
dirigent Jean Lardinois en met orgelbegeleiding van
Paul Huijts de Missa brevis in B-dur van J. Haydn. Na de
mis werd een bezoek gebracht aan het kerkhof, waar
de overleden leden van beide verenigingen werden
herdacht. Aansluitend gingen de koorleden naar
verenigingslokaal Oud Zumpelveld, waar de interne
huldiging van de jubilarissen heeft plaatsgevonden.
Frits Lennartz.
Frits trad zestig jaar geleden in het
voetspoor van zijn vader Johan en werd zodoende lid
van Harmonia. Hij had altijd al veel interesse in muziek
en was zelfs een tijdje lid van de harmonie. Frits zong in
eerste instantie bij de baritons, maar op aandringen van
dirigent Eric Hermans kwam hij bij de tenoren terecht.
Frits was maar liefst 34 jaar lid van het bestuur, waar hij
enige tijd de functie van penningmeester vervulde. Hij

vlnr: Frits Lennartz, Anne Limpens, Helma Kleijnen, Maria Mulleneers, Wilma van de Weijer en Harry Wetzels

kijkt met veel voldoening op deze periode terug en
herinnert zich als hoogtepunten uitvoeringen van der
Vogelhändler en de monumentale Krönungsmesse van
Mozart, waarin hij ook de solopartij vertolkte. Tot slot
prijst Frits de bijzonder goede sfeer in het koor. Vooral
de saamhorigheid en verdraagzaamheid onderling ziet
hij als uiterst positieve punten.
Wilma van de Weijer.
Nadat Wilma vanuit Brabant
naar Simpelveld was verhuisd, werd ze door toenmalig
voorzitster Mia Boltong benaderd om te zingen bij
Harmonia. Omdat ze met vier zusjes samen gezongen
had in Brabant was dit een natuurlijke stap voor haar.
Zo kwam ze in 1967 bij het koor, waar ze een
behoorlijke staat van dienst opbouwde.

Ze was maar liefst 14 jaar lid van het bestuur. Toen
dirigent Jan Mertens de muziekcommissie instelde,
werd ze daar meteen lid van. En die functie vervult ze
nog steeds.
Verder regelt ze de formaliteiten bij begrafenismissen
en bericht ze de leden hierover. Behalve haar passie
voor het zingen maakt ze ook nog tijd vrij om te
sporten, te wandelen, te fietsen en een kaartje te
leggen. Als bijzondere uitvoerin-gen noemt ze de
Carmina Burana en de combinatie van koor en
harmonie, wat zij altijd als heel feestelijk ervaart.
Maria Mulleneers. Maria kwam na de zomervakantie
van 1977 bij het koor. Zij woonde pas in Simpelveld en
wilde graag contact met andere mensen om zodoende
snel in te burgeren. Daarom vond ze het koor ideaal.
Overigens viel de appel niet ver van de boom, want
haar vader zong ook in diverse koren. Maria, die altijd in
het onderwijs heeft gewerkt, is ook nog met andere
dingen druk bezig: bestuurslid E.H.B.O., als lid van het
reanimatienetwerk en verder besteedt ze nog veel tijd
aan fietsen en wandelen.
Maria, die haar partij zingt bij de alten, herinnert zich als
bijzondere uitvoeringen o.a. de Carmina Burana, het
Requiem van Gabriël Fauré (met John Bröcheler), de
uitvoeringen bij de Butler Academy en vooral The
Armed Man van Karl Jenkins. De afwisseling van
religieuze en wereldlijke muziek vindt ze ideaal. Tot slot
hecht ze veel belang aan de goede sfeer die er in het
koor heerst.
Harry Wetzels. Via studiegenoot John Dassen kwam
Harry bij Harmonia terecht, waar hij de gelederen van
de tenoren versterkte. Hij komt al veertig jaar trouw
naar de repetities en uitvoeringen, ondanks het feit dat
hij in Voerendaal woont. Hij bekleedde acht jaar de
functie van voorzitter, waar hij met voldoening op
terugkijkt.
Hoogtepunten uit die periode waren voor hem de
concerten in Trier, Antwerpen en Groningen. En
natuurlijk het 150-jarig koorjubileum. Ook staan nog in
zijn geheugen gegrift de Wenenreis en de uitvoeringen
van het Requiem van Fauré en de Carmina Burana.
Behalve het zingen als hobby (hij heeft nog altijd
zangles!) is fotografie zijn grote passie. Hij volgt daarin
cursussen en is lid van de fotoclub te Heerlerbaan. Tot
slot benadrukt hij dat gezelligheid in de vereniging een
grote bindende factor is. Daarom zien we hem na
afloop van de repetitie steevast plaatsnemen aan de
vaste kaarttafel om een kaartje te leggen.
Helma Kleijnen. Als kind al zong Helma in diverse
jeugdkoortjes. Daarbij speelde ze ook piano en
mandoline. De muzikale draad werd weer serieus
opgepakt toen ze in 1992 lid werd van Harmonia. Ze
volgde zangles bij Olga Stucker en Harrie Dieteren, die
tevens oprichter en dirigent was van het Limburgs
Operakoor. Hiervan werd ze lid in 1994 en heeft ze
deelgenomen aan talloze concertuitvoeringen, veelal
opera’s. Het waren grote spektakelstukken waaronder
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Boris Godounov, Carmen, La Traviata, Carmina Burana,
Nabucco e.a.
Bij Harmonia maakte Helma ook deel uit van het
kleinkoor. Zij heeft dit als een geweldige tijd ervaren.
Helaas heeft ze de laatste jaren door het nalaten van de
mobiliteit moeten afhaken. Wel is ze nog steeds (samen
met echtgenoot Hub) actief op het parochiekantoor
voor misbestellingen etc. Waar Helma met veel plezier
op terugblikt zijn de repetities,de reisjes van het
kleinkoor, de reis naar Trier en vooral de onderlinge
vriendschapsbanden. En als niet te vergeten
hoogtepunt de recente kerstuitvoering in de Butler
Academy. Zij hoopt dat dit in de toekomst zal worden
voortgezet.
Anne Limpens. Vijfentwintig jaar geleden werd Anne
door koster Nicolaije gepolst om bij het koor te komen,
maar het definitieve zetje werd toch gegeven door Mia
Kalthof. Zodoende kwam ze, samen met Helma
Kleijnen, bij de sopranen terecht. Dat zingen haar
grootste hobby is, staat buiten kijf. Zo heeft ze zangles
gehad bij Hans Scheijen en heeft ze jarenlang gezongen
bij het Nederlands-Vlaams operakoor. Ook ballet en
toneelspelen hadden haar belangstelling. Verder is ze
nog actief als lectrice en voorleesmoeder bij De
Schakel.
Gevraagd naar hoogtepunten uit haar 25-jarig
koorverleden noemt ze de Wenenreis en vooral alle
hoogtijdagen met mooie missen en prachtig orgelspel.

Deze dienst zal muzikaal/vocaal opgeluisterd worden
door Hans Scheijen (bas), ondersteund door drie
sopranen en een organist. Afgesloten zal worden met
het gezamenlijk zingen van het mijnwerkerslied “Glück
Auf”
Na de dienst gaan wij samen naar de kapel waarbij per
mijn afzonderlijk aandacht besteed wordt aan de
verongelukte mijnwerkers. De plechtigheid eindigt met
de “Last Post” en het leggen van een bloemstuk bij de
gedenkmuur. Na afloop is er wederom gelegenheid
elkaar te ontmoeten in de recreatiezaal van Relim, waar
onder het genot van een kop koffie oude herinneringen
uit het mijnverleden opgehaald kunnen worden. Van
harte uitnodigend: Martin Herbergs, tel: 045 – 5440101.

Wij wensen al onze
adverteerders
EEN ZALIG KERSTFEEST

EN EEN VOORSPOEDIG 2018
Bedankt voor jullie steun
Pastoor Pisters en

Terwinselen
De Barbaraviering en herdenking van de 1.475
omgekomen
mijnwerkers
bij
de
Limburgse
steenkoolmijnen vindt dit jaar plaats op zaterdag 2
december.
Deze viering en herdenking vindt plaats bij Relim,
gelegen naast de Gedachteniskapel, op het terrein van
de voormalige staatsmijn Wilhelmina te Terwinselen.
Om 10.00 uur zal pastoor René Graat in
de recreatiezaal van Relim een H.Mis
opdragen, ter ere van St. Barbara,
patrones van de mijnwerkers ter
nagedachtenis van alle op hun werkplek
verongelukte
mijnwerkers,
zowel
bovengronds als ondergronds
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kerkbestuur

ADRESSEN

Heilige Missen met Kerstmis

Pastoor René Pisters
Pastoriestraat 15, 6369 AN Simpelveld
(vrij: maandag)
T: 045-544 18 18
E:pisters@parochiesimpelveld.nl

Simpelveld
24-dec

Gezinsviering

17.00 uur

Kapelaan Rajan
Past. Neujeanstraat 8, 6351 GK Bocholtz
T: 045-544 12 52
E: snarul@icloud.com

Kerstavondviering 19.30 uur
25-dec

1ste Kerstdag

11.00 uur

26-dec

2de Kerstdag

9.45 uur

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

Bocholtz

24-dec
25-dec
26-dec

Gezinsviering

18.15 uur

Nachtmis

24.00 uur

1ste Kerstdag

11.00 uur

de

2 Kerstdag

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

11.00 uur

Ubachsberg
24-dec

Kinderkerstviering 18.15 uur
Kerstavondviering 20.45 uur

25-dec

1ste Kerstdag

9.45 uur

26-dec

2de Kerstdag

11.00 uur

Nieuwjaarsreceptie nieuwe opzet
In het kader van de vergevorderde bestuurlijke
samenwerking tussen de parochies Simpelveld,
Bocholtz en Ubachsberg is er voortaan nog maar één
gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van pastoraal team
en kerkbestuur.
Elk jaar is één van de drie parochies aan de beurt waar
we als één grote geloofsgemeenschap gezamenlijk de
eucharistie vieren en waar we aansluitend ook de
receptie houden voor onze vrijwilligers, parochianen en
afgevaardigden van verenigingen.
In de twee andere parochies vervalt dan de eucharistie
op nieuwjaarsdag, maar is er wel een eucharistieviering
op oudejaarsdag.
Tevens is besloten de receptie niet meer te houden in
de pastorie of parochiezaal, maar in een plaatselijke
horecagelegenheid.
1 januari 2018 mag Bocholtz de spits afbijten. Om 11.00
uur vieren we de eucharistie in de Jacobuskerk.
Aansluitend is iedereen welkom in Café Oud Bocholtz
tegenover de kerk, om elkaar nieuwjaar te wensen.
Om 13.30 uur sluiten we de receptie af.
Pastoraal team en kerkbestuur wenst u allen een goede
voorbereiding op Kerstmis en alvast zegenrijke
feestdagen.

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
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 27 december. Inleveren kopij tot 15 december.
Opgeven van misintenties tot uiterlijk 19 december.
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 t/m 31 dec.
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