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maart 2018 5e jaargang nummer 51 

VASTENAKTIE 2018 

Dit jaar besteden we aandacht aan het projectplan van 

een inwoonster uit onze eigen parochie, Phia 

Oostenbach uit Simpelveld,  die in Ghana de “Stichting 

Afia” beheert. Dit jaar is het doel van onze Vastenaktie: 

Stage en leerplekken realiseren in de stad Obuasi ! 

Afgelopen jaren heeft  Afia&You (Stichting Afia) 

geïnvesteerd in de voortgang van het 

zelfvoorzieningsproject en het bouwen van een 

multifunctioneel gebouw met twee leslokalen.  

Obuasi ligt in het midden van Ghana , vanuit de 

hoofdstad Accra op enkele uren rijden over 

erbarmelijke wegen. Zoals op meer plekken op het 

platteland van Ghana heerst ook hier veel 

werkeloosheid waardoor jong volwassenen hun 

‘toekomst ‘ proberen te vinden in de hoofdstad Accra.  

De kinderen die de scholen bezoeken in en rondom 

Obuasi  hebben vaak geen toegang tot 

vervolgopleidingen, deze zijn nog te zeer beperkt. 

Afia&You zet zich al jaren in voor beter onderwijs en 

met name voor de minderbedeelde leerlingen.  

Het aanbieden van gericht en praktisch onderwijs zal 

het hoofddoel van de Stichting om armoede terug te 

dringen en zelfvoorziening te realiseren , naderbij 

brengen. 

Vandaar dat Afia&You de leerkrachten en leerlingen de 

mogelijkheden aanreikt om onderwijs in land- en 

tuinbouw, in praktische en theoretische kennis van 

kippenfarm en viskwekerij aan de omliggende Junior 

High scholen aan te bieden.  

In het kader van dit agrarisch onderwijs worden de 

leerlingen in staat gesteld praktische ervaring en 

theorie op te doen. 

In de huidige fase is het noodzakelijk om de twee 

lokalen in te richten als waardig leslokaal waarin 

leerlingen les krijgen en instructies ontvangen. Verder 

moeten er werktuigen en gereedschappen aangeschaft 

worden om het land te bewerken.  

De multifunctionele ruimte zal verder gebruikt worden 

voor onderwijs aan die mensen welke moeite hebben 

met de vaardigheden van lezen en schrijven.  Stichting 

Afia&You betrekt de parochianen en lokale bevolking 

bij dit gebeuren. In de afgelopen jaren  hebben zij mede 

door hun inbreng laten zien dat zo het 

meerjarenproject kans van slagen heeft. 

Onze Vastenaktie is bedoeld om het ontbrekende 

bedrag bijeen te brengen om dit project te doen slagen. 
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Bezoek onze adverteerders 

  

Valkenburgerweg 40 

6367 GW  Voerendaal 

Tel: 045 - 544 67 70 / Fax 045 - 544 67 71 

info@kickentechnischonderhoud.nl  

Lid van Uneto-Vni 

Centrale Verwarming, Luchtbehandeling, 

Sanitair, Brandertechniek, Gas/Oliestook 

mailto:info@kickentechnischonderhoud.nl
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Even iets minder voor een ander! 

Doe mee aan de 40 Dagen Challenge 

Vasten is altijd een bekend fenomeen geweest voor de 

katholieke kerk. Vastenactie nodigt iedereen uit om via 

de “40 dagen challenge” de uitdaging van het vasten 

aan te gaan. U bepaalt zelf welke uitdaging u met uzelf 

tijdens de vastenperiode aan wilt gaan. En welk bedrag 

u daarvoor gaat doneren als uw bijdrage aan het 

Ghanaproject van de parochies van Simpelveld, 

Bocholtz en Ubachsberg. Drink bijvoorbeeld 40 dagen 

geen frisdrank en doneer daarvoor 40 x € 1,- aan de 

Vastenactie. Of minder met het koekje bij de koffie en 

doneer daarvoor 40 x € 0,50 aan de Vastenactie. 

Het via uw challenge uitgespaarde geld kunt u 

overmaken naar bankrekening NL43 RABO 0147 5015 55 

t.n.v. Kerkbestuur o.v.v. Gift Ghana. Voor meer info kijk 

op: http://www.40-dagen.nl  

Activiteiten MOV in de Vastentijd  

Zaterdag 3 en zondag 4 maart 2018: aandacht voor 

Ghana en het Vastenactieproject tijdens de weekend-

vieringen in Simpelveld en Ubachsberg. Mevrouw Phia 

Oostenbach geeft tijdens de diensten informatie over 

het project. 

Donderdag 8 maart 2018: Solidariteitsmaaltijd van 17.30 

tot 19.30 uur in de pastorie van Ubachsberg. Achter in 

de kerk liggen inschrijfformulieren. U kunt zich ook   

opgeven via parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl  

Eigen bijdrage is 15 euro, te voldoen op de avond zelf.   

Zaterdag 10 maart 2018: Vastenactie-wandeling van 

Simpelveld naar Wittem. Start om 9.30 uur bij de 

parochiezaal aan de Pastoriestraat in Simpelveld. De 

verwachte aankomst is rond 11.30 uur in Wittem, waar 

koffie/thee en een broodje op de pelgrims wachten. 

Tijdens de wandeling houden we een paar keer kort stil 

om na te denken over vasten en Ghana. Terug met bus. 

Zaterdag 10 maart  en zondag 11 maart 2018: aandacht 

voor Ghana en het Vastenactieproject tijdens de 

weekend-vieringen in Bocholtz. Mevrouw Phia 

Oostenbach geeft tijdens de diensten informatie over 

het project. 

Zaterdag 10 maart 2018: na afloop van de misviering in 

Bocholtz: is er een verkoopactie van eigen gebak in het 

zaaltje onder de kerk van Bocholtz. De opbrengst is 

bestemd voor het Ghana-project van de drie parochies.  

 

Koffie en vlaai ten bate van de vastenactie 
Bij gelegenheid van halfvasten en de vastenactie is er 

op zaterdag 10 maart a.s. om 19.00 uur een H. Mis  in 

Bocholtz die zal worden opgeluisterd door gospelkoor 

“Vocal group together” uit Hoensbroek. In de mis 

wordt aandacht besteed aan het doel van de 

vastenactie van dit jaar, nl. de stichting Afia & You die 

zich inzet om diverse projecten in Ghana te realiseren. 

Na de mis is er een gezellige nazit in de parochiezaal, 

nabij de buitentrappen van de sacristie, met koffie, 

thee, fris en vlaai. De vlaai wordt gebakken en 

gesponsord door dames van Zij Actief. Wij danken de 

dames bij deze al van harte hiervoor. Tijdens de avond 

worden er foto’s getoond van Ghana en kunnen er ook 

spulletjes gekocht worden uit Ghana. Ook is er zoals 

gebruikelijk weer het “aantal paaseitjes in de pot 

raden”. De volledige opbrengst van deze avond zal ten 

goede komen aan het vastenactieproject. 

Alle parochianen uit Bocholtz, Simpelveld en 

Ubachsberg (en daarbuiten) zijn van harte welkom. 

Mensen die niet in de gelegenheid zijn om naar de 

parochiezaal te komen en toch iets willen geven, 

kunnen een gift deponeren in de melkbus of in de 

offerblokken in de kerk. Iedereen is van harte welkom! 

Diensten met Pasen: 
Simpelveld: 31 maart  Paaswake   20.00 uur 

 1 april      Paaszondag 11.00 uur 

 2 april    Paasmaandag 11.00 uur 

Bocholtz: 31 maart   Paaswake 20.00 uur 

 1 april     Paaszondag 11.00 uur 

 2 april   Paasmaandag 11.00 uur 

Ubachsberg: 31 maart  Paaswake 20.00 uur 

 1 april  Paaszondag 9.30 uur 

 2 april  Paasmaandag 9.30 uur 

Boeteviering: 

In de Goede Week op maandag, dinsdag of woens-

dag aan het begin van elke avondmis om 19.00 uur.  

http://www.40-dagen.nl
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Huispaaskaarsen 

Dit jaar kunt u wederom huispaaskaarsen bestellen 

(opgeven tot 12 maart). Het invulformulier ligt achter in 

de kerk. Vanaf Pasen kunt u de kaarsen ophalen en 

betalen in de kerk. 

Ziekencommunie aan huis 
Vrijdag 2 maart vanaf 9.30 ziekencommunie aan huis in 

parochiecluster Simpelveld Bocholtz Ubachsberg. 

Paaszaterdag brengen we de Paascommunie. 

Koffiedrinken na de mis 
Kom ook eens koffiedrinken na de mis 

op zondag 25 maart in de parochiezaal 

in Simpelveld. In de pastorie op 

Ubachsberg kunt u terecht op 3 maart. 

Koffiedrinken Bocholtz start na Pasen. Hoera ! 

Presentatiemissen  
De eerste communicanten van 

dit jaar presenteren zich aan de 

geloofsgemeenschap op de 

volgende data: 

Ubachsberg zaterdag 17 maart 

tijdens de H. Mis van 19.00 uur, 

Simpelveld zondag 18 maart 

tijdens de H. Mis van 11.00 uur en Bocholtz zaterdag 14 

april tijdens de H. Mis van 19.00 uur. 

Uitstapje vormelingen naar Rolduc 
Zondagmiddag 4 maart  brengen alle vormelingen van 

ons cluster een bezoek aan het Groot-Seminarie Rolduc, 

waar pastoor en kapelaan gestudeerd hebben. 

Er is een leuk programma samengesteld van sport en 

spel, rondleiding en afsluitende gebedsdienst. We 

wensen de jongens en meisjes een leuke middag toe. 

Misdienaars avond Rocca Gulpen 
Vrijdagavond 9 maart  gaan alle misdienaars en 

acolieten van Simpelveld Bocholtz en Ubachsberg voor 

de eerste keer gezamenlijk op stap. In het kader van de 

samenwerking zal dit in de toekomst wel vaker 

gebeuren. Enkele  ouders van de misdienaars van 

Simpelveld hebben deze keer een leuk uitje 

georganiseerd: Klimmen in Rocca Gulpen. Het wordt 

vast en zeker een spannende klimpartij. Fijn dat ook 

vele misdienaars en acolieten uit Bocholtz met ons 

meegaan. Super ! 

Beschikbaarheid Diaken van Hees  
Afgelopen 4 jaar heeft Karl van Hees met veel plezier 

zijn diensten verleend als diaken in ons parochiecluster.  

Daarnaast heeft hij ook uitgeholpen in het kostersteam 

van Simpelveld.  

Vanaf dit jaar is de situatie enigszins veranderd, daar 

zijn taak als diaken in Amstenrade-Jabeek-Bingelrade, 

waar hij sinds 2012 officieel door de bisschop is 

benoemd, meer tijd van hem vraagt, omdat de pastoor 

aldaar vanwege hoge leeftijd meer ondersteuning 

nodig heeft. 

Diaken Karl van Hees is daarom voorlopig helaas niet 

meer beschikbaar voor onze parochies. Wij danken hem 

voor zijn inzet en fijne samenwerking. Jammer dat hij bij 

ons een stapje terug moet doen, maar hij is in de 

toekomst altijd van harte welkom.  

Kinderzegen met doopouders 
Zondag 11 maart van 15.00 tot 16.00 uur nodigen we alle 

doopouders van afgelopen jaar uit op de pastorie van 

Ubachsberg voor een terugkom-moment. Alle kinderen 

ontvangen in de kerk een persoonlijke zegen met 

handoplegging en aansluitend is er nog een gezellig 

samenzijn met een presentje voor ieder kind. 

Doopouders van Simpelveld-Bocholtz-Ubachsberg zijn 

persoonlijk uitgenodigd voor deze middag. 

Gevraagd: Kronkeltakken  

(hazelaar, katjestakken, magnolia e.d.) voor versiering 

kerk Simpelveld. Grote, lange takken bij voorkeur. 

Doorgeven aan:  

parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl 

 

 

Parochienieuws Bocholtz 
Simpelveld Ubachsberg 

mailto:parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl
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Bezoek onze adverteerders 

 Onderlinge begrafenis- en crematievereniging  

HELPT ELKANDER  

Secretariaat: Irmstraat 43  

6369 VM Simpelveld  

tel: 045-5442476  

e-mail: helptelkander.simpelveld@hetnet.nl  

Wat zijn de voordelen:  
 Hoge uitkering: De uitkering bij overlijden bedraagt € 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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Kindernevendienst 

Op zondag 25 maart, 

Palmzondag, zullen de 

kinderen van groep 4  hun 

zelfgemaakte Palmpasen 

kruisen meenemen.  Alle 

kinderen zijn weer welkom in 

Simpelveld tijdens de H. Mis 

van 11.00 uur.  Wij hopen jullie met velen te mogen 

begroeten. (Psst niet vergeten: de paashaas komt 

tweede Paasdag na de Mis weer paaseitjes verstoppen in 

de tuin van de pastoor). 

The Passion Simpelveld 

Wat bijna een jaar 

geleden begon als een 

vurige wens van de 

jubilerende pastoor 

Pisters (in 2018 25 jaar 

priester), krijgt 

langzaam maar zeker 

gestalte. Een aantal 

weken geleden maakten 

wij via Facebook de 

leden van de band 

bekend, nu is het 

moment aangebroken 

om twee van de spelers bekend te maken, namelijk 

Pieter Nass die de rol van Jezus zal vertolken en Joes 

Brauers die de rol van Judas op zich neemt! Deze twee 

klasbakken staan te popelen om er samen met 

regisseur Erik Derikx en alle andere spelers iets 

ontzettends moois van te maken. Via onze 

Facebookpagina en d’r Troebadoer zullen wij het grote 

publiek blijven informeren over de voortgang van dit 

bijzondere en voor de parochies van Simpelveld, 

Ubachsberg en Bocholtz unieke project. 

Volg de activiteiten en de voortgang van “The Passion 

Simpelveld” via Facebook. En reserveer alvast de data 

in uw agenda ! Wordt vervolgd ! 

Ontdek je geloof 
Ontdek je geloof en kom 

kijken naar een boeiende 

filmreeks. Alle delen van de 

documentaire-serie 

Catholicism zijn los van 

elkaar te bekijken. Mocht u 

de eerste afleveringen 

gemist hebben, dan kunt u 

dus toch gewoon aansluiten voor deel 3 over “Het 

mysterie van God: Vader Zoon en Geest”. We hopen dat 

u met velen met ons op reis zult gaan door de 

fantastische wereld van ons katholieke geloof! 

Waar? Parochiezaal Simpelveld, tegenover de kerk. 

Wanneer? Woensdag 28 maart, van 20.00 uur tot 21.30 

uur (zaal open vanaf 19.45 uur).  

Vrijwillige bijdrage? € 1 voor de koffie. Afgelopen keer 

zijn er al heel wat mensen komen kijken.  

Bent u er nu ook bij ? Van harte welkom !  

Tim Nicolaije is uw gastheer. 

 

Kidsclub Ubachsberg  
Met Palmpasen 24 maart van 13.30 uur-15.00 uur zijn de 

kinderen van Ubachsberg welkom in de pastorie voor 

de Palmpasenviering. 

Gezinsmis Bocholtz 

Zaterdag 24 maart is 19.00 uur Gezinsmis Jacobuskerk 

Bocholtz. Dan worden de palmpasenkruisen gezegend. 

Voor jong en oud  

Voor de kinderen 

The Passion 

Simpelveld 

15/16 en 21/22/23 

september 2018 
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Donderdag 1 maart 

Voor de zieken van onze parochie; 

Zaterdag 3 maart 

Frans Flekken (o); 

Jrd. Adriana Voragen-Volkers en Maria 

Voragen-Lumeij (st); 

Clara Pelzer-Vliegen (o); 

Jrd. Keetje Packbier-Reijnders; 

Ouders Reijnders-Steinbusch en dochter 

Elly; 

Ouders Packbier-Schrijvers en zonen 

Johan en Wiel; 

Amoja Ashigidi-Onowasuaniomwan 

(moeder van Henriette Packbier); 

 

Zondag 4 maart 

Zwd. Maria Hameleers-Mullenders en jrd. 

Mathieu Hameleers; 

Will Vervuurt (o); 

Jrd. ouders Hub Bosch en Enny Bosch-

Direcks (st); 

Jrd. ouders Otto en Tieneke Lemke-

Eggen (st); 

Jrd. Peter Lemke en Henny Lemke-van 

Wageveld (st); 

Jrd. Jan Merx; 

Jrd.Mia Storms en ouders; 

Jrd.Johan en Tiny Merx-Bodelier; 

 

Dinsdag 6 maart 

1e jrd. Tiny Huppertz-Thomas; 

 

 

Donderdag 8 maart 

Jrd. Harrie en Annie Bisschoff-Hendriks; 

Zaterdag 10 maart 

Zwd. Nettie Vanhauttem-Loneus (o); 

1e jrd. Mia Kleijnen-Winthagen (o); 

Jrd. Pierre Lemmens en Corrie Lemmens-

Senden; 

Jrd. ouders Gabriel Nijholt en Gusti Nijholt

-Vliex (st); 

Jrd. Bertha Mertens-Vliexs (st); 

 

Zondag 11 maart 

Juffrouw Leentje Rameckers (o); 

Jrd. ouders Knols-Gulikers (st); 

Jrd. echtp. Roijen-Eijssen en zoon Egid 

(st); 

Jrd. Jan en Catharina Schmitz-Wauben 

(st); 

Tot dankzegging bgv 50 jarig huwelijk van 

Antonius Gielen en Annie Gielen-Cloudt, 

tevens voor ouders Gielen-Maassen en 

fam. en ouders Cloudt-Aben en fam.; 

Clara Pelzer-Vliegen 

(nms.woensdagmiddag gymclub); 

Ouders Ensink-Pisters en zoon Joop; 

Jrd. Harrie Hassert; 

René Schlechtriem (v.w.verjaardag) en 

voor wederzijdse grootouders; 

Dinsdag 13 maart 

Tonia Peukens-Luja (o); 

Jrd. ouders Heijenrath-Sommer en Jo 

Heijenrath (st); 

Fieny Bartholomé-Simon; 

 

Donderdag 15 maart 

Echtpaar Gotschalk-Knops (st); 

Frans Flekken (nms.bew.buurt); 

Zaterdag 17 maart 

Zwd. Annie Bodelier-Vliegen; 

Jo Leunissen (st); 

 

Zondag 18 maart 

1e jrd. Marianne Wouters-Joosten en jrd. 

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

Jrd. ouders Colleye-Pieters en fam. (st); 

Jrd. Pastoor Vreuls (st); 

Jrd. ouders Jongen-Boormans en Regina 

Boormans; 

Ouders Houppermans-Vijgen en Jos 

Houppermans; 

 

Dinsdag 20 maart 

Echtp. Huveneers-van Ophoven (st); 

Jrd. Mia Storms en ouders; 

Donderdag 22 maart 

Voor alle parochianen; 

 

Zaterdag 24 maart 

1e jrd. Leida Huppertz-Frakking (o); 

Jrd. Jup Horbach en kleinzoon Dave; 

Sjef Bodelier; 

 

Zondag 25 maart 

Piet Sauren (o); 

Jrd. ouders Brouwers-Knops (st); 

Hub Strouven; 

Ouders Vrusch-Vaessen en zoon Piet; 

 

Kerkdiensten parochie Sint Remigius 
Simpelveld 
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Viering Wereldgebedsdag 

 
 

 
 
Iedere eerste vrijdag in maart gaat op 

Wereldgebedsdag het gebed de wereld rond, elk jaar 

opnieuw, al bijna 100 jaar lang. Steeds bereidt een 

andere groep christenen de viering voor. Dit jaar 

nodigen de vrouwen uit Suriname ons uit te vieren 

rondom het thema ‘De goedheid van Gods 

schepping’ (Gen. 1: 1-31). 

De viering wordt in het Heuvelland gehouden op 

vrijdag 2 maart, om 15.00 uur in de Toeristenkerk te 

Gulpen. De organisatie en uitvoering is in handen van 

gemeenteleden en ds. Harrie de Reus van de 

protestantse gemeente kern Vaals-Gulpen, de afdeling 

Zij-Actief Zuid-Limburg en pastoor René Graat uit 

Banholt.  

Vocal Group Together o.l.v. Yvette Duzanson-

Richardson verleent medewerking aan de viering en 

zorgt voor enthousiasmerende zang.  

Na afloop is er koffie/thee met wat lekkers en 

gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te praten over 

de viering.  

Ieder is van harte welkom om deze bijzondere viering 

mee te vieren! Verdere info: ds. Harrie de Reus – 

dsdereus@ziggo.nl – 06 2028 0345 

Stille omgang Amsterdam 

 
Deze zal plaats vinden in de nacht van zaterdag 17 

maart op zondag 18 maart. Vertrokken wordt zaterdag 

17 maart rond 19.30 uur. Opstapplaats bushalte 

Wilhelminastraat te Bocholtz of Markt Simpelveld. 

Zondag morgen tegen 07.00 uur zullen we weer terug 

zijn. De deelname per persoon is € 24.00. Zij die mee 

willen gaan kunnen zich opgeven t/m vrijdag 9 maart  

2018 bij Frans Bastin, Oude Smedestraat 4 Bocholtz, tel. 

045 5443347. Ook pelgrims vanuit Simpelveld en 

Ubachsberg kunnen zich centraal opgeven bij dhr. 

Brauwers, Dorpstraat 10 Simpelveld. 

Algemeen 

Dinsdag 27 maart 

Voor de zieken van onze parochie; 

Donderdag 29 maart 

Giel en Bertha Xhonneux (st); 

 

Vrijdag 30 maart 

Zaterdag 31 maart 

Voor alle parochianen; 

Zondag 1 april 

Frits Ortmans (o); 

Piet Sauren (o); 

Harrie van Ool (o); 

Albert Willems (o); 

Jrd. Jan en Lies v.d. Linden-Hamers (st); 

Jrd. echtp. Habets-Rademakers (st); 

Jrd. Clara-Schielen-Hameleers (st); 

Jrd. ouders Vijgen-Huntjens en dochter 

Finy (st);  

Jrd. ouders Vliex-Demollin (st); 

Jrd. echtp. de Waal-Jongen en zoon Jacq. 

(st); 

Jrd. Giel en Bertha Xhonneux (st); 

Clara Pelzer-Vliegen (o); 

Jrd. ouders Cleuters-Claessens; 

Maandag 2 april 

Huub Noteborn (o); 

Jrd. ouders Vlieks-Rademakers (st); 

Jeu en Maria Kreuels-Vliex (st); 

Jrd. ouders Storms-Sijben, Math, Annie en 

Theo (st); 

Leden overl. leden van fanfare Eendracht 

Huls; 

Ben van der Weerden; 

mailto:dsdereus@ziggo.nl
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Vrijdag 2 maart 

Voor de levende en overleden leden van 

buurtvereniging Um der Paum; 

Echtp. Laeven-Contzen (st); 

 

Zaterdag 3 maart 

Jrd. echtg. Franssen-Bruls (st); 

Joep Vliex (o); 

Maria Jansen-Kohl; 

Marjo Lux-Zinzen; 
 

Zondag 4 maart 

Jrd. Math Huppertz (st); 

Jrd. Netje Toorens-Steinschuld (st); 

Jrd. familie Schneiders (st); 

Jrd. ouders Steinschuld-Jorissen; 
 

Maandag 5 maart 

Voor alle zieken uit onze Parochie; 
 

Vrijdag 9 maart 

Leo Senden en wederzijdse ouders 

Senden-Groten en Hupperetz-Mousset; 
 

Zaterdag 10 maart  

Jrd. ouders Stauvermann-Vranken; 

Harrie en Toke Deguelle-Berkers; 

Ouders Loo-Jaminon; 

Ouders Hünen-Huppertz en zonen (st); 

 

 

Zondag 11 maart 

Jrd. ouders Wiel en Agnes Muijrers-

Janssen, Marie José Bleylevens, Math 

van Bergen, dochter Agnes en zoon Bart 

(st); 

Jrd. Adèle Rokka-Höppener (st); 

Agnes Pelzer-Frohn (o); 

Winand Dumont; 

Maandag 12 maart 

Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw 

(st); 
 

Vrijdag 16 maart 

Mej. Derikx (st); 
 

Zaterdag 17 maart 

Jrd. Leo en Liza Huppertz (st); 

Jrd. Bleijlevens-Habets; 

Ernestine Vincken-Nix (o); 

Piet Rademakers (o); 

Ouders Thewissen-Höppener (st); 

 

Zondag 18 maart 

1e jrd. Willem Merx (o); 

Jan Weijers; 

Jan Hamers (o); 

Désirée Wenders-Janssen en Sjef 

Janssen; 

Ouders Vaessen-Grooten en zoon Lucas; 
 

Maandag 19 maart 

Voor de levende en overleden leden 

ouderen SOOS St. Joseph; 

Ouders Schnackers-Loo, zussen Ans en 

Lida en Ria Cuypers-Peters; 

Tiny Grooten-Slüper (o); 

Vrijdag 23 maart 

Rietje Andriolo-Starmans; 

Joep Hupperets; 
 

Zaterdag 24 maart  

Jrd. ouders Hünen-Huppertz (st); 

Jrd. Jo Bonten (st); 

Ouders Grooten-Hamers en dochter 

Wilma; 
 

Zondag 25 maart  

Corry Schobbers-Gidding (o); 

Echtp. Schrijvers-Wintgens (st); 
 

Maandag 26 maart 

Jrd. ouders Leunissen-Nijssen en jrd. 

ouders Cobben-Raumans; 

Leo Sparla en Fam. Sparla; 

Max Bauer; 

Ouders Knops-Jorissen, Hub, Albert en 

Enny; 
 

Donderdag 29 maart  

Clusterviering in Simpelveld  
 
 

Vrijdag 30 maart  

 

 

 

 

Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere 
Bocholtz 
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Overleden 
 

 

 

 

27 januari  Mayke Cobben verpleeghuis Molenpark Heerlen, v/h Hunsstr. 87 jaar 

 

 

4 februari  Annie Bodelier-Vliegen Dorpstraat 5b 87 jaar 

 

12 februari  Els Gehlen-Hünen Stationstraat 3b 92 jaar 

 

14 februari  Mia Cransveld-Ruijters zorgcentrum Bocholtz, v/h Molsberg 84 jaar 

 

Dat onze overleden dierbaren mogen verrijzen tot nieuw en eeuwig leven ! 

 

 

 

 

18 februari  Amber Bok dochter van Martijn Bok en Charlene Bok-Akse Grachterstraat 62 Kerkrade 

 

 

 

4 februari  Senn Barnstein zoon van Christian Barnstein en Sylvia Barnstein-Ramakers van den Hovestraat 15 

 

Welkom in onze Kerk.  

Gedoopt 

Zaterdag 31 maart  

Jrd. ouders Grooten-Bours (st); 

Jrd. Wiel en Mathieu Schrijvers (st); 

Sjaak Knops (o); 

Zondag 1 april  

Jrd. Cor Huppertz (st); 

Jrd. echtelieden Kessels-Krutzen (st); 

Jrd. Albert en Joke Willems-Nederpelt (st); 

Jrd. Piet Dumont; 

Jrd. Winand Aalmans; 

Ouders Stauvermann-Vranken; 

Hein Vanhommerig; 

Agnes Pelzer-Frohn (o); 

Désirée Wenders-Janssen en Sjef 

Janssen; 

Nora Steinbusch-Lennertz (o); 

Ouders Franssen-Zinken (st); 

Tiny Grooten-Slüper (st); 

Piet Juneman en wederzijdse ouders; 

Maandag 2 april  

Jrd. ouders v.d Linden-Höppener (st); 

Jrd. Mia Kaubo-Kaelen; 

Winand Dumont; 

Ger Heckmans (o); 

Chris en Mia Brauers-Pelzer; 
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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 

 

 

http://www.lei-schilderwerken.nl
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Zaterdag 3 maart 

Zwd. Mayke Cobben; 

1ste Jrd. Frans Voncken en als jrd. voor 

Agnes Voncken-Nix; 

Hein Bemelmans (o); 

Ouders Pieters-Groven; 

Jrd. ouders Lardinois-Souren (st.); 

Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 

 

 

Woensdag 7 maart 

Annie Franssen-Schijns; 

Ronald Bosten; 

Ouders Janssen-Schelen, zonen en 

schoonzonen; dochters en 

schoondochters en Harold; 

 

Zaterdag 10 maart 

Ouders van Rosmalen-Monsuwé; 

Jrd. Funs Haesen (st.); 

Jrd. Tiny Colen-Hartmans; 

Jrd. ouders Crombach-Hundscheidt 

(st.); 

Echtg. Bisschops-Engelen (st.); 

 

Woensdag 14 maart 

Annie Franssen-Schijns; 

Voor de zieken van de parochie; 

Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 

 

Zaterdag 17 maart 

Leo Ernes (o); 

Bertien Zinzen-Maassen (o); 

John Franssen (o); 

Math. en Rob Grooten nms. (Tiny en 

mam); 

Jrd. ouders Wiertz-Kreischer (st.); 

Jrd. ouders Klinkenberg-Meertens en 

t.i.v. dochter Els en de zonen Sjef en 

Eugène (st.); 

 

Woensdag 21 maart 

1ste Jrd. Annie Schaekxs-Haesen; 

Annie Franssen-Schijns; 

Jrd. Pastoor Jozef Crombag (st.); 

 

Zaterdag 24 maart 

Louise Buijink-Senden (o); 

Jan Janssen (o); 

Ouders Maassen-Smeets, zonen en 

dochters; 

Felicie Crombach-Borghans (nms 

buurtschap Colmont); 

Ouders Vaessen-Leunissen en overl. 

fam.; 

Jrd. Harie en Anneke Zinzen-Kleijnen; 

Ouders Herberichs-Conjaerts (st.); 

Ouders Sijben-Roijen (st.); 

 

Woensdag 28 maart 

Annie Franssen-Schijns; 

Ouders Pieters-Groven; 

Goede Vrijdag 30 maart 

 

Zaterdag 31 maart 

1ste Jrd. Mia Franssen-Moulen; 

Annie Zinzen-Winkens (o); 

Hub Hensgens (o); 

Jrd. echtg. Keulartz-Donners (st.); 

Jrd. ouders Habets-Delahaye (st.); 

Jrd. Bernardien Borghans (st.); 

 

Zondag 1 april 

Mia Klinkenberg-Clermont (o); 

Nellie Kreutz-Kroese (o); 

Ouders Paas-Stallenberg; 

 

Maandag 2 april 

Jan Janssen (o); 

Felicie Crombach-Borghans (o); 

Jrd. Lei Xhonneux; 

Jrd. ouders Bisschops-Wintgens (st.); 

Kerkdiensten parochie St. Bernardus 
Ubachsberg 
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Bezoek onze adverteerders 

  

Oude Schoolstraat 2c 

6367 HD Ubachsberg 

tel:045-5750108 

Mail: info@boerderijwinkelgebrspee.nl 

www.boerderijwinkelubachsberg.nl 

Laat u verassen en maak 

kennis met onze ambachtelijke 

producten op het gebied van 

AGF, Brood en Gebak, Vlees en 

Zuivel, en proef het verschil. 

kijk voor de wekelijkse aanbiedingen op onze 

website en/of facebook: Boerderijwinkel Gebr.Spee 

mailto:info@boerderijwinkelgebrspee.nl
http://www.boerderijwinkelubachsberg.nl
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Opnames gestart door de filmploeg van 

NPO Andere Tijden 

Dit jaar worden in het kader van het jubileum “25 jaar 

Priesterschap Pastoor Pisters” diverse filmopnames 

gemaakt binnen ons parochiecluster van activiteiten en 

gebeurtenissen die plaatsvinden doorheen het kerkelijk 

jaar en op een gewone werkdag van de pastoor. Ook 

van diverse Limburgse tradities binnen onze parochies 

zullen opnames worden gemaakt. 

Afgelopen Carnavalsdinsdag en Aswoensdag waren de 

eerste draaidagen; Op Goede Vrijdag is het vervolg. De 

uitzending is in de kerstvakantie van dit jaar. 

 

Programma Zangkoor St.Joseph  
Op zondag 11 maart zal het koor van Bocholtz, iets 

vervroegd, haar patroonsfeest vieren: St. Joseph. Het 

koor heeft waarschijnlijk de naam te danken aan de 

kleine nieuwe klok die in 1859 in Bocholtz door deken 

Aegidius Joseph Quodbach werd ‘gedoopt’ en 

toegewijd werd aan de H. Joseph én aan het feit dat de 

oprichting in maart (1865) was, de maand waarin toen 

de19e de belangrijkste datum was: het patroonsfeest 

van de heilige Joseph.  

Traditioneel gaat het koor na de mis naar het kerkhof 

waar ter ere van de overleden leden enkele stukken 

worden gezongen. 

Tijdens de mis wordt de St. Catharina-mis van 

Kerkradenaar Gerard Heijltjes (1906-1991) gezongen, die 

hij in 1979 aan het koor schonk. In 1968 begon hij aan 

deze mis en in 1979 voltooide hij de compositie met het 

Gloria. In november 1979 was hij present in de 

Bocholtzse kerk, bij de première van dit fraaie werk. 

Het koor staat onder leiding van dirigent Anton 

Kropivšek en aan het orgel zit Vincent Kusters.  

Verdere stukken zijn: Das Morgenrot van Robert Pracht 

(arr. A.Kropivšek), Go down Moses, een Amerikaanse  

Negero Spritual (bew. A.Kropivšek), Panis Angelicus 

van César Franck, Dank sei Dir, Herr  van Georg Friedrich 

Händel. 

Op het kerkhof zingt het koor: Frieden van Carl Closz 

(bew. Aloïs Frings), Wees gegroet Maria van Anton 

Kropivšek. 

Parochienieuws Bocholtz 

Met filmploeg bij 65 jarig bruidspaar Dautzenberg-Janssen 

De filmploeg: geluidsman, regisseur, cameraman, pastoor 
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Praktijk voor Fysiotherapie 
 

 

 

 

 

 Fysiotherapie 

 Osteopathie 

 McKenzie therapie 

 Sportrevalidatie 

 Massage 

 Rugscholing 

 Fysiofitness 

 RSI preventie 

 Manuele therapie 

 Cranio-sacrale therapie 

 Huisbezoeken 
 

Doctor Ottenstraat 48 | 6369 VP Simpelveld 

Telefoon: 045 544 18 17 

info@fysio-baggen.com | www.fysio-baggen.com 

 

Bezoek onze adverteerders 

 
 

Kijk ook eens op de website 
www.parochiesimpeldveld.nl 
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Pastoor René Pisters en dirigent Anton 

Kropivšek stelen de show in Bocholtz 
Op carnavalszaterdag in 1996 werd de ‘Dialec-Mes’ van 

Jeu Weijers, met teksten van koorlid Arnold Schleck, 

voor het eerst uitgevoerd in de kerk van Bocholtz. Een 

ensemble van de fanfare begeleidde toen het koor voor 

een stampvolle kerk. 

Op zaterdag 10 februari 2018 was het de 23ste keer en de 

respectievelijke pastoors, Keller, Geurts, Kerkhofs en 

Pierik gingen in de loop van de jaren zeer verschillend 

om met dit fenomeen. Pastoor Wiel Geurts was nog het 

meest optimistisch: “Ozze Herjot versjteet óch plat”, 

was zijn gemeende motivatie. Het ensemble van de 

fanfare is intussen vervangen door het orgel en men 

voegde aan de mis bekende liederen, voorzien van 

dialectteksten (ook van de hand van Arnold Schleck), 

toe. Als slotlied bleef ‘Bóches mie Bóches’ van Piet 

Voncken gehandhaafd. Maar de kerk is tegenwoordig 

bij lange na niet meer zo vol… Tijdens deze dienst is het 

ook de gewoonte dat de ‘grote’- , de ‘kleine’ prins en 

prinses, de sleutel van de kerk voor drie dagen 

symbolisch krijgen overhandigd. 

Pastoor Pisters had voor hen een nieuwigheid in petto. 

De drie kaarsen die zij moesten ontsteken aan het begin 

van de mis, waren voorzien van hun afbeelding. “De 

drie Koningen”, vroeg iemand zich af? Ze krijgen de 

kaarsen cadeau als ze op Aswoensdag de sleutel weer 

komen inleveren (met de hele carnavalsvereniging). 

René Pisters maakte op 10 februari jl. zijn rol als 

parochieherder meer dan waar en logenstrafte de 

bewering van em. bisschop Frans Wiertz in een recent 

interview met Christiaan van der Heijden, dat de 

carnavalsmis niet geëigend is om de mens(en) van het 

bestaansmysterie te doordringen. Alhoewel…. pastoor 

Pisters voelt de mensen áán in zijn parochie en probeert 

ze weer te interesseren in de kerk. Met de rood, geel en 

groene sjaal om, maakte hij er samen met het koor, een 

gedenkwaardige dienst van. Zijn preek, in de vorm van 

een gedicht, was humoristisch ’ernstig’ en stak goed in 

elkaar. Een applaus was het logische gevolg! Voor zover 

bekend, een unicum in Bocholtz. De mensen van de 

carnavalsvereniging (en natuurlijk ook de overige 

kerkgangers), wisten niet wat hen overkwam en zijn 

duidelijk in hun nopjes met zo’n typisch Limburgse 

papist. 

Op het eind van de dienst was er nog een verrassing. 

Dirigent Anton Kropivšek, die de opdracht had 

gekregen om samen met het koor en de aanwezigen, 

‘Geneet van ’t laeve’ (Sjef Diederen) te zingen, had zijn 

accordeon meegenomen en zette deze Limburgse 

evergreen, tot verrassing van alle aanwezigen, met 

verve in. Toen kon zelfs de pastoor het niet nalaten en 

sjoenkelde samen met de carnavalsvereniging op het 

priesterkoor tot de laatste tonen vervlogen waren. En 

weer klonk een dankbaar applaus….‘Dat is nou typisch 

Limburgs”, werd er gefluisterd, “een compliment”! 

Wat jammer dat op aswoensdag pastoor Pisters 

verhinderd was i.v.m. filmopnamen in Simpelveld voor 

het TV-programma Andere Tijden. Pastor de Haas nam 

de sleutels ‘gewoon’ weer in ontvangst na de mis, 

waarin de carnavalsvereniging bijna compleet 

vertegenwoordigd was. En dat is natuurlijk ook een 

compliment waard…. 

De koster beloofde de hoogheden dat ze de kaarsen 

alsnog zouden krijgen. 

Wim Possen, Bocholtz 

Parochienieuws Bocholtz 
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Dankwoord Kapelaan Rajan  

 
Ik maak graag van deze gelegenheid gebruik om mijn 

dankbaarheid te uiten naar de mensen toe die mij 

steeds hebben omringd en gesteund bij het tot stand 

komen van deze mooie dag. 

Dank aan onze emeritus bisschop Frans Wiertz  en onze 

hulpbisschop De Jong – voor hun liefdevolle zorg 

tijdens mijn priesteropleiding op Rolduc. 

Dank aan de Rector Hendriks, professoren van 

Grootseminarie Rolduc  en medewerkers van Rolduc. 

Dank aan Mgr. Vries, voor een mooie preek. Mgr. Vries 

was de rector van Rolduc toen ik hier naar Nederland 

kwam. Hij is een liefdevolle vader geweest voor mij. 

Dank aan mijn stagebegeleider - pastoor Miltenburg en 

aan parochianen van Heerlerheide – voor jullie 

liefdevolle hulp tijdens mijn stage. 

Dank aan de concelebranten van vandaag:  

Detlef Rohling, professor Grootseminarie Rolduc, 

Bernhard Hegge, spirituaal Grootseminarie Rolduc,  

George Dölle, kapelaan te Herten, Terrence Ragel, 

kapelaan te Sevenum, Thai Nguyen, kapelaan. 

Rev. Fr. Penno Raj van het bisdom Regensburg 

Duitsland 

Rev. Fr. Julius van het bisdom Regensburg Duitsland 

Rev. Fr. Arul Prabaharan van Leuven 

Rev. Fr. Joy van Leuven 

Rev. Fr. Savari Raj van Leuven 

Rev. Fr. Melwin van Utrecht 

 

Dank aan het kerkbestuur van Simpelveld-Bocholtz-

Ubachsberg. Jullie zijn al maandenlang bezig geweest 

met het voorbereiding van dit feest.  

Dank aan de kosters van onze parochie. 

Dank aan onze parochie medewerkers. 

Dank aan alle vrijwilligers – kerk schoonmaken en 

mooie versiering – ik vind het erg mooi dat jullie de kerk 

van binnen en ook buiten heel mooi versierd hebben. 

Dank aan Jan Vaessen en Marjo – voor de prachtige 

bloemversiering. 

Dank aan ons Acolietencollege onder leiding van Jan 

Vaessen – wij kunnen niets anders zeggen dan: 

Prachtig !!! 

Dank aan onze lectoren en kinderen die de voorbeden 

uitgesproken hebben. 

Kunnen jullie je voorstellen hoeveel koren deze mis 

vandaag hebben opgeluisterd ? 

Het is heel bijzonder – Wij hebben vandaag zes koren:  

St. Joseph Bocholtz en Harmonia Simpelveld 

Dirigent:Ton Kropivsek/Jean Lardinois (tevens organist) 

St. Joseph Arbeider Huls 

Dirigent: Fred Piepers, Gastorganist: Bart van Kerkvoort 

Dameskoor Morgenzang Bocholtz 

Dirigent: Bart van Kerkvoort, Gastorganist: Sandy 

Wijnands  

Bernarduskoor Ubachsberg 

Dirigent: Sandy Wijnands, Gastorganist: Bart van 

Kerkvoort 

Oud Berglijsters Ubachsberg 

Gastdirigent: Bart van Kerkvoort, Gastorganist: Sandy 

Wijnands. 

 

Ik hoop dat wij aan einde van deze mis nog een 

verrassing hebben van onze koren: namelijk het Ave 

Maria gezongen in mijn Tamil-moedertaal !!! 

Ik dank alle dirigenten, organisten en koorleden. Dank 

jullie wel. 

 

Dank aan alle parochianen van Simpelveld-Bocholtz-

Ubachsberg voor jullie zorg en hulp. 

Dank aan alle verenigingen van Simpelveld-Bocholtz- 

Ubachsberg. 

Jullie allen die hier aanwezig zijn om met mij deze grote 

vreugde van mijn eerste mis te vieren – dank ik hartelijk. 

Ik wil tot slot hartelijk danken onze pastoor Pisters voor 

zijn goede leiding tijdens mijn diaconale stage hier in 

deze parochies en zijn zorg voor mij. Jij hebt al 

maanden lang samen met vele parochianen heel veel 

voorbereid voor dit grote  feest. Dank je wel ! 

 

Kapelaan Rajan. 
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Impressie 1e  H. Mis kapelaan Rajan (foto’s zullen t.z.t op 

de website geplaatst worden). 

Met dank aan Til Kerckhoffs voor de mooie foto’s. 
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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  

 
 

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 27 maart. Inleveren kopij tot 16 maart. 

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 20 maart. 

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:  

€ 12,50 door de week en € 25,- weekend en feestdagen.  

COLOFON 

ACTIE KERKBALANS 2018  

 

Naam …………………………...…………………………. 

 

Straat ……………………………………………………… 

 

PC en Woonplaats ….……………………………………... 

 

Telefoon .………………. Email……..……………………. 

 

1. Doel van het formulier. 

 Aanmelden nieuwe betaler 

 Ik wil de parochie ondersteunen middels de 

kerkbijdrage. 

 Ik wil graag teruggebeld worden door een lid van het 

kerkbestuur. 

 Ik wil een bezoek van de pastoor/bezoekgroep 

 

2. Hoogte van het bedrag op jaarbasis. 

 Richtbedrag € 100,00 per jaar; per maand € 8,35 

 Ander bedrag nl, € …….. per jaar 

 

3. Termijnen van betaling. 

 Per maand O per kwartaal O per half jaar O per jaar 

 

4. Wijze van betalen 

 Ik regel zelf mijn betaling per periodieke 

overschrijving of telebankieren. 

 Ik machtig de bank tot het doen van een 

periodieke  overboeking 

Datum ondertekening:  

 

Handtekening: 

 

 

Formulier kunt u uitknippen en in de 

brievenbus van uw pastorie deponeren. 

Inleveren via Email kan ook: zie in 

colofon alle mailadressen. 

 

Pastoor en kerkbestuur danken u voor 

uw jaarlijkse donatie.  

mailto:pisters.pr@parochie-hremigius.nl
mailto:snarul@icloud.com

