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januari 2019 6e jaargang nummer 61 

Terugblik op 2018 met “The Passion Simpelveld” als hoogtepunt 
 

“Meneer pastoor, wat was ‘The Passion Simpelveld’ een prachtig evenement !” 

“Wat was dat een mooi feest rondom uw 25-jarig priesterjubileum” 

“Wat heeft u veel mensen op de been gebracht” 

“Wat hebben wij genoten van het Lijdensverhaal van Jezus in een modern jasje” 

“Het verhaal van The Passion heeft mij opnieuw aan het denken gezet” 

“U heeft jong en oud weten te boeien” 

“The Passion heeft onze drie parochies meer samen gebracht” 

“Uw project heeft een enorme uitstraling teweeg gebracht, ook buiten uw parochiegrenzen” 

“De kerk moet vaker zulke evenementen organiseren om de jeugd erbij te betrekken” 

“Evenementen bieden de mogelijkheden om het geloof ook buiten de kerk met anderen te delen” 

“Ga zo voort, vernieuwing is wat de kerk van nu ook nodig heeft” 

“Het kerkbestuur kan veel beter haar geld investeren in zulke projecten, dan enkel in het onderhoud van de 

gebouwen” 

“The Passion heeft alle hoge verwachtingen overtroffen!  Het heeft ons van begin tot einde geraakt !  

 Hoe kunnen we als jong gezin meedoen met de kerkbijdrage?” 

Pastoors horen bescheiden te zijn, maar zo’n complimenten doen toch goed.  

En het mag ons ook aan het denken zetten.  

Hoe gaan we ons geld uitgeven in de komende periode? 

Gezien het grote succes van “The Passion Simpelveld 2018” hebben we besloten om hier een vervolg aan te geven. 

Hoe en wanneer ? Dat blijft nog even een verrassing. 

Als kerk zijn we graag gastvrij. Iedereen is welkom. De deur staat altijd open en we willen graag verder op weg gaan 

met onze nieuwe projecten, zoals “The Passion Simpelveld”, een coproductie van de gezamenlijke parochies van 

Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg. 

Maar, dat kan alleen maar als zoveel mogelijk parochianen hun steentje willen meebetalen. De kerk leeft van wat u als 

parochiaan wilt geven. Het is een vrijwillige bijdrage. Niets is verplicht, maar zonder uw steun kan de parochie haar 

werk niet blijven doen.   

Zonder uw bijdrage kunnen we nieuwe projecten, zoals “The 

Passion Simpelveld”, niet organiseren en wederom tot een succes 

maken.  

Steun ons een maak jaarlijks een bijdrage over naar een 

rekeningnummer van uw plaatselijke parochie (zie colofon 

achterzijde): onder vermelding van “Kerkbijdrage”.  

In de komende kerstperiode en in de hele maand januari doen we 

een beroep op uw goedgeefsheid. Mogen we ook op u rekenen? 

Met passionele groet, namens het kerkbestuur, René Pisters, pastoor  
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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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H. Mis op Nieuwjaarsdag in Ubachsberg 

Kerkkoren St. Joseph en St. Bernardus zingen samen! 

We gaan het nieuwe jaar feestelijk beginnen op 1 januari 

om elf uur met een gezamenlijke opluistering van de H. 

Mis door de kerkelijke zangkoren St. Joseph van 

Bocholtz en St. Bernardus van Ubachsberg. 

Het is de bedoeling dat er afwisselend in Simpelveld, 

Bocholtz en Ubachsberg een Nieuwjaarsmis wordt 

opgeluisterd, waarna er de gelegenheid is voor de 

parochianen om de priesters en het kerkbestuur te 

treffen en elkaar een voorspoedig Nieuwjaar te wensen.  

We vormen samen tenslotte een federatie. Op 1 januari 

2019 is Ubachsberg aan de beurt. 

De volgende werken zullen uitgevoerd worden:  

*Vaste gezangen uit de Pastorale Messe van Ignaz 

Reimann. 

*Intredezang: Haec Dies van Joh. Algra. 

*Tussenzang: Come Thou Almighty King van Wesley. 

*Tijdens de offerande: Ave Verum van Mozart 

*Tijdens de communie: Verleih uns Frieden van 

Mendelsohn 

* Onze dirigent Sandy Wijnands zal samen met Jan 

van Os tijdens de communie het Arioso (Dank Sei Dir 

Herr) van Händel ten gehore brengen 

*Als slotlied staat Cantate Domino van Gretchaninoff 

op het programma. 

Dirigent: Sandy Wijnands. Organist: John Frank. 

Alvast een fijne jaarwisseling en een gezond en 

voorspoedig 2019 wenst u GKZ. St. Bernardus 

Ubachsberg. 

Nieuwjaarsreceptie Pastoor, kapelaan en 

kerkbestuur 
Op 1 januari om 11.00 uur vieren we gezamenlijk de 

eucharistie in de Bernarduskerk te Ubachsberg. 

Aansluitend is iedereen welkom in Zaal “Le 

Montagnard” tegenover de kerk, om elkaar een zalig 

nieuwjaar te wensen. Om 13.30 uur sluiten we de 

receptie af. 

Langs deze weg willen we al onze parochianen  

en parochievrijwilligers met name uitnodigen, alsook 

afgevaardigden van onze verenigingen, om samen het 

glas te heffen op het nieuwe jaar. 

Pastoraal team en kerkbestuur wensen u allen een 

gezegend en gelukkig 2019 

Kribkes kijken  
Onze kerststalbouwers hebben zoals ieder jaar weer de 

handen uit de mouwen gestoken.  

Het resultaat is weer geweldig. Niet alleen de kerststal, 

maar ook de overige kerstversiering is weer prachtig als 

vanouds. U kunt zich hiervan overtuigen tijdens de 

extra opening van onze kerken.  

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

2de Kerstdag. In al onze drie parochiekerken van 14.00 

tot 16.00 uur. In Simpelveld daarnaast ook zaterdag 29 

en zondag 30 december dezelfde tijd. 

Parochienieuws Simpelveld - Bocholtz-
Ubachsberg 

Rectificatie 
1e Kerstdag is de Mis in Ubachsberg om 9.45 uur  

(en niet om 9.30 uur) 

Oudejaarsavond is de Mis in Simpelveld om 17.30  

(en niet om 19.00 uur) 

In het vorige parochieblad stond de verkeerde tijd ver-

meld. Sorry ! 
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Bezoek onze adverteerders 

 

 

VUURWERK!!!! 
 

Te bestellen in onze winkel of webshop. 
 

Bezoek onze website voor onze 

SUPERAANBIEDINGEN. 
 

VERKOOP  

28-29-31 December. 
 

PRETTIGE FEESTDAGEN. 
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Ziekencommunie 
In januari wordt er geen communie rondgebracht. 

Eerstvolgende keer is 1 februari. 

Vormsel  
Dit schooljaar wordt het Vormsel toegediend door 

vicaris Dré Franssen. 

Vrijdag 18 januari in Simpelveld en vrijdag 25 januari in 

Bocholtz, telkens om 19.00 uur. In Simpelveld zijn er 30 

vormelingen en in Bocholtz 33. 

Bidden wij voor de jongens en meisjes uit groep 8: dat 

Gods Geest hen enthousiast mag maken voor de dingen 

van God.  

Van harte proficiat aan onderstaande jongeren: 

Vormelingen Bocholtz 
Judith Alleleijn 

Ingo Brouns 

Gwyn Bulles 

Rilana Deguelle 

Dylan Donners 

Nico Franssen 

Dean Geelen 

Ninthe Geerdes 

Mette Goossens 

Guy Grooten 

Solange  Grooten 

Senna Hodiamont 

Evi Hounjet 

Finn Hounjet 

Floris Janssen 

Zoë Lankhorst 

Sophie Leerssen 

Sem Loo van  

Thijs Meuwissen 

Myrthe Moers 

Inke Ortmans 

Lis Otten 

Sharon Peters 

Nina Philipp 

Noah Ramakers 

Milan Schmets 

Mika Sleijpen 

Loyd Smeets 

Ester Smeijsters 

Staf Souren 

Jaro Spaubeek 

Tijn Vaessen 

Simon Waelen 

 

Vormelingen Simpelveld   
Yannick Aretz 

Chalina Blaauw 

Tom Bodelier  

Sophie Bonten 

Karin Dodemond  

Pim Erkens 

Lars Görtzen  

Sanne Handels 

Karlijn Hendrickx 

Cas Hommers  

Mary-Lynn Housen 

Sietse Knobbe  

Luuk Laeven 

Jorrit Lamberts 

Mitch Loneus 

Kas Loo van 

Kyan Moonen 

Luc Mullenders 

Lars Odekerken 

Evie Philips 

Daliya Roebroeks 

Lonne Rutten 

Jort Schoffelen 

Levi Schouteten 

Isa Vleugels 

Twan Vleugels 

Jelle Voorham 

Jurre Wachelder 

Nora Willems 

Daan Zinken 

Parochienieuws Simpelveld - Bocholtz-
Ubachsberg 



Pagina 6 

 

 

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".  

 

mailto:helptelkander.simpelveld@hetnet.nl%20
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Koffiedrinken 

In het nieuwe jaar staan de dames van de koffiegroep 

weer voor u klaar met lekkere koffie en iets lekkers 

erbij. Wij hopen u ook in 2019 weer met vele te mogen 

begroeten. 

Bocholtz: zondag 13 januari na de mis van 9.30 uur. 

Simpelveld: zondag 27 januari na de mis van 11.00 uur. 

Ubachsberg: zaterdag 2 februari na de mis van 19.00 

uur. 

Opgeven misintenties  

voor Bocholtz Simpelveld en Ubachsberg  
U kunt misintenties opgeven via e-mail, website of via 

briefje in de brievenbus van de pastorie.  

Maandag en vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur kunt u in  

Simpelveld terecht voor het opgeven van misintenties 

en stichtingen. Dinsdag tussen 10 en 12 uur in 

Ubachsberg. Dinsdag en donderdag in Bocholtz tussen 

9.30 en 12.00 uur. 

Misintenties via e-mail of website worden door de 

medewerkers van het parochiekantoor steeds 

bevestigd. Mocht u geen bevestiging ontvangen, meld  

het dan. Misintenties opgegeven via telebankieren zien 

wij te laat, dus liever via de website of e-mail.  

Het parochiekantoor is tussen kerst en 

nieuwjaar gesloten  

 

De medewerkers van het 

parochiekantoor wensen u  

een gezegend en gezond 

Nieuwjaar 

 

 

Op zondag 6 januari om 11.00 uur is er weer een 

kindernevendienst in de Remigiuskerk Simpelveld.  

We vieren dan het feest van Driekoningen. Zoals altijd 

hopen wij veel kinderen te mogen begroeten. Met 

name de communicanten van 2019 worden allemaal 

verwacht om deel te nemen ter voorbereiding op de 1e 

H. Communie.  

Concert Sobórnost met Jokola 
Traditioneel geeft het Slavisch-Byzantijns koor 

Sobórnost op de tweede zondag van het nieuwe jaar, in 

2019 dus 13 januari, een steeds drukbezocht 

Nieuwjaarsconcert in de St. Remigiuskerk van 

Simpelveld. Het bekende Brunssums koor Jokola 

verleent medewerking. Het concert begint om 14.30 

uur; de kerk gaat voor publiek open om 14.00 uur. De 

entree kost € 10 maar entreekaarten zijn in voorverkoop 

voor € 8 te krijgen bij secretaris Joseph Didden, Markt 

86, Simpelveld, 045-5441892. 

Tegen inlevering van het entreebewijs na het concert bij 

Puur Weijers&Weijers aan de Dr. Ottestraat 46 

ontvangen bezoekers gratis een kop koffie of thee. 

Sobórnost zingt diverse nieuwe liederen uit het grote 

en geliefde Slavisch-Byzantijnse repertoire en blikt nog 

even terug op de voorbije Kerstdagen. Jokola uit 

Brunssum is een gedreven popkoor met een frisse 

uitstraling; het won onder leiding van Ralph Hamer in 

2016 de titel “Limburgs koor van het jaar”. Het 

repertoire is zowel actueel als klassiek. 

Parochienieuws Simpelveld Parochienieuws Simpelveld -  Bocholtz-
Ubachsberg 
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Zaterdag 22 december  

 

Zondag 23 december  

Maandag 24 december  

 

Kerstavondviering  

 

 

 

 

 

Dinsdag 25 december  

 

Woensdag 26 december  

 

Donderdag 27 december  

Zaterdag 29 december  

 

Kerkdiensten parochie Sint Remigius 
Simpelveld 
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Zondag 30 december  

Maandag 31 december  

 

Dinsdag 1 januari  

 

Donderdag 3 januari  

 

Zaterdag 5 januari  

 

Zondag 6 januari  

 

Dinsdag 8 januari  

 

Donderdag 10 januari  

Zaterdag 12 januari  

 

Zondag 13 januari  

 

Dinsdag 15 januari  

 

Donderdag 17 januari  

Vrijdag 18 januari  

 

Zaterdag 19 januari  

 

Zondag 20 januari  

Dinsdag 22 januari  

 
 

Donderdag 24 januari  

 

Zaterdag 26 januari  

 
 

Zondag 27 januari  

Dinsdag 29 januari  

Donderdag 31 januari  
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Maandag 24 december  

 
 

 

Dinsdag 25 december  

Woensdag 26 december  

Dinsdag 1 januari  

 

Vrijdag 4 januari  

 

Zaterdag 5 januari  

Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere 
Bocholtz 

voor aanvang doordeweekse mis 

18.40 uur in dagkapel 
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Zondag 6 januari  
Driekoningen  

Maandag 7 januari  

Vrijdag 11 januari  

Zaterdag 12 januari  

Zondag 13 januari  

Maandag 14 januari  

Vrijdag 18 januari  

Zaterdag 19 januari  

Zondag 20 januari  

 

Maandag 21 januari  

Vrijdag 25 januari  

Zaterdag 26 januari  

Zondag 27 januari  

Maandag 28 januari  

Adventskransen in Bocholtz 

Een deel van de kinderen, die in Bocholtz komend jaar de 1e 

H. Communie ontvangen, kwam woensdagmiddag 28 

november jl. bijeen voor een creatieve activiteit. 

Als voorbereiding op het Kerstfeest maakten de kinderen 

onder toezicht van kapelaan Rajan, enkele ouders, 

grootouders en begeleiders van de kindernevendienst, hun 

eigen adventskrans. Tijdens de gezinsviering van zaterdag 1 

december jl. werden de kransen gezegend en mochten de 

kinderen deze na afloop mee naar huis nemen. 

Bijgevoegde foto toont de trotse kinderen met hun mooie 

creaties. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNzpudxJzfAhWQzqQKHZ44AWEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fnl.depositphotos.com%2F2461826%2Fstockillustratie-drie-koningen.html&psig=AOvVaw1jyt5T_eWgua-8_578p01I&ust=


Pagina 12 

 

Zaterdag 22 december  

Maandag 24 december  

 

 

Dinsdag 25 december  

Woensdag 26 december  

 
 

Zaterdag 29 december  

 
 

 
 
 

Dinsdag 1 januari.  

 

 

Woensdag 2 januari  

 
 

Zaterdag 5 januari  

 

 

Woensdag 9 januari  

 

 

Kerkdiensten parochie St. Bernardus 
Ubachsberg 
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Kinderzegen voor doopouders 
Zaterdag 2 februari, Maria Lichtmis, worden alle 

doopouders van 2018 met hun kinderen uitgenodigd 

voor een speciale kinderzegen. Van 15.00 tot 16.00 uur 

worden zij verwacht in de kerk en pastorie van 

Ubachsberg. Er is een korte gebedsdienst en daarna is 

er een gezellige ontmoeting in de pastorie. De ouders 

ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging voor 

opgave. 

Zaterdag 12 januari  

 

 

Woensdag 16 januari  

 
 

Zaterdag 19 januari  

 
 

Woensdag 23 januari  

 
 

Zaterdag 26 januari  

 
 

Woensdag 30 januari  

Zaterdag 2 februari  
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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 verrassen 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
https://www.boerderijwinkelubachsberg.nl/
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Welkom in onze Kerk.  

Gedoopt  

 
 
 
 

Overleden  
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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 
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Harmonia opent jubileumjaar met 

feestelijke uitvoering 
In 2019 bestaat Kerkelijk Zangkoor Harmonia 160 jaar. In 

dit jubileumjaar zijn een aantal hoogtepunten 

ingepland, waarbij het koor zal samenwerken met 

bekende  namen van orkesten en solisten. 

Zo zal op zondag 6 januari, Driekoningen, om 11.00 uur 

het jubileumjaar worden geopend met de feestelijke 

Pastoral-Messe van Reimann. 

Een bijzonder cachet zal aan deze uitvoering worden 

gegeven door de medewerking van het kamermuziek 

ensemble TransAtlantic Brass o.l.v. Ralph Henssen. 

Naast eigen repertoire 

vertolken zij, samen met 

Harmonia, “Tochter 

Zion”, uit het Oratorium 

Judas Makkabäus van 

Händel en als slot het 

majestueuze en virtuoze 

“Nun seid Ihr wohl 

gerochen” uit het 

slotkoor van het 

Weihnachtsoratorium van J.S. Bach. 

TransAtlantic Brass is een internationaal kamermuziek 

ensemble dat bestaat uit Amerikaanse en Nederlandse 

muzikanten. De TransAtlantic Brass probeert de 

culturele relaties tussen de Verenigde Staten en 

Nederland te ontwikkelen door het geven van 

concerten die het best de culturen van beide landen 

vertegenwoordigen en educatieve masterclasses 

aanbiedt, gezien vanuit Nederlandse en Amerikaanse 

perspectieven. 

De algehele leiding van deze bijzondere uitvoering is in 

handen van dirigent Jean Lardinois en het orgel zal 

worden bespeeld door Paul Huijts. 

In het kader van het 160 jarig jubileum kunt u de 

volgende data alvast noteren: 

Zondag 19 mei 2019 11.00 uur. “Messe in G-dur” F. 

Schubert, m.m.v. Kerkraads Symfonie Orkest, Kim 

Savelsbergh sopraan, Bart Verhagen tenor en Frans 

Kokkelmans bariton. Organist Paul Huijts. Dirigent Jean 

Lardinois. 

Zondag 22 september 2019 17.00uur. Belcantoconcert, 

m.m.v. SalonRouge Orchester, Fenna Ograjensek 

sopraan en Pascal Pittie tenor. 

Zondag 1 december 2019 11.00 uur. Caeciliaviering, 

samen met Harmonie St. Caecilia. Afsluiting 

Jubileumjaar. 

Voorlopige prognose opbrengst 

voedselbank 
113 kratten met voedselproducten en 2 kratten met 

diverse andere producten 

(met een geschatte waarde van ca. €5.500,-) 

 € 1.097,70  aan donaties 

(inclusief verzilverde / nog te verzilveren zegelboekjes, 

etc.) 

De meeste DE-punten moeten nog geteld worden, op 

Ubachsberg waren dat er in elk geval al meer dan 

15.000 !!! 

 

Chapeau voor jullie als vrijwilligers, die iedereen hebben 

weten te enthousiasmeren om te doneren. 

Dank aan de ondersteuning door de medewerkers van 

Plus Schouteten. 

Hartelijke groet, Werkgroep Ondersteuning Voedselbank, 

Parochies Simpelveld/Ubachsberg 

 

Parochienieuws Simpelveld 

TransAtlantic Brass 

Ralph Henssen 

Parochienieuws Simpelveld Ubachsberg 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_5paexojfAhVCgRoKHfx8ApwQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/rhenssen&psig=AOvVaw3-xblEIzfGkb6nm2HfpCz5&ust=1544093021752824
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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 

 

Sfeervolle locatie voor al uw gelegenheden 

7 Dagen per week geopend!!! 
Maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur 

(Voor groepen vanaf 10 personen maken we graag een 
uitzondering qua tijden) 

Zaterdag en zondagen van 10.00 uur tot 20.00 uur 
 

Mingersborg 20-22 
6367 JX Voerendaal 

043 - 4511644 
www.bernardushoeve.nl 

https://lei-schilderwerken.nl/
http://www.bernardushoeve.nl
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CREMATORIUM OF KERK? 
 

Terug in Simpelveld uit het crematorium in Heerlen 

sprak Jamilla tot haar vader: 

“Het afscheid in een crematorium is zoveel mooier dan 

in een kerk. 

In het crematorium gaat het om de persoon zelf,  

maar in de kerk verdwijnt die”.  

De wijze vader nam het woord en sprak: 

“Een mens is als een zandkorrel op het strand. 

De korrel schittert in de zon, huilt mee in de regen, 

wiegt mee in de wind en vliegt in een storm. 

De zandkorrel is er uit één vele miljarden. 

Op een dag kwam een metershoge golfslag 

en weg was de zandkorrel, verzwolgen. 

De andere zandkorrels rouwden om het verlies van hun 

vriend 

en vertelden elkaar het lief en leed van de zandkorrel. 

Een mens is als een andere zandkorrel aan de rand van 

de duinen. 

Ook deze korrel schitterde in de zon, huilde in de wind, 

wiegde in de wind en vloog in een storm. 

Maar deze zandkorrel luisterde naar de verhalen van de 

wind 

en hoorde vertellen: ‘Je bent niet zomaar een 

zandkorrel,  

één uit vele miljarden. Je bent méér dan dat. 

Samen met miljarden andere korrels vorm je duinen. 

Je ziet het zelf niet, maar geloof me, 

achter de duinen wonen miljoenen mensen 

en jullie samen bieden  hen een veilig bestaan 

Je bestaat niet voor niets. 

En natuurlijk, je bestaan is niet zonder gevaar 

als bij stormen golfslagen je teisteren en je verzwolgen 

kunt raken. 

Weet dan, je verdwijnt niet voor goed. Ik kan het 

weten. 

Ergens werpt het water je weer op een strand en besta 

je voort’. 

De zandkorrel geloofde, er is hoop als mij iets 

overkomt, 

dan durf ik los te laten en me te laten meevoeren met 

het water. 

Deze zandkorrel kon niet vaak en lang genoeg 

luisteren naar de ruisende woorden van de wind. 

De dag brak aan, dat ook deze zandkorrel verzwolgen 

werd. 

De achterblijvend zandkorrels waren bedroefd, 

maar ze vertelden elkaar de verhalen van de wind, 

waar de verdwenen zandkorrel nooit genoeg van 

kreeg. 

Een mens die gelijkt op de eerste zandkorrel 

neemt afscheid in het crematorium 

en men zal alleen het kleine verhaal over hem of haar 

horen 

Een mens, gelijkend op de tweede zandkorrel 

neemt afscheid in de kerk en men vertelt het grote 

verhaal. 

Men luistert naar de ruisende woorden van de wind. 

Het kleine verhaal zonder het grote  

mist zoveel  lengte en breedte, hoogte en diepte. 

Het grote verhaal zonder het kleine, hangt eenzaam in 

de lucht. 

Beide verhalen op elkaar betrokken, 

maken ieders leven zoveel rijker. 

Zo eindigde de wijze vader de uitleg aan zijn dochter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crematorium of kerk ? 
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Kerstconcert “Wiel Keulartz 

Kerstensemble” 
Naast de H. Mis op 2e Kerstdag geeft het ensemble ook 

een kerstconcert op zondagmiddag 23 december om 14 

uur in restaurant “Le Montagnard” t.g.v. het 40 

jarig  jubileum. Naast de kerstliedjes uit hun hele 40-

jarig repertoire, is er ook plaats gemaakt voor een 

aantal kerstverhalen door Rob Habets en zullen 2 

bekende Limburgse artiesten, Raymond Clement en 

Roger Lataster, enkele humoristische kerst-sketches 

spelen.  Het concert is vrij toegankelijk. Van harte 

welkom. 

 

Inzegening afscheidsplek kerkhof 

Ubachsberg 
Het kruis uit de Hulpkerk Huls heeft een nieuwe plek 

gekregen op het kerkhof te Ubachsberg. Met 

Allerzielen werd het kruis ingezegend door pastoor. 

Foto’s: Chris Willems 

 

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 

M: 06-47 75 50 01 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 29 januari. Inleveren kopij tot 18 januari 

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 22 januari. 

E: redactie@parochiesimpelveld.nl 

E: jacobusbode.bocholtz@gmail.com 

Oplage 

Simpelveld 2.850 stuks/ Bocholtz 2.650 stuks / Ubachsberg 730 stuks 

 

Misintenties 

Kosten Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg:  

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

COLOFON 

Parochienieuws Ubachsberg 

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

