Lieve parochianen:
Met deze woorden willen wij u een hart onder de riem steken in deze onzekere tijd waarin wij
allen te kampen hebben met de gevolgen van het coronavirus.
Voor velen van u (met name kwetsbaren en ouderen) is de wereld een stuk kleiner geworden en
zijn contacten vaak tot een minimum beperkt. Fijn dat zovelen om ons heen hart hebben voor
elkaar en zorg dragen voor iemand die dat nu extra nodig heeft.
In onze onmacht en onzekerheid staan we dus niet alleen. Als gelovige mensen mogen we ook
vertrouwen op de troost die God ons schenken wil. Hij wil ons verwarmen met zijn liefde en
aanwezigheid. Wij mogen weten, dat wij er niet alleen voor staan. God gaat de weg met ons, die –
over alle ziekte en dood heen- voert naar een mooie en gelukkige toekomst.
In deze zin wensen wij u allen een betekenisvolle Goede Week, waarin wij ons dit jaar heel
bijzonder verbonden mogen weten met allen die lijden, hoe dan ook in deze wereld.
En ook al leven we momenteel in een bijzondere “vastentijd”: we mogen ons altijd weer
verheugen op Pasen en ons troosten met een luid Alleluia: “Waarom zoek je de levende bij de
doden: Die is niet hier, die is verrezen!”
Wij wensen u allen heel veel hoop toe en sterkte !
In gebed verbonden, namens kapelaan Rajan en pater Kleijkers,
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Valkenburgerweg 40
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Gespecialiseerd in de verzorging van dagtochten
* Vergaderingen
* Bruiloften
* Partijen
* Recepties
* Koffietafels
* Bedrijfsfeesten
* Babyborrels
* Communiefeesten

* Uitstekende locatie
* Landelijk uitzicht
* Complete verzorging
* Terras
* Parkeergelegenheid
* Geen zaalhuur
* Faciliteiten voor ouderen
en gehandicapten

Restaurant en Partycentrum

Pagina 4

MAAR DE LENTE WIST HET NIET….
Het was begin 2020...

De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug.
Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen.
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen,
alsof ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen…En toen werd het maart...
Het was maart 2020...
De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten,
de meeste auto's stonden langs de kant van de weg,
de mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de hele wereld,
landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde,
het was zo surrealistisch...Iedereen wist wat er aan de hand was
Maar de lente wist het niet.
En de bloemen bleven bloeien.
En de zon scheen…De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan.
En de zwaluwen kwamen terug.
En de lucht werd roze en blauw.
Het werd later donker en 's ochtends kwam het licht vroeg door de ramen
Het was maart 2020...
De jongeren studeerden online, vanuit huis. Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis.
Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen.
Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of om de hond uit te laten.
Bijna alles was gesloten… Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars.
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken.
Mensen moesten vanuit huis gaan werken. Ondernemers kwamen in de problemen.
Pagina 5

De meeste kinderen konden niet meer naar school.
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen,
operaties en onderzoeken werden uitgesteld... Iedereen wist het.
Maar de lente wist het niet en het ontsproot.

Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af.
Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren.
Het was maart 2020…
Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief.
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen móesten.
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging.
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk.
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg.
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep door gezet
en niemand wist wanneer dat weer kon.
Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was.
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk...
Er was isolatie, ziekte en paniek….Toen werd de angst pas echt!!
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit...
En de weken duurden ineens veel langer...
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden volgen...
De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held...
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit verwacht...
Iedereen wist wat er gebeurde.
Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien.
De magnolia stond in de knop.
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes.
En toen…
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt.
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen.
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen,
mensen lieten hun fantasie de vrije loop en verveling ontsproot in creativiteit.
Sommigen leerden een nieuwe taal. Sommigen ontdekten kunst.
Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg naar zichzelf terug.
Anderen stopten met onwetend onderhandelen.
Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor het gezin.
Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier mensen.
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te vinden.
Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te koken.
Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, deze mensen werden helden,
ze werden meer gewaardeerd dan ooit.
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op deze manier samen te zijn.
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te doen.
Mensen herstelden van hun stressvolle leven.
Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met elkaar.
Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop,
zodat eenzame mensen ze konden bellen.
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De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zouden gaan,
of mensen zouden moeten ontslaan.
Gepensioneerd zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de zorg.
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen.
Om 20:00 uur s ‘avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor alle artsen, verpleegkundigen
en zorgpersoneel die keihard aan het werk waren om in de zorg alles draaiende te houden.
Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding, van saamhorigheid,
van sociale contacten en misschien ook van zijn roeping,
dit deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle mensen…
En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uit.
Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen,
het jaar waarin we met elkaar in de geschiedenisboeken zouden komen…
Dat wisten we allemaal.

En de lente wist het niet,
En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit.
En het werd steeds warmer. En er waren veel meer vogels.
En toen kwam de dag van bevrijding…
De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij was.
En dat het virus had verloren!
Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!!
En toen ging iedereen de straat op...
Met tranen in de ogen...
Zonder maskers en handschoenen…
De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was.
En de wereld was mooier en liefdevoller geworden.
En de mensen waren humaner geworden.
En ze hadden weer waarden en normen.
De harten van mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgen.
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen,
ook zij was genezen van wat de mensen háár veel eerder hadden aangedaan.
En toen kwam de zomer....
Omdat de lente het niet wist.
En hij was er nog steeds.
Ondanks alles.
Ondanks het virus.
Ondanks de angst.
Ondanks de dood.
Omdat de lente het niet wist,
leerde iedereen
de kracht van het leven…
Susan Blanco (De Taalrecycler)
"Geïnspireerd door mensen"
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Dankbetuiging
Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de
vele felicitaties, bloemen, kaarten en attenties
ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk.
Ook veel dank aan Burgemeester Houben,

Oude Schoolstraat 2c
6367 HD Ubachsberg
tel:045-5750108
Mail: info@boerderijwinkelgebrspee.nl
www.boerderijwinkelubachsberg.nl

Pastoor Pisters en Ensemble Vaals Vocaal.
Het is onvergetelijk.
Hub en Liel Schaapkens-Vaessen
Kinderen, kleinkinderen en Milan

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
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Overleden

20 februari

Trees Staats-Winkens

91 jaar

Schiffelderstraat 26

6 maart

Hub Slangen

84 jaar

Kloosterstraat 35 F

21 februari

Lies Ploumen-Frissen

86 jaar

Zorgcentrum Firenschat Kerkrade

26 februari

Hein Schuncken

75 jaar

Steenberg 70

2 maart

Zef Loneus

91 jaar

Zorgcentrum Langedael Vaals, v/h Schoolstraat

17 maart

Anne-Marie Muijrers-Swelsen

81 jaar

Zorgcentrum Kapelhof Kerkrade

13 maart

Fieny Kerckhoffs-Smeets

79 jaar

Daelsweg 14

18 maart

Mien Bloemers-Naderman

94 jaar

Verpleeghuis Oss (v/h Mostardstraat)

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

Gedoopt
1 maart

Javi Horbach

zoon van Jochen Horbach en Lara Ruminski

Stationstraat 3 A

1 maart

Imme Habets

dochter van Roel Habets en Myrcea Dreuw

De Pomerio 11

Welkom in onze Kerk!

I.v.m. de wet op de privacy kan de vermelding in deze kroniek onvolledig zijn.
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Lei’s

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
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Onderlinge begrafenis- en crematievereniging

HELPT ELKANDER
Secretariaat: Irmstraat 43
6369 VM Simpelveld
tel: 045-5442476
e-mail: he.simpelveld@gmail.com

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






Hoge uitkering: De uitkering bij overlijden bedraagt € 4.750. Dit is het hoogste bedrag van alle begrafenisen 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: he.simpelveld@gmail.com
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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Vastenactie in aangepaste vorm

openingstijden
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ADRESSEN
Pastoor René Pisters
Pastoriestraat 15, 6369 AN Simpelveld (vrij: maandag)
T: 045-544 18 18
E: pisters@parochiesimpelveld.nl
Kapelaan Rajan
Pastoor Neujeanstraat 8, 6351 GK Bocholtz
M: 06-47 75 50 01
T:045-544 12 52
E: snarul@icloud.com
Vertrouwenspersoon Grensoverschrijdend Gedrag
Anco van der Vorm (werkdagen overdag bereikbaar)
T: 088-459 60 58
E: a.vandervorm@zuyderland.nl
Centraal 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
Pastoor 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
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:
NL 07 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

Volgende uitgave 26 maart. Inleveren kopij tot 15 maart.
Opgeven van misintenties is mogelijk tot 19 maart.

COLOFON

Volgende uitgave 28 april. Inleveren kopij tot 17 april.
Opgeven van misintenties is niet mogelijk tot 1 juni.
E: redactie@parochiesimpelveld.nl
E: jacobusbode.bocholtz@gmail.com
Oplage
Simpelveld 2.850 stuks/ Bocholtz 2.650 stuks / Ubachsberg 700 stuks

Kosten Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg:
€ 12,50 door de week en € 25,- weekend en feestdagen.
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