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Lieve mensen, 

Het is inmiddels alweer 6 weken geleden dat minister-

president Rutte het land toesprak en ons vertelde dat 

we een zware tijd tegemoet zouden gaan en lange tijd 

te maken zouden krijgen met de beperkingen die de 

coronacrisis teweegbrengt. 

Fysiek worden we gemaand anderhalve meter afstand 

te houden, zoveel mogelijk thuis te blijven, nagenoeg 

het hele openbare leven ligt stil. De Nederlandse 

bisschoppen geven gevolg aan de adviezen van de overheid en hebben alle openbare vieringen tot en 

met Pinksteren afgelast. Pijnlijk, maar heel verstandig. 

Zeker, de situatie maakt ons op een andere manier creatief. In deze editie van ons parochieblad kunt u 

lezen hoe we in onze parochies daarmee bezig zijn geweest en hoe het ons en onze medemensen 

vreugde bracht in deze bijzondere tijden.  

Maar toch: we moeten ook veel missen. De ontmoetingen met familie en vrienden, het directe contact 

met collega’s op het werk, de alledaagse nabijheid. We kunnen uiteraard naar elkaar wuiven van achter 

een raam of een kleine attentie bij iemands voordeur achterlaten. Via bellen en face-timen, mailen en 

appen, kunnen we met elkaar in contact komen, maar het gemis kunnen we daarmee nooit helemaal 

wegnemen.  

En wat voor ons sociaal leven geldt, geldt ook voor ons geloofsleven. Juist in deze tijd tussen Pasen en 

Pinksteren, ons liturgisch hoogseizoen, moeten we elkaar en Onze Lieve Heer lijfelijk missen in de 

viering van de wekelijkse eucharistie.  

Na Goede Vrijdag werd het Pasen: Lijden en dood hadden niet het laatste woord. Jezus stond op uit het 

graf. Dat geldt ook voor ons: We zullen opstaan en verder moeten gaan, het oude achter ons laten. 

Nieuw licht en nieuw leven zal er ook zijn voor ons. 

Na Pasen komt Pinksteren: de beloofde Helper, de heilige Geest, die Jezus ons belooft en die altijd met 

ons zal zijn. Ook in deze bange tijden is Gods Geest de Trooster bij uitstek, een woord van bemoediging, 

een relativerende glimlach, kortom alles wat we nodig hebben om met nieuwe ogen te kijken naar een 

nieuwe toekomst die God ons geven zal. 

Daarom wens ik u allen van harte toe: een hoopvol en vruchtbaar Pinksterfeest ! 

Met vriendelijke groet, René Pisters, pastoor. 
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PASTORAAL NABIJ ZIJN IN CORONATIJD 
Het coronavirus heeft ook het leven in onze parochies danig op z’n kop gezet. Niet alleen het wegvallen van reguliere 

kerkdiensten zorgt voor veel onwennigheid, ook de onmogelijkheid om op huisbezoek te gaan en pastorale gesprekken met 

mensen te voeren, zit menige priester dwars. Al leidt dit hier en daar ook tot creatieve oplossingen.  

Juist in tijden van corona is het de opdracht van de Kerk om mensen pastoraal nabij te zijn. Dat klinkt heel voor de hand 

liggend, maar is in de praktijk nog niet zo eenvoudig. Want hoe bereik je mensen als je ze niet mag ontvangen en ook niet naar 

ze toe mag gaan?  

Veel priesters zijn creatief geworden, zo blijkt ook in onze parochies. Pastoor René Pisters en kapelaan Rajan hebben met 

Pasen op zesduizend adressen in Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg een kaartje met een persoonlijke paasboodschap laten 

bezorgen. Dat is goed ontvangen. Mensen stellen het op prijs om een persoonlijk teken van leven van de pastoor of de 

kapelaan te ontvangen, zo waren de algemene reacties. Velen reageerden dan ook met een persoonlijk kaartje richting pastoor 

of kapelaan, of via een appje of telefoontje. Via Facebook kwamen  honderden reacties binnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadeautje 
Pastoor en kapelaan bellen veel met parochianen, maar ze ondernemen ook allerlei 

andere initiatieven om in contact te blijven. Zo stuurde kapelaan Rajan een e-mail met 

een paaswens naar alle misdienaars en acolieten. Zondag 19 april zou in Simpelveld de 

eerste communieviering plaatsvinden. Die is vooralsnog verplaatst naar september. 

Voor de kinderen en de ouders is dat natuurlijk een hele teleurstelling. Daarom hebben 

pastoor en kapelaan bij alle communicantjes thuis een kleine attentie aan de deur 

afgegeven. Om te laten zien dat we onze kinderen niet vergeten zijn en samen 

opnieuw uitkijken naar de langverwachte Communiedag. De meisjes ontvingen als 

presentje een armbandje en de jongens een sleutelhanger. 
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Bezoek onze adverteerders 

 

 * Vergaderingen 
* Bruiloften 
* Partijen 
* Recepties 
* Koffietafels 
* Bedrijfsfeesten 
* Babyborrels 
* Communiefeesten 

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

en gehandicapten 

Gespecialiseerd in de verzorging van dagtochten 

Restaurant en Partycentrum 

Le Montagnard 
Dirkstraat 2, 6367 HW Ubachsberg 

Telefoon 045-5754443, 06 22 450 828 

E-mail info@montagnard.nl, internet www.montagnard.nl 

mailto:info@montagnard.nl
http://montagnard.nl/
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Bezoek onze adverteerders 
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Palmtakjes 
In onze parochies konden de mensen in de dagen na Palmpasen de palmtakjes zelf komen afhalen buiten aan de kerkdeur. Er 

was veel vraag naar. De palmtakjes waren zelfs binnen twee uur al helemaal op en moest de koster palmtakjes bijknippen en 

door de pastoor laten zegenen. De pastoor kreeg ook heel wat vragen van parochianen die in zorgcentra werken: of er nog 

palmtakjes waren om ze aan de bewoners te kunnen geven.  

Samen met zo’n vijftig kinderen van de 3 plaatselijke basisscholen heeft onze parochie ook “brievenbuspalmpaaskruisjes” 

gemaakt. “Dat zijn Palmpasenstokken op miniformaat, die in een luciferdoosje passen. De kinderen hebben die leuk versierd en 

zijn die met een persoonlijke paaswens bij ouderen in de brievenbus gaan duwen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVD The Passion 
In de week voor Pasen zijn 25 dvd’s van “The Passion Simpelveld 

2018” ter beschikking gesteld voor zorginstellingen in heel het 

Limburgse land. Daar was veel belangstelling voor en in een mum 

van tijd waren alle dvd’s vergeven.  

Van Vaals tot Arcen keken mensen in zorgcentra het 

lijdensverhaal van Jezus terug , opgenomen in september 2018 

op het kerkplein te Simpelveld. Ook in Wijkzorgcentratrum 

Laethof in Eygelshoven waren de bewoners erg blij met de dvd. 

Zie bijgaande foto.    
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Ook de mensen die de ziekencommunie aan huis ontvangen zijn niet vergeten. 

Bij hun werd een mooi Palmpasengebed met een palmtakje bezorgd.  

 

Ook zijn pastoor en kapelaan in Simpelveld op pad geweest met Vincent 

Hermans die een klein draaiorgeltje heeft. Bij de zorgcentra en 

seniorencomplexen wordt dan wat muziek gemaakt om de mensen –die 

noodgedwongen veel thuis zitten- een hart onder de riem te steken. 

Evangelisatie 
Het lijkt er wel op alsof de coronacrisis in Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg 

veel creativiteit losmaakt. Dat is ook een goede zaak. Stilzitten kan altijd nog. 

Als de pastoor door het dorp loopt, zeggen de mensen vaak: “u zult wel niets 

te doen hebben, nu er geen missen zijn.” Maar het is drukker dan ooit. Het 

gewone werk gaat door, maar dan anders, meer op afstand. Pastoor en 

kapelaan lezen gewoon iedere dag privé de H.Mis en bidden dan ook voor de 

misintenties die voor die dag waren opgegeven. Bestuurlijke zaken gaan 

gewoon door en ook op het parochiekantoor wordt gewoon iedere dag 

doorgewerkt. Geannuleerde parochie-activiteiten moeten worden afgezegd en 

opnieuw geagendeerd worden voor later. Zieken krijgen hun aandacht, 

uitvaarten moeten worden geregeld, heel veel mails vragen om antwoord, het 

parochieblad moet klaargemaakt worden, Facebookpost moet verzorgd 

worden, veel vragen komen binnen via Messenger en Whatsapp. Contacten 

met kinderen en jonge gezinnen worden onderhouden. Ook in deze tijd van 

afstand houden en sociale onthouding willen pastoor en kapelaan zoveel 

mogelijk contacten onderhouden, maar dan anders. 

 
In tegenstelling tot andere parochies heeft pastoor Pisters er bewust voor 

gekozen om de vieringen in zijn parochiecluster niet te streamen. Op internet is 

hiervan momenteel ruim voldoende aanbod en iedere zondagmorgen is er een 

mooi verzorgde TV-mis. We proberen net een beetje anders te zijn, ietsje meer 

onderscheidend van de anderen. Daarom is er vlak voor Pasen een video 

verschenen, waarin bekende en minder bekende mensen uit onze kerkdorpen 

het Verhaal van Jezus verder vertellen op hun eigen wijze. Deze eenvoudige film is inmiddels ruim negenhonderd keer bekeken 

op internet en ook op 2e Paasdag uitgezonden op RTV Parkstad. Momenteel is het filmpje nog te bekijken via de link op onze 

website www.parochiesimpelveld.nl  

 

Pastoor Pisters en zijn pastoraal team zoeken bewust naar 

mogelijkheden om te evangeliseren. Berichtjes met ‘we 

denken aan je’ zijn prima in deze coronatijd, maar het mag 

ook wel wat dieper gaan. Uiteindelijk heeft Christus ons 

een prachtige boodschap nagelaten en die mag verteld 

worden. Met zo’n video bereiken we ook mensen die 

normaal nooit in de kerk komen, maar nu wel heel positief 

reageren. Met Pinksteren willen we weer zoiets doen. Het 

Verhaal van Jezus raakt mensen toch op de een of andere 

manier. Pastoor en kapelaan willen mensen graag nabij zijn 

en  verzinnen graag nieuwe manieren om dat te blijven 

doen. 

http://www.parochiesimpelveld.nl
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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 

Kicken 

Technisch Onderhoud 
Centrale Verwarming, Luchtbehandeling, 

Sanitair, Brandertechniek, Gas/Oliestook 

mailto:info@kickentechnischonderhoud.nl
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Proficiat aan onze jubilerende 
bruidsparen 
 

Bocholtz 
Zondag 19 april j.l. zouden Jo en Netty Ernes, 

Zonnebloemstraat 1 Bocholtz, in de kerk van Bocholtz hun 

50-jarig huwelijk vieren, opgeluisterd door het Josephkoor. 

Helaas mocht dat niet zo zijn en is het feest uitgesteld tot 

later. Pastoor en kapelaan hebben het gouden bruidspaar in 

dat weekend alvast een presentje aangeboden aan de 

voordeur en ze op 2 meter afstand van harte proficiat 

toegewenst. Vanaf deze plek: Jo en Netty: dank je wel voor 

jullie inzet voor onze parochiegemeenschap en nog vele 

goede jaren in ons midden. 

 
 

Simpelveld 
Maandag 20 april vierden Jo en Tinie Henskens in stilte hun 

60-jarig huwelijksfeest, thuis op de Rolduckerweg 56 te 

Simpelveld. Door de corona-crisis werd het allemaal anders 

dan ze hadden gedroomd. Geen grote toeloop, geen feest, 

geen dankviering in de Remigiuskerk op zondag 3 mei. En 

we hadden ons er zo op verheugd ! 

Gelukkig werden ze op hun trouwdag niet vergeten: heel 

veel bloemetjes werden er aan huis bezorgd, heel veel 

kaartjes en telefoontjes mochten ze die dag ontvangen. 

Pastoor en kapelaan en de naaste familie verrasten Jo en 

Tinie met een kleine aubade aan de tuinpoort buiten op het 

erf. In een toepasselijk lied werden al hun mooie kwaliteiten 

nog eens gememoreerd als een groot “dank je wel” voor al 

hun warme liefde en goede zorgen voor onze 

Remigiusparochie. Jo en Tinie hebben in de afgelopen jaren 

heel veel voor onze parochie gedaan en nog steeds doen ze 

dat met veel liefde ! Dat ze nog vele mooie jaren in goede 

gezondheid bij ons mogen zijn. Lief bruidspaar: nogmaals 

vanaf deze plek: Van harte gefeliciteerd en Gods rijke 

zegen ! 
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Bezoek onze adverteerders 

Doctor Ottenstraat 48 
6369 VP Simpelveld 

voor afspraken 
045-5441817 
0633581038 

info@fysio-schepers.nl 

 

Praktijk voor Osteopathie 
 

en 
  

Kinderosteopathie 
  

Ralf Baggen 
 
 
 
 

 Doctor Ottenstr 48 - Simpelveld 
 

voor afspraken 
045-5441817 
0650938824 

ralfbaggen@gmail.com 

mailto:info@fysio-schepers.nl
mailto:info@ralfbaggen@gmail.com
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KRONIEK 

 
 
 
 
 
 
 

SIMPELVELD 
 
1 april Rita Nijhuis-Mensink 77 jaar Bouwensstraat 12 
 
3 april Sjir Slangen 80 jaar Zorgcentrum Pieterstaete Kerkrade, v/h Pleistraat  
 
13 april Annie Gorissen-Ploumen 84 jaar Zorgcentrum Langedael Vaals, v/h Kloosterstraat  
 
14 april Math Creusen 87 jaar Oude Molsbergerweg 9 
 
14 april Hub Pelzer 82 jaar Zorgcentrum Vroenhof Kerkrade 
 
20 april Jo Gorissen 85 jaar Parc Imstenrade Heerlen, v/h Oranjeplein 
 
20 april Jef Houppermans 82 jaar Oranjeplein 9 
 
 
 
 
BOCHOLTZ 
 
31 maart Leo Vermeeren 79 jaar Bongerdplein 2 
 
2 april Leo Bröcheler 75 jaar Op de Klinkert 21 
 
5 april Jo Huppertz 80 jaar Verpleeghuis Lückerheide Kerkrade 
 
5 april Adrie Stassen 86 jaar Julianastraat 3 
 
 
 
 
UBACHSBERG 
 
4 april Annie Bemelmans-van Zandvoort 83 jaar Zorgcentrum ’t Brook Voerendaal, v/h Minnegardsweg 
 
16 april Wiel Vanhommerig 76 jaar Dalstraat 16 
 
 
Dat onze overleden dierbaren mogen verrijzen tot nieuw en eeuwig leven ! 

Overleden 

I.v.m. de wet op de privacy kan de vermelding in deze kroniek onvolledig zijn.  
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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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Pasen vieren in de kerk ? 
Dit jaar waren er geen openbare paasvieringen in onze kerkgebouwen. Voor ieder die de kerkdiensten met Pasen heeft moeten 

missen: hierbij achtereenvolgens een kleine Paasimpressie vanuit de kerk van Simpelveld, Ubachsberg en Bocholtz.  

Zijn we toch even met elkaar verbonden ❤. Met dank aan Kaarsenmakerij Coppen Weert voor het mooie ontwerp van de 

Paaskaarsen. Pastoor en kapelaan hebben in de besloten Paaswake gebeden voor de intenties van alle huisgezinnen van onze 

parochies en hopelijk zien we elkaar spoedig weer in een van onze kerken. Tot en met Pinksteren zijn er vooralsnog geen 

openbare kerkdiensten.  

 

Hoe het daarna verder gaat in de “anderhalve-meter-samenleving” is ook voor het vieren van de eucharistie nog niet zo gauw 

opgelost. Hoe kun je bijvoorbeeld de Communie ontvangen met anderhalve meter afstand houden van elkaar ?  
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Bezoek onze adverteerders 

 Onderlinge begrafenis- en crematievereniging  

HELPT ELKANDER  

Secretariaat: Irmstraat 43  

6369 VM Simpelveld  

tel: 045-5442476  

e-mail: he.simpelveld@gmail.com  

Wat zijn de voordelen:  
 Hoge uitkering: De uitkering bij overlijden bedraagt € 4.750. 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: 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".  

mailto:he.simpelveld@gmail.com
mailto:he.simpelveld@gmail.com
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Geen vieringen meimaand Rodeput  
In verband met de corona-crisis zijn wij, als bestuur van de 

Kapel Sterre der Zee, genoodzaakt om alle vieringen van de 

meimaand te annuleren. Er kan dus op geen enkele avond 

een bijeenkomst doorgaan bij ons kapelletje, dit geldt dus 

ook voor de rozenkrans bijeenkomsten. 

Voor uw en onze gezondheid hebben wij deze beslissing 

moeten nemen. Wij zijn er ons van bewust dat deze 

maatregel voor u als vaste bezoeker niet prettig is. In de 

historie van ons kapelletje is dit nog nooit voorgekomen.  

Om een kaars(je) aan te steken of voor een persoonlijk 

gebed blijft het kapelletje natuurlijk geopend. Afstand 

houden van elkaar is wel een voorwaarde. Blijft allemaal 

gezond en let een beetje op elkaar. 

Volgend jaar hopen wij weer op de oude voet verder te 

kunnen gaan met deze mooie traditie in de meimaand.  

Groetjes, Bestuur Kapel Sterre der Zee Rodeput. 

Container begraafplaats Bocholtz 
Vooruitlopend op de herinrichting van de begraafplaats te 

Bocholtz, zijn in oktober 2019 de afvalmanden verwijderd en 

is er een afvalcontainer geplaatst.  

De afvalcontainer leverde buiten positieve reacties ook 

minder positieve reacties op o.a. : deksel te zwaar om te 

openen, te ver lopen om afval te deponeren etc. Het is 

uiteraard niet de bedoeling dat groenafval naast de 

container wordt gelegd. 

Een kleine afvaardiging van de werkgroep “herinrichting 

begraafplaats” is tot de volgende oplossing gekomen: 

meerdere kleinere groencontainers (GFT 240 liter), omheind 

met een groene haag,  geplaatst op een centrale plek op de 

begraafplaats. Levering van deze containers laat echter nog 

even op zich wachten i.v.m. de coronacrisis. Herinrichting 

kerkhof is ook nog in ontwikkeling ! 

Het probleem is echter dat bij de wekelijkse lediging, deze 

nieuwe kleinere containers aan de straatkant moeten 

worden gezet en uiteraard na lediging terug gezet moeten 

worden op de daarvoor bestemde plek op de begraafplaats. 

Het kerkbestuur zou het op prijs stellen,  indien er inwoners 

van Bocholtz bereid zijn om medewerking te verlenen aan de 

uitvoering van dit nieuwe voorstel.   

Bij meerdere aanmeldingen kan een rooster worden 

opgesteld. Vele handen maken namelijk licht werk. 

Aanmelding kan telefonisch via parochiekantoor Simpelveld 

045-5441818 of per email 

parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl Na aanmelding 

wordt er contact met u opgenomen.  

Het kerkbestuur  

Korte update i.v.m. Corona-virus 
 Tot en met Pinksteren geen kerkdiensten en geen 

parochiebijeenkomsten. 

 Volg de website van het bisdom www.bisdom-

roermond.nl voor andere mogelijkheden tot live 

streaming van vieringen. 

 Kerk overdag geopend voor gebed en opsteken kaarsje 

van 10 tot 18 uur. 

 De parochiekantoren zijn gesloten, maar wel 

telefonisch bereikbaar tijdens onze kantooruren. Ook 

kunt u altijd een bericht per email sturen. 

 De processies die voor de maand juni gepland stonden 

gaan dit jaar niet door. 

 Eerste Communies en Vormselvieringen zijn uitgesteld 

tot een later tijdstip dit jaar. 

 Kijk ook regelmatig op onze website 

www.parochies impelveld.nl  en volg de 

Facebookpagina van Pastoor René Pisters voor het 

laatste nieuws. 

openingstijden 
maandag - vrijdag: 08.30 - 12.30 & 13.00-17.30 |zaterdag 09.00 - 14.00 

mailto:parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl
http://www.bisdom-roermond.nl
http://www.bisdom-roermond.nl
https://www.parochiesimpelveld.nl/?p=6368
http://www.parochiesimpelveld.nl
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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 

 

Telefoon 045 - 5444282  

 

Blijf op de hoogte: 

Nieuwsbrief en online magazine 
bisdom 

 

Wie graag op de hoogte blijft van het kerkelijke 

nieuws in Limburg kan zich gratis abonneren op de 

wekelijkse nieuwsbrief van het bisdom Roermond. 

Deze wordt elke vrijdag verstuurd met het actuele 

nieuws uit die week. Een keer per maand verschijnt 

ook het digitale magazine Clavis met meer 

achtergronden. Abonneren kan heel eenvoudig: ga 

naar de website www.bisdom-roermond.nl en klik op 

het envelopje rechts in beeld. Er opent dan een menu, 

waarmee iedereen zich gratis kan aanmelden voor de 

nieuwsbrief en het magazine. 

mailto:info@boerderijwinkelgebrspee.nl
https://www.boerderijwinkelubachsberg.nl/
http://www.bisdom-roermond.nl/
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Nu is alles anders… 
Anneke is nu bijna 80 jaar oud. Zij is alleenstaande en woont 

in een flat. Elke ochtend gaat zij bij het raam zitten om te 

genieten van het mooie uitzicht. Elke dag is anders, maar 

toch ook weer bijna hetzelfde. Zij geniet van de mooie zon, 

maar ook van de sneeuw. Zij houdt van de regen, maar ook 

van de zonnige lente. Zij houdt ook van de bloemen, maar 

ook van de herfst. Voor haar is elke dag nieuw, maar toch… 

Op de straat hoort Anneke de voorbijgangers gesprekjes 

voeren: 

Wat doe jij de hele dag? 

Wij kunnen nu niet zo veel doen. 

Ik breng veel tijd door met mijn familie. 

Ik werk nu thuis. 

Ik heb veel tijd om te gamen. 

Ik heb een smartphone en wifi om contact te houden. 

Ik kan veel films kijken. 

Ik kan wel chatten. 

Ik heb nu een cruciaal beroep. 

Ik durf niet meer naar buiten. 

En ga zo maar door… 

 

Verveel jij je niet? 

Jawel, het is allemaal heel vreemd. Ik hoop dat het snel 

voorbij is. 

Anneke kon soms lachen, maar ook soms huilen. De tijd is 

veranderd, maar niet voor Anneke. 

Voor sommigen is de tijd veranderd van: ‘Ik heb géén tijd’ 

naar ‘ik heb véél tijd’. 

Ja, Anneke ziet de mensen die i.p.v. het gejaagde leven, nu 

rustig hun gang gaan. 

Anneke ziet dezelfde mensen, maar ze zijn nu anders. 

 

Soms hoort Anneke… 

“Mama, waarom kan ik niet met mijn vriendjes spelen”? 

En eveneens: “Kind, waarom kom je mij niet meer 

bezoeken”? 

Anneke verveelt zichzelf niet, want alles is hetzelfde voor 

haar, maar toch anders. 

De meeste mensen proberen opeens anders te leven, maar 

Anneke niet. 

Iedereen probeert op een andere manier met anderen in 

contact te treden. 

Maar voor Anneke verandert de situatie niet, want zij kan 

haar huis niet meer uit… 

 Bijdrage van Kapelaan Rajan 

 

Op 4 mei herdenken  

we de slachtoffers  

van de Tweede Wereldoorlog.  
 

Op 5 mei vieren we  

de Bevrijding.  
 

Dit jaar mogen we  

heel speciaal dankbaar zijn 

dat we al 75 jaar  

in vrijheid mogen leven. 
 

Laten we God  

daarvoor danken 

en bidden dat wij 

onze vrijheid  

op een goede manier 

invullen: 
 

met zorg en aandacht  

voor onze naasten, 

dichtbij en veraf.  
 

Zo laten we zien 

die vrijheid waard te zijn 

en dat alle mensen 

kinderen van dezelfde Vader zijn. 

 
Dit jaar geen openbare herdenking. Op de website van de 
Gemeente Simpelveld is vanaf 4 mei 19.00 uur een filmpje 
te zien waarop de burgemeester, de wethouder, de pastoor 
en een lid van de scouting toch in aangepaste vorm de 
doden herdenken.  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.tweedewereldoorlog.nl/75-jaar-vrijheid/&psig=AOvVaw1lruH648GEQyDLB6B4fJc1&ust=1587571517145000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiYtPby-egCFQAAAAAdAAAAABAD
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Parochianen geven spontaan een extra 
bijdrage  
Door de afgelasting van publieke eucharistievieringen over 

een periode van zo’n drie maanden (van maart t/m mei) 

hebben diverse parochianen zich tot de pastoor gewend 

met de vraag: “Meneer pastoor, hoe kunnen we iets extra’s 

overmaken aan de parochie, nu we voorlopig niet naar de 

kerk kunnen komen?” 

Spontaan gaven parochianen aan dat ze hun maandelijkse 

kerkbijdrage gingen verhogen. Anderen vroegen om een 

extra gift te mogen overmaken. Heel lief van al deze 

mensen, dat ze ook onze parochies niet vergeten zijn te 

gedenken. 

Immers, ook onze parochies lopen heel wat collecte-

inkomsten mis. De ervaring leert dat het steeds weer nodig 

is om uit te leggen dat de kerk in Nederland volledig 

afhankelijk is van giften van gelovigen. Ook in deze 

coronatijd is de behoefte aan pastorale nabijheid juist heel 

groot, maar niet iedereen zal zich onmiddellijk realiseren dat 

ook voor parochies de vaste lasten gewoon doorlopen. 

Daarom: dank je wel aan iedereen die in deze 

bijzondere tijd wat extra’s wil geven aan onze 

kerk. 

Banknummers staan in de colofon. Giften aan onze 

parochies zijn overigens ook fiscaal aftrekbaar. 

Pater Kleijkers 85 jaar Hoera ! 
  
Zondag 3 mei a.s. hoopt onze vaste assistent, pater Hub 

Kleijkers, 85 jaar te worden. Vanaf 1997 is hij reeds 

werkzaam in de Bernardusparochie te Ubachsberg, eerst in 

vaste benoeming en vanaf 2009 op vrijwillige basis.  

We zijn dankbaar dat hij nog altijd –in goede gezondheid- 

regelmatig de eucharistieviering viert op de zaterdagavond 

in zijn “thuisparochie” van Ubachsberg en ook af en toe nog 

een uitvaart verzorgt. We wensen “de pater”, zoals hij in de 

volksmond op Gen Berg wordt genoemd, van harte proficiat 

met dit kroonjaar van 85 levensjaren ! Dat hij nog vele jaren 

in ons midden mag verblijven, in goede gezondheid, als 

goede herder in de wijngaard van de Heer, die hij sinds 1961 

als priester van de Montfortaanse familie, al bijna 60 jaren 

lang mag dienen. 

Wie “de pater” een kaartje wil schrijven voor zijn verjaardag 

op 3 mei, dit is zijn adres: 

Pater H. Kleijkers, Vroenhof 87, 6301 KE Valkenburg aan de 

Geul of per mail: H.Kleykers@inter.nl.net 

 

Wie kent de ongelovige Thomas ? 

 
Lieve kinderen. ‘Wie kent Thomas?’ De kinderen in de kring 

begonnen te lachen. ‘Natuurlijk, wie kent Thomas níet?’ Dat 

zijn slimme kinderen, dacht ik. ‘Ik heb Thomas gezíen!’, riep 

er eentje keihard door de klas. ‘Thomas gezien? Dat kan 

mailto:H.Kleykers@inter.nl.net
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toch niet!’ Ik geloofde er niets van. De kinderen begonnen 

te lachen. ‘Natuurlijk wel!’ ‘In Simpelveld’, riep er eentje. 

‘Thomas in Simpelveld!?’, vroeg ik ongelovig. ‘Dat kan niet.’ 

‘Een paar jaar geleden was Thomas in Simpelveld’, riep Anne 

terwijl ze het uitproestte. ‘Dat moet wel 2000 jaar geleden 

zijn’, zei ik. Alweer begonnen ze te lachen. ‘Toen was ik 

jarig’, verzekerde ze. Ik geloofde er niets van.’ Hoe zag 

Thomas er dan uit?’  De kinderen schaterden. Dat was een 

domme vraag. ‘Gewoon’, Dirk spreidde zijn handen naast 

zijn lichaam. ‘Gewoon, een grijs gezicht, grote ogen en.... 

een schoorsteen op de kop!’ Daar ging me een licht op! 

‘Sorry, dat ik jullie niet kon geloven. Maar je hebt gelijk. Het 

treintje Thomas was in Simpelveld. Ik bedoelde een andere 

Thomas, een vriendje van Jezus. Nu was het de beurt aan de 

kinderen om ongelovig te kijken. Thomas een vriendje van 

Jezus, dat leek hun hoogst onwaarschijnlijk. Zo zie je maar 

weer: vaak kun je iets niet geloven, maar dan is het toch 

waar! 

(Bron: Harrie Brouwers vertelt het Evangelie van de 
ongelovige Thomas aan de kinderen) 

 
 

Italiaanse bisschop laat artsen 
Communie uitreiken aan 
coronapatiënten 
Een groep Italiaanse artsen kreeg met Pasen toestemming 

van hun bisschop om de Communie uit te reiken aan 

coronapatiënten. Op deze wijze wilden zij niet alleen 

lichamelijke, maar ook geestelijke zorg bieden. 

 

Volgens Avvenire, de krant van de Italiaanse 

bisschoppenconferntie, kregen zes artsen uit een ziekenhuis 

in Prato de toestemming van hun bisschop Giovanni Nerbini. 

Nerbini benoemde de artsen tot “buitengewone bedienaren 

van de communie”. Via hun handen konden honderd 

patiënten met Pasen de Communie ontvangen. 

 

Tussenpersoon 

Filippo Risaliti, één van de artsen, vertelde Avvenire: “Ik 

huilde met de patiënten. Ziekenhuizen zijn plaatsen van 

zorg, maar we kunnen het lichaam niet scheiden van de 

geest. Ik realiseerde me, dat wij ons in het gevecht tegen 

het coronavirus, te veel richten op het lichamelijke aspect.” 

Paus Franciscus inspireerde de artsen om “de rol van 

tussenpersoon op zich te nemen tussen de Kerk en hen die 

lijden”. 

“Wij zijn de enigen die het zouden kunnen doen”, zei 

Risaliti, “aangezien wij de enigen zijn die die kamers binnen 

kunnen gaan.” 

 

En zo gebeurde het dat priester Carlo Bergamaschi, de 

geestelijk verzorger van het ziekenhuis, de ciborie met door 

gaasjes van elkaar gescheiden hosties het ziekenhuis binnen 

kon brengen. De artsen brachten de Communie rond. Waar 

door beademingsmachines communiceren niet mogelijk 

was, baden zij aan de rand van het bed. 

 

Risaliti legde uit dat hij en de andere artsen begrepen dat 

het lijden van de patiënten ook een geestelijke component 

bevatte: ze zijn afgezonderd van affectie en familieleden. 

“Zij zijn eenzame, lijdende mensen, niet enkel naar het 

lichaam, maar ook naar de geest.” 

 

Vereniging in de Heer 

Ook veel artsen kunnen niet naar huis. Om te voorkomen 

dat hun familieleden besmet raken, blijven zij dag en nacht 

in het ziekenhuis. Eén van hen, Lorenzo Guarducci, vertelde 

dat hij zijn vrouw en kinderen al meer dan een maand niet 

meer gezien heeft. 

 

“Voor mij was het uitreiken van de Communie een manier 

om dat gat te vullen”, zegt hij. “Dit gebaar zorgde ervoor 

dat ik mij kon verenigen met mijn geliefden thuis, in de Heer. 

Het was één van de mooiste ervaringen in mijn leven als 

man, christen en arts.” 

 

Bron: Catholic News Service, 16 april 2020 

 

https://www.kn.nl/author/catholic-news-service/
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Volgende uitgave 26 maart. Inleveren kopij tot 15 maart. 

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 19 maart. 

Volgende uitgave 26 mei. Inleveren kopij tot 15 mei. 

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 
 

Misintenties 

Kosten Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg:  

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

COLOFON 

 
 
 
 

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 

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:   NL 07 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 

 

Om samen te bidden of in de stilte van 
je hart … 
 
Heer God, 

samen met velen richt ik mij tot U, 

en ik bid U: 

  

Toon uw nabijheid aan allen 

die zich angstig en onrustig voelen, 

aan wie zich zorgen maken over zichzelf 

en over de mensen die hen dierbaar zijn. 

  

Schenk genezing en kracht aan alle zieken, 

aan hen die alleen zijn, 

aan mensen zonder vrienden of familie. 

  

Sterk allen die werken in ziekenhuizen 

en woon- en zorgcentra, 

in scholen en kinderdagverblijven, 

in huizen waar kwetsbare mensen wonen. 

   

Geef wijsheid en moed aan alle politieke leiders 

en aan allen 

die verantwoordelijkheid dragen over anderen. 

  

Neem allen die door het Corona-virus gestorven zijn 

op in uw vrede, 

en troost allen die om hen rouwen. 

  

Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen 

voor de mensen rondom mij, 

maak mij zelf tot een teken 

van uw liefde en menslievendheid. 

 

ADRESSEN 
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