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Foto: Kapelaan en pastoor gingen begin mei op pad met het 

draaiorgel van straatmuzikant Vins 
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Bezoek onze adverteerders 
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Lei’s  

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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Foto: Pastoor Pisters op pad voor de filmopname samen met Erik Derikx en Dominique Kobben 

http://www.parochiesimpelveld.nl
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Bezoek onze adverteerders 

  

Valkenburgerweg 40 

mailto:info@kickentechnischonderhoud.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: he.simpelveld@gmail.com  

De jaarvergadering van begrafenis- en crematievereniging HELPT 
ELKANDER die, zoals bekend, zondag 28 juni om 11.00 uur zou 
plaatsvinden gaat niet door in verband met de Coronamaatregelen. 
Leden die vragen hebben kunnen die schriftelijk indienen op het 
volgende e-mailadres: he.simpelveld@gmail.com of per brief, het 
postadres staat boven in het tekst vak. We zullen de vragen in 
behandeling nemen en u na 28 juni 2020 van antwoord voorzien.  

Met vriendelijke groet,  

Het bestuur van Begrafenis- en crematievereniging Helpt Elkander.  

 

Jaarvergadering  

Begrafenis- en  

crematievereniging  

Helpt Elkander  

mailto:he.simpelveld@gmail.com
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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 

mailto:info@montagnard.nl
http://montagnard.nl/
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Bezoek onze adverteerders 

mailto:info@fysio-schepers.nl
mailto:info@ralfbaggen@gmail.com
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19 april Piet Strolenberg 79 jaar zorgcentrum Vroenhof Kerkrade, v/h Kloosterplein 10 
 
27 april Tiny Bruls-Bemelmans 93 jaar zorgcentrum Dr. Calshof Landgraaf, v/h Vrusschenhusken 
 
10 mei Wout van de Vlag 86 jaar zorgcentrum Firenschat Terwinselen 
 
10 mei Wiel Donners 87 jaar Kloosterplein 40, v/h Steenberg Bocholtz 
 
24 mei Thea Loozen-Sangers 80 jaar zorgcentrum Veldmuis Rode Beuk Simpelveld, v/h dr. Poelsplein 
 
 

2 mei Felix Mertens 88 jaar Kloosterhof 67 
 

30 april Roos Schneiders-Senden 80 jaar zorgcentrum ‘t Brook Voerendaal, v/h Kerkstraat 
 
28 mei                 Tamara Otter-Spee                              42  jaar                Landsruwe 7 
 
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.  

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

The Passion Simpelveld uitgesteld 

Met pijn in het hart hebben de organisatoren van “The Passi-
on Simpelveld” besloten het evenement door te schuiven 
van september 2021 naar september 2022. Er zijn momen-
teel te veel onzekerheden omtrent de voorbereiding van dit 
project. De voorbereiding zou mei van dit jaar van start zijn 
gegaan en niemand weet hoe komend jaar er uit gaan zien 
i.v.m. samenkomen van grotere groepen. Ook de financie-
ring, met name het vinden van voldoende sponsoren, is gezien de economische crisis momenteel niet le-
vensvatbaar. Laten we hopen dat we over een jaar meer weten en van start kunnen gaan met dit bijzonde-
re evenement dat veel mensen samenbrengt rondom een mooie, hoopvolle boodschap.  
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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 

 

 

Bezoek onze adverteerders 

Wie heeft niet een kruis te dragen  
op deze aarde, vol van smart?  
Het leven heeft zovele vragen  

en vol van angst is soms het hart.  
Richt dan toch eens uw oog naar boven,  

daar is Hij die droeg uw kruis.  
Leer Hem danken, leer Hem loven,  

Hij brengt veilig u naar huis.  
 

Drukken u soms aardse zorgen, 
is het leed u soms te zwaar?  

Vreest gij voor de nieuwe morgen,  
is de toekomst u niet klaar?  

Richt dan toch uw oog naar boven,  
daar is Hij die ze voor u droeg.  

Leer Hem danken, leer Hem loven,  
zijn genade zij u genoeg.  

 

Jezus heeft uw kruis gedragen,  
Hij droeg uw leed en smart.  
Hij kende alle levensvragen,  

Hij draagt ze voor u op zijn hart.  
Richt blijmoedig het oog naar boven, 

die voor u aan 't kruishout stierf.  
Wil Hem danken, wil Hem loven, 
die ons het Vaderhuis verwierf ! 

 

Ingezonden door Beppie Dejalle, Bocholtz. 
Dat iedereen hier kracht in kan vinden:“Je bent nooit alleen” 

mailto:info@boerderijwinkelgebrspee.nl
https://www.boerderijwinkelubachsberg.nl/
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Het leven in mijn dorp in India met Corona 
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mailto:parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl


Pagina 19 

 



Pagina 20 

 

Volgende uitgave 26 maart. Inleveren kopij tot 15 maart. 

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 19 maart. 

Volgende uitgave 30 juni. Inleveren kopij tot 19 juni. 

U kunt voorlopig nog geen misintenties opgeven.  

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.  

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 

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 

God van alle leven,  
van oudsher hebt Gij  
uw liefde aan de mensen getoond.  
In Jezus, uw Zoon,  
bent U ons heel nabij gekomen.  
 
Hij heeft zieken  
genezing en vrede gebracht. 
Door zijn goedheid en verzoening  
heeft Hij nieuwe toekomst geopend  
voor mensen die verloren waren.  
 
Kom ons tegemoet  
met de Geest die Jezus bezielde,  
in deze dagen  
van onrust en onzekerheid.  
 
Geef ons kalmte, wijsheid en moed  
om te onderscheiden  
wat we kunnen doen, 
om anderen tot steun te zijn  
en deze crisis te helpen overwinnen.  
 
Doe ons groeien  
in hoop en vertrouwen,  
nu wij allen zo sterk  
onze kwetsbaarheid ervaren,  
en houd in ons het geloof levend  
dat U alles ten goede leidt.  
Door Christus, onze Heer.  
 
(Kerknet.be)  

ADRESSEN 

mailto:redactie@parochiesimpelveld.nl
mailto:jacobusbode.bocholtz@gmail.com
mailto:pisters@parochiesimpelveld.nl
mailto:snarul@icloud.com
mailto:parochiekantoor@parochiesimpelveld.nl
http://www.parochiesimpelveld.nl
mailto:jacobusbode.bocholtz@gmail.com
http://www.parochiesimpelveld.nl
mailto:%09sint.bernardus@xs4all.nl
http://www.parochiesimpelveld.nl

