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Wat een jaar! 
 

 
 

 

Wat een jaar was 2020 !  

 

Het zal in onze herinnering  
blijven als het ‘coronajaar’:  
“Weet je nog hoe dat ging  
vóórdat er corona was?” 

 

En als we ergens aan terugdenken,  
dan zal al snel gezegd worden: 
“Was dat niet in het jaar  
vóórdat corona begon?” 

 

Bij jubilea en andere gelegenheden  
wordt er vast en zeker teruggekeken  
op dat bijzondere jaar 2020.  

 

 

 

Maar het jaar is nu voorbij  
en we staan  
aan het begin van 2021. 
Niemand weet nog  
wat dit jaar ons brengen gaat. 
Het ligt in Gods plan verborgen. 

 

We weten wel  

dat we het met vertrouwen  
tegemoet mogen treden, want  
elk jaar,  
elke maand,  
elke dag 
wordt ons door God geschonken. 

 

Iedere nieuwe dag is het begin  
van de rest van ons leven. 

 

We mogen God dankbaar zijn  
voor elk moment  
dat ons gegeven wordt. 

 

Laten we er samen iets moois van 
maken met als uitroep:  

 

Wat een jaar wordt 2021 !  

 

Zalig kerstfeest en een nieuw jaar vol 
vrede en verdraagzaamheid, wenst u:   

René Pisters, pastoor 

januari 2021 - 8e jaargang no. 85 
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Samen voor elkaar, juist nu ! 
Het was tegen het einde van de zomer dat pastoor Pisters 

zich realiseerde dat deze kerst anders zou worden dan 

andere jaren. De lockdown had ons laten zien dat 

eenzaamheid niet alleen onder ouderen, maar onder álle 

generaties voorkwam en dat een klein gebaar vaak grote 

impact heeft. Op dat moment pakte hij de telefoon en belde 

Erik Derikx, de regisseur van de Passion Simpelveld 2018. 

Erik deelde het enthousiasme van pastoor en samen gingen 

ze aan de slag met het uitwerken van hun uiterst geheime 

project.  

 

Beleefroute 
Niet veel later werd er een 

werkgroep gevormd die 

werd gevraagd het project 

verder vorm te geven.  

De bedoeling was al snel 

duidelijk; onder het motto 

‘samen voor elkaar’ zou er in 

de kerken van Bocholtz, 

Simpelveld en Ubachsberg 

een beleefroute worden 

ingericht. Via een vaste 

looproute zou u als inwoner 

kunnen genieten van mooie 

knutselwerkjes van de 

kinderen van de drie 

b a s i s s c h o l e n ,  v a n 

kerstkunstwerken van enkele lokale kunstenaars en 

natuurlijk van de kerststal. Bovendien was de bedoeling dat 

er bij de kerstboom een mand met kerstballen klaar zou 

staan, waarvan u er een mee mocht nemen met de 

bedoeling die door te geven aan iemand anders. 

Door de nieuwe lockdown zijn we helaas gedwongen om 

een stapje terug te doen met ons mooie project, maar 

hoeven we gelukkig niet alles af te zeggen.  

 

Kerstverhaal 
In het jaar waarin de digitale samenleving een enorme 

vlucht heeft gemaakt, brengen wij het kerstverhaal dan 

ook via uw computer in uw huiskamer! Niet alleen hebben 

we twee fantastische spelers gevonden die ons al vertellend 

en zingend meenemen van dit vreemde jaar naar de 

geboorte van Jezus, te weten Joes Brauers en Pieter Nass, 

maar zij worden bovendien muzikaal begeleid door de 

getalenteerde pianiste Peiyun Xue.  

De échte hoofdrolspelers van de film zijn een viertal 

kinderen uit de parochies die samen met twee dames van 

de werkgroep het kerstverhaal op hun eigen wijze vertellen; 

Suus Cox, Fleur Franssen, Jort Grooten en Sjo Grooten. 

Bovendien zijn er nog opnames gemaakt van een aantal 

doopouders met hun pasgeboren baby die als figurant 

meedoen. 

 

Na een aantal maanden van bedenken, schrijven, plannen 

en oefenen kunt u het resultaat hiervan vanaf 24 december 

bewonderen! Houd daarvoor de facebook-pagina van The 

Passion Simpelveld en de website van de parochiefederatie 

in de gaten! www.de-pelgrim.nl en  

www.facebook.com/thepassionsimpelveld  

 

Openstelling kerk en ophalen kerstbal 
De kerken van Bocholtz, Simpelveld en Ubachsberg zijn van 

Eerste Kerstdag tot en met 3 januari (Driekoningen) 

dagelijks geopend van 12.00 tot 16.00 uur voor bezinning, 

het opsteken van een kaarsje of een gebed. Het is 

uitsluitend mogelijk om dit alleen of in gezinsverband te 

doen. Binnen vindt u ook de knutselwerkjes van de kinderen 

van onze basisscholen. Er wordt dan ook door 

toezichthouders op toegezien dat er slechts een enkeling 

per keer binnen is. Ook in de kerk is het dragen van een 

mondkapje verplicht voor iedereen van 13 jaar of ouder!  

In het voorportaal van de kerken staan tijdens deze dagen 

bovendien manden met kerstballen met daarin een 

kerstwens. Daarover heeft pastoor Pisters de volgende 

boodschap: ga er gerust een halen (tussen 10.00 en 17.00 

uur) en geef hem door aan iemand die je een compliment 

wilt geven, wilt bedanken of zeggen dat je om diegene 

geeft.  

Zo zijn we er toch ‘samen voor elkaar’ en maken we er een 

mooie kerst van! 

 

Wij wensen u allen, ondanks alles hele fijne kerstdagen en 

een voorspoedig 2021! 

 

De werkgroep ‘Samen voor elkaar’ 

Pastoor René Pisters, Erik Derikx, Sandra Wierts, Manon 

Bost, Andrea Ernes , Nicole Huppertz en Mariska Werrij. 

http://www.de-pelgrim.nl
http://www.facebook.com/thepassionsimpelveld
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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 

 

 

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 

https://lei-schilderwerken.nl/
mailto:info@boerderijwinkelgebrspee.nl
https://www.boerderijwinkelubachsberg.nl/
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“Doe de deur open, alstublieft!” 
 

Het kerstfeest herinnert ons eraan om de deuren te 

openen voor de noodlijdenden en onze naasten. Jezus was 

in een stal geboren, omdat Jozef en Maria geen plek 

hebben gekregen in een herberg, want ze hebben op alle 

deuren geklopt om te overnachten. De deur open doen is 

een symbool en teken van gastvrijheid en openheid voor 

medemensen. Toen Maria tegen de Engel Gabriel “ja” heeft 

gezegd, deed zij de deur van haar hart open!  

 

Persoonlijk is het Kerstfeest een moment van heimwee 

voor mij. Zeven jaren lang mis ik al het kerstfeest thuis 

samen met mijn ouders en broertjes. Wij kennen geen 

koude en witte kerstdagen met sneeuw. Bij ons thuis 

werden er altijd kerstcadeautjes door Santa Claus (de 

Kerstman) gegeven, en wij kenden geen Sinterklaas! Zelfs 

de kinderen gingen dansend, aangekleed zoals de 

Kerstman, met de kerstliederen naar de huizen toe. Bijna 

alle huizen zijn versierd met kerststerren, kerststallen, 

kerstbomen, verlichting, enz. In de scholen wisselen wij de 

kerstcadeautjes met elkaar, waar Santa Claus komt om 

kersttaart uit te delen. Kerstkaartjes worden gestuurd en 

ontvangen. Gedurende deze dagen horen wij overal 

vuurwerk. Als kinderen moesten wij wachten tot en met 24 

december om vuurwerk te maken. In de kerstnacht komen 

alle parochianen naar de kerk en na de viering wordt de 

kersttaart aan iedereen uitgedeeld, samen met een glaasje 

wijn. Mensen brengen de hele nacht door zonder te slapen. 

Op kerstdag gaat iedereen van mijn dorp naar de zee om te 

zwemmen. De kerstdagen zijn echte dagen van feest en 

gezelligheid. Bijna iedereen die in het buitenland werkt, 

komt voor de vakantie naar huis terug. Het hele dorp viert 

feest als één grote familie. Ik heb geen enkel idee over die 

viering dit jaar bij ons thuis. Iedereen in India is geraakt door 

de pandemie. Niet zoveel wordt dit jaar buiten gevierd. 

Geen publieke bijeenkomsten, geen gezelligheid, enz. 

Meerdere adventsacties worden geregeld, op meer 

beperkte manier worden vieringen gehouden; gezinnen 

vieren kerstmis meer in huiselijke kring. Geen echte 

feestdagen. Toch leven we met de hoop, dat wij eens deze 

situatie mogen overwinnen.  

 

 
 

Wat wij kunnen doen in deze adventsdagen en kerstdagen 

is, de deur openen voor anderen, de naasten, 

noodlijdenden, buren en alle medemensen, zodat “Het 

Kindje” (Jezus) in onze huizen, gezinnen en harten zal 

worden geboren: Het Kindje Jezus wordt niet alléén in onze 

kribben, maar ook in onze families, gezinnen en onze harten 

op een bijzondere manier geboren. Dus wordt dit kerstfeest 

niet een algeméén feest, maar iets persoonlijks, iets 

bijzonders!  

 

 

Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar !    

Groetjes, Kapelaan Shaiju 
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Donderdag 24 december 
KERKDIENSTEN GEANNULEERD 

1e Kerstdag 25 december 
11.00 Zang Hans Scheijen en orgel 
Jean Lardinois 
Jrd. ouders Jeanny en Jo Dautzenberg-
Schiffelers (st); 
Jo en Lieske Hollands-Luijten; 
Louis Ritzerfeld (nms. bew. 
Karolingenstr. en Merovingenstr.); 
Sjef Frijns; 
Sjeng en Harrie Otten; 
Anne-Marie Broekmans-Tromp; 
Jan en Dienie Coerver-Vliegen en zoon 
Ralf; 
Joseph Didden (o); 
Hein Bisschoff; 
Math Mennens; 
Ouders Houppermans-Vijgen en Jos 
Houppermans; 
Ouders Otten-Merx en familie; 
Ouders Houben-Theunissen en familie; 
Jrd. Sjef Houben en zoontjes, ouders 
Houben-Ploumen en ouders Maas-
Pricken en familie; 
Carl Schings; 
Jo Hollanders; 
 

2e Kerstdag 26 december 
9.45 
Jrd. Patrick Habets (st); 
Jrd. ouders Dreuw en kleinzoon Bart; 
Joep Meijers en grootouders Vleugels 
en grootouders Meijers; 
Jo Ploumen-Höppener; 
Lenie Hodinius-Jacobs (o); 
Piet Juneman en wederz. ouders; 
Gerda Joosten-van de Waarsenburg en 
dochter Marianne; 
Ger Grosjean; 
Winand en Magda Heuts-Ramaekers; 
Jrd. Lei Müller, tevens uit dankbaarheid 
b.g.v. 85e verjaardag; 

Zondag 27 december 
H.Familie, Jezus, Maria en Jozef 
11.00 
Pastoor Clerx (o); 
 

Dinsdag 29 december 
19.00 
Voor alle parochianen; 
 

Donderdag 31 december 
Oudejaarsdag 
17.30 
Giel en Bertha Xhonneux (st); 
 

Vrijdag 1 januari 
Nieuwjaarsdag 
H. Maria, Moeder van God 
11.00  
Sjeng en Harrie Otten; 
 

Zaterdag 2 januari 
Weekend Openbaring des Heren 
17.30 
Jrd. ouders Henssen-Loneus (st); 
 

Zondag 3 januari 
11.00 
Jrd. ouders Arets-Pricken (st); 
 

Dinsdag 5 januari 
18.30 Aanbidding 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 
 

Donderdag 7 januari 
19.00 
Voor alle parochianen; 
 

Zaterdag 9 januari 
Weekend Doop van de Heer 
17.30 
Voor de zieken van onze parochie; 
 

Zondag 10 januari 
11.00 
Jrd. ouders Claessens-Schepers (st); 
 

Dinsdag 12 januari 
19.00 
Voor alle parochianen; 
 

Donderdag 14 januari 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 
 

Zaterdag 16 januari 
Weekend 2e zondag d/h jaar 
17.30 
Jrd. Hubert Gubbels (st); 
Jrd. Maria Houben (st); 
 

Zondag 17 januari 
11.00 
Hein Bisschoff (v.w.verjaardag); 
 

Dinsdag 19 januari 
19.00 
Jrd. Hub Schröder; 
Jo Leunissen (st); 
 

Donderdag 21 januari 
19.00 
Voor alle parochianen; 

Zaterdag 23 januari 
Weekend 3e zondag d/h jaar 
17.30 
1e jrd. Louis Ritzerfeld (o); 
Jrd. ouders Heuts-Kicken (st); 
 

Zondag 24 januari 
11.00 
Voor de zieken van onze parochie; 

Dinsdag 26 januari 
19.00 
Voor alle parochianen; 

Donderdag 28 januari 
19.00 
Giel en Bertha Xhonneux (st); 

Kerkdiensten parochie Sint Remigius 
Simpelveld 
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Zaterdag 30 januari 
Weekend 4e zondag d/h jaar 
17.30 
1e jrd. Annie Slangen-Deliege en Ed 
Slangen; 
Jrd. Colla en Bertha Mertens-Vliexs, 
zoon Theo, kleinzoon Nicky en 
schoonzoon Frans (st); 

Zondag 31 januari 
11.00 
Joseph Didden (o); 
Jrd. Hans Hellenbrand en ouders 
Hundscheid-Heijnen; 
Jrd. ouders Souren-Hupperichs en 
Lenie Souren; 
Jrd. Hein Aretz; 

Jrd. ouders Kicken-Schrijvers (st); 
Jrd. Sjeng Schrijvers (st); 
Jrd.ouders Muijrers-Creusen (st); 

KRONIEK 

 
 
SIMPELVELD 
6 december Anneliese Senden-Glockner 86 jaar verpleeghuis Lückerheide-Kerkrade v/h van Werschstraat 
 
13 december Lies Franssen-Wings 71 jaar Schiffelderstraat 28 
 
14 december Coba Spelthaen-van der Smissen 86 jaar verpleeghuis Heerlen 
 
14 december Margriet Vaessen-Rutten 79 jaar groepswoning de Eekhoorn Simpelveld 
 
17 december Sjef Mullenders 77 jaar Dorpstraat 7A 

 
UBACHSBERG 
30 november Lins van Wissen 87 jaar zorgcentrum ’t Brook, Voerendaal, v/h Hunsstraat 

 
BOCHOLTZ 
25 november Annie Souren-Souren 75 jaar van de Hovestraat 10 
 
1 december Tiny Wetzels-Ogg 92 jaar Kloosterhof 103 
 
7 december Peter Schijns 76 jaar Bongerdplein 28 
 
8 december Bertha Knops-Frijns 90 jaar zorgcentrum Langedael Vaals 
 
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.  

 
 
 
UBACHSBERG 
29 november Liv Deswijzen dochter van Dave Deswijzen en Janina Deswijzen-Kosowski Klaverweerd 11 
 
Welkom in onze Kerk! 

Gedoopt 

 
 
 
BOCHOLTZ 
2 januari 19.00  50 jarig huwelijk  Frans en Gerda Spelthaen  Kommerstraat 24 
 
Proficiat en een mooie dag gewenst. 

Huwelijksjubileum 
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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 verre-
weg het beste af is bij de plaatselijke, geroutineerde begrafenisonderneming “Haagen".  

mailto:he.simpelveld@gmail.com
mailto:he.simpelveld@gmail.com
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Woensdag 23 december 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 H. Mis 
Voor de ernstig zieken van de parochie; 

Kerstavond 24 december 
KERKDIENSTEN GEANNULEERD 

Vrijdag 25 december 
Eerste Kerstdag 
9:45 H.Mis 
Ouders Pieters-Groven; 
Ger Ernes; 
Nicola Hutschemaekers; ouders Marell
-Coenen en kinderen; 
 

Zaterdag 26 december 
Tweede Kerstdag 
11:00 H. Mis 
Zang Hans Scheijen en orgel Jean 
Lardinois 
Jo Souren (o); 
Felicie Crombach-Borghans; 
Ouders Kicken-Moulen en ouders 
Grosjean-Joha; 
Gerard Rutten;  
Ouders Janssen-Schelen, zonen en 
schoonzonen, dochter en 
schoondochters en Harold; 
 

Zondag 27 december 
9:45 H. Mis 
Hens Kasperski en dochter Marie-
Louise; 
Leo Franssen; 
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 
Voor alle vrijwilligers van de parochie; 
Voor alle zieken van de parochie; 

Woensdag 30 december 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 H. Mis 
Voor de overleden van afgelopen jaar 
van de parochie; 
 

Donderdag 31 december 
19:00 H.Mis 
Uit dankbaarheid t.g.v. 50ste verjaardag; 

Vrijdag 1 januari 
Nieuwjaar  
Geen kerkdienst 

Zaterdag 2 januari 
Weekend:Driekoningen 
19:00 H.Mis 
Jo Ernes (o); 

Woensdag 6 januari 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 H. Mis 
Voor alle overledenen van de 
Coronapandemie; 

Zaterdag 9 januari 
Weekend: Doop van de Heer 
19:00 H. Mis 
1ste Jrd. Mientje Vonken-Hamers; 
Mariët Ernes-van Kippersluis (o);  
Jrd. Leo Ernes; 
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 
Echtg. Bisschops-Engelen (st.); 

Woensdag 13 januari 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 H. Mis 
Voor alle jeugdigen van de parochie; 

Zaterdag 16 januari 
Weekend: 2de zondag d/h jaar 
19:00 H. Mis 
Jo Souren (o); 
Mia Klinkenberg-Clermont 
Math en Rob Grooten (nms Tiny en 
mam); 
Jrd. Jan Schaeks; 
Jrd. ouders Hamers-Schijns (st.); 
 

Woensdag 20 januari 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 H. Mis 
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 
 

Zaterdag 23 januari 
Weekend: 3de zondag d/h jaar 
19:00 H.Mis 
Mathieu Wijnands (o); 
Leo Franssen; 
Jrd. Gerard Rutten (st.); 

Woensdag 27 januari 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 H. Mis 
Voor de vrijwilligers van de parochie; 

Zaterdag 30 januari 
Weekend: 4de zondag d/h jaar 
19:00  
Wiel Vanhommerig (nms schoonzussen 
en zwagers); 
Jrd. Mayke Cobben; 
Jrd. Elly Kaelen-Huijnen (st.); 
Jrd. Wiel Wiertz (st.); 

Kerkdiensten parochie St. Bernardus 
Ubachsberg 

Klokluiden met Oudjaar 
Zoals u weet is het dit jaar verboden om met Oudjaar 

vuurwerk af te steken. Van diverse kanten is het voorstel 

gekomen om ’s nachts om 24.00 uur bij het begin van het 

nieuwe jaar de kerkklokken te luiden. Mgr. Smeets 

ondersteunt dit initiatief van harte en nodigt alle parochies 

uit om hier gehoor aan te geven, voor zover mogelijk. Ook 

onze parochies sluiten zich bij dit voorstel aan. Een gelukkig 

en gezond Nieuwjaar wensen wij u allen toe. Blijf gezond ! 
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Donderdag 24 december 
KERKDIENSTEN GEANNULEERD 

Vrijdag 25 december  
1e Kerstdag 
11.00 m.m.v. Spelthaen ensemble 
en orgel Bart van Kerkvoort 
Hein Vanhommerig; 
Jo Vliex; 
Stephan Hassert (o); 
Els Paffen-Schopen (echtgenote van 
Toine Huls); 
Jo Jacobs; 
Ouders Joseph en Anna Huppertz-
Brouns; 
Leo en Liza Huppertz; 
Piet Sauren; 
Hub Ruijl; 
Pierre Keulders; 
Juul Mols; 
Ouders Deckers-Meessen en zoon Jan 
en schoonzoon Frans; 
Harrie Janssen en ouders van der 
Leeuw-Smeets; 
Echtp. Agnes en Clemens Bost-
Schröder, echtp. José en Gabriël  
Spierts-Houbiers en echtp. Eliza en 
Hubert Nicolaye-Waelen; 
Jo Kleuters en Leo Kleuters en Trautje 
Kleuters-Deguelle (o); 

Zaterdag 26 december 
2e Kerstdag 
11.00 m.m.v. Spelthaen ensemble 
en orgel Bart van Kerkvoort 
Jrd. ouders H. Bessems-Keijdener; 
Ouders Schoonbrood-Vliegen; 
Voor de overledenen van de familie v.d. 
Linden-Höppener; 
Zef en Liesje Loneus-Hamers, zoon 
Peter Loneus en schoonzoon  
Wim Scheepers;  
Ouders Thewissen-Höppener; 
Echtpaar Rokka-Höppener (st); 
Mia Kaubo-Kaelen; 
Fam. Weijers-Schlijpen; 
Martin Huppertz (Baneheiderweg); 

Ouders Spork-Wenders; 
Dhr Sjeng Habets; 
Ouders Vaessen-Packbier, zoon Frans 
en dochter Mariet, Mia Vaessen-
Bloemen, 
Elly Coenen-Vaessen en Toine Coenen, 
Roswitha Erkens-Hiertz; 
Martin Vanhommerig; 
Zef Merx en zoon Ruud; 
Frans Mennens; 

Zondag 27 december 
9.30  
Lambert Vanhommerig; 
Jo en Tieny Vanhommerig-Bisschoff; 
Jrd. Leo Sparla (st); 
Jrd. Hildegard Wiesen; 
Ouders Bosch-Simons en Feliene 
Bosch-van Alem; 

Maandag 28 december 
19.00 
Voor de intenties uit het intentieboek; 

Donderdag 31 december 
19.00  
Voor een gelukkig en gezond 
nieuwjaar; 

Vrijdag 1 januari 
11.00  
Ouders Knops-Jorissen, Enny, Winand, 
Hub en Albert; 
Hans Heijenrath en ouders Cor 
Reinders en Anna Hamers; 
Voor de intenties uit het intentieboek 
 

Zaterdag 2 januari 
19.00 M.m.v. Spelthaen ensemble 
Uit dankbaarheid b.g.v. een 50-jarig 
huwelijk fam. Spelthaen; 

Zondag 3 januari 
9.30 
Jrd. Lambert Vanhommerig; 
Zef Loneus (o); 

Maandag 4 januari 
19.00 
Ter intentie van onze parochie; 

Vrijdag 8 januari 
18.30 Aanbidding 
19.00 
Voor alle zieken in onze parochie; 
 

Zaterdag 9 januari 
19.00 
Zwd. Jet Hanssen-Schobbers; 
Jrd. ouders Höppener-Vliegen; 
Jrd. Annie Grooten-Lardinois (st); 
Ouders Knops-Jorissen, Enny, Winand, 
Hub en Albert; 
Hein Vanhommerig; 
Karl-Heinz Tummers en Piet 
Groothuysen; 
 

Zondag 10 januari 
9.30 
Voor alle vrijwilligers; 
 

Maandag 11 januari 
19.00 
Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw 
(st); 

Vrijdag 15 januari 
19.00 
Mej. Derikx (st); 

Zaterdag 16 januari 
19.00 
Jrd. echtpaar Miets en Hub Hassert-
Pelzer (st); 
Jrd. Johan Schillings en André Kleinen; 

Zondag 17 januari 
9.30 
1e Jrd. Els Paffen-Schopen (echtgenote 
van Toine Huls); 
Jrd. Frans Schepers (st); 
Jrd. Enny Knops (st); 
Jrd. Lena en Netta Pelzer en familie 
Pelzer, Bemelmans en Saive; 
Zef Loneus (o); 

Maandag 18 januari 
19.00 
Sjir Waelen; 

Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere 
Bocholtz 

Rozenkrans 
voor aanvang doordeweekse mis 

18.40 uur  
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Vrijdag 22 januari 
19.00 
Ter intentie van onze lieve vrouw van 
Lourdes en de heilige Bernadette; 

Zaterdag 23 januari 
19.00 
Jrd. familie v.d. Berg; 

Zondag 24 januari 
9.30 
Jo Vliex; 

Maandag 25 januari 
19.00 
Voor de jeugd; 

Vrijdag 29 januari 
19.00 
Ouders Knops-Jorissen, Enny, Winand, 
Hub en Albert; 

 

 

Zaterdag 30 januari 
19.00 
Jo Kleuters en Leo en Trautje Kleuters-
Deguelle (o); 
Stephan Hassert (o); 

Zondag 31 januari 
9.30 
Zef Loneus (o); 

Een bijzondere Kerst  

Een paar dagen geleden zag ik een reclame van Albert He-

ijn op de facebook-pagina. Deze reclame was getiteld “een 

bijzondere Kerst”. In het kleine filmpje zien wij hoe een 

familie hun kerst in deze coronatijd viert. Het verhaal van 

dit filmpje is als volgt: Tommy, een jongen is samen met zijn 

ouders naar Albert Heijn gegaan. Iedereen was bezig met 

Kerstboodschappen. Er speelt een man een mooi kerstlied 

op de piano. Toen hij dat hoorde, zei zijn vader tegen hem: 

“Hé, dit is mama’s lievelingslied!” Dus luisterde Tommy 

goed naar het lied. Hij heeft van de man de muzieknoten 

van het lied gekregen. Toen hij thuis kwam, ging hij het op 

zijn kleine piano oefenen. Want hij wilde zijn moeder voor 

de kerst verrassen. Dan is de Kerst gekomen. Iedereen van 

het gezin zit thuis rond de tafel, mama heeft een lekkere 

kerstmaaltijd voorbereid. Voor het eten begint Tommy het 

kerstlied te spelen. Het lied luidt: “Candles burning low, lots 

of mistletoe everywhere we go. That’s what Christmas me-

ans to me, my love!” Er is ook nog een verrassing, de opa 

van Tommy heeft hetzelfde lied op zijn mondharmonica 

gespeeld. De moeder van Tommy was heel erg blij met deze 

verrassing. Zo’n bijzondere Kerst. 

 

Deze reclame leert ons dat we ook in de huidige moeilijke 

situatie blij kunnen zijn en anderen blij kunnen maken. 

Want dit is een bijzondere Kerst. Er zijn geen gasten tijdens 

de kerstdagen en ook geen normale vieringen in de kerk. 

Alles wordt beperkt door de coronamaatregelen, mensen 

met mondkapjes, anderhalve meter afstand van elkaar en 

steeds je handen reinigen met gel. Corona heeft onze sa-

menleving veranderd en het familieleven moeilijker ge-

maakt. In deze bijzondere situatie gaan we kerstmis vieren. 

 

De geboorte van Jezus geeft ons hoop. Hoop op een betere 

toekomst. De heilige Schrift troost ons met deze woorden: 

“Het volk dat in de duisternis zat heeft een groot licht aan-

schouwd; en over hen die in het land van de schaduw van 

de dood gezeten waren, over hen is een licht opgegaan”. 

Deze tekst is passend voor onze hedendaagse situatie. De 

coronapandemie hult ons leven in de duisternis. In deze 

moeilijke situatie kan de geboorte van Jezus ons weer hoop 

geven. Een hoop op vrijheid, een hoop op geluk en een 

hoop op vreugde en een goede gezondheid. 

 

Tweeduizend jaar geleden is Jezus in onze wereld geko-

men als “het licht van de wereld”. In deze bijzondere tijd 

van Kerst zegt het kind Jezus aan ons het volgende: “Vreest 

niet. Ik ben hier, Ik ben met jullie in alle moeilijke situaties 

van je leven”. In deze hoop mogen wij Jezus in ons hart ver-

welkomen.  

 

Ik wens jullie een Zalig Kerstfeest  

en een Gezegend Nieuwjaar ! 

Francis Sahayam, stagiair  
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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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Zangkoor St. Joseph Bocholtz 

“Bedankt voor alles” 
 

Ons leven wordt momenteel gedomineerd door corona en 

natuurlijk door de focus op de bestrijding hiervan. 

Hiervoor is veerkracht nodig en die hebben we het afgelo-

pen jaar samen bewezen. Na de carnavalsmis afgelopen 

februari waren onze optredens taboe en onze voorbereidin-

gen voor o.a. het 155-jarig bestaan werden wreed verstoord. 

Met dank aan onze dirigent krabbelden wij afgelopen au-

gustus weer langzaam op. Via vier luisterbijeenkomsten en 

de opstart van de repetities, zowel binnen als buiten, leek 

alles weer het oude te worden. Maar niets bleek minder 

waar!  

Toch hebben we met zijn allen laten zien dat we nog spring-

levend zijn en onze recente, succesvolle loterij was daarvan 

het ultieme bewijs. 

Door de tweede golf ligt de boel weer plat en zijn we weer 

terug bij af. 

Maar, zoals gezegd leven we nog en dat blijven we ook, 

daar zijn we van overtuigd! 

De kerst zal heel anders zijn dan anders, maar we blijven 

erin geloven dat alles weer goed komt. 

In deze zin bedankt het hele koor iedereen voor de sympa-

thie en de morele en financiële steun die het mocht ontvan-

gen in het afgelopen, ongewone jaar. 

Het koor voelt zich geruggesteund door velen, hetgeen na-

tuurlijk ook een motivatie is om door te blijven gaan. Daar 

kunt u dan ook op rekenen. 

Een zalig Kerstmis toegewenst en natuurlijk een gezegend 

Nieuwjaar, dat ons door de hoopvolle berichten over een 

vaccin, echt doet popelen om weer te beginnen. 

 

Hieronder nog een toepasselijk gedicht: 

 

 

Kerstmis 2020  
Er gaan stille dagen komen,  

we kunnen er alleen nog maar van dromen!  

Sinds bijna een jaar  

kunnen we niet meer zingen met elkaar.  

Corona gaat gewoon maar door  

en trekt een heel diep, hinderlijk spoor!  

 

Deze, voor het koor speciale kerstdagen  
zullen we als heel saai gaan ervaren.  

Ze zullen met heimwee zijn verweven  
met ons hecht verenigingsleven.  

Géén nachtmis, géén kerstliederen, alles taboe  
van de beperkingen worden we doodmoe!  

 

Nog even dan is het kerstfeest daar  
en ook weer het gloednieuwe jaar.  

Daarom deze mooie kaars,  

van het koor echt iets tastbaars.  

Een licht in de duisternis,  
met een dubbele betekenis:  

dat de vlam corona moge verbranden,  

dat de warmte ons in betere tijden doet belanden.  

 

 
 

Dus houd moed  
alles komt weer goed!  

 

Voor jou en je naasten een zalig Kerstmis  
en een goed en gezegend Nieuwjaar.  

We hopen dat dan alles over is  

en we weer mogen zingen met elkaar.  

 

Leden, bestuur, dirigent en sympathisanten van Zangkoor Sint 

Joseph Bocholtz  

Parochienieuws Bocholtz 
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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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Hartelijk bedankt ! 

Op woensdag 7 oktober jl. ontving ik uit handen van 

burgemeester Houben van Voerendaal een Koninklijke 

onderscheiding. Ik werd lid in de orde van Oranje Nassau.  

De onderscheiding kwam als een donderslag bij heldere 

hemel.  

Hiervoor wil ik de betrokken mensen van de Zonnebloem 

afdeling Ubachsberg, het kerkbestuur, mijn werkgever en 

zeker ook mijn familie oprecht bedanken voor de mooie 

motiverende en oprechte aanbevelingen om deze 

onderscheiding te ondersteunen. 

“Voor een onderscheiding in deze orde komen personen in 

aanmerking die zich bijzonder verdienstelijk hebben 

gemaakt voor de samenleving. Ook iemand die in haar of 

zijn werk bijzondere prestaties levert en zich daarmee 

onderscheidt”. 

Het zijn echter dingen die je gewoon doet vanuit een 

innerlijke drive, uit verbondenheid en interesse in mensen 

binnen onze samenleving; des te meer was en ben ik nog 

steeds onder de indruk van het feit dat me dit is overkomen. 

Ik hoop dat ik met de ondersteuning en het commitment 

van eenieder dit werk kan blijven voortzetten. Ik deel dus de 

stukjes van de onderscheiding met jullie.  

Ik ben onder de indruk van de talloze reacties en felicitaties 

in welke vorm dan ook, die ik mocht ontvangen, waarvoor 

mijn oprechte dank, dit was overweldigend.  

Maria Schouteten 

 

Kerstavond 24 december 

Kerkdiensten geannuleerd 
 

1ste Kerstdag 25 december 

Ubachsberg  H. Mis om 9.45 uur 

Simpelveld  H. Mis om 11.00 uur 

Bocholtz  H. Mis om 11.00 uur 
 

2e Kerstdag 26 december 

Simpelveld  H. Mis om 9.45 uur 

Bocholtz  H. Mis om 11.00 uur 

Ubachsberg  H. Mis om 11.00 uur 
 

Zondag 27 december 

Bocholtz  H. Mis om 9.30 uur 

Ubachsberg  H. Mis om 9.45 uur  

Simpelveld  H. Mis om 11.00 uur 
 

Oudejaarsavond 31 december 

Simpelveld  H. Mis om 17.30 uur 

Ubachsberg  H. Mis om 19.00 uur 

Bocholtz  H. Mis om 19.00 uur  
 

Nieuwjaarsdag 1 januari 

Bocholtz  H. Mis om 11.00 uur 

Simpelveld  H. Mis om 11.00 uur  

 

Zaterdag 2 januari 

Simpelveld  H. Mis om 17.30 uur 

Ubachsberg  H. Mis om 19.00 uur 

Bocholtz  H. Mis om 19.00 uur 

 

Zondag 3 januari 

Bocholtz  H. Mis om 9.30 uur 

Simpelveld  H. Mis om 11.00 uur 

 

Vrijwilligers bedankt ! 
Dank aan allen die dit jaar de kerk weer mooi versierd 

hebben met een prachtige kerststal en kerstversieringen. 

 

Ook dank je wel aan de schoonmaakploegen en 

koperpoetsers. Dankzij jullie inzet is er wederom een  

sfeervolle en schone kerk om een sobere Kerstmis te vieren. 

Parochienieuws Ubachsberg Kerstvieringen en vieringen rondom 
Nieuwjaar 
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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


Pagina 17 

 

Corona en kerkbezoek 

 Dringend verzoek aan onze kerkbezoekers: voor een 

weekenddienst of voor de feestdagen dient u zich vooraf 

aan te melden.  

 U kunt pas reserveren voor een kerkdienst in de week 

voorafgaand aan het desbetreffende weekend of feest-

dag. Maximaal 1 tot 2 personen per familie. 

 Het komt nog regelmatig voor dat bezoekers niet hebben 

gereserveerd. Dat is niet volgens ons protocol. Wij willen 

ons netjes houden aan de regels. Mogen we u vragen hier-

aan mee te werken?  

 In onze kerken is slechts plek voor maximaal 30 personen, 

exclusief personeel. Reserveren voor het bijwonen van 

een weekenddienst of voor de feestdagen is verplicht.  

 Zonder reservering kan de toegang geweigerd worden. 

VOL = VOL ! Reserveren kan via het eigen parochiekan-

toor.   

 Houd er rekening mee dat de meeste kerkdiensten met 

Kerstmis al volgeboekt zijn (voor families die een misin-

tentie hebben opgegeven) en dat de mogelijkheden tot 

kerkbezoek zeer beperkt zijn.  

 Houd er rekening mee dat de kerkdeuren gesloten moe-

ten worden zodra het toegestane aantal van 30 personen 

bereikt is.  

 Als u graag naar de H. Mis wilt komen en de vieringen met 

de feestdagen zijn reeds bezet, dan hebt u uitwijkmoge-

lijkheden naar de doordeweekse H. Missen om 19.00 uur.  

 Het dragen van een mondkapje bij het in- en uitgaan van 

de kerk is verplicht. Bescherm uzelf en anderen ! Wees 

solidair. U mag het mondkapje ook ophouden tijdens de 

dienst, behalve tijdens het ontvangen van de H. Commu-

nie.  

 Centrale verwarming (i.v.m. luchtcirculatie aerosolen) tij-

dens de kerkdienst is uit voorzorg uitgeschakeld: het kan 

dus een graadje kouder zijn in de kerk !  

 Zondagse eucharistieviering ook te volgen op televisie via 

KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Ook on-line is er 

voldoende aanbod van live-stream kerkdiensten. 

De volgende maatregelen blijven van kracht: 

 Kom alleen indien u niet verkouden bent en geen koorts 

hebt. 

 Bij binnenkomst vragen we of er corona-gerelateerde 

klachten zijn. 

 We vragen uw handen te desinfecteren bij de ingang. 

 Neem plaats op de gemarkeerde zitplaatsen. Koppels 

mogen bij elkaar zitten. Mindervaliden dienen vooraan 

plaats te nemen. 

 Houd 1,5 meter afstand van elkaar. 

 Volg de instructies van de toezichthouders. 

Dank voor de medewerking: Het Kerkbestuur 

De kerk rolt de loper uit 
Een rode loper rol je uit 

als je bijzondere gasten 

verwacht. Dat geldt ook 

voor de kerk. Wij ver-

wachten zelfs een héél 

speciale gast: U. U bent 

van harte welkom! We 

zien u heel graag. We 

hopen dat u komt en met ons meeviert.  

Aan het begin van het nieuwe jaar leggen kerken in heel 

Nederland letterlijk een rode loper uit. Het markeert het 

begin van de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Ook in onze kerk 

doen we dat. Op de loper staat de nieuwe slogan ‘Geef van-

daag voor de kerk van morgen’. De parochie wil gastvrij en 

uitnodigend zijn voor oud én jong.  

Als we graag zien dat toekomstige generaties zich ook wel-

kom weten in de kerk, dan moeten we er nú voor zorgen 

dat de kerk toekomst heeft, door zelf het geloof voor te 

leven en door te geven, maar ook door de eigen parochie 

financieel mee te ondersteunen. Doe mee aan Actie Kerkba-

lans, zodat we de rode loper ook voor uw kinderen en klein-

kinderen kunnen blijven uitleggen.  

Door de maatregelen rond corona zijn mensen meer en 

meer op zichzelf en hun kleine kring aangewezen en dan is 

de parochie een plek van verbinding, al dan niet via internet. 

Daarom durven we u te vragen om gul te geven, zodat wij in 

deze vreemde tijd mensen het gevoel kunnen blijven geven 

dat ze erbij horen en welkom zijn.  

Banknummers staan in de colofon op de achterzijde. Dank 

voor uw bijdrage. 

Pastoor en Kerkbestuur 
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Verslag Voedselbankinzameling 11 en 
12 december  
Ook dit jaar konden bewoners van Bocholtz, Simpelveld en 

Ubachsberg weer producten 

inleveren ten bate van de 

Voedselbank. In alle drie de 

plaatsen kon dit in het 

voorportaal van de kerken en 

in Simpelveld kon dat 11 en 12 

december in de vroegere 

Blokkerwinkelruimte aan het 

Kloosterplein, die hiervoor ter 

beschikking was gesteld. 

Dit inzamelen werd dit jaar al 

de elfde keer georganiseerd, vertelt Joop Heuts, de 

coördinator van de actie. 11 jaar geleden gestart bij het 

parochiekantoor en later is de actie bij en in de Plus 

supermarkt gehouden. Het geheel met een geweldige 

samenwerking met de Plus. 

Er zijn in totaal 40 vrijwilligers die meehelpen de producten 

in te zamelen, punten te tellen en wat al niet meer. De 

meeste vrijwilligers, die niet met naam genoemd willen 

worden, helpen al jaren mee. Dit jaar is i.v.m. de coronacrisis 

gekozen voor een andere opzet met een kleinere groep 

vrijwilligers. De reden waarom vrijwilligers meewerken is: 

 Het is fijn om mee te werken. 

 Ze willen iets betekenen voor een ander. 

 Inzetten voor mensen die het echt nodig hebben (wij 

hebben het goed en veel mensen, met of zonder 

kinderen, moeten beknibbelen op alles). 

 Het is hard nodig in deze tijd: de kloof tussen rijk en 

arm wordt steeds groter. 

De hele dag komen mensen binnen met grote en kleine 

tassen vol houdbare producten. Deze worden in kratten 

verzameld, die naar de voedselbank getransporteerd 

worden en daar gesorteerd worden. 

Naast voedselproducten 

worden ook spaarboekjes van 

de Plus en DE-punten 

ingeleverd. 

De inzameling is niet alleen 

voor de kerst. Ook na de kerst 

is voedsel nodig en de 

v o o r r a d e n  v a n  d e 

Voedselbank zijn schaars 

geworden. Mede doordat een aantal winkelketens 

producten met einde houdbaarheidsdatum met forse 

korting verkopen. Vroeger werden deze producten vaak aan 

de Voedselbank gegeven. 

Met enthousiasme werden door inwoners maar ook 

omliggende zaken producten gegeven. 

Gemiddeld is de laatste jaren de opbrengst van 2 dagen 

inzamelen 90 - 110 kratten met levensmiddelen. 

Het resultaat van dit weekend (stand 15 december) was: 103 

volle kratten, waaronder 26 kratten uit de kerken. De 

collectebus bevatte liefst €741,66. (inclusief verzilverde Plus 

zegelboekjes) 

Er gaan nog 5 pakketten, Plus boodschappenactie, naar de 

Voedselbank. 

Het aantal DE-punten was 180.000 (ja u leest het goed!).  

De resultaten van de donaties via de bankrekeningnummers 

per 15 december: via de rekening van het kerkbestuur: 

€1260,- Rechtstreeks naar de rekening van de Voedselbank 

werd € 675,- overgemaakt. 

Al met al: een enthousiaste groep vrijwilligers met het hart 

op de juiste plaats, die zich graag enkele uren inzetten voor 

de medemens.  

CHAPEAU VOOR IEDEREEN DIE ZIJN/HAAR STEENTJE HEEFT 

BIJGEDRAGEN. 

 

Tarieven rouw– en trouwdiensten en 
kerkbijdrage  
Per 1 januari 2021 worden—op advies van het bisdom– 

enkele tarieven aangepast. De tarieven waren al een paar 

jaar niet verhoogd. Bovendien zijn we dit jaar fors wat 

inkomsten misgelopen als gevolg van de coronacrisis. De 

aanpassingen gelden met name voor de rouw– en 

trouwkosten. Ook wordt het richtbedrag voor de 

minimumkerkbijdrage (gecombineerd met kortingsregeling 

voor rouw– en trouwdiensten) verhoogd naar € 110,- . 

 

Voor een uitgebreide tarieflijst verwijzen we naar onze 

website www.de-pelgrim.nl  
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Actie Kerstpost, zeer geslaagd 
Aan de oproep om een kaartje te schrijven aan iemand die 

alleen is met kerstmis of een beetje verdrietig of ziek, is in 

grote getalen gehoor gegeven. Vele schrijvers, van jong tot 

oud hebben honderden kaarten, tekeningen en andere 

leuke schrijfsels afgegeven op de pastorie. De organisatie 

Kerstpost heeft ze weer verder verdeeld naar mensen in 

onze parochies of in zorgcentra en daarmee vele mensen 

gelukkig gemaakt met een of meerdere kaartjes die in hun 

brievenbus zijn beland.  

Dank aan allen die hebben meegedaan. Dankzij jullie zal het 

Kerstfeest dit jaar voor heel wat mensen die er alleen voor 

staan extra feestelijk en vreugdevol zijn.  
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Volgende uitgave 26 maart. Inleveren kopij tot 15 maart. 

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 19 maart. 

Volgende uitgave 26 januari. Inleveren kopij tot 15 januari. 

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 19 januari. 
 

E: redactie@de-pelgrim.nl 
 

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@de-pelgrim.nl 

 

Kapelaan Shaiju 

Pastoor Neujeanstraat 8, 6351 GK Bocholtz 

M: 06-87 53 45 99 T:045-544 12 52   E: shaiju@de-pelgrim.nl 
 

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 t/m vrijdag 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: kantoorsimpelveld@de-pelgrim.nl 

W: www.de-pelgrim.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 
Dinsdag van 9.30 tot 12.00 uur voor opgave misintenties 

T: 045-544 12 52 

E: kantoorbocholtz@de-pelgrim.nl  
W: www.de-pelgrim.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: kantoorubachsberg@de-pelgrim.nl 

W: www.de-pelgrim.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 

Vele handen maken licht werk 

Het is zo vanzelfsprekend als u onze kerk in Bocholtz 

bezoekt, dat deze elke keer weer spic en span uitziet. 

We mogen ons gelukkig prijzen met de vrijwilligers die dit 

allemaal verzorgen. Wij kunnen deze medeparochianen niet 

genoeg bedanken. Het aantal vrijwilligers neemt echter af, 

mede o.a. door de hoge leeftijd of om gezondheidsredenen. 

Voor de parochie Bocholtz zijn wij daarom op zoek naar 

vrijwilligers die drie keer per jaar een ochtend of middag,  

samen met een enthousiast team, mee helpen om de kerk 

in Bocholtz te poetsen. 

Heeft u interesse of wenst u meer informatie neem dan 

contact op met Gerda Bastin, tel. 045- 544 3347. 

 

 

Dank voor uw kerkbijdrage. Mogen we ook 

in 2021 weer op uw donatie rekenen?   

 

ADRESSEN Parochienieuws Bocholtz 
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