februari 2021 - 8e jaargang no. 86

Terugblik 2020

Wat een jaar was 2020 !
1 januari 2020 vierden we samen met ‘alle’ parochiekoren
de eerste Mis van het nieuwe jaar in de Remigiuskerk om
Gods zegen te vragen over 2020. Aansluitend was de
Nieuwjaarsreceptie in Partycentrum Oud Zumpelveld. Vele
vrijwilligers en andere parochianen waren gekomen en
Remi en Gerda zorgden voor een geweldige ontvangst.
De maanden januari en februari zijn doorgaans rustige
maanden in de parochie. In februari vierden we nog
uitgebreid de dialectmissen, de optochten hadden helaas te
kampen met veel regen en harde rukwinden.
De dag na Aswoensdag, 27 februari, werd in Nederland
officieel melding gemaakt van de 1 e coronabesmetting. De
weken daarna nam overal de spanning toe. Ik weet nog
goed dat we 12 maart ’s middags met de communicanten
van Simpelveld oefenden voor de presentatiemis; ’s avonds
was de 1e coronapersconferentie van premier Rutte, waarin
hij aankondigde dat we nog maar met maximaal 100
personen mochten samenkomen: de presentatiemis was
dan ook de 1e afgelasting van vele kerkdiensten die nog
zouden volgen. Daarna ging alles in een stroomversnelling
en geraakte Nederland in de 1 e lockdown. Er waren vanaf
medio maart geen openbare eucharistievieringen meer.
Deze situatie zou duren tot en met Pinksterzondag 31 mei;
onze parochiekerken openden pas weer in het weekend van
14 juni, Sacramentsdag, de deuren.
De Paaswake vierden kapelaan en pastoor in een lege kerk,
slechts bijgestaan door één acoliet. Bizar om het
belangrijkste feest van de kerk te moeten vieren zonder
koor en zonder gelovigen. Toch waren de kerken alle drie
mooi versierd om de verrijzenis van de Heer ook in zichtbare
tekenen tot uitdrukking te brengen.

Alle 1e Communievieringen werden uitgesteld naar juli
(Ubachsberg) en september (Simpelveld en Bocholtz). Er
was geen presentatiemis en ook geen dankmis. De
Communievieringen werden binnen de geldende
beperkingen met maximaal 150 personen gevierd. Harmonie
en Fanfare konden slechts in beperkte mate hun
medewerking verlenen. Het werd desondanks toch een
mooi en ingetogen feest. Ook de vormselvieringen werden
uitgesteld en konden tot op heden nog niet ingehaald
worden.
Vanwege de beperkingen werden de meeste huwelijken
uitgesteld naar 2021. Ook veel doopsels konden niet
doorgaan. Alle meivieringen bij het kapelletje van de
Rodeput, alsook de gebedsdiensten in de junimaand bij de
H.Hartkapel te Bosschenhuizen, werden geschrapt.
Processies werden afgelast en vele geloofsbijeenkomsten
en het koffiedrinken na de mis konden ook geen doorgang
vinden.
Uitvaarten waren er wel, aanvankelijk in zeer kleine kring
met maximaal 30 personen, later in het jaar waren gelukkig
100 personen weer toegestaan.

Vanaf juni werd de situatie iets beter. Diensten waren weer
toegestaan met meerdere mensen, zolang men maar 1,5
meter afstand kon bewaren. Medio oktober (in aanloop
naar de 2e lockdown) werd het maximum aantal bezoekers
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van de kerkdiensten weer teruggebracht naar 30. Dat had
meteen consequenties voor Allerheiligen en de
Allerzielendiensten. De maatregel zou gehandhaafd blijven,
zodat ook Kerstmis heel anders zou worden dan andere
jaren.
Tijdens de lockdown waren de kerkportalen overdag
opengesteld voor het aanmaken van een kaarsje of voor
persoonlijk gebed. Met Palmpasen konden de mensen
gezegende palmtakjes ophalen buiten aan de portalen van
de kerken. Ook de kinderen maakten een minipalmpasenkruisje in een mooi versierd luciferdoosje en
brachten dat aan zieken en ouderen in hun buurt. Huis-aanhuis werd op 6000 plekken in onze parochies een mooie
ansichtkaart bezorgd met daarop een bemoedigend woord
van pastoor en kapelaan en een mooi gebed om samen met
elkaar te bidden. Er waren nog veel meer mooie initiatieven
om elkaar nabij te zijn.

Aan het einde van het jaar werden al onze vrijwilligers, 500
in totaal, bedankt voor hun inzet in het afgelopen jaar. De
een was administratief bezig, de ander stak de handen uit
de mouwen met allerhande klusjes aan de gebouwen of was
lid van een van onze koren, die dit jaar helaas niet mochten
zingen. Sommigen waren bestuurlijk en beleidsmatig actief,
weer anderen op sociaal vlak met bezoekwerk en diaconale
projecten. Zo was er de jaarlijkse actie voor de Voedselbank,
die weer heel veel levensmiddelen vergaarde voor
minderbedeelden. Ook de actie kerstpost viel in goede
aarde: heel veel animo was er om voor een zieke of
eenzame een kaartje te schrijven of een mooie tekening te
maken.

Onze pastores

Onze parochies maakten tijdens de lockdown ook een
drietal korte films die online werden uitgezonden. Eén met
Pasen waarin door dorpsbewoners het Paasverhaal op
eigenwijze werd naverteld vanaf de geboorte tot aan de
verrijzenis. Een andere film werd uitgebracht met
Pinksteren, samen met bekende Limburgers, om te
vertellen wat de Geest van Pinksteren nu nog met ons doet.
Met kerst werd een special uitgebracht waarin het
Kerstverhaal in woord en zang heel mooi werd uitgebeeld.
Een kleine 5.000 keer werd het filmpje bekeken op
Facebook en evenzoveel keren op het kanaal van
Euregiobizz. Mensen waren zeer ontroerd bij het zien ervan
en aan de oproep om een kerstbal in de kerk op te halen,
om daarmee iemand anders een hart onder de riem te
steken, werd ruimschoots gehoor gegeven. In totaal 1000
kerstballen werden er in de mooi versierde kerken
opgehaald en vele mooie reacties werden met ons gedeeld.
Enkele hiervan kunt u lezen elders in dit blad. Met dank aan
de vrijwilligers die de kerken zo mooi versierd hebben met
bloemen en kersttaferelen. Tussen kerst en Driekoningen
waren de kerken opengesteld in de middaguren en vele
mensen, groot en klein, kwamen het kindje Jezus in de
kribbe bewonderen en aanbidden.

In het voorbije jaar werd onze vaste assistent op
Ubachsberg, pater Hub Kleijkers, 85 jaar. Bidden we dat zijn
gezondheid stabiel mag blijven. Tijdens de coronatijd
hebben we hem node moeten missen, en nog! Laten we
hopen dat als deze rare tijd voorbij is, ‘d’r pater’, zoals hij bij
ons gekend is, weer eens mag voorgaan in de kerk op Gen
Berg.
Helaas moesten we afgelopen jaar afscheid nemen van
kapelaan Rajan, die door zijn bescheidenheid heel geliefd
was onder de mensen. Drie jaar mocht hij in ons midden zijn
en vanwege corona was zijn laatste mis bij ons helaas in
beperkte kring mogelijk. Dank je wel, Rajan, voor de mooie
jaren!
We werden gelukkig verblijd door een nieuwe kracht:
kapelaan Shaiju, die in oktober tot diaken werd gewijd en als God wil- in de week na Pasen in India tot priester wordt
gewijd. Daarvoor ons gebed.
Ook zijn we blij met de vaste assistentie van Mgr. Hub
Schnackers, die in september terugkeerde naar zijn
geboortedorp om van zijn welverdiend emeritaat te mogen
genieten. Wat fijn dat hij ons -pro Deo- van dienst wil zijn !
Bestuurlijk was het een enerverend jaar. Een klein bestuur
was verantwoordelijk voor een grote federatie. Ze wist zich
ondersteund door een ervaren bouwcommissie van
bouwkundigen en architecten die ons vastgoed zeer goed
onder controle hebben en mede zorgdragen voor technisch
onderhoud aan gebouwen en het aanvragen van subsidies
voor onze meerjarenplannen. Ook werd het bestuur
geadviseerd door een enthousiast groepje jonge
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Lei’s
schilderwerken
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.

Voor binnen- / buitenwerk
en onderhoud

Tel: 045-5440548
06-55168447
Quelle 24
6351 AW Bocholtz
www.lei-schilderwerken.nl

kijk voor de wekelijkse aanbiedingen op onze
website en/of facebook: Boerderijwinkel Gebr.Spee
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parochianen die beleidsmatig en in pastoraal opzicht
meedenken aan de samenstelling van een nieuw 5-jaren
beleidsplan dat in het voorjaar van 2021 zijn licht zal zien.

En financieel gezien? De jaarrekening zal in de komende
weken worden opgesteld. De penningmeester is droevig
gesteld. Door corona zijn onze kerken ofwel een hele poos
gesloten geweest ofwel zeer beperkt toegankelijk.
Kerkdiensten werden vaak door slechts 30 of nog veel
minder mensen bezocht. De collecte opbrengst was soms
niet meer dan 10 euro, terwijl het opstoken van het
kerkgebouw al gauw 100 euro kost. Tel uit je winst. Zeg
maar eerder: verlies!
Inkomsten uit collectes en misstipendia zijn drastisch
verminderd. Bedragen lopen op tot in de 10.000-en euro’s.

Actie kerkbalans

We zijn trots op onze kerken, waar we lief en leed met
elkaar delen. We zijn ook dankbaar, omdat er zoveel
vrijwilligers zijn die op allerlei manieren tijd en zorg aan
onze parochies besteden, op zoveel verschillende manieren.
We hopen ook voor onze jonge gezinnen een plek te blijven
waar het evangelie met vreugde wordt doorgegeven.

Maar veel mensen hebben laten blijken juist nu de parochie
extra te willen steunen, bijvoorbeeld door het verhogen
van de kerkbijdrage of het doen van een eenmalige gift.
Vooral via onze vernieuwde en gebruiksvriendelijke website
www.de-pelgrim werden opvallend veel giften
overgemaakt. De nieuwe naam en vormgeving van onze
parochiefederatie De Pelgrim oogstte veel lof, ook buiten
de parochiegrenzen. En daar zijn we natuurlijk erg trots op !

Zo kunt u ons steunen:
Veel heeft in 2020 niet kunnen plaatsvinden, maar het
afgelopen jaar zette ons ook aan tot creativiteit. Moge dat
ook de overhand hebben in 2021. Er zijn dus, naast alle
beperkingen en verdriet dat 2020 ons bracht, ook heel veel
mooie dingen om op terug te kijken!
Namens kapelaan en kerkbestuur wens ik u toe: Een
zegenrijk en vruchtbaar 2021 !
René Pisters, pastoor

Door jaarlijks een bijdrage over te maken: richtbedrag 110
euro per jaar (ofwel 9 euro per maand, ofwel 2,25 euro per
week: de prijs van een pilsje of kopje koffie). Dat is toch niet
te veel gevraagd? Een ander bedrag is overigens ook heel
welkom, al is het maar een tientje per jaar. Zo laat u zien dat
u om ons geeft. Doet u ook mee ? Banknummers staan op
de achterzijde van dit blad of nog makkelijker: ga naar onze
website www.de-pelgrim.nl en kijk op onze homepage bij
kerkbijdrage / gift. Wie al meedoet: heel fijn !
Hartstikke bedankt ! Groetjes pastoor.
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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 € 5.000. 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 uitvaart 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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Kerkdiensten parochie Sint Remigius
Simpelveld
Zaterdag 30 januari

Weekend
17.30

4e

zondag d/h jaar

1 jrd. Annie Slangen-Deliege en Ed
Slangen;
Jrd. Colla en Bertha Mertens-Vliexs,
zoon Theo, kleinzoon Nicky en
schoonzoon Frans (st);

Zondag 7 februari

Zondag 21 februari

Lies Franssen-Wings (v.w. verjaardag);

Jrd. Kety en Pierre Schrijvers-Lennartz
(st);

Dinsdag 9 februari

Dinsdag 23 februari

Voor alle parochianen;

Voor de zieken van onze parochie;

Donderdag 11 februari

Donderdag 25 februari

11.00

e

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);

Dinsdag 2 februari

Maria Lichtmis
Opdracht van de Heer
18.30
Aanbidding
19.00 Reserveren verplicht !
Zwd. Coba Spelthaen-van der Smissen;
Leny Hodinius-Jacobs (o);

Donderdag 4 februari
19.00

Voor de zieken van onze parochie;

19.00

19.00

Weekend 5e zondag d/h jaar
17.30
LET OP: Volgeboekt !
Besloten dienst !
Zwd. Sjef Mullenders;
1e jrd. Eduard Meens, tevens jrd. Maria
Meens-Aelmans (o);

19.00

Voor de zieken van onze parochie;

19.00
LET OP: Volgeboekt !
Besloten dienst !

Zaterdag 13 februari

Zwd. Lei Dautzenberg;
Giel en Bertha Xhonneux;

Jrd. Celestina Wintgens (st);

Zaterdag 27 februari

Weekend 6e zondag d/h jaar
17.30

Zondag 14 februari
11.00
Carnaval

Voor alle parochianen;

Dinsdag 16 februari

Weekend 2e zondag
veertigdagentijd
17.30

Jrd. Wiel en Bep Heuts-Franssen;
Jrd. Hein Middelhoven (st);
Jrd. Gerhard en Maria Neffke-Liesens
(st);

19.00
Carnavalsdinsdag

Zondag 28 februari

Voor de zieken van onze parochie;

Voor alle parochianen;

Woensdag 17 februari
Aswoensdag
Reserveren verplicht !
17.30
Voor alle parochianen;

Donderdag 18 februari
Zaterdag 6 februari

11.00

19.00

Zwd. Ed Luckers;

Zaterdag 20 februari
Weekend 1e zondag
veertigdagentijd
17.30

Jrd. Sjef Schaapkens (st);
Ouders Slangen-Geurts (o);
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11.00

ATTENTIE:
In deze periode zijn sommige
kerkdiensten reeds
volgeboekt of dient men ook
doordeweeks te reserveren.
Zie bij betreffende dag !

Kerkdiensten parochie St. Bernardus
Ubachsberg
Zaterdag 30 januari
4de

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

Woensdag 3 februari

18:40 Rozenkransgebed
19:00 H. Mis
Voor alle overledenen van de
parochie;
Voor de ernstig zieken van de
parochie;

Zaterdag 6 februari
5de

Weekend:
zondag d/h jaar
19:00
Mireille Steinbusch en wederzijdse
grootouders;
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);

Woensdag 10 februari

18:40 Rozenkransgebed
19:00 H. Mis
Zwd. Jo Voncken;
Voor de slachtoffers van de
Coronapandemie;

Zaterdag 13 februari

Weekend: 6de zondag d/h jaar
Carnaval
19:00
Jrd. ouders Kleijnen-Degens en
overl. fam. (st.);
Jrd. ouders Herberichs-Conjaerts
(st.);
Echtg. Bisschops-Engelen (st.);

Woensdag 17 februari

Aswoensdag
Reserveren verplicht !
19:00 H. Mis
Voor een verjaardag;
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);

Zaterdag 20 februari

Weekend: 1ste zondag
veertigdagentijd
19:00
Mariët Ernes-van Kippersluis (o);
Mayke Cobben (verj.);
Jrd. Ger Ernes;
Math. en Rob Grooten (nms Tiny en
Mam);

Woensdag 24 februari
18:40 Rozenkransgebed
19:00 H. Mis
Zwd. Tony Spee-Hamers;
Voor de weldoeners van de
parochie;

Zaterdag 27 februari

Weekend: 2de zondag
veertigdagentijd
19:00
Jo Souren (o);
Jrd. Leo Franssen;
Ouders Ortmans-Habets en zoon
Jan (st.);

Uitstel 1e Communie

In verband met de voortdurende corona-lockdown en de onzekerheden wat betreft de Britse variant is het onmogelijk om op
korte termijn op een normale manier voorbereidingen te treffen voor de viering van de 1 e Communie. Komende maanden
zullen de 1,5 meter, beperkt aantal toegestane kerkbezoekers, samenscholingsverbod, extra vergunningen aanvragen i.v.m.
noodverordening en de vaccinatietermijnen ons parten spelen. Daarom heeft het kerkbestuur in overleg met de schoolleiding
besloten de 1e Communie uit te stellen naar september 2021 (Simpelveld 12 september; Bocholtz en Ubachsberg 19 september).
Na Pasen zullen de voorbereidingen opgestart worden. Ouders die een kind willen aanmelden voor de 1 e Communie kunnen
voor 1 februari een mail sturen naar het centraal parochiekantoor: kantoorsimpelveld@de-pelgrim.nl
Pagina 8

Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere
Bocholtz
Rozenkrans
voor aanvang doordeweekse mis
18.40 uur

Maandag 8 februari

Zaterdag 20 februari

Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw (st);
Jo en Billa Lommen-Vanhommerig;

Ter intentie van onze Lieve Vrouwe van
Lourdes en de Heilige Bernadette;

Vrijdag 12 februari

Zondag 21 februari

19.00

19.00

Zaterdag 30 januari
19.00

Jo Kleuters en Leo en Trautje KleutersDeguelle (o);
Stephan Hassert (o);

19.00

Mej. Derikx (st);

1e zondag veertigdagentijd
9.30
Jo Vliex;

Zondag 31 januari

4e zondag door het jaar
9.30

Zaterdag 13 februari

Zef Loneus (o);

1e Jrd. Jo Kleuters en voor Leo Kleuters
en Trautje Kleuters-Deguelle (o);

Maandag 1 februari
19.00

Echtpaar Boumans-Pommé (st);

19.00

Zondag 14 februari

Ouders Schnackers-Grooten (st);

Zef Loneus (o);

Jrd. Ernest Voncken (st);
Familie Schnackers-Grooten (st);

Maandag 15 februari
Voor de intenties uit het intentieboek;

19.00

Jrd. Evert en Mia Jegerings-Sieben (st);
Jrd. Jasper Hutschemaekers en de
overledenen van de familie
Hutschemaekers-Splitthoff (st);
Jrd. Winand Knops;
Jrd. Harrie en Toke Deguelle-Berkers;

Zondag 7 februari

5e zondag door het jaar
9.30
Jrd. Sjir Waelen (st);

Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw
(st);

Vrijdag 26 februari

Carnavalsmaandag
19.00

Zaterdag 6 februari

19.00

6e zondag door het jaar - Carnaval
9.30

Vrijdag 5 februari
18.30 Aanbidding
19.00

Maandag 22 februari

19.00

Zaterdag 27 februari
19.00

Jrd. Hub en Leonie Hodenius-Huppertz
(st)
Stephan Hassert (o);

Woensdag 17 februari
Aswoensdag
Reserveren verplicht !
19.00

Ouders Deswijzen-Dremmen, BeckersSalden en Margriet;

Vrijdag 19 februari
19.00

Voor alle zieken in onze parochie;
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Zondag 28 februari

2e zondag veertigdagentijd
9.30
Jrd. ouders Bardoul-Hamers, Paula,
Jan, Wiel en Wim;
Zef Loneus (o);
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Kicken
Technisch Onderhoud
Centrale Verwarming, Luchtbehandeling,
Sanitair, Brandertechniek, Gas/Oliestook

Valkenburgerweg 40
6367 GW Voerendaal
Tel: 045 - 544 67 70 / Fax 045 - 544 67 71
info@kickentechnischonderhoud.nl
Lid van Uneto-Vni
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KRONIEK
Overleden

SIMPELVELD
19 december

Emile van Zandvoort

88 jaar

Bosschenhuizen 20

5 januari

Ed Luckers

67 jaar

Kloosterstraat 73

8 januari

Lei Dautzenberg

91 jaar

Huls 59

13 januari

Vincent Hermans

76 jaar

Kloosterstraat 54

20 januari

Jo Hoeppener

79 jaar

verpleeghuis Molenpark Heerlen / Grachtstraat 2a

23 december

Jo Voncken

89 jaar

verpleeghuis Molenpark Heerlen, v/h Wijnstraat

26 december

Tony Spee-Hamers

84 jaar

Verpleeghuis Bergweide Heerlen / Oude Schoolstraat 2a

UBACHSBERG

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

Gedoopt
SIMPELVELD
31 december

Niek Stevens

Welkom in onze Kerk!

zoon van Koen Stevens en Isa Stevens-Leenders

St. Nicolaasstraat 25

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

Overzicht sacramenten
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Doop

20

32

26

28

14

14

30

22

14

Communie

36

28

38

34

32

28

19

24

25

Vormsel

46

33

36

39

31

22

30

30

uitgesteld

Huwelijk

8

6

3

6

2

3

2

3

1

45

47

43

43

44

39

40

40

26

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Doop

34

20

19

20

19

26

20

22

8

Communie

49

39

37

41

38

44

37

32

22

Vormsel

42

52

47

48

45

36

26

33

uitgesteld

Huwelijk

2

0

4

1

0

0

2

1

0

31

40

24

25

24

29

32

25

23

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Doop

6

10

10

12

13

5

5

6

3

Communie

8

16

12

9

11

9

14

9

9

Vormsel

21

0

15

0

24

0

21

0

uitgesteld

Simpelveld

Uitvaart/crematie
Bocholtz

Uitvaart/crematie
Ubachsberg

Huwelijk
Uitvaart/crematie

2

4

0

2

2

0

3

2

1

14

17

14

7

13

19

17

14

15
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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

Le Montagnard
Dirkstraat 2, 6367 HW Ubachsberg
Telefoon 045-5754443, 06 22 450 828
E-mail info@montagnard.nl, internet www.montagnard.nl
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 Neem plaats op de gemarkeerde zitplaatsen. Koppels

Corona en kerkbezoek

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

Carnaval 2021

 Maximaal toegestane kerkgangers blijft 30 (uitvaarten

maximaal 50).
 Dringend verzoek aan onze kerkbezoekers: voor een

weekenddienst dient u zich vooraf aan te melden. Dat
geldt ook voor Aswoensdag !
 U kunt pas reserveren voor een kerkdienst in de week

voorafgaand aan het desbetreffende weekend. Maximaal 2 personen per familie.
 Het komt nog regelmatig voor dat bezoekers niet heb-

ben gereserveerd. Dat is niet netjes en niet volgens ons
protocol ! Wij willen ons strikt houden aan de regels.
Mogen we u vragen hieraan mee te werken?
 Zonder reservering kan de toegang geweigerd worden.

VOL = VOL ! Reserveren kan via het eigen parochiekantoor.
 Als u graag naar de H. Mis wilt komen en de vieringen in

het weekend zijn reeds bezet, dan hebt u uitwijkmogelijkheden 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 ! U mag
het mondkapje ook ophouden tijdens de dienst, behalve
tijdens het ontvangen van de H. Communie.
 Centrale verwarming (i.v.m. luchtcirculatie aerosolen)

tijdens 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

Geen optocht,
geen zittingen,
geen prinsen
met veren op hun steek.
Het lijkt onwerkelijk in Limburg.
Carnaval hoort erbij.
Toch gaat het dit jaar
net even iets anders.
Vergeet dan niet
dat echte blijdschap
niet in praalwagens zit
of in zelfgemaakte ‘pekskes’,
hoe creatief ook.
Echte blijdschap zit in je hart.
Een échte carnavalist
weet ook nu
een lach om de mond te toveren.

hebt.
 Bij binnenkomst vragen we of er corona-gerelateerde

klachten zijn.
 We vragen uw handen te desinfecteren bij de ingang.

Een blij gezicht
en stralende ogen
zijn de mooiste schminck die er is.
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Vastentijd is quarantainetijd

Vastenactie 2021

Opnieuw: Schoon water voor stageboerderij in Ghana

Sinds de uitbraak van corona is het woord quarantaine weer
helemaal
terug
in
ons
spraakgebruik.
Wie
ziekteverschijnselen heeft of vermoedt, wordt geadviseerd
om zich een aantal dagen terug te trekken. In die tijd kun je
niemand besmetten en zelf genezen.
Het woord quarantaine is afgeleid van het Italiaanse
‘quaranta giorni’, wat veertig dagen betekent. In de 14 e
eeuw moesten in Venetië schepen, afkomstig uit landen
waar de pest heerste, veertig dagen buiten de haven van
Venetië blijven liggen, om de ziekte niet aan land te
brengen. Mensen die afgelopen jaar noodgedwongen in
quarantaine moesten, zeiden achteraf dat ze in die tijd tot
rust waren gekomen en oog voor andere aspecten van het
leven hadden gekregen.
In de kerk kennen we al heel lang het gebruik om veertig
dagen ‘in quarantaine’ te gaan. Jezus zelf trok zich veertig
dagen terug in de woestijn, voordat hij aan zijn openbare
leven begon. De tijd na Aswoensdag is voor gelovigen méér
dan het aftellen van veertig dagen tot Pasen. Het is een tijd
om geestelijk in quarantaine te gaan, om even uit de hectiek
van het dagelijks leven te stappen en te genezen van de
drukte van alledag en tijd vrij te maken voor God.

OPGELET: Aanmelden voor de kerkdienst
van Aswoensdag is verplicht !

Zonder reservering GEEN TOEGANG !

In 2020 is het Vastenactieproject Schoon water voor
stageboerderij in Ghana van de parochiële MOV-groep van
Simpelveld - Ubachsberg - Bocholtz slechts zeer gedeeltelijk
gerealiseerd. Dit alles door de bizarre omstandigheden
vanwege het coronavirus, niet alleen in Nederland, maar
ook in Ghana. Vandaar dat het project ook tijdens deze
Vastenactie van 2021 centraal staat.
Het accent ligt op schoon water voor leerlingen die stage
lopen. De eerste fase is afgerond in juli- augustus 2020. Er
werd door een bedrijf een gat gegraven van veertig meter
diep. Helaas ontstonden er problemen tijdens het boren
waardoor de machine kwam vast te zitten. Men moest een
andere plek zoeken en helemaal opnieuw starten met het
boren van een ander gat. Om alles goed te laten verlopen
werd er een extra vrachtauto met watertank geregeld om
zo te helpen bij de nieuwe boring. Pas laat in de avond was
op die dag de klus geklaard. Uiteraard kostte de operatie
met die watertank extra geld.
We hopen snel te starten met de volgende fase, die bestaat
uit het plaatsen van de betonnen toren, het leggen van
leidingen en filters, het installeren van de pompmachine en
uiteindelijk het plaatsen van de watertank. Door de Covid-19
-pandemie zijn ook de studenten in Ghana thuis. Wanneer ze
weer naar school mogen komen, starten de praktijklessen in
het mix-farming project.
Namens Father Emmanuel Sarpong en tevens namens de
studenten en de mensen uit de omliggende dorpen
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“Samen voor elkaar”
Op Eerste Kerstdag gingen wij te voet naar de kerk van
Simpelveld om een kerstbal op te halen. Op de terugweg
naar huis gingen onze gesprekken uiteraard over de mooie
actie “Samen voor elkaar.”
We beseften maar al te goed dat de kerstbal naar velen om
ons heen gebracht kon worden. Iedereen van ons kende wel
een aantal mensen die een extra steuntje in de rug konden
gebruiken.

Kwabenakwa en Mampamhwe wil de Stichting Afia&You
iedereen bedanken en de gezamenlijke waardering
uitspreken voor de financiële steun vanuit de Vastenactieopbrengst. Met deze extra steun worden jongeren, vooral
de minder bedeelden, geholpen om beroepsvaardigheden
te ontwikkelen om zo meer kans te krijgen een beter leven
op te bouwen.

Op www.vastenactie.nl/projecten/schoon-water-voorstageboerderij-in-ghana vindt u meer informatie over het
project. U kunt via deze site ook een donatie doen. Via de
QR-code
rechts
kunt
u
gemakkelijk de betreffende
website downloaden.
U kunt ook een gift overmaken
naar bankrekening NL21 INGB
0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie,
Den Haag, graag dan kenmerk
‘Project 401400’ vermelden.
Of via het banknummer van onze Parochiefederatie: zie
colofon achterzijde: graag dan erbij vermelden: ‘Gift Ghana’.
Of ten slotte, heel ouderwets, maar wel nog steeds
bruikbaar, een bedrag doen in een van de collectebussen in
de diverse kerken.

Samen voor elkaar
Met Kerst bracht onze
parochiefederatie een special
online
met
een
kerstboodschap om iets extra’s
voor een ander te doen in deze
tijd van corona. In een kerstbal
die men in de kerk kon ophalen
stond een kerstwens en een opdracht. Velen zijn ermee aan
de slag gegaan. Hieronder een selectie van de reacties.

We kozen voor een eenzame, oudere weduwe. Aan haar
brachten we een paar dagen ná kerstmis een bezoekje en
we namen de kerstbal mee en streekproducten van de
plaatselijke bakker. Het gezicht van de weduwe sprak
boekdelen. Ze was verbaasd dat er onverwacht iemand aan
haar voordeur stond en met een warme glimlach nodigde zij
ons uit om binnen te komen. Niet alleen de lekkernijen,
maar vooral het bezoekje werd zeer op prijs gesteld.
We bleven langer dan gedacht, omdat we merkten dat de
aandacht die we gaven haar goed deed. Tijd voor elkaar,
samen voor elkaar. Een mooie gedachte niet alleen rondom
Kerstmis, maar ook door het jaar heen.

“Samen voor elkaar”
Samen voor elkaar in een
tijd van beperkingen is
een behoefte geworden
die
veel
mensen
herkennen. Vrienden van
mij
in
Kerkrade
herkennen dat ook. Zij
wandelen regelmatig in
het
Heuvellandschap.
Ook in de omgeving van
Simpelveld. Tijdens zo'n
wandeling omstreeks de
kerstdagen liepen zij de
kerk binnen van Simpelveld. Een spirituele plek van stilte,
gebed en het aansteken van een kaarsje voor een bekende
of zichzelf. In de kerk werden zij verrast door een man,
waarschijnlijk de koster, die hen een 'glazen' kerstbal
aanbood. Een kerstbal met een opdracht. Mijn vrienden
namen de kerstbal aan met de gedachte, deze aan een
vriend te geven die een paar dagen later bij hen op bezoek
zou komen. Die persoon was ik, die dit nu schrijft. Het geven
van die kerstbal lag in de sfeer van vriendschap: er voor
elkaar zijn. Dat beklonken werd met een heerlijke fles oude
port die ik van hen kreeg.
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Bezoek onze adverteerders

Praktijk voor Osteopathie
en

Kinderosteopathie
Ralf Baggen
Doctor Ottenstraat 48
6369 VP Simpelveld
voor afspraken
045-5441817
0633581038
info@fysio-schepers.nl

Doctor Ottenstr 48 - Simpelveld
voor afspraken
045-5441817
0650938824
ralfbaggen@gmail.com
Pagina 16

Deze transparante kerstbal zei me nog meer dan onze
vriendschap. Deze kerstbal maakte het Kerstfeest voor mij
transparant dat zich richtte op het Kerstkind, dwars door
alle glitterende kerstversiering heen. Uiteindelijk zegt dat
Kerstkind dat wij onze naaste moeten liefhebben en
daaraan gelijk, als eerste gebod: God liefhebben. Zijn
aanwezigheid brengt ons samen.
De aanmoediging van deze bijzondere kerstbal kan ik
gebruiken in mijn werk voor het Apostolaat van Troost. Via
dit Apostolaat ga ik in gesprek met willekeurige
kerkbezoekers in de Kathedraal van 's – Hertogenbosch.
Een luisterend oor voor eenzame mensen, verdrietige
mensen of zij die vertwijfeld in hun geloof staan. Naast deze
mooie aanmoediging van mijn vrienden in Kerkrade mag ik
me ook gelukkig prijzen dat ik mee mag bidden met de
broeders van de Abdij Sint – Benedictusberg te Mamelis als
seculier oblaat. Omdat gebed mensen bindt. Alles bij elkaar
heeft deze transparante kerstbal mij weer laten zien dat ik
er voor de ander moet zijn.

“Samen voor elkaar”
Mooi hoe de mensen
reageren op de mooie film
en de super kerstballenactie. Ook wij hebben 2
ballen weggegeven.
De eerste was voor mijn
nicht die op de coronaafdeling werkt, zelf corona
heeft gehad en haar
schoonvader
heeft
begraven als gevolg van
corona.

De tweede bal was namens
mijn zoontje voor de juffen
van het kinderdagverblijf.
Kanjers die ook tijdens de
lockdown voor de kindjes
klaar stonden.

“Samen voor elkaar”
Onze overleden zoon heeft ons allen korter bij elkaar
gebracht als familie. Het gevoel dat je er samen sterker voor
staat, ieder met zijn eigen verdriet. Nu in deze moeilijke tijd,
zoals de feestdagen, missen wij onze zoon heel erg!
De kerk was ook voor hem om samen te komen en een
kaarsje te laten branden. Zoals in de kersttijd de liefde van
het kindje in het kribje ons een warm gevoel geeft.
Het is dan ook mooi om dit even met elkaar te delen.
Daarvoor dank!

“Samen voor elkaar”
Beste lezer,
Op de eerste plaats een Zalig Nieuwjaar toegewenst.
Bij deze mijn verhaal over de kerstbal die ik op Eerste
Kerstdag meenam uit de kerk in Bocholtz.
Vrede en alle goeds!
Bij thuiskomst open ik de
kerstbal
terwijl
de
boodschap neer valt op
het aanrecht, denk ik: ying
yang, peper en zout. Die
laatste drie woorden,
peper en zout, maken dat
ik een peper en zoutstel
neem.
Een
dat
in
beweging komt wanneer
ik wat peper pak om het eten te kruiden. Hetzelfde als ik
zout toevoeg om de flauwe smaak weg te nemen.
Kruiden en zouten. Ik ben zelf verantwoordelijk of ik dat
doe en hoeveel ik toevoeg aan mijn leven en dat van
anderen. Tot wat voor mooie inzichten het meenemen van
een kerstbal al kan leiden.
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“Samen voor elkaar”
Beste mensen,
Op tweede kerstdag waren wij in de kerk in Simpelveld. De
kerk was heel mooi in Kerstsfeer gebracht en we kregen een
kerstbal mee om door te geven.
Wij hebben de kerstbal gegeven aan mensen die wij jaren
geleden hebben leren kennen. Ze waren niet katholiek maar
zo af en toe kwamen zij bij ons in de kerk.

We zijn met hen bevriend geraakt. Inmiddels is zij gedoopt
en zijn ze uitgegroeid tot onmisbare personen voor onze
kerk. Via deze kerstbal wilde we hen bedanken voor hun
inzet.
Dit korte verhaaltje hebben wij bij hen in de kerstbal gestopt
en wij willen jullie bedanken voor deze leuke actie.
Vriendelijke groetjes…

wandeling gaan maken langs de kapelletjes en kruisen in en
rond Ubachsberg. Zo kwamen we bij de Sint Bernarduskerk.
We mochten 5 minuten naar binnen om een kaarsje voor
mijn moeder op te steken en de kerststal te bekijken. Bij
vertrek kregen we een kerstbal met de uitnodiging om ons
verhaal te vertellen. Dat is het verhaal van mijn lieve
moeder, opdat wij nooit vergeten wie zij was en wat ze voor
ons heeft betekend…

“Samen voor elkaar”
Dit was slechts een kleine greep uit de vele
hartverwarmende reacties. Dank voor alle inzendingen.
Op de website staan ook nog 2 leuke filmpjes onder het
kopje “Laatste nieuws”.

“Samen voor elkaar”

Wij vonden het een leuk idee dat de bezoekers aan de
kerststal in onze parochiekerk in Ubachsberg een kerstbal
konden meenemen. Wij vertellen dan ook graag wat wij met
deze kerstbal zijn gaan doen.
Onlangs zijn wij grootouders geworden van een lief klein
kindje. In deze kerstbal zullen wij een foto van onze lieveling
plaatsen, zodat wij elke Kerstmis herinnerd worden aan zijn
geboorte en eerste Kerstmis in 2020.

“Samen voor elkaar”
Voor mijn moeder:
Op Tweede Kerstdag zijn wij gaan wandelen. Natuurlijk in de
omgeving van Ubachsberg, want dat doen we al decennia
lang elke Kerstmis. Vanuit het ouderlijk huis in Welten
trekken we dan met de hele familie over de Kunderberg of
langs de Putberg naar de boerderij van de Keverberg. Dit
jaar was alles anders. Door de pandemie maar meer nog
door het plotseling overlijden van mijn moeder. Woensdag
16 december, op de ochtend van haar 86e verjaardag, kwam
er na een kort ziekbed een einde aan een rijk en welbesteed
leven. We zijn de klap nog lang niet te boven. Om haar te
eren zijn mijn vrouw en ik bij wijze van pelgrimstocht een
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Een terugblik op kerst in onze kerk:
als vanouds weer sfeervol genieten…

Dank je wel
aan al onze
vrijwilligers
die de kerk zo
mooi hebben
versierd.
Chapeau !

Welke drie geschenken
hebben wij het Kerstkindje
gegeven in dit nieuwe jaar ???
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ADRESSEN

In memoriam Vincent Hermans
Een groot mens is van ons heengegaan.
Vincent zou het maar
niks hebben gevonden
als we hem bij leven en
welzijn of na zijn dood
de hemel in geprezen
zouden hebben. En
toch verdiende en
verdient hij dat als
geen ander. Vincent
heeft immers enorm
veel
voor
onze
parochiegemeenschap
betekend.
Vincent was de bescheidenheid zelve, hij was wars van alle
drukdoenerij en hield er niet van om in het middelpunt te
staan. Maar hij was zeer gedreven en zijn hart bonsde van
een groot medeleven met de ander, vooral de zwakke en de
arme. Die liefde werd gevoed door zijn overgrote liefde
voor Onze Lieve Heer, die hij wekelijks ontmoette in de
viering van de Eucharistie. Vincent stond heel dicht bij God
en daardoor ook heel dicht bij de mens. In onze parochie
zette hij zich jarenlang in voor missionaire projecten in de
MOV-groep, voor de wereldwinkel en voor vluchtelingen.
Voor de pastoor was hij een belangrijk adviseur op het
gebied van missie in eigen huis.
Kortbij en veraf voelde hij zich verbonden met mensen in
nood. Hij ging net als Onze Lieve Heer “al weldoende rond”
o.a. met zijn draaiorgeltje en gaf zo vreugde in andermans
leven. Zijn inzet voor zijn grote voorbeeld Mgr. Schraven,
missionaris-martelaar in het verre China, resulteerde in een
opmaat naar een zaligverklaring, maar vooral in het
verkrijgen van gerechtigheid, waar ook Vincent zelf zo voor
ijverde in het hier en nu.
Wat zullen we Vincent en zijn draaiorgeltje gaan missen in
os sjun Zumpelveld ! Maar we zijn er vast van overtuigd dat
hij vanuit de hemel een oogje in het zeil houdt, op z’n tijd
een opwekkend deuntje voor ons speelt en ons allen groet
met zijn bekende uitspraak: “Houdt moed, want moed
moet !”
Vincent Hermans: hij was in al zijn eenvoud een groot mens,
of mogen we misschien wel zeggen: hij was ook “een kleine
heilige” in ons midden ?
Moge hij rusten in Gods eeuwige vrede en we wensen de
allermooiste herinneringen toe aan zijn familie en goede
vrienden.
In liefde verbonden, Pastoor Pisters

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
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 23 februari. Inleveren kopij tot 16 februari.
Opgeven van misintenties is mogelijk tot 12 februari.
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.
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