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Priesterwijding en Eerste Mis kapelaan
Shaiju
Halfvasten is onze kapelaan
naar zijn thuisland India
vertrokken om zich voor te
bereiden op de priesterwijding.
Afgelopen maanden heeft hij
als diaken zijn eerste stapjes
gezet in onze parochiefederatie
en mocht hij al hier en daar
kennis maken met de pastorale
praktijk. Helaas was door
corona weinig mogelijk om veel
mensen te ontmoeten en
mooie vieringen in de kerk mee te beleven. Toch voelde hij
zich al gauw thuis in ons midden en zijn ook wij zeer blij met
deze spontane en jonge gast (hij is pas 30 jaar). Vol
verwachting zien we uit naar zijn inzet voor jong en oud,
ziek en gezond, in onze mooie parochies.
Wijding

De eerste H. Missen zal kapelaan Shaiju in onze parochies
opdragen in het eerste weekend van mei.
om 9.30 uur

in Bocholtz.

Zondag 2 mei

om 11.30 uur

in Simpelveld.

Geen receptie
Helaas is er na de mis geen receptie mogelijk. Na elke 1 e mis
kunnen de aanwezigen in de kerk de neomist even
persoonlijk groeten en feliciteren op 1,5 meter afstand en de
neomistenzegen ontvangen.
Cadeautip: envelopje met inhoud. S.v.p. geen drank!
Gebed
In de voorbereiding op de priesterwijding en eerste mis
vragen we om uw gebed voor onze neomist, kapelaan
Shaiju. Van harte welkom in ons midden !

Kerk en corona

Aanmelden kan via uw eigen parochiekantoor. Zie colofon
achterzijde.

1 Mis

Zondag 2 mei

Misschien dat we ook een live-stream kunnen organiseren.
In het volgend parochieblad hoort u meer hierover.

Zolang er maar 30 kerkgangers toegestaan zijn vanwege
corona is het nog steeds nodig dat u zich aanmeldt voor de
kerkdienst in het weekend. Niet zomaar komen ! Als men
onaangemeld komt is dat niet eerlijk ten opzichte van
degenen die zich gemeld hebben en te horen hebben
gekregen dat we aan het maximaal aantal personen zitten.
Dus graag van tevoren aanmelden voor een
weekenddienst !

e

in Ubachsberg.

Het kerkbestuur zal entreekaarten beschikbaar stellen
waarop men vooraf moet inschrijven. Let op: Plaatsen
reserveren is pas mogelijk vanaf 20 april via het eigen
parochiekantoor !

Aanmelden voor kerkdienst

De priesterwijding zal hij donderdag
na Pasen, 8 april, ontvangen in de
Sint Jacobskerk te Pulluvilla (zie
foto),
Aartsbisdom
Thiruvananthapuram, Deelstaat
Kerala, India, om 15.00 uur
plaatselijke tijd. We zullen later nog
langs onze eigen kanalen bekend
maken via welke livestream de
wijding te volgen is.

Zaterdag 1 mei om 19.00 uur

coronabeperkingen- maar een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar zijn in de kerk.

Mondkapjesbeleid
Verder willen we u verzoeken om ook in de kerk, als
publieke ruimte, een mondkapje te dragen. Als men loopt
mondkapje op. Als men zit op voldoende afstand mag het
af.

Plaatsen kerk beperkt

Heeft u corona gerelateerde klachten, blijf dan thuis.

Omdat kapelaan zelf al diverse mensen persoonlijk voor
deze eerste missen uitnodigt, zal er -gezien de

Bedankt voor uw medewerking. Het kerkbestuur.
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Tips van de paus voor een goede biecht

Woordje van de pastoor
Lieve mensen van Bocholtz, Ubachsberg en Simpelveld:
Het is alweer ruim een jaar geleden dat corona zijn intrede
deed en ons leven danig veranderde. We moesten afstand
houden en die afstand is gaandeweg verworden tot een
gemis.
Want, wat mis ik jullie. Wat is het al lang geleden dat ik velen
van jullie van dichtbij heb gezien. Soms lijkt het wel alsof
men van de aardbodem is verdwenen. Vroeger kwam ik
jullie regelmatig tegen in de kerk, bij het koffiedrinken na de
mis, op een filmavond, bij een concert, bij de kidsclub of
communievoorbereiding, op de vereniging, thuis gezellig op
de koffie.
Afgelopen jaar heb ik vooral mensen gezien op uitvaarten,
in crematoria, op covid-afdelingen in het ziekenhuis of in
zorginstellingen, waar ik helemaal ingepakt met
beschermende kleding de laatste sacramenten mocht
toedienen. Ik heb ernstig zieke coronapatienten ontmoet
op verpleegafdelingen, mensen die veel leed te verduren
hadden. Daarnaast ook heel veel lieve mensen die zorg en
bijstand verleenden.

Waarom we zouden moeten biechten? “Omdat we allemaal
zondaars zijn”, aldus paus Franciscus. Ook over hoe we
moeten biechten is hij helder: “Zo concreet mogelijk, zo
direct als kinderen kunnen zijn.” In oktober 2014 wijdde hij
er een preek aan, waarin hij onder meer aandrong het hart
te beveiligen en te beschermen “net zoals je je huis beveiligt
en op slot doet.” “Hoe vaak komen slechte gedachten,
kwade bedoelingen, jaloezie en afgunst binnen? Wie opent
daarvoor de deur? Hoe komen die binnen?”
Als de beste manier om het hart te beveiligen noemt hij het
dagelijks gewetensonderzoek. Daarin laat je de afgelopen
dag aan je voorbijtrekken en onderscheid je welke dingen
niet goed waren tegenover God, de naaste en jezelf. Daarbij
moet je jezelf vragen stellen als:
 Wend ik mij alleen tot God als ik in nood ben?
 Ga ik ’s zondags en op verplichte feestdagen naar de kerk?
 Begin en eindig ik de dag met gebed?
 Schaam ik mij ervoor katholiek te zijn?
 Verzet ik mij tegen Gods plan?
 Ben ik afgunstig, snel boos, bevooroordeeld?
 Ben ik eerlijk tegenover iedereen of draag ik bij aan de
wegwerpcultuur?
 Houd ik mij in mijn huwelijks- en familierelaties aan de moraal
zoals het evangelie die voorhoudt?
 Eer en respecteer ik mijn ouders?

Veel feestelijke momenten, zoals doop of huwelijk en jubilea
werden uitgesteld. Ook andere momenten van
ongedwongen gezellig samenzijn verdwenen achter de
horizon.

 Heb ik nieuw leven geweigerd te ontvangen? Heb ik de gave
van het leven gesmoord? Heb ik geholpen dat te doen?

Hoe nu verder? Zien we elkaar weer? Komt alles weer goed?

 Ben ik onmatig in eten, drinken, roken en amusement?

Soms zien we het even niet meer zitten, worden we
ongeduldig en opstandig en vragen we ons af: hoe lang
duurt dit nog?
Gelukkig is er ook een blijde boodschap: Na Goede Vrijdag
wordt het altijd weer Pasen.
Dat het vertrouwen op betere tijden in ons mag oplichten,
zoals de opgaande zon.
Dat wij met Pasen herboren worden tot een nieuwe mens.
Dat geduld het mag winnen
verdraagzaamheid van onvrede,

van

 Respecteer ik het milieu?
 Ben ik deels werelds en deels gelovig?
 Ben ik overdreven bezorgd over mijn lichamelijk welzijn en
mijn bezit?
 Hoe gebruik ik mijn tijd? Ben ik lui?
 Wil ik gediend worden?
 Zin ik op wraak, koester ik wrok?
 Ben ik zachtmoedig, nederig en een vredestichter?

Wilt u graag eens hierover spreken met een priester? Maak
dan een afspraak met een van uw parochiepriesters.

ongeduld,

hoop van wanhoop, liefde van haat.
Jezus is ons hierin voorgegaan. Hij overwon het kruis en
stond op uit het graf.
Hij is opnieuw gaan leven en dat leven wil hij ook aan ons
geven.
Dat Pasen ons weer hoop geeft op een weerzien, hier en nu
en voor altijd.
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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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Interview met vrijwilligersechtpaar
Gerard en Carla Frijns uit Simpelveld
Carla en Gerard zijn twee zeer actieve en bevlogen
vrijwilligers die al vele jaren hun bijdrage leveren in het
parochiecluster Simpelveld.
Ook zij vertellen een stukje geschiedenis van de parochie.
Pastoor Clerx z.g. wilde graag vrijwilligers om de kerk te
onderhouden en ging zelf mensen vragen. Ook werd
regelmatig een beroep gedaan op ZijActief om bij het
onderhoud te ondersteunen.
Gerard en Carla sturen de huidige poetsgroep aan. Deze
taak hebben ze overgenomen van Tiny en Jo Henskens, die
vanwege hun hoge leeftijd een stapje terug deden maar
nog steeds actief betrokken zijn bij de groep!
De groep bestaat uit 2 teams van vrijwilligers die op
toerbeurt een keer in de 3 weken actief zijn. Er wordt ca. 2
uur gepoetst, waarna ze gezellig bijpraten met een kop
koffie. Om het vele koper te poetsen worden beide groepen
uitgenodigd.
Carla Frijns-Houppermans is al vrijwilliger vanaf 1996. Gerard
is later gestart, maar ook al sinds 2007 actief. Eerst bij het
kerkbestuur en na zijn pensionering als vrijwilliger met
meerdere taken.
Naast het aansturen van de poetsgroep helpen beiden mee
aan de versieringen binnen en buiten de kerk, zoals het

Foto: koperpoetsgroep van voor corona

opzetten van de kerststallen in de kerk en het
parochiezaaltje, de adventskrans, de kroon boven het
hoofdaltaar, de voorbereidingen op de processie, vlaggen
of sterren ophangen aan de kerktoren in de kersttijd of bij
feestelijkheden.
Daarnaast bakt Carla samen met Maria Kockelkoren al jaren
wafeltjes voor de nieuwjaarsreceptie.
Ze wast en strijkt het liturgisch linnengoed dat door pastoor
wordt gebruikt tijdens de eucharistie. Deze was wordt na
het wassen op de oude manier gesteven en vervolgens
gestreken. Zij zitten beide al jaren bij de werkgroep van de
voedselbank, een project dat ooit in de kerk begon.
Gerard Frijns regelt naast de poetsgroep bepaalde
bankzaken, zorgt voor sneeuwruimen (mensen, materiaal
en zout). Zorgde dat er genoeg collectanten tijdens de
vieringen aanwezig waren. Wandelt regelmatig na een
appje van pastoor naar de kerk om bedrijven toegang te
verlenen en nadien de deur weer op slot te doen. Voert
kleine klusjes uit en zorgt dat bij werkzaamheden de juiste
vrijwilliger op de juiste plek staat.
Beiden stralen echt tevredenheid uit als ze over hun werk
praten en ze ervaren voldoening uit hun functie.
Carla vindt het fijn dit voor de kerk te kunnen doen en is blij
als alles weer netjes is. Gerard voelt betrokkenheid bij de
kerk: zowel op vlak van de mensen, het gebouw en het
geloofsverhaal. Ook waarderen ze de vrijwilligers die ze
aansturen.
Zij zijn een voorbeeld van de lokale betrokkenheid en 'het
samenpakken' van een groep Simpelveldenaren die, door
ervoor te zorgen dat de kerk toegankelijk is en blijft, een
bijdrage leveren aan cultuur en maatschappij.

Pagina 5

Bezoek onze adverteerders

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
Donderdag 1 april

Witte Donderdag
17.30
Daarna aanbidding tot 18.45

Vrijdag 2 april

Goede Vrijdag
14.00
Kruisweg in de kerk

Zaterdag 3 april

Paaszaterdag/Stille Zaterdag
Dit jaar geen Paaswake

Zondag 4 april

Paaszondag
Zang Hans Scheijen
Deurcollecte misdienaars
11.00
Jrd. Clara Schielen-Hameleers (st);
Jrd. ouders Vijgen-Huntjens en dochter
Finy (st);
Jrd. ouders Vliex-Demollin (st);
Jrd. Giel en Bertha Xhonneux (st)
Jrd. Henk Bastin;
Sjeng Otten en zoon Harrie Otten;
Jrd. Corine, Jos en Hans Dautzenberg;
Annemie Vaessen;
Wiel Donners en Mathieu Spronck;

Maandag 5 april

Paasmaandag
Deurcollecte misdienaars
11.00
Jrd. ouders Storms-Sijben, Math, Annie
en Theo (st);
Jrd. Jan en Catharina Schmitz-Wauben
(st);
Jrd. ouders Houben-Jongen en zoon
Harry (st);
Jrd. Pierre Kerkhoffs;
Pastoor Leo Hausmans;

Dinsdag 6 april
18.30 Aanbidding
19.00

Toos Kerckhoffs-Vaessen (o);
Vincent Hermans;

Donderdag 8 april
19.00
Besloten dienst !
Zwd. Hub Huits;

Zaterdag 10 april

Weekend 2e zondag van Pasen
17.30

Zondag 18 april
11.00

Joseph Didden (o);
Jrd. Frits Ortmans, dochtertjes MarieJose en Elianne en wederz. familie (st);
Jrd. Math Mennens;

Dinsdag 20 april

1 jrd. Sjir Slangen;
Jrd. ouders Smits-Coppens;
Jrd. ouders Eussen-Sijben en zoon Giel
(st);
Jrd. Don Grosjean (st);
Sjef Mullenders (o);
Ron Blezer en familie;
Joep Widdershoven (nms. de buren);

19.00

Zondag 11 april

Zaterdag 24 april

e

11.00

Jrd. Joop Ensink en overl. familie;
Jrd. ouders Strijthagen-Scheeren en
zoon;
Jrd. echtp. Keijdener-Scheeren

Dinsdag 13 april
19.00

Voor de zieken van onze parochie;

Zwd. Lenie Smeets-van Grinsven;
Uit dankbaarheid;

Donderdag 22 april
19.00
Besloten dienst !

Zwd. Beppie Prickarts-Wierts;

Weekend 4e zondag van Pasen
1e collecte voor eigen kerk
2e collecte voor priesteropleiding
Rolduc
17.30
Jrd. ouders Franssen-Houben (st);
Jrd. ouders Vleugels-Mertens (st);

Zondag 25 april
11.00

Donderdag 15 april

1e jrd. Jef Houppermans;
Jrd. Jos Hamers en jrd. Tiny Hagenaars
en overl. ouders van Aubel-Seems;

Zwd. Sjef Vrusch;
Jrd. Ron Conraads (i.v.m. 20e sterfjaar);

Dinsdag 27 april

19.00
Besloten dienst !

Zaterdag 17 april

Weekend 3e zondag van Pasen
17.30
Jrd. ouders Bergmann-Luja (st);
Jrd. echtp. Kaelen-Eussen (st);
Echtp. Jef Ploumen en Mia PloumenVaessen (st);
Jrd. Klaus en Lenie Ruyters-Deswijzen
(st);
Lei Dautzenberg (o);
Jrd. echtp. Muijrers-Lumeij;
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Koningsdag
19.00

Leny Hodinius-Jacobs (o);

Donderdag 29 april
19.00

Giel en Bertha Xhonneux (st);
Coba Spelthaen-van der Smissen (o);

Kerkdiensten parochie St. Bernardus
Ubachsberg
Paaszaterdag 3 april
Paaswake 20:00

Mathieu Wijnands (buurt Hunsstraat);
Mia Klinkenberg-Clermont;
Gerard Rutten:
Ouders Pieters-Groven;
Jrd. ouders Habets-Delahaye (st.);
Jrd. Pastoor Wim Grubben;

Paaszondag 4 april
9:45

Tony Spee-Hamers (o);
Jrd. Jean Colen en t.i.v. Tiny ColenHartmans;

Paasmaandag 5 april
9:45

Jo Souren (o);
Jrd. ouders Geraedts-Bartholomè;
Leo Xhonneux
Jrd. ouders Bisschops-Wintgens (st.);

Woensdag 7 april

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

Zaterdag 10 april

Woensdag 21 april

Hub Hensgens (verj.) en ouders
Hensgens en Habets;
Jrd. Sjeng Senden;
Jrd. Hub Senden (st.);
Jrd. ouders Habets-Sijben (st.);
Jrd. ouders Goossens-Bex en
schoondochter Corrie GoossensKooijman;
Echtg. Bisschops-Engelen (st.);

Voor de vrijwilligers en begunstigers
van de parochie;

Weekend:
19:00

2de

zondag van Pasen

Woensdag 14 april

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

18:40 Rozenkransgebed
19:00 H. Mis

Zaterdag 24 april

Weekend: 4de zondag van Pasen
19:00
Jrd. Hub Hamers;
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);

Woensdag 28 april

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

Zaterdag 17 april

Weekend: 3de zondag van Pasen
19:00
Mariët Ernes-van Kippersluis (o);
Ouders Ernes-Meessen, zonen en
schoondochters;

Zaterdag 1 mei

Weekend: 5de zondag van Pasen
19:00
Jo Voncken (o);
Jrd. Harie Franssen;

KRONIEK
Overleden
SIMPELVELD
26 februari

Harry Bartholomé

92 jaar

Kloosterstraat 35L

26 februari

Sjef Vrusch

73 jaar

Beitel 102

8 maart

Lenie Smeets-van Grinsven

95 jaar

zorgcentrum Glana Geleen, v/h Pleistraat

9 maart

Beppie Prickarts-Wierts

87 jaar

Scheelenstraat 2

20 februari

Jeuf Huppertz

89 jaar

Baneheiderweg 35

26 februari

Kaat Scheren-Cools

87 jaar

verpleeghuis Oranjehof Heerlen, v/h Schoolstraat

7 maart

Huub Ortmans

86 jaar

verpleeghuis Molenpark Heerlen, v/h Kommerstraat

BOCHOLTZ

Dat onze overleden dierbaren mogen verrijzen tot nieuw en eeuwig leven !
I.v.m. de wet op de privacy kan de vermelding in deze kroniek onvolledig zijn.
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Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere
Bocholtz
Rozenkrans
voor aanvang doordeweekse mis
18.40 uur

Maandag 5 april 2e Paasdag

Zondag 18 april

1 Jrd. Adrie Stassen;
Jo Huppertz;
Hein Magermans (o);

Overleden familieleden HenssenSenden (st);

11.00
e

Donderdag 1 april
Witte Donderdag
19.00

Vrijdag 9 april
19.00

Aanbidding tot 20.15 uur

Mej. Derikx (st);
Hein Vanhommerig (verjaardag);

Vrijdag 2 april

Goede Vrijdag
15.00 Lijdensdienst en Communie

Zaterdag 3 april
20.00 Paaswake

1e Jrd. Leo Vermeeren;
Jrd. Overleden familieleden HenssenSenden (st);
Wiel en Carla Stassen-Magermans (st);
Frans Knops;

Zondag 4 april 1e Paasdag

Zaterdag 10 april
19.00

Jrd. echtpaar Boumans-Pommé (st);
Jrd. ouders Thewissen-Höppener (st);
Jrd. ouders Henssen-Konings;

Zondag 11 april

2e zondag van Pasen
9.30 Volgeboekt. Besloten Dienst !
Zwd. Jeuf Huppertz;
Jrd. ouders Höppener-Didden (st);

11.00
Zang Bernarda van Kerkvoort

Jrd. echtelieden Kessels-Krutzen (st);
Jrd. Winand Aalmans (st);
Jrd. Albert en Joke Willems-Nederpelt
(st);
Jo Vliex;
Piet Dumont en Gerda;
Jo Jacobs;
Sjef Janssen en Desirèe Wenders;
Hub Ruyl;
Marijke Franssen-Lenz en Wiel Lenz en
echtp. Lenz-Rhoen;
Ouders Vaessen-Packbier, dochter
Mariet en zoon Frans, Elly CoenenVaessen,
Mia Vaessen-Bloemen;
Lambert Vanhommerig;

Maandag 12 april
19.00

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

Vrijdag 16 april
19.00

Voor de zieken in onze parochie;

Zaterdag 17 april
19.00

Bertha Knops-Frijns (o);

3e zondag van Pasen
9.30

Maandag 19 april
19.00

Ter intentie van onze parochie;

Vrijdag 23 april
19.00

Zwd Huub Ortmans;

Zaterdag 24 april

Weekend Roepingenzondag met
extra collecte voor Rolduc
19.00
Jrd. Nettie Franssen-Olischlager (st);
Jrd. Sjef de Koning (st);
Stephan Hassert (o);
Ouders Merx-Hupperets, zoon Zef en
kleinkinderen Ruud en Willem (st);
Voor de overledenen van de familie
Zegers-Pleijers;
Jeuf Huppertz (o);

Zondag 25 april

4e zondag van Pasen
9.30
Voor de intenties uit het intentieboek;

Maandag 26 april
19.00

Voor vrede in de wereld;

Vrijdag 30 april
19.00

Voor alle vrijwilligers;

Gedoopt
SIMPELVELD
21 februari

Revy Meiss

zoon van Alexander Meiss en Monique Kikken

Schilterstraat 42

Aivy Verheijden

dochter van Wesley Verheijden en Ashley Geerkens

Elf Schoorstenen 12

BOCHOLTZ
21 maart

Welkom in onze Kerk!
Pagina 9

Bezoek onze adverteerders

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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In de goede week zal er weer een houten kruis in de kerk
staan, waar jullie eigen versieringen aan het kruis mogen
hangen.

Laatste kans donatie vastenactie
Hebt u ook al een
vastenoffertje
gebracht
voor ons project: Schoon
water voor stageboerderij
jongeren in Ghana? Misschien hebt u meegedaan met de
high-tea of bezorgmaaltijd aan huis? Wat fijn dat u ons
daarmee hebt gesteund. Misschien hebt u uw gave al in de
offerblok achter in de kerk gestopt of iets overgemaakt?
Ook dan heel veel dank. Wilt u nog iets geven? Kijk maar
even op www.vastenactie.nl/projecten/schoon-water-voorstageboerderij-in-ghana.

Bij het kruis zal een doos staan, waar alle kleurplaten mogen
worden ingeleverd. De 5 mooiste kleurplaten ontvangen
een klein presentje! Dus vergeet niet je naam, adres en
leeftijd op de tekening te schrijven.
De kerk is de hele week geopend tussen 10.00-17.00u. Er kan
evt. ook een kaarsje worden aangemaakt.
We hopen weer veel mooie creaties te mogen ontvangen.
Inleveren van de tekeningen kan t/m Paasmaandag.
Groetjes van de Kidsclub: Martine Schoonbrood, Angela
Ernes, Jill Haenen, Lieke Sprokel, Martine Mulkens.

Pasen vieren voor de kinderen van
Simpelveld en Bocholtz

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’.

Pasen vieren voor de kinderen van
Ubachsberg

Priesterstudent Francis die in onze parochies stage loopt
heeft de communicanten van dit jaar gevraagd om een
kleurplaat af te geven in de goede week t/m Pasen. Omdat
we nog niet als groep kunnen samenkomen is dit een mooie
manier om even met elkaar in contact te komen. Van de
ingeleverde tekeningen maken we een mooie collage en we
zullen ze ook proberen op te hangen in de (hal van de) kerk,
zodat iedereen kan komen kijken hoe mooi de tekeningen
zijn geworden. Het portaal van de kerk is overdag geopend
voor het inleveren van de tekeningen in de doos of stop ze
in de brievenbus van de pastorie.

Deurcollecte misdienaars
Gezien de nog steeds geldende corona maatregelen, zijn wij
als Kidsclub genoodzaakt onze Paasactiviteit aan te passen.
Graag willen we alle kinderen uitnodigen, om de ontvangen
kleurplaat zo mooi mogelijk in te kleuren.

Ofschoon er maar weinig mensen met Pasen in de kerk
zullen komen, is er toch na afloop van de Paasdiensten een
deurcollecte voor de misdienaars als dank voor hun inzet
het afgelopen jaar. Kunt u niet naar de kerk komen, dan
mag u wat in een envelopje stoppen en in de brievenbus van
de pastorie deponeren. Hopelijk hebben de misdienaars
komende zomer weer een leuk uitstapje.
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Bezoek onze adverteerders

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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Dit jaar geen processies

Ziekencommunie
Wie met Pasen de Communie
aan huis wil ontvangen, dient dit
zelf even te melden aan pastoor
of via het parochiekantoor.
We komen u dan Coronaproof
de Paascommunie brengen.

Bijzondere muzikale opluistering
Paasmis Remigiuskerk
De H. Mis van 11 uur op eerste Paasdag zal opgeluisterd
worden door bas-bariton Hans Scheijen en organist Jean
Lardinois.

I.v.m. de Coronabeperkingen zullen er ook dit jaar geen
processies uittrekken. Heel spijtig, maar laten we hopen dat
volgend jaar weer alles redelijk als vanouds mag verlopen.

Diensten met Pasen:
Simpelveld:
Witte Donderdag
Aanbidding

17.30 uur (vervroegd
tot 18.45 uur.

Goede Vrijdag

14.00 uur Kruisweg kerk

tijdstip).

Geen Paaswake dit jaar
Paaszondag

11.00 uur

Paasmaandag

11.00 uur

Koren mogen voorlopig helaas nog geen diensten
opluisteren, maar door het optreden van Hans en Jean krijgt
de Paasmis toch nog een extra feestelijk tintje.

Bocholtz:
Witte Donderdag

19.00 uur (extra dit jaar).

Aanbidding

tot 20.15 uur.

Goede Vrijdag

15.00
uur
Communie

Lijdensdienst

met

Paaswake zaterdag 20.00 uur

Beide Simpelveldse musici hebben een mooi programma
samengesteld met passende gezangen en mooie
orgelmuziek:

Paaszondag

11.00 uur

Vóór de mis: Orgelspel: Intermezzo sinfonico Pietro
Mascagni uit Cavalleria Rusticana, arr. Jean Lardinois

Paasmaandag

11.00 uur

Intredelied:

De Heer is waarlijk opgestaan

Tussenzang:

Victimae Paschali

Ubachsberg:
Goede Vrijdag

16.00 uur Lijdensdienst

gregoriaans

Na het evangelie: Alleluia, Looft God in zijn heiligdom

Paaswake zaterdag 20.00 uur

Offerande:

Höre Gott mein Flehen Antonín Dvořák

Paaszondag

9.45 uur

Communie :

He Touched me

William Gaither

Paasmaandag

9.45 uur

Slotzang:

Thank you Lord

arr. Hans
Scheijen

ATTENTIE:

Orgelspel:Finale uit de “Orgelsymfonie”
Saëns, arr. Jean Lardinois

VOOR ALLE DIENSTEN MET PASEN VERPLICHT AANMELDEN EN
PLAATS RESERVEREN VIA PAROCHIEKANTOOR.

De beschikbare plaatsen zijn helaas zeer beperkt en vaak al
volgeboekt.
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Camille

Saint-

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
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De H. Joseph

Gebed in het Jozefjaar

gebedskaart

Goede Sint Jozef, u bleef steeds op de achtergrond,
u was bescheiden en heel trouw.
Toch was uw werk enorm belangrijk.
Dank u wel dat u een vader voor Jezus wilde zijn.
Goede Sint Jozef, u hebt goed gezorgd voor Maria en Jezus;
u luisterde steeds naar de engel die u waarschuwde;
zo kon Jezus veilig opgroeien en aan zijn grote werk
beginnen.
Goede Sint Jozef, wij vragen u,
help ons op onze weg door het leven.
Leer ons goed te luisteren wanneer God ons iets zegt door
onze engel.
Dan worden wij op tijd gewaarschuwd als er gevaar dreigt,
dan kunnen wij, net als Jezus,
opgroeien tot echte kinderen van God
en zullen we eens bij u zijn in het huis van God de Vader.
Heilige Jozef, bid voor ons. Amen.

Vrijdag 19 maart vierden we het
hoogfeest van de heilige Joseph.
Paus Franciscus heeft 2021
uitgroepen tot Sint Josephjaar. In dit
bijzondere jaar mag de heilige
Joseph op extra verering rekenen.
Door het bisdom zijn er
gebedskaarten uitgegeven, die achter in de kerk
verkrijgbaar zijn, opdat we heilige Joseph kunnen
aanroepen.
noodhelper
St. Joseph is een breed inzetbare noodhelper, maar soms
werkt hij op een grappige wijze. Hij werkt ook daar waar we
het niet verwachten. Want: Sint Joseph helpt
huizenbezitters die hun huis kwijt moeten, omdat ze al een
nieuw huis gekocht hebben. Dat was voor velen het
probleem ten tijde van de bankencrisis in 2008. Gelukkig
hoeft St. Joseph tegenwoordig niet aan te treden, want er is
heel veel vraag naar huizen. Maar in 2008 was dat anders. In
elke straat stonden huizen maandenlang te koop.
Huizenkopers hapten niet zo snel toe en hielden vanwege
de crisis liever hun hand nog even op de knip. Die
voorzichtigheid leidde soms tot wanhoop bij de verkoper,
want die had al een ander huis betrokken. Dubbele
maandlasten kon bruintje natuurlijk niet lang trekken. Maar
in zo’n noodsituatie kan St. Joep aangeroepen worden,
opdat een koper zich mag melden. Wie in zo’n situatie St.
Joseph aanroept, moet een Josephbeeldje in de tuin
ingraven bij de voordeur met het gezicht naar het huis.
Daarna moet een noveen gehouden worden waarbij
gedurende 9 dagen het volgende korte gebedje moet
worden gebeden: Heilige Sint Jozef, breng een geschikte
koper naar ons huis. Laat de verkoop snel en eerlijk zijn. O
Heilige Jozef, antwoord mijn gebed. Amen.
Nu ben ik niet bijgelovig en dergelijke verhalen maken
doorgaans maar weinig indruk op me. Maar toch. De zoon
van mijn zus, woonachtig in Utrecht, kocht in 2008 een
groter huis. Probleem was natuurlijk het vorige huis zonder
verlies te kunnen verkopen. Mijn zus kende het gebruik van
St. Joseph en kocht te Wittem een St. Josephbeeldje en
bracht dat naar Utrecht. Mijn niet zo kerkelijke neef ging
van lieverlee toch maar bidden om geen ruzie met zijn
moeder te krijgen. En warempel. Na een week stond er een
koper aan de deur. Nu heeft het St. Josephbeeldje een
ereplaats in huis. Bekend is, dat in 2008 de winkel te Wittem
de beelden van St. Joseph niet kon aanslepen. Dit wetende
heb ik ook St. Joep aangeroepen, toen ik een woning in
Bocholtz zocht. Ook ik ben verhoord.
Dr. Hub Schnackers, emeritus.

Bedankje Pater Hub Kleijkers
In 2001 en 2011 werden
mijn 40- en 50-jarig
p r i es t e r f e e s t
op
Ubachsberg
groots
gevierd met inhalen
door schutterij en
fanfare, feestelijke Mis
in de kerk en daarna
massale receptie.
Mijn 60-jarig priesterfeest op 12 maart 2021 kon vanwege de
corona-pandemie niet groots gevierd worden. Maar het
kerkbestuur en de gelovigen van Ubachsberg maakten er
voor mij toch een feest van met hun vele felicitatiewensen
per post of mail en fruitmanden. Eigenlijk kwam mij de
coronapandemie goed uit, want ik zou een groot feest
fysiek niet aangekund hebben. Het afgelopen jaar heb ik
toch
wel
met
mijn
gezondheid
gesukkeld:
prostaatproblemen, liesbreuk en slechte longen. Aan de
longen is niks meer te genezen, de rest wel. Als de corona
weer onder controle is, hoop ik weer te kunnen inspringen
waar nodig op Ubachsberg. Vanaf Kerstmis 1997 tot en met
Aswoensdag 2020 heb ik uitgeholpen waar het nodig was.
Gezien mijn leeftijd (bijna 86) en gezondheid heb ik
natuurlijk de meeste boterhammen gegeten en is mijn inzet
zonder meer beperkt. Moge Gods zegen met ons allen zijn.
U allen heel veel dank.
Groetjes, pater Kleijkers.
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Pastoor Pisters waarnemend pastoor
Klimmen

ADRESSEN
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

De bisschop heeft pastoor René Pisters per 5 april 2021
benoemd tot waarnemend pastoor van de Sint
Remigiusparochie te Klimmen. Hij volgt pastoor Frans Crutzen
op die met ingang van Pasen eervol ontslag heeft gekregen.
Het is de bedoeling dat de parochie Klimmen samen met
Ransdaal en Voerendaal-Kunrade een samenwerkingsverband
gaat vormen. Pastoor Pisters behoudt zijn huidige taken als
pastoor van Parochiefederatie De Pelgrim.

Begraafplaats Bocholtz krijgt meer
sfeer

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

Momenteel ligt bij het bisdom het plan ter goedkeuring om de
begraafplaats van Bocholtz grondig te renoveren. Het
kerkbestuur is de afgelopen tijd druk bezig geweest met het
ontwikkelen van een plan om de begraafplaats een mooiere
en sfeervoller aanblik te geven, zodat het geheel een meer
parkachtige omgeving kan worden. Oude grafsteenresten
worden verwijderd, afscheidsplek en strooiveld worden
opgewaardeerd tot een meer intiemere plek. Boompjes,
heggen en gras completeren het geheel met meer groen en er
komen bankjes om tot rust en bezinning te komen.
Hopelijk kunnen de werkzaamheden spoedig beginnen…

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 27 april. Inleveren kopij tot 16 april.
Opgeven van misintenties is mogelijk tot 20 april.
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.

Pagina 16

