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1e Mis Kapelaan Shaiju 
In het aartsbisdom Trivandrum in de deelstaat Kerala in 

India werd op donderdag 8 april onze kapelaan Shaiju tot 

priester gewijd in de Sint-Jacobuskerk in Pulluvila. 

 

De wijding was een bijzonder mooie gebeurtenis. Via een 

livestream kon men de hele viering volgen. Nogmaals onze 

hartelijke gelukwensen.  

 

Wij mogen dankbaar zijn en zondermeer ook onze 

bewondering uitspreken dat hij vanuit het verre India als 

jongeman jaren geleden de stap heeft aangedurfd om zijn 

priesteropleiding in het bisdom Roermond voort te zetten.  

Nu mogen al zijn inspanningen een bekroning vinden in de 

priesterwijding. Als bisdom en parochie mogen wij 

dankbaar zijn met kapelaan Shaiju en andere 

jongemannen, die het geloof willen doorgeven ver van hun 

eigen thuisland India. 

Als pastoor, vrijwilligers en gelovigen hebben wij Shaiju als 

vriendelijke en enthousiaste diaken in de voorbije maanden 

leren kennen. Wij wensen onze neomist heel veel vreugde, 

kracht en zegen toe in zijn pastorale werkzaamheden in 

onze parochies Simpelveld-Bocholtz-Ubachsberg. Laten wij 

de komende dagen in onze gebeden aan hem denken. 

1e Mis 
Nadat kapelaan Shaiju vanuit India weer vaste voet op onze 

Nederlandse bodem heeft gezet moet hij -i.v.m. de 

coronavoorschriften- eerst een paar dagen in quarantaine 

en een negatieve coronatest hebben afgelegd. Hopelijk 

gaat alles zoals gehoopt en kan hij in het 1e weekend van 

mei zijn 1e Missen opdragen in onze parochies.  

Zaterdag 1 mei om 19.00 uur in Ubachsberg.  

Gastpredikant Mgr. Dr. Jan Vries, oud-rector van Rolduc, 

pastoor ‘Slevrouwe’ Maastricht. 

Zondag 2 mei om 9.30 uur in Bocholtz.  

Zondag 2 mei om 11.30 uur in Simpelveld met livestream. 

In beide zondagsdiensten is gastpredikant: Mgr. Mag. Dr. Jo 

Hermans, oud-liturgist te Rolduc. 
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Pagina 2 

 

 

 

Bezoek onze adverteerders 

 

 



Pagina 3 

 

 

Plaatsen kerk beperkt 

Omdat kapelaan zelf al diverse mensen persoonlijk voor zijn  

eerste missen heeft uitgenodigd, zal er -gezien de 

coronabeperkingen- maar een beperkt aantal plaatsen (tot 

op heden 30) beschikbaar zijn in de kerk. 

 

Alleen met entreekaart toegang tot de kerk ! 

Het kerkbestuur heeft entreekaarten beschikbaar gesteld 

voor de genodigden van kapelaan en voor de overige 

parochianen die nog een plaats hebben kunnen reserveren. 

OPGELET: alleen met een entreekaart kan men de 1e mis 

bijwonen !  

 

Livestream  

Voor iedereen die geen entreekaart heeft kunnen 

bemachtigen is er de mogelijkheid om de 1e mis te volgen via 

een live-stream, en wel vanuit de kerk te Simpelveld op 

zondag 2 mei om 11.30 uur. Via onze website en via 

onderstaande link is de livestream te volgen op de facebook 

pagina: https://www.facebook.com/dokoaudiovisueel 

 

Muzikale omlijsting 1e Mis via livestream 

De eerste mis van kapelaan Shaiju in Simpelveld (zondag 2 

mei 11.30 uur) zal muzikaal worden opgeluisterd door Hans 

Scheijen en Jean Lardinois met het volgende programma: 

Orgelspel vooraf 

Intredelied:  Morning Prayer, arr. Hans Scheijen 

Tussenzang:  Pie Jesu, A. Lloyd Webber 

Offerande:  Tu es sacerdos, arr. Hans Scheijen 

Communie:  Panis Angelicus, C. Franck en Ave Verum, W.A. 

 Mozart 

Slotlied:  Thank You Lord, arr. Hans Scheijen 

Orgelspel ter afsluiting. 

 

Geen receptie 

Helaas is er na de mis geen receptie mogelijk.  

Na elke 1e 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. Geen drank! 

Deurcollecte Nederlandse Missionaris 
In het weekend van 15 en 16 mei is er een extra deurcollecte 

voor de Nederlandse missionarissen. Van harte bij u 

aanbevolen. 

Dit jaar staan pater Peter Daalhuizen, missionaris in Brazilië 

en Susanne Beentjes, missionair werker in Tanzania 

centraal. Pater Peter is er voor de lokale bevolking in Minas 

Gerais. Susanne steunt jonge meiden hun talenten te 

ontdekken. Vaak zijn zij op jonge leeftijd zwanger geraakt 

en konden hun school niet afmaken. 

Nieuw kostersechtpaar voor 
Simpelveld 

Ria en Jos Hermans zijn de opvolgers van kosteres Odi Niese 

(zie elders in dit blad). We zijn Ria en Jos heel dankbaar dat 

zij deze mooie taak op zich hebben genomen. Ze zijn al een 

paar maanden bezig en hebben zich goed ingewerkt. 

Chapeau ! Ria en Jos zijn geen onbekenden: Jos is geboren 

en getogen in Simpelveld en met Ria (uit Spekhei) heeft hij 

tot voor een paar jaar geleden vele jaren op de Huls 

gewoond. Nu wonen ze in een mooi appartement in de 

Rode Beuk. We wensen hen veel succes en vreugde in het 

kostersambt. 

 

Naast Ria en Jos bestaat het kostersteam in Simpelveld uit 

Els en Hub Kaelen. Ook Piet Possen is gelukkig nog steeds 

actief als hoofdkoster. Math Kockelkoren verleent welkome 

assistentie. Veel dank voor jullie inzet.  

 

Vervolg van pagina 1 
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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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Adieu Odi … 
Adieu is een Frans 

woord dat is 

opgenomen in de 

Nederlandse taal en 

het betekent ‘tot 

ziens’ .  Wanneer 

iemand mij vraagt: 

"van welk woord houd 

je het meest?", dan 

zou ik zonder enige 

twijfel zeggen dat het 

“adieu” is. Ik maakte 

kennis met dit woord 

toen ik op school studeerde, toen ik Shakespeare's 

Merchant of Venice aan het lezen was. Het woord zelf geeft 

de zeer complete essentie van ‘vertrekken’ weer. Het 

betekent gewoon ‘een afscheid’.  

Na acht jaar dienst als kosteres, gaat onze liefdevolle Odi 

Niese-Franken ‘adieu’ zeggen aan Simpelveld en naar 

Roermond verhuizen. 

In het parochieleven is een van de rollen die parochianen 

zelden zien: die van een koster. Het is vooral een taak 

‘achter de schermen’. De koster helpt de 

geloofsgemeenschap om op een goede manier de diensten 

in de kerk te laten verlopen. De koster rangschikt zorgvuldig 

de liturgische boeken, de gewaden en andere dingen die 

nodig zijn voor de viering van de mis. Om deze taken te 

kunnen vervullen, moet de koster een redelijk goed beeld 

hebben van de inhoud en het belang van de heilige mis. Ik 

denk dat onze kosteres Odi de afgelopen acht jaar heel erg 

haar best heeft gedaan voor de kerk in Simpelveld en voor 

onze parochiegemeenschap. 

Op zaterdag 17 april 2021 ben ik naar Puntelstraat 78 gegaan 

waar Odi 46 jaar gewoond heeft. Met een glimlach heeft 

Odi mij in haar huis verwelkomd. Ik was bij Odi om haar te 

interviewen. Hieronder lezen jullie waarover ik met haar heb 

gesproken. 

Odi Niese-Franken is geboren op 5 mei 1945 te Simpelveld. 

Zij is geboren en getogen in een katholieke familie. “Mijn 

ouders waren heel sterk katholiek en zijn altijd graag naar 

de kerk gegaan. Ik heb twee zussen en zes broers. Toen wij 

kinderen waren, hebben onze ouders ons mee naar de kerk 

genomen. Voor het eten maakten wij altijd gezamenlijk een 

kruisteken, sommige dingen blijf ik gewoon doen.” vertelt 

Odi. Haar kinderjaren waren heel mooi. 

In 1966 is zij getrouwd met Loek Niese. Zij heeft samen met 

haar man eerst een paar jaren in Hoensbroek gewoond. 

Daarna zijn zij naar Simpelveld gekomen en hebben ze zelf 

een mooi huis gebouwd. Zij hebben twee zonen gekregen in 

hun huwelijksleven. “Mijn man was ook katholiek en vanuit 

ons geloof hebben wij geprobeerd om onze kinderen een 

goede opvoeding te geven. Beetje sociaal in het leven staan 

en nu hebben onze twee zonen een goed leven”, vertelt zij. 

Een mensenleven is altijd een leven met geluk en verdriet, 

van vallen en opstaan. Zo heeft ook Odi in haar leven 

verschillende dingen meegemaakt. Haar man is 16 jaar 

geleden gestorven en zij heeft hem thuis verzorgd totdat hij 

stierf. “De eerste jaren na zijn dood waren best wel moeilijk, 

moet ik zeggen, en ik ben vaak naar de Mariakapel gegaan 

om steun te vragen… en uiteindelijk is het toch wel goed 

gelukt”, zegt zij.  

Ze is een vrouw, die haar leven rijk gevuld heeft met 

activiteiten: lezen, puzzelen, wandelen, bloemen schikken 

en koken zijn haar grote hobby’s. Niets doen is haar 

onbekend. Ze kookt graag en het liefst ziet ze haar kinderen 

en kleinkinderen om zich heen aan tafel.  

Zij heeft jarenlang in de peuterspeelzaal te Simpelveld 

gewerkt. Zij vond het altijd leuk om met kinderen te 

werken. “Op een dag kwam pastoor naar mij en vroeg mij of 

ik kosteres wilde worden. Maar ik zei: ‘ik koster? ... nee.... 

daar begin ik niet aan’, want ik wist eigenlijk niet wat het 

inhield. Ik heb toen aan koster Piet Possen gevraagd wat 

het werk eigenlijk inhield. Toen zei Piet: ‘kom komende 

zaterdag maar eens een keer kijken wat er allemaal gebeurt  

in de kerk: kijk, dit zijn allemaal de voorbereidingen die een 

koster doet…’  

Lees verder op pagina 7 
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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 € 5.000. 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 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 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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Dat was mijn eerste stap tot mijn acht jaar dienst als 

kosteres en ik was de eerste vrouw in Simpelveld die 

kosteres van onze parochie mocht worden!”. 

Als kosteres heeft zij veel dingen geleerd. “Deze acht jaren 

waren voor mij een rijke leerperiode”, zei Odi. Zij heeft de 

afgelopen acht jaren ervaren ‘als dat zij met God persoonlijk 

heeft gewandeld’. “Altijd als ik de kerk in kom, dan voel ik 

een rust in mij, want het leven is vaak heel druk. Maar als ik 

in de kerk kwam, dan voelde ik mij heel anders, heel rustig.  

Ik heb altijd met heel veel plezier mijn taak als kosteres 

gedaan.” 

Odi vond zeker ook veel troost bij Maria, telkens als zij een 

kaarsje aanstak. Zij vroeg kracht en steun aan Maria in haar 

dagelijkse leven en bij lichamelijke ziekte, vooral voor haar 

been- en rugproblemen. 

“Ik vind het jammer dat ik nu weg ga, want als kosteres heb 

ik alles met heel veel liefde gedaan en ieder die een beetje 

katholiek is, kan dit werk gewoon aan” zegt ze. “In het 

begin wist ik helemaal niets van de gebeden uit het 

altaarmissaal, maar langzaamaan heb ik alles geleerd. 

Eigenlijk had ik twee jaar nodig om alles te weten, vooral 

over Pasen. Pasen vond ik altijd zo bijzonder en het is het 

belangrijkste feest van ons als christenen. Als kosteres 

kreeg ik veel kansen om mensen te ontmoeten en met 

mensen om te gaan en ook heb ik veel dingen geleerd in de 

kerk.” 

“Ik kijk wel uit naar een leven in Roermond; ik zal mijn 

kleinkinderen dan meer zien, maar ik moet wel mijn eigen 

weg volgen. Er is ook een mooie kerk in de buurt en daar 

kan ik ook gaan bidden en misschien een handje helpen. Ik 

ga natuurlijk onze kerk in Simpelveld en bepaalde mensen 

heel erg missen.” 

Odi heeft alles met veel liefde gedaan als kosteres in onze 

parochiegemeenschap. Aan het einde van acht jaren van 

dienstwerk als kosteres bedankt zij God voor de zorgzame 

handen in haar leven en voor haar dienstwerk als kosteres 

en zegt ze: “Ik ben maar een onnutte knecht geweest, ik 

heb alleen maar mijn plicht gedaan” (volgens Evangelie van 

Lucas hoofdstuk 17, vers 10). 

Lieve Odi, heel hartelijk bedankt voor uw inzet en moeite 

die u voor onze parochiegemeenschap als kosteres gedaan 

heeft. Wij wensen u een goede gezondheid en heel veel 

plezier in uw nieuwe appartement in Roermond, dicht bij uw 

kinderen. 

Adieu......... Tot ziens.........Bedankt.........  

 

Interview door Francis Sahayam, stagiair-priesterstudent 

 

Kerk en corona 
Aanmelden voor kerkdienst  

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 !  

Aanmelden kan via uw eigen parochiekantoor. Zie colofon 

achterzijde. 

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.  

Hebt u corona gerelateerde klachten, blijf dan thuis.  

Bedankt voor uw medewerking. Het kerkbestuur. 

Vervolg van pagina 5 
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Vastenactie Ghana 2020 -2021 -  
Hartelijk dank voor uw steun! 
Wij zijn trots dat we samen met de opbrengsten in 2020 en 

nu in 2021 een voorlopig bedrag van € 3294.07 bij elkaar 

hebben gebracht (De bankoverschrijvingen rechtstreeks via 

Vastenactie Nederland komen daar later nog bij). 

Dit mooie bedrag is mede tot stand gekomen door onze 

eigen activiteiten. 

 Diverse giften ontvangen in 2020 én 2021. 

 Een heerlijke High Tea, waaraan vele vrijwilligers hun 

bijdrage geleverd hebben met een totale opbrengst 

van € 1128,85. 

 De ruim 86 thuisbezorgde maaltijden met een 

opbrengst van € 1198,62. 

 Alsook de opbrengsten uit de offerblokken van de 

drie parochies: € 966,60. 

 

In deze nog steeds bizarre tijd van maatregelingen vanwege 

het coronavirus -  niet alleen in Nederland maar ook in 

Ghana - hebben desondanks heel wat mensen ervoor 

gezorgd dat onze activiteiten geslaagd zijn te noemen. 

  

Men kon voor thuis een lekkere High-Tea-to-go bestellen of 

een maaltijd aan huis laten bezorgen !  En dan ook nog het 

goede doel steunen. Gemakkelijker en mooier konden we 

het niet maken? 

Hieronder een impressie van de High-Tea-to-go (foto’s staan 

op de volgende pagina). 

 

Op zaterdag 13 maart jl. zijn er voor de vastenactie maar liefst 

90 high-tea’s-to-go klaargemaakt. Het was die zaterdag even 

flink aanpoten om alle dozen netjes en volledig in te pakken, 

zodat er vanaf 12.30 tot 15.00 uur om de vijf minuten, 

coronaproof, afgehaald kon worden. Zonder een team van 

maar liefst tien dames die achter de schermen flink werk 

hebben verricht (gebakken en klaargemaakt), was dit niet 

mogelijk geweest.  

Hiervoor heel hartelijk dank! Ook veel dank aan winkels en 

bedrijven in Bocholtz en daarbuiten voor hun steun. Met al 

deze hulp is er maar liefst een bedrag van € 1128,85 opgehaald 

met de high tea! Voor herhaling vatbaar, zouden wij zeggen. 
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Het accent van ons project lag en ligt nog steeds op schoon 

water voor leerlingen die stage lopen. In 2020 werd het 

Vastenactieproject van de parochiële MOV-groep van 

Simpelveld - Ubachsberg - Bocholtz door corona slechts 

zeer gedeeltelijk gerealiseerd, vandaar dat wij nu zeer 

tevreden zijn met het nieuwe bedrag.  

De eerste fase werd afgerond in juli- augustus 2020. 

Zodra het geld is overgemaakt hopen we 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 met het plaatsen van de 

watertank. Uiteraard dienen eerst werkafspraken gemaakt 

en materiaal aangeschaft te worden. 

De stageboerderij is een voorbeeld voor de omgeving: 

onder meer wordt de aandacht voor alledaagse hygiëne op 

een hoger peil gebracht. 

Door klimaatverandering neemt de droogte buiten het 

regenseizoen toe. Ook tijdens het regenseizoen regent het 

minder vaak en als het regent zijn de buien heftiger 

waardoor wateroverlast ontstaat. Het schone water uit de 

pomp van de stageboerderij garandeert een gelijkmatige 

toegang tot deze kostbare grondstof. 

Langs deze weg willen wij nogmaals alle vrijwilligers die 

meegewerkt hebben aan de high tea en maaltijden 

nogmaals van harte bedanken. Zonder hen hadden we dit 

niet kunnen organiseren. 

Verder ook een bijzonder woord van dank aan ondernemers 

binnen en buiten de gemeente met hun sympathie en 

bijdrage aan de activiteiten. 

Doordat de opbrengst meer was dan verwacht kan de 

stichting Afia extra  werkzaamheden verrichten. We houden 

u hiervan op de hoogte. 

Hartelijk dank namens de parochiële MOV – groep van 

Simpelveld – Ubachsberg – Bocholtz, ook mede namens de 

Stichting Afia&You. 

Het boren van de waterput 
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Zaterdag 1 mei 
Weekend 5e zondag van Pasen 
17.30 
Jrd. Sjeng Bisschops en Juliana 
Bisschops-Otten (st); 
Jrd. echtp. Frings-van Kan (st); 
Hub Slangen (o); 
Hein Aretz; 

Zondag 2 mei 
11.30 
1e H.Mis kapelaan Shaiju 
Besloten dienst ! 

Dinsdag 4 mei 
18.30 
Aanbidding 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 

Donderdag 6 mei 
19.00 
Joep Widdershoven (nms. de buren); 

Zaterdag 8 mei 
Weekend 6e zondag van Pasen. 
Tevens gedachtenisviering 
Moeder Clara Fey 
17.30 
Jrd. Johan Leijmans (st); 
Jrd. ouders Rhoen-Houben (st); 

Zondag 9 mei 
11.00 
1e jrd. Tiny Bruls-Bemelmans (o); 
Jrd. Wiel Donners; 
Jrd. Wiel Thewessen (st); 
Lies Franssen-Wings (v.w. Moederdag); 

 

Dinsdag 11 mei 
19.00 
Jrd. echtp. Tummers-Houben (st); 

Donderdag 13 mei 
Hemelvaart van de Heer 
11.00 
Voor alle parochianen; 

Zaterdag 15 mei 
Weekend 7e zondag van Pasen. 
Weekend kerkdeurcollecte 
Nederlandse missionarissen 
17.30 
Voor de zieken van onze parochie; 

Zondag 16 mei 
11.00 
1e jrd. Wout van de Vlag, tevens voor Els 
van de Vlag-Schmetz; 
Jrd. Jozef en Tiny Nicolaije-Grosjean 
(st); 
Jrd. Henk en Monica Nicolaije-Ng (st); 
Jrd. ouders Vaessen-Vrusch (st); 
Jrd. Leo Kleijnen (st);  

Dinsdag 18 mei 
19.00 
Voor alle parochianen; 

Donderdag 20 mei 
19.00 
Echtp. Huveneers-van Ophoven (st); 

Zaterdag 22 mei 
Weekend Pinksteren 
17.30 
Sjef Mullenders (o); 
Jrd. Sjef Bodelier; 

 

Zondag 23 mei 
11.00 
Joseph Didden (o); 
Jrd. ouders Frans Bleijlevens-
Bröcheler (st); 
Ouders Otto en Tieneke Lemke-Eggen, 
zoon Peter en schoondochter Henny 
(st); 
Jrd. Sjeng en Harrie Otten (st); 
Jrd. Gerda Slangen-Carré (st); 
Jrd. echtp. Schrijvers-Bröcheler (st); 
Jrd. Frans Flekken; 

Maandag 24 mei 
Pinkstermaandag 
11.00 
Voor de zieken van onze parochie; 

Dinsdag 25 mei 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 

Donderdag 27 mei 
19.00 
Besloten dienst ! 
Zwd. José Heuts-Smeets; 
Giel en Bertha Xhonneux (st); 

Zaterdag 29 mei 
Weekend Heilige Drie-eenheid 
17.30 
Voor alle parochianen; 

Zondag 30 mei 
11.00 
Broeder de Montfort Jacobs (bgv. 80e 
verj.) en ouders Jacobs-Heutz; 
Jrd. ouders Dodemond-Schaeps (st); 

Kerkdiensten parochie Sint Remigius 
Simpelveld 

Geen meimaand kapel Rodeput 
 

Zoals het er nu naar uitziet zullen er in deze maand mei geen georganiseerde vieringen zijn bij de 

Mariakapel. U kunt wel privé de rozenkrans bidden bij de kapel of een kaarsje opsteken ter ere 

van Maria Sterre der Zee  
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Zaterdag 1 mei 
Weekend: 5de zondag van Pasen 
19:00 
Eerste H. Mis kapelaan Shaiju. 
Zang: Berglijsters en organist 
Sandy Wijnands. 
Besloten dienst ! 
Jo Voncken (o); 
Jrd. Harie Franssen; 
 

Woensdag 5 mei 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 H. Mis 
Voor alle overledenen van de parochie; 
 

Zaterdag 8 mei 
Weekend: 6de zondag van Pasen 
19:00 
Jrd. ouders Ubaghs-Steinbusch en 
kinderen (st.); 
Echtg. Bisschops-Engelen (st.); 

 

Woensdag 12 mei 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 H. Mis 
Voor de zieken van de parochie; 

Donderdag 13 mei 
Hemelvaart van de Heer 
09:45 
Laten we bidden voor 
priesterroepingen; 
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 
 

Zaterdag 15 mei 
Weekend: 7de zondag van Pasen 
19:00 
Mia Klinkenberg-Clermont (verj..); 
  

Woensdag 19 mei 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 H. Mis 
Voor de vrijwilligers en begunstigers 
van de parochie; 
 

Zaterdag 22 mei 
Weekend van Pinksteren 
19:00 
Jo Souren (O); 
Mathieu Wijnands (buurt Hunsstraat.); 

Zondag 23 mei 
Pinksterzondag 
09:45 
Jrd. ouders Schouteten-Degens; 
 

Woensdag 26 mei 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 H. Mis 
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 
 

Zaterdag 29 mei 
Weekend van de H. Drie-eenheid 
19:00 
Mariet Ernes-van Kippersluis (O); 
Jrd. Hub Ernes; 

Kerkdiensten parochie St. Bernardus 
Ubachsberg 

 

KRONIEK 

 
 
 
 
SIMPELVELD 
 

12 april José Heuts-Smeets 63 jaar Clovisstraat 14 
 
 

BOCHOLTZ 
7 april Ivonne Meessen-Heckmans 55 jaar Vincentiusstraat 16 
 
8 april Christien Géron-Schnackers 86 jaar Kerkstraat 40 
 
11 april Elly Vaessen-Henskens 84 jaar Dr. Ackenshuis Gulpen, v/h Helweg 1 
 
20 april  Jo Baggen 81 jaar  Gasthof 1 G 
 
Dat onze overleden dierbaren mogen verrijzen tot nieuw en eeuwig leven ! 

Overleden 

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


Pagina 13 

 

Zaterdag 1 mei 
19.00 
Jrd. Maria Jansen-Kohl (st); 
Ouders Vanhommerig-Pelzer en 
ouders Stommen-van der Scheer (st); 
Frans Knops; 

Zondag 2 mei  
5e zondag van Pasen 
9.30 1e H. Mis kapelaan Shaiju 
Besloten dienst ! 
Jrd. ouders Ortmans-Jorissen (st); 

Maandag 3 mei 
19.00 
Ter intentie van onze parochie; 

Vrijdag 7 mei  
18.30 Aanbidding 
19.00  
Jrd. Mia Kaubo-Kaelen; 
Mej. Derikx (st); 

Zaterdag 8 mei 
19.00  
Jrd. Toon en Anny Hünen-Goebbels (st); 
Jrd. Zef Merx en zoon Ruud, ouders 
Vanhommerig-Schoonbrood; 
Joep Einmahl; 

Zondag 9 mei  
6e zondag van Pasen 
9.30 
Jrd. Johan Nevelstein; 
Jrd. Peter Buscher; 
Jrd. Ouders Schrijvers-Meis, zoon Leo 
en dochter Billa (st); 

Bijzondere intentie; 

Maandag 10 mei 
19.00 
Leo en Netje Dautzenberg-van der 
Leeuw (st); 

Donderdag 13 mei 
Hemelvaart 
9.30 
Ter intentie van onze Lieve Vrouw van 
Lourdes en de H. Bernadette; 

Vrijdag 14 mei 
19.00 
Ouders Thewissen-Höppener; 
Echtp. Crumbach-Jorissen; 
 

Zaterdag 15 mei 
19.00 
Voor alle zieken in onze parochie; 

Zondag 16 mei  
7e zondag van Pasen 
9.30 
Jrd. ouders Caubo-Vincken en kinderen 
Jan, Jozef en Maria (st); 
Jrd. echtpaar Vaessen-Neven (st); 
Jrd. ouders Toke en Toine Hocks-
Derikx (st); 
Jrd. Martin Huppertz (Baneheiderweg); 
Jo Vliex; 

Maandag 17 mei 
19.00 
Voor de intenties uit het intentieboek; 

Vrijdag 21 mei 
19.00 
Zwd Christien Géron-Schnackers; 

Zaterdag 22 mei  
19.00 
1e Jrd. Peter Starmans; 
Jrd. ouders Zegers-van Dinther (st); 
Jrd. Theo Eussen; 
Jo Jacobs; 

Zondag 23 mei Pinksteren 
9.30 
Els Paffen-Schopen echtgenote van 
Toine Huls; 

Maandag 24 mei 
2e Pinksterdag 
9.30 
Echtp. Rokka-Höppener (st); 

Vrijdag 28 mei 
19.00 
Voor alle vrijwilligers; 
 

Zaterdag 29 mei 
19.00 
Stephan Hassert (o); 
Piet Senden (o); 
Echtp. Schrijvers-Wintgens (st); 
Jeuf Huppertz (o); 
 

Zondag 30 mei  
Heilige Drie-eenheid 
9.30 
Jrd. Leo en Netje Dautzenberg-v.d 
Leeuw (st); 

Maandag 31 mei 
19.00 
Voor de jeugd; 

Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere 
Bocholtz 

Rozenkrans 
voor aanvang doordeweekse mis 

18.40 uur  

Deurcollecte misdienaars 
Dit jaar geen hoge opbrengsten. Er mochten maar maximaal 30 kerkgangers komen en 

in Simpelveld was er dit jaar geen Paaswake. Hier de bedragen: 

Simpelveld:  € 110,67 

Bocholtz: € 164,75 

Ubachsberg: € 113,15 

Dank aan de gulle gevers in de kerk en via de brievenbus van de pastorie 
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De kosters van Bocholtz 
Op dinsdag 13 april ontmoette ik de 3 kosters van Bocholtz: 

De heren Steinbusch, Niks en Cuypers, alle drie 70+  en 

gepassioneerd actief betrokken bij het uitvoeren van het 

kosterschap. 

Jo Steinbusch is vanaf 2000 koster en ongeveer 10 jaar de 

contactpersoon van de kosters.  

Na 2000 zijn de collega’s Leo Niks (2003) en Wiel Cuypers 

(2005) erbij gekomen. Er was versterking nodig omdat de 

koster, de heer W. Vanderheijden, na meer dan 20 jaar 

koster te zijn geweest, vanwege zijn leeftijd een stapje 

terug moest doen. 

Al pratend blijkt dat kosters een veelomvattende taak 

hebben. Niet alleen werkzaamheden rondom de liturgische 

eredienst, maar de kosters hebben alle drie ook nog 2 

rechterhanden en klussen is voor hen geen onbekend werk. 

De koster is ruim een uur voorafgaande aan de dienst 

aanwezig. Hij zorgt dat de kerk verwarmd is, ontsluit de 

deuren, luidt de klokken, gevolgd door een gang door de 

kerk om te controleren of alles op orde is. Onder andere 

controle van de verschillende plekken waar kaarsen 

branden, uitgebrande kaarsen opruimen en zorgen voor 

nieuwe voorraad.  

Voor de mis legt hij de albe voor de priester klaar en ook het 

juiste kazuifel wordt klaar gehangen. Ze vertellen dat de 

kleur van het kazuifel afhankelijk is van de soort dienst  

zondagdienst/ feestelijke gelegenheid/ begrafenisdienst) en 

de tijd van het jaar. Adviezen en aanwijzingen hieromtrent 

staan in het zogenaamde “blauwe boekje”, een uitgave van 

het bisdom. Het groene kazuifel is de meest voorkomend 

gedragen kleur. De andere kleuren zijn wit, rood, paars of 

antraciet. 

Het lectionarium en niet te vergeten de misintenties worden 

voor de priester klaargelegd.  Het lectionarium is een 

liturgisch boek met Bijbellezingen om te gebruiken bij 

iedere mis in de rooms-katholieke kerk. Het is een 3 jaarlijks 

wisselende A / B / C  uitgave voor de zondagen en  aparte 

uitgaven voor door de week, waarin de te gebruiken 

teksten staan van de eerste lezing en evangelie voor de dag 

dat de dienst is 

Er worden genoeg hosties klaargelegd en de  

wierrookbrander wordt voorbereid zodat er tijdens de 

dienst een welriekende geur kan opstijgen. 

2 van de 3 kosters zijn acoliet tijdens een uitvaartdienst. De 

koster die de dienst begeleidt, is tevens collectant in de mis. 

Heel vroeger hadden mensen een eigen plaats in de kerk 

met naambordje op de bank vastgemaakt. Dat was veelal 

voor de welgestelden. Dat is gelukkig afgeschaft. Daarna 

werden er twee collectes gehouden. De eerste was het 

plaatsengeld. Dat bedroeg een kwartje en mensen lieten 

zich bij het niet hebben van gepast geld terug betalen. De 

tweede collecte was voor de kerk. Er is nu nog maar 1 

collecte. 

Na de mis ruimt de koster de kleding van de priester op; 

dooft de kaarsen en ruimt alle zaken die tijdens de dienst 

V.l.n.r. Leo Niks, Wiel Cuypers en Jo Steinbusch 
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gebruikt zijn op. Maakt een afsluitende ronde door de kerk 

met o.a. weer kaarsencontrole en sluit de deuren. Het 

hoofdportaal van de kerk is de hele dag open. 

Klokluiden valt eveneens onder zijn taken. Er zijn 3 soorten 

klokken. Het angelusklokje dat om 12 en 18 uur automatisch 

geluid wordt. De kleine klok, de midden klok en de grote 

klok. Voor een dienst zorgt de koster dat er geluid wordt. 

Dit is semiautomatisch geregeld.  Als iemand van de 

parochianen overleden is wordt de grote klok geluid, die 

tevens geluid wordt  als de overledene na de 

begrafenisdienst de kerk uit begeleid wordt. 

Naast werkzaamheden rondom het kerkgebeuren komen 

ook de klussen ter sprake. De sacristie is tiptop in orde. Alles 

ligt of hangt netjes en overzichtelijk opgeruimd in door hen 

opgeknapte kasten en la’s. In de kerk helpen ze de 

vrijwilligers met  het versieren van de kerk om bij het 

jaargebeuren (Pasen, Pinksteren, eerste communie, 

Vormsel, Allerheiligen, Kerstmis) een mooie kerk te creëren.  

Omdat afgelopen Kerst in coronatijd was, hebben ze het 

kersttafereel in verschillende stukken opgebouwd  in de 

kerk ( aankondiging van de geboorte/  vredeslicht / de 

kerststal / de 3 koningen). Daardoor kon er een spreiding 

van mensen  plaatsvinden bij het bezichtigen. Met gepaste 

trots vertellen ze, dat ze hierop veel positieve reacties van 

bezoekers hebben gekregen. 

De dagkapel, (onder het hoofdaltaar en de sacristie), te 

bereiken via een deur buiten achter de kerk, (Kerkstraat) is 

ook door hen en enkele vrijwilligers in 2005 opgeknapt. Zo is 

er een intieme ruimte om de mis te lezen met plaats voor 60 

personen (buiten coronatijd). De ruimte is sneller warm. 

Uiteraard staat er in de kersttijd een kerststal. De zorg 

rondom de beelden van de kerststal, die in het verleden 

gemaakt zijn door de zusters van het arme kind Jezus in 

Simpelveld, is bij hen in goede handen. Door contacten die 

ze hebben zijn beelden met “mankementen”, ondanks dat 

de zusters niet meer in Simpelveld zijn, wel door deze 

congregatie hersteld. De dieren die bij de kerstgroep horen 

zijn van houtsnijwerk uit Oberammergauw. 

 

De doopvont, die eerder in de dagkapel stond, is weer terug 

in de kerk. De kosters hebben er (naar een idee van pastoor) 

een mooie sfeervolle plek van gemaakt naast het 

hoofdaltaar. De familie kan rondom de doopvont zitten en 

zo het hele gebeuren mee volgen, onder het toeziend oog 

van Maria en met prachtig licht door de glas in lood ramen. 

Naast deze opsomming zijn ze tevens lid van verschillende 

werkgroepen. De kerkhof werkgroep wordt genoemd. 

Bocholtz heeft geen gemeentelijke begraafplaats.   

Het kerkhof is eigendom van de kerk. Het grafruimen 

gebeurt volgens een bepaalde procedure. In het 

parochieblad “de Pelgrim” van april stond een artikel over 

de aanpassingen van het kerkhof in de komende tijd. 

Mijn begrip over “koster zijn” is na dit gesprek in Bocholtz  

wel duidelijker geworden. Deze enthousiaste 70 plussers 

lijkt geen vraag of verzoek te veel. Chapeau heren ! 

 

Door Jos Henssen namens de redactie 
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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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Weekend van de begraafplaats 

Van 28 tot en met 30 mei houden begraafplaatsen in heel 

Nederland ‘open huis’ tijdens het ‘Weekend van de 

begraafplaats’. Onder het motto ‘Begraafplaatsen, vol 

liefde’ zijn er op kerkhoven verspreid door het land 

mogelijkheden om coronaproof een begraafplaats te 

bezoeken of een stiltewandeling te maken. Kerkhoven zijn 

plekken om overledenen te herdenken, maar ook 

vindplaatsen van regionale geschiedenis, plekken waar 

verhalen van mensen samenkomen en soms ook heel mooie 

grafstenen of kapellen te vinden zijn. Ook in onze regio zijn 

een aantal heel mooie en interessante begraafplaatsen te 

vinden, zoals in Sittard en Akerstraat Heerlen. Kijk voor 

meer info op www.weekendvandebegraafplaats.nl   

 

Renovatie kerkhof Bocholtz 
goedgekeurd door bisdom 
Wie de ontwerpen wil inzien, kan deze 

tijdens kantooruren bekijken op het 

parochiekantoor te Bocholtz. Ook op de 

website zal de komende tijd informatie 

gegeven worden over start en 

vorderingen van de werkzaamheden. 

Attentie: tijdens de werkzaamheden 

moet men niet ongerust worden 

wanneer er opeens hoopjes aarde naast 

bestaande graven liggen of grasmatten 

zijn weggehaald. Dit is allemaal tijdelijk 

noodzakelijk om goed te kunnen werken. 

We gaan uiterst voorzichtig te werk. 

Mocht men vragen hebben, dan kan men 

zich ten allen tijde wenden tot de 

uitvoerder van dit project: Jos Hamers, 

tel. 06 55 75 50 03 (na 17.00 uur). 

Bestaande desolate situatie wordt op de schop genomen  

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

Doctor Ottenstraat 48 
6369 VP Simpelveld 

voor afspraken 
045-5441817 
0633581038 

info@fysio-schepers.nl 

 

Praktijk voor Osteopathie 
 

en 
  

Kinderosteopathie 
  

Ralf Baggen 
 
 
 
 

 Doctor Ottenstr 48 - Simpelveld 
 

voor afspraken 
045-5441817 
0650938824 

ralfbaggen@gmail.com 

 

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

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster Corona, 

zij doet ons pijn en veel verdriet. 

Toch prijzen wij U om ‘een nieuwe tijd’ die zij ons schenkt. 
 

Wees geprezen, mijn Heer, om zuster Corona, 

die het leven van mensen wereldwijd verstoort en verwoest, 

omdat zij ons aanzet, in kerk en wereld, 

tot creativiteit voor nieuwe samenlevingsvormen. 
 

Wees geprezen, mijn Heer, door deze pandemie, 

zo onverwacht en wereldwijd; 

zij daagt ons uit tot verbinding 

over land en taal en kleuren heen. 
 

Wees geprezen, mijn Heer, 

om de ontdekking van onze eigen broosheid: 

Meer dan ooit hongeren wij naar affectie en tederheid 

nu wij de nodige afstand moeten houden. 
 

Wees geprezen, mijn Heer, om de kracht die Gij ons geeft 

om elkaar in alle broosheid toch te dragen 

met geduld en barmhartigheid. 
 

Wees geprezen, mijn Heer, 

door alle virologen, biologen, epidemiologen… 

Zij openbaren ons het wonder, 

de complexiteit van Uw schepping 

en helpen onze eigen kleine plek te zien in het grote geheel. 
 

Wees geprezen, mijn Heer, door alle zusters en broeders 

die ons wakker schudden en opkomen voor het milieu, Uw 
schepping: 

zij herinneren ons aan de eerbied en de zorg 

die Gij als Schepper in de aanvang van ons gevraagd hebt. 
 

Wees geprezen, mijn Heer, 

door de zorgverleners, dokters, verplegers, assistenten: 

zij openen onze ogen voor de taaie toewijding, 

de warme solidariteit met de gekwetsten. 
 

Wees geprezen, mijn Heer, door alle vluchtelingen 

op zoek naar een betere wereld. 

In hun hart hebt Gij de droom gelegd 

naar veiligheid en geborgenheid. 

Geef dat zij eens samen met ons U mogen loven 

om wat Gij met ons allen begonnen zijt. 
 

Wees geprezen, mijn Heer, door onze paus Franciscus, 

die ons de vreugde van het evangelie doet smaken 

en ons uitdaagt om er ook onbevangen van te getuigen. 
 

Wees geprezen, mijn Heer, om Uw oproep tot verzoening 

met onszelf, met elkaar en met heel Uw schepping: 

dat Uw Rijk van vrede eindelijk hier mag zichtbaar worden. 
 

Bob Van Laer, minderbroeder 

Pelgrimini’s: bedevaarten van één dag 
Dit voorjaar is het nog niet mogelijk om met grote groepen 

pelgrims meerdaagse bedevaarten naar bijvoorbeeld 

Lourdes of Rome te maken. Daar heeft het Huis voor de 

Pelgrim in Maastricht iets op gevonden: Pelgrimini’s. Dat zijn 

minibedevaarten van één dag in Nederland, die met een 

kleine groep deelnemers coronaproof kunnen worden 

gehouden.  

 

De bedoeling is dat de deelnemers zich vooraf aanmelden 

en op de dag van de bedevaart op eigen gelegenheid naar 

de betreffende locatie toegaan. Daar wordt binnen de op 

dat moment geldende coronaregels een programma 

aangeboden met vieringen, rondleidingen, wandeltochten 

en een veilige lunch. De volgende Pelgrimini’s zijn gepland: 

Bezoek aan bedevaartoord 

Woensdag 12 mei: Klein-Lourdes, Tienray (gemeente Horst 

aan de Maas) 

Donderdag 3 juni: Pater Karel, Munstergeleen 

Woensdag 23 juni: Klooster Wittem (Sint Gerardus en 

wandeling in regio) 

Dinsdag 12 juli: Onze-Lieve-Vrouw ter Nood, Heiloo (Noord-

Holland) 

Datum nog niet bekend: Peerke Donders, Tilburg  

Datum nog niet bekend: Religieuze parels in het Smalste 

Stukje Nederland, Echt-Susteren  

Wandelpelgrimages  

Vrijdag 14 mei: Bunderbos (Bunde-Elsloo) 

Vrijdag 11 juni: Roode Beek (Brunssummerheide) 

Donderdag 1 juli: Geleenbeekdal (Nuth-Schinnen) 

 

Vanaf september hoopt het Huis voor de Pelgrim weer 

reizen naar Lourdes en andere internationale 

bedevaartoorden te kunnen aanbieden. Voor aanmelden en 

meer informatie over de programma’s van de Pelgrimini’s: 

www.huisvoordepelgrim.nl  

http://www.huisvoordepelgrim.nl
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Volgende uitgave 26 maart. Inleveren kopij tot 15 maart. 

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 19 maart. 

Volgende uitgave 25 mei. Inleveren kopij tot 14 mei. 

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 18 mei. 
 

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 

 

ADRESSEN Zangprogramma 1e Mis kapelaan Shaiju 
Bocholtz 
 

Intrede : Dank sei dir Herr (G.F. Händel / H. v.d. Yp) 

 

Tussenzang: Vrede zij u (J. Hendricks) 

 

Offerande : Ich bete an die Macht der Liebe  

    (D. Bortniansky) 

 

Communie : Panis Angelicus (C. Franck); 

  Jentum thooimai nirainthavale  

  (Marialied uit India) 

 

Slot :  U zij de glorie (E. L. Budry / L. Strengholt) 

 

Zang: Anita van de Poel en Bernarda van Kerkvoort-Meessen 

Orgel: Bart van Kerkvoort 

 

De redactie wenst kapelaan Shaiju een hele mooie dag toe en 

veel geluk voor de toekomst. 

Wat fijn dat u in ons midden komt ! 

mailto:pisters@de-pelgrim.nl
mailto:pisters@de-pelgrim.nl
mailto:kantoorsimpelveld@de-pelgrim.nl
http://www.de-pelgrim.nl
mailto:kantoorbocholtz@de-pelgrim.nl
http://www.de-pelgrim.nl
mailto:kantoorubachsberg@de-pelgrim.nl
http://www.de-pelgrim.nl

