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Terugblik op wijding en 1e mis kapelaan 
Shaiju 
“Alles ter ere Gods” (1Kor. 10, 31) 
Beste mensen, 

Er was een grote onzekerheid vanwege mijn reis en de 

wijding, tot en met de datum van mijn vertrek naar India 

samen met mijn collega. Na zoveel moeizame 

omstandigheden zijn wij hoe dan ook op het vliegveld te 

Trivandrum aangekomen. Daar werden wij ook meerdere 

malen gecontroleerd en nog eens getest. Het advies was 

om 7 dagen in quarantaine te gaan omdat wij negatief zijn 

getest zowel in Nederland als in India. Ik merkte toen ik op 

het vliegveld was aangekomen, hoe groot het 

temperatuurverschil was. Ik ging van -5 graden naar +32 

graden. Vanwege de quarantaine was ik in het huis 

gebleven. Blijde gezichten van mama en papa, juichende 

broertjes en oma hebben mij verwelkomd.  

Na de zevendaagse quarantaine ben ik weer begonnen om 

de gasten uit te nodigen. Daar begonnen mijn drukke dagen 

van de voorbereiding. Het was heel indrukwekkend en 

merkwaardig dat ik na zes jaren de Goede week en het 

Paasfeest thuis in mijn eigen dorp samen met mijn familie 

leden kon vieren. Na de drukke en plechtige dagen van de 

Goede Week, is er een moment van geestelijke 

voorbereiding op de priesterwijding. Heel inspirerende 

geestelijke begeleiding was geregeld tijdens de retraite 

dagen. Samen met acht andere wijdelingen heb ik ook mijn 

tijd in bezinning en gebed doorgebracht in stilte. De retraite 

dagen zijn afgesloten met het ontvangen van het sacrament 

van de biecht.   

juni 2021 - 8e jaargang no. 90 

Lees verder op volgende pagina  

Het gezin van kapelaan Shaiju (één broer ontbreekt op de foto)  
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Op de vooravond van de wijdingsdag, hadden wij een kleine 

oefening voor de wijdingsplechtigheid in de dekenale kerk. 

Op 8 april om 15.00 uur zijn alle wijdelingen in de pastorie 

bijeengekomen en daarna zijn wij in processie naar de 

dekenale kerk gegaan. Daar werden wij door de deken en 

de bestuursleden van het dekenaat ontvangen. Wat een 

mooie wijdingsplechtigheid was het! Meer dan 100 

priesters, zoveel zusters en gelovigen waren er aanwezig 

samen met 2 bisschoppen. Het was een heel bijzonder 

moment en het voelde als een hele belangrijke gebeurtenis 

in mijn leven. Het was ook zeer genadevol toen ruim 100 

priesters op onze hoofden hun handen hebben opgelegd.  

Het was een mooie en zeer prachtige ervaring gedurende 

de dagen dat ik in India was.  

Na de wijdingsplechtigheid van onze groep, zijn wij ook naar 

een andere wijdingsplechtigheid van nog 4 wijdelingen in 

ons bisdom gegaan. Want er waren 2 wijdingsplechtigheden 

in ons bisdom. Iedere neomist heeft een Eerste mis in zijn 

eigen parochie opgedragen. Het was zo feestelijk. Ik zag 

mijn ouders, die verheugd en vol vreugde waren. Zij zagen 

hun zoon als priester en konden de mis meevieren, die door 

hun zoon was opgedragen. Samen met ruim 35 

concelebranten heb ik in mijn parochiekerk in India mijn 

eerste heilige mis gevierd in mijn moedertaal (zie foto). God 

heeft die warme dag gezegend met de regen meteen na de 

mis.  
 

Zoveel vrienden en familieleden van ons hebben ons 

gevraagd, waarom wij zo haastig terug moeten naar 

Nederland. Na mijn verblijf van enkele weken in India moest 

ik naar Nederland terug gaan. Op 20 april was de al 

geplande reis. Maar toen wij op het vliegveld kwamen, 

werden wij naar huis teruggestuurd vanwege de veranderde 

maatregelen in Duitsland. Wij konden toen nog een ticket 

reserveren om op 25 april te vliegen. Maar er was al een 

uitbraak van de derde corona golf in heel India. Die dagen 

waren echt moeilijk en vol van onzekerheid. Bovendien 

kwam er van de Verenigde Emiraten een verbod om vanuit 

India via Dubai te vliegen. Nog eens was er een moment van 

onduidelijkheid en onzekerheid. Toen ontstond de situatie, 

of ik naar Nederland terug kon gaan of dat ik nog lang in 

India moest blijven, omdat vanwege corona de grenzen op 

slot gingen. Wij hebben tenslotte naar een andere oplossing 

gezocht en gevonden. Het was een rondreis via Bangaluru 

en via Doha (Qatar) naar Schiphol. Eind goed, al goed! 
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Op 24 april zijn wij vanuit mijn stad Trivandrum vertrokken 

en na een reis van 23 uren zijn wij op 25 april in de pastorie 

te Bocholtz aangekomen. Daar was er een 5 dagen lange 

quarantaine. Op de zesde dag liet ik me testen. Gelukkig 

was de uitslag negatief. Toen wij hier aangekomen zijn, was 

er al een onrust vanwege de Indiase variant van corona. Op 

1 en 2 mei heb ik mijn eerste heilige mis in onze 3 kerken 

gevierd met een beperkt aantal parochianen.  

Groot is mijn dankbaarheid jegens iedereen, die gedurende 

deze dagen via email, whatsapp en andere sociale media mij 

ondersteund heeft. Toen ik weer terug was, heb ik zoveel 

felicitatie kaartjes gekregen, met daarin veel succeswensen 

en gebed. Het heeft mij erg verheugd, dat de eerste 

persoon die de live stream  volgde, een van onze 

parochianen was. Zoveel van onze parochianen hebben me 

beloofd dat zij voor me zullen bidden en een kaars 

aansteken op het moment van mijn priesterwijding.  
 

Toen ik de eerste missen in onze parochie heb gevierd, zag 

ik dat de drie kerken zeer prachtig versierd waren. Ik vond 

het heel prachtig en schitterend. Ik wil mijn dank uitspreken 

aan allen, die de kerken feestelijk versierd hebben. Onze 

kosters, misdienaars en acolieten hebben hard gewerkt om 

die plechtigheden feestelijk te maken. Ook wil ik mijn dank 

betuigen  aan onze koorleden, dirigenten en organisten 

voor het mooie opluisteren van de vieringen. Ook wil ik 

graag onze vrijwilligersgroep en alle verenigingsleden 

bedanken voor de mooie versiering rond de kerken.   

Mijn dank is ook groot jegens onze kerkbestuursleden. Zij 

zijn altijd een steun voor mij. Zij hebben de plechtige viering 

van de eerste mis goed georganiseerd, ondanks deze 

moeizame situatie.  

Pastoor Pisters is een steunpilaar en een inspiratie voor mij 

in al deze maanden tijdens mijn verblijf in onze parochies. 

Hij is de eerste persoon, die ik mag bellen als ik met een 

vraag zit. Zijn manier van omgang met anderen is een echte 

inspiratie en voorbeeld voor mij.  

Deze dagen waren erg vruchtbaar en vreugdevol voor mij. 

Want gedurende deze dagen kon ik de liefde, warmte, 

steun en zorg van al onze parochianen ervaren. Nogmaals 

heel veel dank.   

 

Kapelaan Shaiju 

 

Benoeming kerkbestuur 
De bisschop heeft Gert-Jan Verlaan (64), wonende Dalstraat 

Ubachsberg, per 1 mei 2021 benoemd tot lid van het 

kerkbestuur. Gert-Jan is van huis uit werktuigbouwkundig 

ingenieur en momenteel werkzaam als contractmanager bij 

Rijkswaterstaat. Binnen ons kerkbestuur krijgt hij de 

portefeuille Bouwzaken. We wensen hem veel 

arbeidsvreugde toe en welkom in ons midden. 

 

Het kerkbestuur ziet er momenteel als volgt uit: 

René Pisters,  pastoor-voorzitter. 

Maria Schouteten,  vicevoorzitter. 

Bert Penders,  penningmeester en secretaris a.i. 

Paul Donners,  bestuurslid algemene zaken. 

Gert-Jan Verlaan,  bestuurslid bouwzaken. 

 

Het huis van kapelaan in Bocholtz mooi versierd 



Pagina 4 

 

 

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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Vakantierooster weekendmissen 
Komende zomer wordt tijdens de schoolvakantie (31 juli t/m 

5 september) een vakantierooster ingesteld.  

Onze beschikbare priesters zijn dan beperkt inzetbaar voor 

onze 4 parochies die bediend moeten worden. 

 We gaan dan tijdelijk naar 1 mis per kerk per weekend: 

 Zaterdag 17.30 uur Ubachsberg (let op: tijdstip 

vervroegd) 

 Zaterdag 19 uur Bocholtz (wel extra op zondag 29 aug. 

9.30 uur: Mis Mei-i-vaare) 

 Zondag 9.30 uur Klimmen (tijdstip vervroegd). 

 Zondag 11.00 uur Simpelveld 

Een vakantierooster is niet nieuw. Op andere plaatsen is dit 

al lange tijd gebruikelijk. In de vakantieperiode zijn er 

minder priesters beschikbaar. Ook komen er dan minder 

mensen naar de kerk. Ook de nasleep van corona laat zien 

dat het aantal kerkbezoekers is afgenomen.  

Het bisdom adviseert reeds lange tijd om de 

eucharistievieringen te bundelen en meer op elkaar af te 

stemmen. In de blauwdruk 2020 van het bisdom Roermond 

staat hierover het volgende te lezen omtrent de 

herstructurering van parochies in de komende jaren: 

“Zo wordt er gewerkt naar bestuurlijke samenwerking en 

het vormen van pastorale teams. Dit betekent dat er 

parochieclusters komen van meerdere parochies o.l.v. één 

kerkbestuur en één team van pastores. 

Vermindering van het aantal kerkgangers en voorgangers 

noopt ons tot aanpassing van het huidige aanbod van 

diensten. Er zijn goede gronden om dit aanbod te beperken. 

Het afnemend aantal priesters dwingt tot samenwerking 

tussen buurparochies. Als parochies hun diensten op elkaar 

afstemmen, dan kan men met minder priesters toekomen 

en houden kerkgangers een keuzevrijheid. Bij een afnemend 

aantal kerkgangers leidt het samenvoegen van diensten tot 

een beter bezette kerk en dus een mooiere eredienst.  

De afgelopen jaren is gebleken, dat de samenwerking 

vruchtbaar wordt en tot vitalisering leidt op die plaatsen, 

waar mensen in staat zijn om het verlies van de vertrouwde 

plek achter zich te laten en vooral de zegeningen van de 

samenwerking te tellen. 

Wanneer pastorale teams in goed overleg als medebroeders 

en collegae kunnen samenwerken, neemt de werkdruk af en 

hebben initiatieven meer kans van slagen. In een 

samenwerkingsverband kunnen plannen uitgevoerd 

worden, die in afzonderlijke parochies niet meer van de 

grond zouden zijn gekomen. Verder is het voor parochianen 

en ook voor priesters meer inspirerend om met een grotere 

gemeenschap het eenheidscheppende Sacrament van de 

Eucharistie te kunnen vieren. Nu moeten priesters zich nog 

te vaak van kerk naar kerk haasten om telkens met een 

handvol mensen in een veel te grote kerk de Eucharistie te 

vieren.  

Bundeling van krachten schept garanties voor de pastorale 

continuïteit en de viering van de Eucharistie. Door een 

reductie van het aantal parochies hoopt het bisdom te 

bewerken dat in elke parochiekerk elk weekeinde de 

Eucharistie gevierd kan worden, zonder dat de priester 

daart oe h aas t werk  moet  v err i ch t en.  D e 

geloofsgemeenschap ontstaat immers rond het altaar waar 

de eucharistie wordt gevierd. Wij zijn immers ‘Ecclesia de 

Eucharistia – Kerk vanuit het vieren van de Eucharistie’.” 
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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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Bezoek onze adverteerders 

  

Valkenburgerweg 40 

6367 GW Voerendaal 

Tel: 045 - 544 67 70 / Fax 045 - 544 67 71 

info@kickentechnischonderhoud.nl  

Lid van Uneto-Vni 

Kicken 

Technisch Onderhoud 
Centrale Verwarming, Luchtbehandeling, 

Sanitair, Brandertechniek, Gas/Oliestook 

mailto:info@kickentechnischonderhoud.nl
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Interview met Nettie Nix 

In dit interview maken we kennis met Nettie Nix uit 

Simpelveld. Zij is bedreven in het maken van beelden, 

repareren en restaureren van beelden en schilderijlijsten. Zij 

gebruikt hierbij verschillende materialen. 

Nettie, een actieve senior, vertelt: “Toen zij op de lagere 

school zat kreeg ze elke week handwerkles. Indertijd was de 

lagere school niet gemengd maar er was een aparte jongens

- en meisjesschool.  

 

Als meisje leerde je breien, haken, borduren en naaien”.  

Zowel Nettie als ikzelf kunnen ons herinneren dat we 

begonnen met het breien van enkele vierkante lapjes, die 

met even grote laagjes stof ertussen en een knoop erop, tot 

inktlap gemaakt werden. Indertijd schreven kinderen met 

kroonpennetjes die ze in de inktpot doopten. Als het 

schrijfwerk klaar was, moest het pennetje aan de inktlap 

afgeveegd worden om later weer een schoon pennetje te 

kunnen gebruiken bij het schrijven.  

De juf van haar klas verzuchtte indertijd tegen haar moeder: 

“dat handwerken wordt nooit wat!”.  

En zie: in de loop van de jaren veranderde er heel wat. Op 

haar veertiende jaar kocht haar moeder een naaimachine en 

naaide ze alles wat in het grote gezin nodig was.  

Door middel van zelf gekochte patroonboeken, maakte zij 

zich het naaien eigen. Altijd was ze nieuwsgierig naar hoe 

iets gemaakt werd en dat wilde ze dan zelf kunnen 

uitvoeren. 

Veertig jaar geleden begon Nettie met poppen maken. 

Buiten de zelf gemaakte kleertjes, boetseerde ze ook de 

handen, voeten en het hoofdje. Ze lijken net echt.  Sindsdien 

is ze steeds verder gegaan met zichzelf allerlei technieken 

eigen te maken. 

In de inmiddels afgebroken St. Jozefschool, de vroegere 

meisjesschool, gaf Nettie les in boetseren. Dit doet ze 

buiten coronatijd nog steeds op een andere locatie met 

kleine groepjes. 

Zelf heeft ze nooit les gehad. Zij is een autodidact: kocht 

boeken over bv. werken met klei, was of brons, 

bestudeerde deze en experimenteerde ermee. Ze sprak op 

exposities, die ze veelvuldig bezocht, met kunstenaars 

waardoor ze de kneepjes van het vak leerde kennen.  

Dit alles terwijl ze een baan bij de gezinszorg had en later in 

het zusterklooster werkte en thuis een eigen gezin had. In 

het zusterklooster was elk jaar een door haar 

georganiseerde tentoonstelling. Met Pasen en met Kerst 

zorgde zij voor resp. een paas- of kerstgroep.  

Stilzitten is een onbekende bezigheid voor haar. Ze 

boetseert, repareert en restaureert voor zichzelf maar ook 

in opdracht van anderen. Momenteel volgt zij een cursus 

pasteltekenen. Door actief bezig te zijn blijft ze haar kennis 

en vakbekwaamheid ontwikkelen. “Nee”, verkoopt ze 

vrijwel nooit als iemand met een restauratieopdracht komt. 

Innerlijk is ze gedreven en gaat ze geen enkele moeilijke 

uitdaging uit de weg. De uniciteit van elk voorwerp vindt zij 

belangrijk. Het is geen lopende band werk. Elke creatie of 

restauratie krijgt haar volledige aandacht. Kijkend, denkend 

en creërend vanuit een innerlijke gedrevenheid, hoopt zij 

nog lang creatief te blijven. 

 

Onlangs heeft ze een houten H. Familiegroep, met een 

danig beschadigde verflaag, op verzoek van pastoor Pisters, 

volledig gerestaureerd. Dank je wel daarvoor! Deze 

beeldengroep is afkomstig uit het klooster van Wittem, 

waar het oorspronkelijk in de kloosterkerk stond opgesteld. 

Vanwege de reorganisatie van het klooster is het beeld 

geschonken aan de kerk van Bocholtz.  

 

Het beeld is van gepolychromeerd lindehout, vervaardigd 

door fa. Lenaerts & Houtermans te Roermond, kort na 1868. 

Restauratie: ca. 1940-45 door Aad de Haas opnieuw 

beschilderd in zachtere tinten. Bijgaande foto’s laten zien 

hoe het beeld er uitzag vóór en ná de restauratie. 

Interview door Jos Henssen 
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De voorlopig nieuwe plek in de hal van de kerk te Bocholtz  
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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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Zaterdag 29 mei 
Weekend Heilige Drie-eenheid 
17.30 
Voor alle parochianen; 

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

Dinsdag 1 juni 
18.30 
Aanbidding 
19.00 
Vincent Hermans (o); 
Ouders Meisters-Schepers; 

Donderdag 3 juni 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 

Zaterdag 5 juni 
Weekend Sacramentsdag 
17.30 
Voor alle parochianen; 

Zondag 6 juni 
11.00 
Jrd. George Cremers (st); 
Jrd. echtp. Huveneers-v.Ophoven (st); 
Jrd. ouders Rabeling-Ruyters en 
Mariëlle Thomas-Rabeling (st); 

Dinsdag 8 juni 
19.00 
Zwd. Hans Jansen; 

Donderdag 10 juni 
19.00   
Voor de zieken van onze parochie;  

Zaterdag 12 juni 
Weekend 11e zondag d/h jaar 
17.30 
Zwd. Claus Dautzenberg; 
Jrd. ouders Wiertz-Veelings (st);     
 

Zondag 13 juni 
11.00 
Joseph Didden (o); 
Ouders Ploumen-Luja (st); 
Jrd. Louise Ploumen-Schins (st); 
Lei Dautzenberg (o);      
Piet Juneman en wederzijdse familie;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dinsdag 15 juni 
19.00 
Coba Spelthaen-van der Smissen (o); 

Donderdag 17juni 
19.00 
Voor alle parochianen; 

Zaterdag 19 juni 
Weekend 12e zondag d/h jaar 
17.30 
Jrd. ouders Arets-Pricken (st); 
Jrd. Sjef Knops (st); 
Jrd. ouders Wiel en Antje Vankan-
Knops (st); 
Ouders Knops-Savelsbergh; 
 
 

Zondag 20 juni 
11.00 
Jrd. Walter Blumenstein (st); 
Jrd. Annie Meijers (st); 
Jrd. Jos en Hubertina Vanhommerig-
Hupperets (st); 

Dinsdag 22 juni 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 

Donderdag 24 juni 
19.00 
Giel en Bertha Xhonneux (st); 

Zaterdag 26 juni 
Weekend 13e zondag d/h jaar 
17.30 
Voor alle parochianen; 

Zondag 27 juni 
11.00 
Ouders Aretz-Hambeukers, ouders 
Kicken-Schrijvers en Sjeng Schrijvers 
(st); 
Jrd. ouders Crijnen-Scheeren (st); 
Echtp. Jaegers-Lemmens (v.w. 
trouwdag) (st); 
Jrd. ouders Possen-Vincken en zoon 
Wen (st); 
Jrd. ouders Piet en Mimi Offermans-
Frijns; 

Dinsdag 29 juni 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 

Kerkdiensten parochie Sint Remigius 
Simpelveld 

Nieuwe mailadressen De Pelgrim 
Onze parochies hebben reeds enige tijd nieuwe 

mailadressen gekregen. In de colofon op de achterzijde ziet 

u het overzicht. 

S.v.p. de nieuwe mailadressen gebruiken. Dank u. 

Parochiekantoren: 

kantoorsimpelveld@de-pelgrim.nl 

kantoorbocholtz@de-pelgrim.nl  

kantoorubachsberg@de-pelgrim.nl 

 

 

Redactie parochieblad: 

redactie@de-pelgrim.nl 

Pastoor en kapelaan:  

pisters@de-pelgrim.nl 

shaiju@de-pelgrim.nl 

mailto:kantoorsimpelveld@de-pelgrim.nl
mailto:kantoorbocholtz@de-pelgrim.nl
mailto:kantoorubachsberg@de-pelgrim.nl
mailto:pisters@de-pelgrim.nl
mailto:pisters@de-pelgrim.nl
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Zaterdag 29mei 
Weekend van de H. Drieeenheid 
19:00 
Mariet Ernes-van Kippersluis (O); 
Jrd. Hub Ernes; 

Woensdag 2 juni 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 H. Mis 
Jan Hamers (verj.); 
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 

Zaterdag 5 juni 
Weekend 10de zondag d/h jaar 
19:00 
Jrd. Jo Ernes-Vliegen; 
Jrd. Annie en Piet Zinzen (st.); 
Jrd. ouders Ortmans-Habets en zoon 
Jan (st.); 

Woensdag 9 juni 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 H. Mis 
Voor de vrijwilligers en begunstigers 
van de parochie; 

Zaterdag 12 juni 
Weekend 11de zondag d/h jaar 
19:00 
Jo Souren (o); 
Mathieu Wijnands (o); 
Jo Voncken (o); 
Jrd. Tilla Klinkenberg-Brands; 
Jrd. Els Klinkenberg tevens voor haar 
broers Sjef en Eugène (st.); 
Jrd. ouders Meulenberg-Eussen (st.); 
Jrd. Maria Meulenberg (st.);’ 
Echtg. Bisschops-Engelen (st.); 

Woensdag 16 juni 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 H. Mis 
Voor de zieken van de parochie; 

Zaterdag 19 juni 
Weekend 12de zondag d/h jaar 
19:00 Berglijsters 
Jrd. ouders Meijs-Kruijen zoon Alex en 
dochter Mieny (st.); 
Jrd. ouders Beckers-Pakbier en 
schoondochters en schoonzonen (st.); 

Woensdag 23 juni 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 H. Mis 
Voor alle overledenen van de parochie; 
 

Zaterdag 26 juni 
Weekend 13de zondag d/h jaar 
19:00 GKZ St. Bernardus (4 pers.) 
Zwd. Jan Hamers; 
John Franssen (verj.); 
Jrd. ouders Hutschemaekers-Voncken 
(st.); 
Elly Kaelen-Huijnen (st.); 
Jrd. Hub Senden (st.); 
 

Woensdag 30 juni 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 H. Mis 
Voor de slachtoffers van de Corona-
pandemie 

Kerkdiensten parochie St. Bernardus 
Ubachsberg 

 

KRONIEK 

 
 
 
 
SIMPELVELD 
 

27 april Claus Dautzenberg 92 jaar Parkhof 5 
 
30 april Hans Jansen 76 jaar Sippenaken (B) 
 
 
 
 

UBACHSBERG 
 
25 april Jan Hamers 80 jaar Breedenweg 2 
 
15 mei Carolien Keulartz-Crombach 80 jaar Hunsstraat 46 
 
 
 
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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Vrijdag 4 juni 
18.30 Aanbidding 
19.00 
Voor alle vluchtelingen; 
 

Zaterdag 5 juni 
19.00 
Jrd. ouders Vaessen-Packbier, dochter 
Mariet en zoon Frans (st); 
Frans Knops; 
 

Zondag 6 juni  
Sacramentsdag 
9.30 
Zwd. Elly Vaessen-Henskens; 
Jrd. Leo Senden (st); 
Annie Souren; 
 

Maandag 7 juni 
19.00 
Voor alle vrijwilligers; 
 

Vrijdag 11 juni 
19.00 
Mej. Derikx (st); 
Hein en Tiny Dumont-Muijrers (st); 
 
 

Zaterdag 12 juni 
19.00 
Voor vrede in de wereld; 

Zondag 13 juni   
11e zondag door het jaar 
9.30 
Jrd. ouders Schoonbrood-Dumont (st); 
Jrd. ouders Sije en Finy Horstman-
Pelzer (st); 
 

Maandag 14 juni 
19.00 
Jrd. Leo en Netje Dautzenberg-v.d. 
Leeuw (st); 
Jrd. Vivian van der Linden; 
 

Vrijdag 18 juni 
19.00 
Voor de intenties uit het intentieboek; 
 

Zaterdag 19 juni 
19.00 
Jrd. Wiel Knops en zoon Sjaak; 
Jrd. echtelieden Frijns-Hamers (st); 
Bertha Knops-Frijns (o); 
 

Zondag 20 juni  
12e zondag door het jaar 
9.30  
Jrd. ouders Grooten-Hupperetz (st); 
Sjef Janssen en Desirèe Wenders; 
Jo Vliex; 

Maandag 21 juni 
19.00 
Voor alle gezinnen; 
 

Vrijdag 25 juni 
19.00 
Familie Schnackers-Grooten (st); 
 

Zaterdag 26 juni 
19.00 
Liesje Clignet (st); 
Jeuf Huppertz (o); 
Leo Vermeeren; 
 

Zondag 27 juni  
13e zondag door het jaar 
9.30  
Echtp. Schrijvers-Wintgens (st); 
 

Maandag 28 juni 
19.00 
Voor de jeugd; 

Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere 
Bocholtz 

Rozenkrans 
voor aanvang doordeweekse mis 

18.40 uur  

 
 
SIMPELVELD 
25 april Sarah Loozen dochter van Roger Loozen en Susanne Scholz Zaunbrecherstraat 23 
 
25 april Hannah Loozen dochter van Roger Loozen en Susanne Scholz Zaunbrecherstraat 23 
 
 
Welkom in onze Kerk! 

Gedoopt 
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JUNIMAAND = HEILIG HARTMAAND 

Dit jaar geen openluchtmis bij H. Hartkapel 

Bosschenhuizen.  

Rozenkrans bidden vrijdags 20.00 uur op eigen 

gelegenheid. 

 

Column Mgr. Schnackers:  

mei 

De meimaand is ons zeer vertrouwd als de Mariamaand. In 

elk kerkgebouw staat de beeltenis van Maria op een 

centrale plaats  en  wordt in de meimaand apart versierd. 

Menige kerkbezoeker gaat voorafgaande aan de heilige Mis 

even bij Maria langs. Even vertellen wat de zorgen zijn. Even 

zijn/haar hart bij Maria luchten. Want Maria voelt met ons 

mee, is ons vertrouwen. Of even zomaar een Weesgegroet 

bidden bij haar beeltenis bidden om te danken voor de 

ervaren zegeningen. Maria heeft in onze katholieke kerk 

een ereplaats. 

juni 

Maar ook de maand juni heeft zijn thema: junimaand = 

maand van het heilig Hart van Jezus. Zoals de meimaand in 

het teken staat van de Mariaverering, zo staat de junimaand 

in het teken van het Herz Jesu. Deze devotie belicht de 

persoon van Jezus als een liefdevol Hart dat voor ons klopt. 

De feestdag van het heilig Hart, op de derde vrijdag na 

Pinksteren, werd voorheen met bijzonder veel luister en 

devotie gevierd.  

Waarschijnlijk is deze verering in de laatste jaren minder 

geworden, ofschoon in de meeste parochiekerken de 

beeltenis van het Herz Jesu toch een ereplaats heeft. Bij het 

Herz Jesu steken mensen eveneens graag een kaarsje aan. 

Maar: Wat moeten wij ons bij deze verering voorstellen, dat 

zelfs de junimaand aan het heilig Hart van Jezus is 

toegewijd? 

hartelijk  

Er zijn diverse uitdrukkingen waarin het woord 'hart' op een 

of andere wijze voorkomt. Wij heten iemand 'hartelijk' 

welkom. Wij wensen iemand 'van harte' proficiat’. 

Gebeurtenissen kunnen ons 'aan het hart' gaan. Met ‘hart 

en ziel’ gaan we voor onze idealen. Deze toevoegingen van 

het woord 'hart' of van een afgeleide daarvan gebruiken wij 

niet zomaar. Het maakt duidelijk, dat er op dit punt in ons 

geen verdeeldheid is. Wij staan helemaal achter onze 

woorden. Wij menen het oprecht, volledig. De toevoeging 

van het woord 'hart' verdraagt geen menselijk opzicht en 

geen reserves.  

liefde 

Wie het heeft over het menselijke hart, heeft het meestal 

over onze rikketik. Ons hart klopt en pompt het bloed door 

het hele lichaam tot in de kleinste haarvaatjes. Als het hart 

het begeeft, houdt de persoon op te leven. Maar ook is het 

hart het menselijke orgaan dat ons laat liefhebben. Wij 

merken dat ook. Als twee verliefden elkaar ontmoeten, dan 

gaat hun hart sneller kloppen. Het omgekeerde, het 

liefdesverdriet, noemen we ook hartenpijn.  Als wij 

teleurgesteld worden in onze intieme gevoelens voor de 

ander, voelen we dat aan ons hart.  

Als wij nu spreken over het Hart van Jezus, dan leren deze 

uitdrukkingen ons, dat wij dan stil staan bij Jezus volledige 

liefde voor ons is. Zijn liefde is onvoorwaardelijk en zonder 

reserves, tenzij wij de liefde weigeren. Heel Jezus’ persoon 

is liefde voor ons. In Hem is geen spoor van egoïsme. Zoals 

van Maria kunnen we met nog meer reden zeggen: “Jezus 

voelt met zijn Hart met ons mee.” Zijn Hart klopt voor ieder 

van ons, nog steeds, met dezelfde liefde waarmee Hij eens 

het leven aan het kruis heeft gegeven. 

kruis 

De voorstelling van het Herz Jesu heeft dan ook te maken 

met de kruisdood van Jezus. Om er zeker van te zijn dat 
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Jezus al gestorven was, doorboorde de soldaat met de lans 

het hart van Jezus. "En onmiddellijk stroomde er bloed en 

water uit," zo lezen wij in het evangelie. Dat is het beeld van 

Jezus liefde, die ook nu naar ons blijft toestromen, ook na 

Jezus’ dood. Jezus liefde houdt nooit op. Zeker als wij ook 

een kruis op onze schouders voelen, weten wij: “Jezus voelt 

met ons mee. Hij draagt met ons mee.”  

goede herder 

In de parabel van de Goede Herder maakt Jezus het meest 

duidelijk wat ons voor ogen moet staan als wij Jezus 

aanspreken onder de titel van het Heilig Hart. De Goede 

Herder heeft hart voor zijn schapen. Hij draagt het gewonde 

schaap op Zijn schouders. Hij draagt ook ons. Hij kent ook 

ons bij naam. Aan hem mogen wij ons ook nu 

toevertrouwen. De Goede Herder is geen onbetrouwbare 

huurling. De Goede Herder geeft zijn leven voor ons. Het 

Herz Jesu wil ons op die blijvende liefde van Jezus laten 

vertrouwen. Hij voelt ook nu met ons mee. Ook nu draagt 

Hij ons met zijn zuivere liefde. Laten wij Jezus aanbidden en 

danken om zijn liefdevolle goddelijke Hart dat voor ons blijft 

kloppen.  

Dr. Hub Schnackers, em. 

 

Coronaproof wandelen naar Maria 
De Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden organiseert (in 

normale tijden!) een tiental groepswandelingen per jaar 

naar ‘heilige plekjes’ in met name Zuid-Limburg en de 

grensstreek. Als uw e-mailadres bij ons bekend is, sturen we 

u regelmatig actuele berichten; meld u aan via 

info@spvlimburg.nl 

Individueel of in kleiner verband kan men komende 

maanden een door de SPV beschreven mooie Maria-

wandeling maken en onderweg bij drie Mariaheiligdommen 

aanlopen om een kaarsje aan te steken of voor een 

persoonlijke bezinning: bij Onze-Lieve-Vrouw van 

Altijddurende Bijstand in Wittem, bij de ‘Sterre der Zee’ in  

haar witte kapel in Simpelveld (Rode Put), en in de 

Lourdesgrot in het verrassend mooie, nabijgelegen 

hellingbos. Voor wie de 18 km van de gehele rondwandeling 

te veel is, kan in Simpelveld of in Eys de bus nemen, 

rechtstreeks terug naar Wittem. 

 

Net als de eerder door de SPV uitgegeven corona-

pelgrimswandeling naar Aken en de kruiswegwandeling in 

de Goede Week is de geïllustreerde brochure van deze 

wandeling gratis te downloaden op www.spvlimburg.nl  

De wandeling is ook in brochurevorm voor € 2,- te koop in 

de kloosterboekwinkel van Wittem. Ook de beide andere 

genoemde wandelingen zijn nog verkrijgbaar. 

Hopelijk kan wel op de Jacobus-feestdag, zondag 25 juli a.s. 

de Sint-Jacobuswandeling doorgang vinden, die de SPV 

samen met de Broederschap Sint-Jacob in en rond 

Roermond heeft gepland. Nadere berichten volgen nog op 

www.spvlimburg.nl 

 

mailto:info@spvlimburg.nl
http://www.spvlimburg.nl
http://www.spvlimburg.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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Wijding oud stagiair Nicholas in Sri 
Lanka uitgesteld 

De priesterwijding van onze oud-stagiair Nicholas Pethuru in 

Sri Lanka is vanwege de coronamaatregelen uitgesteld.  

12 mei stond de wijding van kapelaan Nicholas gepland. De 

wijding is nu op 1 juni. We wensen Nicholas vanaf deze plek 

van harte proficiat en Gods rijke zegen voor zijn priesterlijk 

werk als kapelaan in de stadsparochies te Geleen. 

Verruiming aantal kerkbezoekers 
Vooraf aanmelden blijft noodzakelijk 
Mondkapje verplicht bij rondgang in de kerk 
Vanaf heden mogen er weer wat meer mensen naar de kerk 

komen. Voorheen waren er dat 30. Nu mag er 10% van het 

aantal beschikbare zitplaatsen dat een kerk heeft bezet zijn. 

Dat betekent concreet: 75 voor de grote kerken van 

Simpelveld en Bocholtz en 40 voor de kleinere kerk van 

Ubachsberg. Voor uitvaarten zijn in Simpelveld en Bocholtz 

100 personen toegestaan (in de kleinere kerk van 

Ubachsberg maximaal 80).  

De huidige fase van de coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ 

geldt, laat nog geen verdere versoepeling toe. De 

bisschoppen benadrukken dat de huidige Covid-cijfers nog 

steeds vragen om voorzichtigheid en terughoudendheid. 

Daarom blijft het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalve 

meter’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook voor alle 

parochiekerken onverkort gelden met alle regels over het 

onderling houden van afstand, vooraf reserveren, 

mondkapje tijdens rondlopen, desinfectie handen.  

Vriendelijke groet, het kerkbestuur. 

Gouden bruidspaar 
30 april vierden Carla en Gerard Frijns uit Simpelveld hun 50-

jarig huwelijk. Helaas konden ze geen groot feest geven, 

maar ze zijn wel door zeer velen in de bloemetjes gezet.  

 

We mogen wel zeggen dat Carla en Gerard grote 

steunpilaren zijn van onze mooie Sint Remigiusparochie. Op 

de vrijwilligerslijst zijn zij de enigen die in ongeveer 10 

verschillende werkgroepen actief zijn. Carla coördineert o.a. 

de schoonmaak van de kerk en parochiezaal met hulp van 

een grote groep vrijwilligers, ze doet de kerkenwas, zit in 

het processiecomité, maakt ieder jaar een prachtige 

adventskrans in de kerk en helpt mee met de kerststal op te 

bouwen. Gerard doet groter onderhoud en allerhande 

klusjes aan de kerkgebouwen, regelt de collectanten en het 

afstorten van de collectegelden, beheert de sleutellijsten 

van de gebouwen, is kerkgids, helpt mee met de kerststal 

en communieversieringen, en nog zoveel meer.  
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Blijf op de hoogte  
Lees De Sleutel, Clavis of de wekelijkse nieuwsbrief 
 
 

 
Een overplaatsing van een pastoor, het laatste nieuws rond 

de Passiespelen, nieuwe projecten: in de Limburgse kerk is 

elke week wel wat nieuws te melden. Wilt u op de hoogte 

blijven? Het bisdom Roermond biedt verschillende 

mogelijkheden om het religieuze nieuws te volgen: 
 

Digitale nieuwsbrief:  

Elke vrijdag gratis het laatste kerkelijke nieuws van het 

bisdom in uw mailbox.  
 

Clavis:  

Maandelijks online magazine met nieuws en achtergronden 

voor met name kerkelijke vrijwilligers en overige 

geïnteresseerden (gratis) 

De Sleutel:  

Kleurrijk kwartaalblad over geloof en leven in Limburg 

(abonnement: € 29 per jaar). Wie nu een abonnement 

neemt krijgt het boek ‘Geloof in de praktijk’ van columniste 

Francis Keyers cadeau. 

 

Aanmelden kan via www.bisdom-roermond.nl  of mail naar 

info@bisdom-roermond.nl  

 

Tila Dautzenberg onderscheiden 

Op Koningsdag werd onze vrijwilligster Tila Dautzenberg 

koninklijk onderscheiden. Nogmaals van harte Proficiat aan 

onze Tila: in onze Sint Remigiusparochie Simpelveld is zij 

actief in het avondwakegroepje en als lectrice en collectant 

in de weekenddiensten. Daarnaast was zij ook elders vele 

jaren actief in de Zonnebloem en in een verzorgingstehuis 

als pastoraal medewerkster. 

http://www.bisdom-roermond.nl
mailto:info@bisdom-roermond.nl
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Volgende uitgave 26 maart. Inleveren kopij tot 15 maart. 

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 19 maart. 

Volgende uitgave 29 juni. Inleveren kopij tot 18 juni.  

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 22 juni. 
 

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 

Pelgrimsroute Via Coriovallum  
Wij willen graag de Via Coriovallum onder uw aandacht 

brengen. De Via Coriovallum is een wandelroute voor pelgrims 

die naar Santiago de Compostela of Rome willen lopen, maar 

het is ook een oefencircuit voor de beginnende pelgrim en 

een bezinningsroute om eens lekker je hoofd leeg te maken. 

Aan deze route hebben meegewerkt vertegenwoordigers van 

het Genootschap van St.Jacob, afd. Limburg, het 

Broederschap van St. Jacobus de Meerdere en de Stichting 

Pelgrimswegen. Het project is 4 jaar geleden begonnen met 

de wijding door Bisschop Frans Wiertz van een beeldje van 

St.Jacob dat een plaats heeft gekregen in een nis boven de 

noordelijke ingang van de St. Pancratiuskerk in Heerlen. Ook 

de gemeenten waar de route doorheen loopt, hebben hun 

medewerking gegeven, ook onze Gemeente Simpelveld.  

Jacobuskerk Bocholtz wordt pelgrimskerk 

Omdat de Via Coriovallum ook de St.Jacobus de Meerdere 

kerk in Bocholtz aandoet, zouden wij graag dit project en de 

wandelroutes bij u aanbevelen. In de toekomst gaat ook onze 

mooie Sint Jacobuskerk en omgeving een prominente rol 

spelen in deze pelgrimstocht. We komen daar later nog op 

terug in het te ontwikkelen kerkenplan. Meer informatie over 

de wandeltochten vindt u op de website 

www.viacoriovallum.nl  

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
http://www.viacoriovallum.nl

