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Donderdag 29 juli: 

Wandeling van Klooster Wittem naar 
de 70-jarige kapel Sterre der Zee in 
Simpelveld 

Op 29 juli is het precies 70 jaar geleden dat Mgr. Lemmens 

de kapel  bij de Rodeput te Simpelveld inzegende. De bouw 

van deze kapel was een initiatief van de buurtschap 

Rodeput, als dank voor het feit dat Simpelveld de Tweede 

Wereldoorlog redelijk had overleefd.  

 

De bouw werd van harte ondersteund door de toenmalige 

bisschop Lemmens die in de vijftiger jaren de verering van 

de ‘Sterre der Zee’ in zijn bisdom Roermond sterk 

bevorderde. De kapel is dan ook toegewijd aan Maria met 

deze eretitel. Beheer en onderhoud van deze fraai gelegen 

kapel valt sinds 1987 onder een eigen stichting, die in dat 

jaar de kapel grondig renoveerde. 

Om het jubileum van de inwijding te gedenken organiseert 

de stichting een pelgrimswandeling, in samenwerking met 

Klooster Wittem, waar Maria vereerd wordt onder een 

andere eretitel: ‘Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende 

Bijstand’.  

De wandeling begint in Wittem om 09.15 uur (na aankomst 

van de rechtstreekse bus uit Simpelveld) met een kort 

bezinningsmoment bij de Maria-icoon in de Wittemse 

Ronde Kapel, door pater Henk Erinkveld, die de tocht verder 

zal begeleiden. Na de 9 km lange wandeling via Wahl- en 

Nyswiller en Baneheide bereiken de pelgrims tegen 12.00 

uur de Rodeputkapel. Daar zal iemand van de Stichting 

Kapel Sterre der Zee Rodeput iets vertellen over de 70-

jarige geschiedenis van deze kapel. 

 

Na een bezinningsmoment gaat de wandeling verder door 

het Hellingbos met de Kruisweg en Lourdesgrot naar het 

centrum van Simpelveld, voor een pauze in een van de 

horecagelegenheden.  

Voor wie wil is er om 13.30 uur een 8 km lange wandeling 

terug naar Wittem, grotendeels langs de Eyserbeek. Men 

kan ook in Simpelveld of onderweg in Eys de bus terug 

nemen naar Wittem. 

 

Vanwege mogelijk nog geldende coronamaatregelen is het 

goed te weten hoeveel mensen er meegaan. Daarom is 

vooraanmelding noodzakelijk via de receptie van Klooster 

Wittem (tel 043-450174 tijdens kantooruren) of via email: 

h.erinkveld@redemptoristen.nl. Zo nodig wordt er in twee 

groepen gewandeld met 1.5 m onderlinge afstand. 

Deelname is gratis. 

 

Voor wie op eigen gelegenheid wil wandelen: de route met 

achtergrondinformatie is ook in brochurevorm verschenen en 

voor € 2,- te koop in de kloosterboekwinkel van Wittem.   
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Nederland ontwaakt 
 

 

eerste golf 

Het begon allemaal medio maart 2020. Ook ons land werd 

overvallen door het coronavirus. Draconische maatregelen 

werden afgekondigd. De koning en de minister-president 

achtten de situatie zo onheilspellend dat ze de natie 

moesten toespreken.  Een veelvoud van maatregelen  die 

het sociale leven volkomen ontwrichtte, volgde. Social 

distance was het motto. Vereenzaming was daarvan het 

gevolg zeker voor mensen in de verzorgingstehuizen en 

klinieken. Menige oudere stierf in eenzaamheid. Afscheid 

was slechts mogelijk met enkele nabestaanden. Ook 

studenten werden door de social distance naar hun 

zolderkamer verbannen. Colleges moesten ze via de laptop 

volgen. Maar zeker studenten willen medestudenten 

ontmoeten.   

Men dacht aanvankelijk, dat de pandemie als een wolk weer 

snel zou overwaaien. Vanwege verbeterde 

besmettingscijfers in de zomer 2020 leek er aanleiding voor 

enige versoepeling in de maatregelen. Maar in de herfst van 

2020 keerde de pandemie in alle hevigheid terug.  

tweede en derde golf 

De eerste corona-golf bracht heel wat mensen tot 

bezinning.  Ze hadden tot dan toe in de roes geleefd, dat het 

leven maakbaar is en te plannen. Ze meenden dat 

infectieziekten door de wetenschap bedwongen waren. En 

dan plotseling ergens vanuit China krijgt een virus de kans 

zich met een sneltrein over de aardbol als een pandemie te 

verspreiden. Het was een virus waartegen nog geen vaccin 

opgewassen was. Zorgmedewerkers moesten ons redden. 

Terecht kregen ze applaus voor hun opofferingen en hun 

zwoegen. Ze moesten vaak dweilen met de kraan open.   

Die ontnuchterende omstandigheden maakten dat mensen 

nadenkend werden. Het leek hen zelfs goed dat we eens 

met grenzen werden geconfronteerd. We waren immers 

onverzadigbaar geworden. Daarom geen drie jaarlijkse 

vakanties met het vliegtuig naar exotische oorden meer.  

Minder uitbundige feesten en grootse evenementen. 

Tevreden zijn en de gewone zegeningen tellen. Het bracht 

ons bij de wezenlijke vraag: “Waar komt het in het 

mensenleven op aan?  Wat heeft een mens werkelijk maar 

nodig voor zijn leven en wat is overbodig en luxe?“ 

De eerste coronagolf bracht ook een lotsverbondenheid 

teweeg. Menigeen deed navraag bij de bejaarde buren, of 

men voor hun boodschappen zorg kon dragen. Op creatieve 

manieren werd getracht het isolement van bejaarden te 

doorbreken via beeldbellen. Zovele initiatieven kwamen van 

de grond, waardoor de lasten van de coronapandemie 

gezamenlijk werden gedragen.  

Het bracht ook velen ertoe om eens extra te bidden en een 

kaarsje aan te steken. Dat was zeker het geval, als men in de 

eigen familie en kennissenkring een corona-stergeval had 

meegemaakt. We lazen dagelijks de gevolgen van corona in 

de overlijdensannonces. Er bleek behoefte aan diepgang en 

minder oppervlakkigheid. Zouden we leren van de 

pandemie? Zou de mens weer gaan bidden? Zou de gesloten 

parochiekerk het gevoel van een gemis aan geloofsbeleving 

bewerken?   

verongelijkte opstandigheid 

Maar na de zomer van 2020 keerde de pandemie in alle 

hevigheid terug. Uitbreiding van de maatregelen was zelfs 

nodig zoals het mondkapje en avondklok. Maar helaas  

ontstond er in de tweede golf in sommige groepen van de 

samenleving steeds meer een gevoel van verongelijkte 

opstandigheid. Men pikte de maatregelen niet langer. Een 

teststraat werd in brand gestoken. Vanwege de invoering 

van de avondklok ging er een golf van ongekende  
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vernielzucht en rellen door het land. Alle remmen gingen 

los. Over de zware overbelasting van zorg en politie sprak 

niemand meer. Het eigen verongelijkte persoontje moest 

zich afreageren. Gelukkig werden er tegelijkertijd vaccins 

ontwikkeld en kon er een uitgebreid inentingsprogramma 

van start gaan. Ten gevolge van de doorgevoerde 

maatregelen is er een duidelijk neergaande lijn in de 

besmettingen bewerkt en kan de zorg en andere 

hulpverleners langzaam weer op adem komen.  

Nederland ontwaakt, maar hoe? Menigeen meent een 

inhaalslag te moeten slaan vanwege alle gederfde  

levensgenot in het laatste anderhalve jaar. Tot op zekere 

hoogte is dat te begrijpen. Maar het zou jammer zijn, als we 

de levenslessen die in de eerste golf van voorjaar 2020 

opgedaan werden, weer terzijde zouden schuiven en we 

het oude levens- en consumptiepatroon weer zouden 

oppakken van vertier en genot, van nooit genoeg en altijd 

meer. Het zou jammer zijn als ons enige geluk in het 

welvaartsniveau wordt gezocht, waarbij weer het 

welbevinden van de schepping wordt vergeten. Iedereen 

heeft onder de maatregelen geleden, maar het heeft geen 

pas om verongelijkt te zijn, te gaan rellen en vernielingen 

aan te richten. Passend is dankbaar te zijn voor de mensen 

in de zorg, die ook zonder applaus op hun post bleven. Zo 

vaak had hun gezinsleven te lijden vanwege de drukte. 

Passend is om O.L.Heer weer bij het leven te betrekken. We 

kunnen het leven immers niet volledig naar onze hand 

zetten. Passend is om de levenslessen ter harte te nemen.  

Dr. Hub Schnackers, em. 

 

Corona en kerkbezoek 
Verruiming aantal kerkbezoekers 

Vanaf 26 juni heeft de regering de coronamaatregelen 

drastisch versoepeld: er mogen weer meer mensen naar de 

kerk komen, mits de 1,5 meter gewaarborgd kan worden. 

Dat betekent concreet: 170 bezoekers voor de grote kerken 

van Simpelveld en Bocholtz en 90 voor de kleinere kerk van 

Ubachsberg. Dit geldt ook voor de uitvaarten.  

Een mondkapje is niet meer verplicht. 

Aanmelden voor bijwonen kerkdienst  

Aanmelden is niet meer verplicht, behalve voor families die 

een zeswekendienst of eerste jaardienst in de kerk willen 

houden. Ook bij een uitvaart, eerste communie en vormsel 

moet van te voren gereserveerd worden.   

 

De volgende maatregelen blijven ook nog van kracht: 

 Bij de ingang is er een gezondheidscheck.  

 We vragen uw handen te desinfecteren bij de ingang. 

 Neem plaats op de gemarkeerde zitplaatsen. Koppels 

mogen bij elkaar zitten. Mindervaliden dienen vooraan 

plaats te nemen. 

 Houd 1,5 meter afstand van elkaar. 

 Volg de instructies van de toezichthouders. 

Dank voor de medewerking: Het kerkbestuur 

Boek te koop 
Jan Henstra (opa van onze misdienaar Quinten uit 

Simpelveld) heeft een boek samengesteld met grappige 

teksten met als titel: Zin in onzin. Het zijn allemaal korte 

stukjes “Klits Klats Klander, van het ene grappige moment 

naar het ander”. Het boek is te koop voor € 27,50. Van de 

opbrengst gaat 3 euro naar onze kerk. Een mooie geste! In 

de maand juli ligt het boek ter inzage in de parochiezaal te 

Simpelveld. Een cadeautip voor de komende feestdagen. 
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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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Bezoek onze adverteerders 

 Onderlinge begrafenis- en crematievereniging 

HELPT ELKANDER 
Secretariaat: Irmstraat 43 

6369 VM Simpelveld 

tel: 045-5442476 

e-mail:  administratie@helptelkander.org 

internet: www.helptelkander.org  

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:  administratie@helptelkander.org 

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:administratie@helptelkander.org
mailto:administratie@helptelkander.org
http://www.helptelkander.org/
mailto:administratie@helptelkander.org
mailto:administratie@helptelkander.org
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Interview met Jan Spee uit Ubachsberg 

Dhr. Spee is werkzaam in het parochiecluster Ubachsberg. 

Een duizendpoot in de organisatie van de parochie. Liever 

spreekt hij van de kerkfabriek, omdat dit veel meer de 

lading dekt van wat er in de parochie gebeurt. Alle facetten 

die ook in het bedrijfsleven voorkomen, kom je in de 

parochie tegen. 

Het was een lang maar vooral zeer interessant gesprek. De 

volgende items kwamen aan de orde: 

 Kerkbestuur 

 Kerkhofbeheer 

 Pachtbeheer 

 Geschiedenis van de parochie Ubachsberg 

 Erfenisverhaal van de Bernardushoeve 

 Beheer van stichtingen van missen 

Na zijn pensioen in 2007 is hij vanaf 1 januari 2008 tot 2016 

lid van het kerkbestuur in de functie van penningmeester 

van de parochie Ubachsberg geweest en vanaf de 

samenwerking met Simpelveld (2016) lid van het 

kerkbestuur van beide parochies en administrateur van de 

parochie Ubachsberg. In het kerkbestuur wordt iemand 

officieel benoemd voor een periode van 4 jaar en dit kan 

verlengd worden. Zijn benoeming liep tot 1 juni 2017. 

Momenteel is dhr. Bert Penders de penningmeester van de 

parochies Bocholtz, Simpelveld en Ubachsberg. 

Nadat hij als jongvolwassene zijn studie fiscaal recht had 

afgesloten, is hij 35 jaar werkzaam geweest in het notariaat. 

Hij was ‘chef de bureau’, begeleidde nieuwbouwprojecten 

en maakte aktes. Daarvoor was hij vanaf zijn militaire 

diensttijd 10 jaar werkzaam als boekhouder en 

loonadministrateur bij “Ons Limburg” in Heerlen. De functie 

van penningmeester was hem op het lijf geschreven. In juni 

2017 is dhr. Spee als bestuurslid gestopt, maar de financiële 

administratie en administratieve functies voor de parochie 

Ubachsberg is hij blijven uitvoeren. 

Het beheer van het kerkhof in Ubachsberg valt net als in 

Bocholtz onder de parochie, in tegenstelling tot Simpelveld,  

waar het beheer van het kerkhof onder de gemeente valt.  

In 2007 heeft dhr. Spee deze functie overgenomen van dhr. 

Hub Hamers. Kerkhofbeheer is een omvattende functie; er 

moeten wettelijke regels gevolgd worden en reglementen 

nageleefd. Het reglement van het kerkhof in Ubachsberg 

werd in 2011 opnieuw vastgesteld en goedgekeurd door het 

bisdom. 

Behalve de praktische zorg omtrent een begrafenis 

(praktisch bekijken welke grafplek en tactisch beslissen wat 

mogelijk is / de grafdelver verwittigen / de steenhouwer 

waarschuwen), moet er ook een akte gemaakt worden.  

Het beheer van de aktes heeft ook de aandacht van de 

kerkhofbeheerder. Het bijhouden van de graftermijn, het in 

overleg met nabestaanden verlengen met 5 of 10 jaar van 

het grafrecht of bij niet verlengen, bovengronds  ruimen van 

het graf. 

Pachtbeheer: de parochies Ubachsberg en Simpelveld (en 

ook Bocholtz) hebben landbouwgronden. Deze zijn 

verpacht. Tot en met het pachtjaar 2010/2011 was alles 

regulier verpacht. Vanaf het pachtjaar 2011/2012 werd het 

merendeel van de gronden van de parochie Ubachsberg 

verpacht op basis van de zgn. geliberaliseerde pacht. Bij 

geliberaliseerde pacht is de pacht na de overeengekomen 

periode b.v. van rechtswege ontbonden en vindt er een 

nieuwe uitgifte plaats op basis van loting. Iedere boer die als 

agrariër staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en 

ingezetene is van de parochie Ubachsberg, krijgt de 

gelegenheid om mee te loten bij het opnieuw in pacht 

uitgeven van de pachtgronden. Zij die in het verleden 

ingeloot zijn geweest worden uitgesloten van deelname, 

totdat allen in de gelegenheid zijn gesteld om de gronden 

voor 4 jaren te pachten. 
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Dhr. Spee is ook in de geschiedenis van de parochie 

Ubachsberg gedoken. Uren kan hij er boeiend over 

vertellen. In 2017, bij gelegenheid van het 175 jarig bestaan 

van de parochie Ubachsberg, zijn zijn bevindingen 

opgeschreven en in het parochieblaadje gepubliceerd.  

Op de website van de parochiefederatie “De Pelgrim” 

kunnen de stukken nog opgezocht en gelezen worden 

(Jaargang 2017: februari / april / juni / juli en augustus). 

Voor Corona waren er in de kerken rondleidingen. Op 

Ubachsberg vertelde dhr. Spee o.a. over de geschiedenis 

van de kerk en parochie, over de betekenis van de glas in 

lood ramen en over de herkomst van de kerkbanken, 

preekstoel e.d.  

Enkele geschiedkundige feiten 

De architect van de Bernarduskerk van Ubachsberg  was 

dhr. Dumoulin. Dit was ook de architect bij de renovatie van 

de Laurentiuskerk in Voerendaal in 1841. 

Bij processies werden de vlaggen van de parochie met de 

daarbij behorende geschiedenis in de kerk uitgestald. 

Barones de Bounam van Rijckholt was bezitster van Hoeve 

Mingersborg. Deze hoeve werd later door brand vernield en 

niet meer herbouwd. Bij haar overlijden kreeg haar zoon 

Leopold de opdracht om 24 juwelen aan de parochie te 

schenken ter versiering van de luna in de monstrans. De 

schenking werd gedaan onder de voorwaarde dat deze niet 

verkocht mocht worden. De betreffende monstrans wordt 

bij de jaarlijks processie meegedragen. 

Bij gelegenheid van het 175 jarig bestaan van de parochie 

Ubachsberg is de ontstaansgeschiedenis van de parochie 

beschreven. De grafkelder, links van de hoofdingang van de 

kerk, wordt erin genoemd en beschreven o.a. wie er 

begraven is. De laatst bijgezette pastoor in de grafkelder is 

Pastoor Crombach. 

 

Erfenis van De Bernardushoeve 

Jos Vankan, oorspronkelijk Bocholtzenaar, was de eigenaar 

en woonde op een gedeelte van de hoeve. Op het andere 

deel woonde boer Neven. Jos Vankan was gehandicapt en 

boer Jacobs deed alle voorkomende werkzaamheden. Bij 

het overlijden van Jos Vankan erft de parochie, in die tijd 

geleid door pastoor Widdershoven, de hoeve en de 

bijbehorende gronden.  

Op zijn grafsteen, die bewaard is gebleven, staat niet voor 

niets: “de grootste weldoener van de parochie”.  

Een tegenvaller voor boer Jacobs die het vele werk deed. 

Zijn echtgenote heeft Jos Vankan op zijn ziekbed tot aan de 

dood verzorgd. Uiteindelijk kon hij wel zijn werk blijven 

doen door de hoeve en het land te pachten van de parochie. 

Later heeft pastoor Schijns de hoeve verkocht aan de zoon 

van boer Jacobs (Piet Jacobs) voor hetzelfde bedrag als 

destijds in 1936, ter hoogte van de gewaardeerde  

successierechten bij het overlijden van Jos Vankan.  

Boer Neven heeft later zijn gedeelte van de hoeve verkocht 

aan Piet Jacobs. 

Het beheer van stichtingen van missen 

Dit stamt uit de tijd van Napoleon. Een stichting, voorheen 

genaamd jaargetijde, kan voor 5 of meer jaren worden 

aangegaan. Bij elke stichting wordt een stichtingsakte 

opgemaakt. Deze akte gaat naar het bisdom, die vervolgens 

goedkeuring verleent en de akte terugstuurt, voorzien van 

Lees verder op pagina 9  
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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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een stempel en handtekening van de bisschop. Het geld dat 

de stichting oplevert komt ten goede aan de parochie, 

echter pas nadat de laatste mis is opgedragen. Het 

bijhouden, registreren, afboeken van de fundaties hoort 

ook bij het beheer van de stichtingen.  

 

Vroeger werd met stukjes grond, bv. 10 roede (1000m2), 

“betaald”. Deze werden na het verlijden van de notariële 

akte ingeschreven in de openbare registers van het kadaster 

op naam van “de kerkfabriek van de parochie van de H. 

Bernardus”. De betreffende boer mocht de grond blijven 

gebruiken totdat de laatste H. Mis werd gelezen. Daarna 

ging de volle eigendom over op de parochie en kon deze het 

betreffende perceel weer in pacht uitgeven. Door de latere 

ruilverkaveling zijn deze stukjes grond grote stukken 

geworden. 

 

Dhr. Spee zegt zelf een kritische kijk te hebben op velerlei 

zaken . Dat houdt vaak in dat je de luis in de pels bent. De 

parochiegemeenschap van Ubachsberg ervaart hij als sterk. 

In het verleden waren er parochiebijeenkomsten waar 

uitgebreid uitleg gegeven werd over de jaarrekening. Dat is  

tot zijn spijt niet meer. De parochianen waardeerden deze 

bijeenkomsten zeer. Het gaf een verbinding onder de 

parochianen. Je zou het kunnen zien als een 

ledenvergadering bij een vereniging. Het bestuur legt 

verantwoording af aan haar leden. Wil je leden hebben dan 

moet je ze betrekken bij je vereniging. Dan wordt van 

onderop gedragen wat je wilt uitdragen. 

 

Het was een boeiend interview met dhr. Spee, we mogen 

wel zeggen: de “éminence grise” van Ubachsberg. 

 

Hopelijk zijn er in de toekomst, wanneer we geleerd hebben 

hoe we met het virus om moeten gaan, weer rondleidingen  

in de kerk mogelijk. Want met zoveel wijsheid en kennis én 

met de persoon van Jan Spee erbij, zullen deze 

rondleidingen zeer bijzonder zijn. 

 

(Interview door Jos Henssen) 

 

 

 

 

 

 

 

Bidden voor nieuwe roepingen 
 

Al sinds 1984 wordt in de Vredeskapel, Hoofdstraat 20 te 

Kerkrade, elke donderdag gebeden voor “Roepingen tot 

het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven en 

voor de gezinnen”. Tijdens dit gebed is het Allerheiligste 

uitgesteld. Deze gebedstijd heeft buiten de 

Lambertusparochie helaas niet zo’n grote bekendheid. 

Daardoor is het aantal mensen dat aanwezig is, nogal 

beperkt. 

 

Wij zijn er van overtuigd dat deze gebedstijd voor roepingen 

resultaat heeft. Dit jaar zijn weer 6 diakens tot priester 

gewijd. Eén van hen is onze nieuwe kapelaan. En dat geeft 

ons de moed om steeds te blijven doorgaan met het gebed.  

Wij nemen nu het initiatief om dit halfuur van gebed meer 

bekendheid te geven en (opnieuw) te activeren.  

Wij benaderen daarom alle parochianen van de parochies in 

het dekenaat Kerkrade om deel te nemen. Dus ook u bent 

welkom elke donderdag van 15.30 tot 16.00 uur in de 

Vredeskapel om mee te bidden voor roepingen. 

Wij benaderen ook alle priesters en diakens in het dekenaat 

om op één van de donderdagen  beurtelings aanwezig te 

zijn en voor te gaan in het gebed en om de bijeenkomst af te 

sluiten met de zegen met het Allerheiligste.  

Van harte hopen wij vele bidders te mogen begroeten.  

Met vriendelijke groet:  

Comité gebedstijd voor roepingen. 

 

Vervolg van pagina 7 
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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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Donderdag 1 juli 
18.30 
Aanbidding 
19.00 
Jrd. Frieda Slangen-Claassen; 

Vrijdag 2 juli 
18.00 
Vormselviering 
Besloten dienst 

Zaterdag 3 juli 
Weekend 14e zondag d/h jaar 
17.30 
Jrd. Martin en Gertie Sijstermans-
Driesen; 
Jrd. Jo Hollanders; 

Zondag 4 juli 
11.00 
Jrd. Mia Zinzen-Lennartz (st); 
Jrd. Anny Haan-Simons; 

Dinsdag 6 juli 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 

Donderdag 8 juli 
19.00 
Jrd. Carl Schings; 

Zaterdag 10 juli 
Weekend 15e zondag d/h jaar 
17.30 
1e jrd. Leny Hodinius-Jacobs (o); 
1e jrd. Netty Jacquemont-Wierts (o); 
Jrd. ouders Willem Ploumen-Luja (st); 
José Heuts-Smeets (o); 

Jrd. ouders Smeets-Ernes en 
achterkleinzoon Wien; 

Zondag 11 juli 
11.00 
Sjef Mullenders (o); 
Claus Dautzenberg (o);  

Dinsdag 13 juli 
19.00 
Voor alle parochianen; 

Donderdag 15 juli 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 

Zaterdag 17 juli 
Weekend 16e zondag d/h jaar 
17.30 
Jrd. ouders Deckers-Vluggen (st); 
Jrd. Wiel en Käthe Houben-Lenoir (st); 
Hans Jansen (o); 
Jrd. Gerda Joosten-v.d. Waarsenburg 
en dochter Marianne; 

Zondag 18 juli 
11.00 
Jrd. Marcel en Mia Simons-Vliegen (st); 

Dinsdag 20 juli 
19.00 
Jrd. Maria Elisabeth Vreuls (st); 

Donderdag 22 juli 
18.30 
Vormselviering 
Besloten dienst  

Zaterdag 24 juli 
Weekend 17e zondag d/h jaar 
17.30 
Jrd. Ben Cuppens en ouders Broers-
Bessems (st); 
Jrd. Nico Loo en Trautje Dautzenberg 
(st); 
 

Zondag 25 juli 
11.00 
1e Jrd. Joseph Didden (o); 
Jrd. Jo Ploumen-Höppener (st); 
Jrd. echtp. Souren-Xhonneux (st); 
 

Dinsdag 27 juli 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 
 

Donderdag 29 juli 
19.00 
Giel en Bertha Xhonneux (st); 
Coba Spelthaen-van der Smissen (o); 
Vincent Hermans (o); 
 

Vrijdag 30 juli 
13.00 
Huwelijksmis Mick Dautzenberg en 
Michelle Hollands 
 

Zaterdag 31 juli 
Geen H.Mis ivm vakantierooster 
 

Kerkdiensten parochie Sint Remigius 
Simpelveld 

Expositie 200 jaar pater Karel 
 

In Munstergeleen is vanaf deze zomer een thema-expositie 

te zien, geïnspireerd op het leven en werk van de heilige 

pater Karel Houben. Het is dit jaar 200 jaar geleden dat hij in 

Munstergeleen werd geboren en 300 jaar geleden dat de 

orde van de passionisten, waartoe pater Karel behoorde, 

werd gesticht. Negen leden van de Limburgse Kunstkring 

zijn gevraagd om in het kader hiervan werk in het 

geboortehuis van Karel Houben tentoon te stellen.  

 

 

De expositie is te zien tot en met 6 

januari 2022.  

Openingstijden zijn steeds afhankelijk 

v an  de  act ueel  g el den de 

coronamaatregelen.  

K i j k  d a a r v o o r  o p 

www.paterkarelkapel.nl  

 

http://www.paterkarelkapel.nl
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Zaterdag 3 juli 
Weekend 14de zondag d/h jaar 
19:00 Bernarduskoor 

Zwd. Carolien Keulartz-Crombach; 
Zef en Maria Bosch-Moonen; 
Jrd. ouders Ubachs-Wintgens (st.); 
 

Woensdag 7 juli 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 H. Mis 

Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 
 

Vrijdag 9 juli 
18.00 Vormsel. Besloten dienst. 
 

Zaterdag 10 juli 
Weekend 15de zondag d/h jaar 
19:00 Bernarduskoor 

Zwd. Zef Hamers; 

1ste Jrd. Mariët Ernes-van 
Kippersluis; 
Jrd. Mariëlle Steinbusch; 
Echtg. Bisschops-Engelen (st.); 

Woensdag 14 juli 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 H. Mis 

Voor de vrijwilligers en 
begunstigers van de parochie; 
 

Zaterdag 17 juli 
Weekend 16de zondag d/h jaar 
19:00 Bernarduskoor 

Jrd. echtg. Schijns-Donners (st.); 

Woensdag 21 juli 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 H. Mis 

Ouders Vaessen-Leunissen en 
familieleden; 
Voor de zieken van de parochie; 

Zaterdag 24 juli 
Weekend 17de zondag d/h jaar 
19:00 Berglijsters 

Mathieu Wijnands (o); 
Jo Voncken (o); 
 

Woensdag 28 juli 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 H. Mis 

Voor alle overledenen van de 
parochie; 
 

Zaterdag 31 juli 
Weekend 18de zondag d/h jaar 
17:30 Bernarduskoor 
LET OP: aangepaste tijd ivm 
vakantierooster 

Jrd. Johan Schijen en tevens voor 
echtg.; 
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 

Kerkdiensten parochie St. Bernardus 
Ubachsberg 

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 kijkje achter de kloostermuren 

Vanaf juli is het weer mogelijk: deelnemen aan een 

rondleidingen door Klooster Wittem: door kerk en kapellen, 

de refter, de tuin, de grafkelder en de monumentale 

kloosterbibliotheek. Na afloop van de rondleiding is er een 

kopje koffie of thee met een stuk vlaai. 

Data en tijd: iedere woensdag en zaterdag van 11:00 uur tot 

13:00 uur. Aanmelden is verplicht, want het aantal 

deelnemers is in verband met de coronaregels beperkt. 

Aanmelden kan tot 9.30 uur op de betreffende dag via 043 

450 1741. Prijs: 10 euro incl. koffie/thee en vlaai.  
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Vrijdag 2 juli 
18.30 Aanbidding 
19.00 
Voor vrede in de wereld; 

Zaterdag 3 juli 
19.00 
1e jrd. Bertie Cransveld-Brauwers;  
Jrd. Wim Habets en wederzijdse 
ouders; 

Zondag 4 juli 
9.30 
Uit dankbaarheid; 

Maandag 5 juli 
19.00 
voor alle vluchtelingen; 

Vrijdag 9 juli 
19.00 
Mej. Derikx (st); 
Ouders Knops-Jorissen, Albert, Hub, 
Enny, Winand; 
Leo Vermeeren ( van familie Haagen); 

 

Zaterdag 10 juli 
19.00 
1e jrd. Stephan Hassert (o); 
Jrd. Chrit Grooten (st); 
Jrd. Frans Meessen; 
Jo Baggen (o); 
Christien Géron-Schnackers (o); 
Leo Harzon ( familie Delnoye); 

Zondag 11 juli  
9.30 
Leo Kleuters, Gertruda Kleuters-
Deguelle en Jo Kleuters; 

Maandag 12 juli 
19.00 
Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw 
(st); 

Vrijdag 16 juli 
19.00 
Voor de intenties uit het intentieboek; 

Zaterdag 17 juli 
19.00 
Jrd. familie Henskens-van Houtem en 
dochter Elly Vaessen-Henskens; 
Jrd. Hans Heijenrath en ouders Cor 
Reinders en Anna Hamers; 

Zondag 18 juli 
9.30 
Jo Vliex; 

Maandag 19 juli 
19.00 Voor alle parochianen; 

Woensdag 21 juli 
18.30 Vormsel. Besloten viering 

Vrijdag 23 juli 
19.00 Voor de jeugd; 

Zaterdag 24 juli 
19.00 Jacobus de Meerdere 
Zwd. Leo Harzon; 
Hein Magermans (o); 
Jeuf Huppertz (o); 
Annie Souren;  

Zondag 25 juli 
9.30 Jacobus de Meerdere 
Voor alle vrijwilligers in onze parochie; 

Maandag 26 juli 
19.00 
Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw (st); 

Vrijdag 30 juli 
19.00 Voor de zieken; 

Zaterdag 31 juli 
19.00 Voor alle gezinnen; 

Zondag 1 augustus  
Géén H. Mis ivm vakantierooster 

Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere 
Bocholtz 

Rozenkrans 
voor aanvang doordeweekse mis 

18.40 uur  

Werkzaamheden kerkhof begonnen 
Medio juni zijn de werkzaamheden op het kerkhof te 

Bocholtz gestart. Als eerste starten we met het 

grasgedeelte op het nieuwe gedeelte. Men doet dit als 

volgt: één rij frezen, egaliseren en inzaaien; daarna een rij 

overslaan en de volgende rij weer frezen enz. 

 

Dan wachten we tot het gras sterk genoeg is om over te 

lopen. Daarna komen de overgeslagen rijen aan de beurt. Zo 

kan men de graven nog redelijk bezoeken. Hopelijk wordt 

de overlast beperkt. Voor vragen kan men zich elke 

woensdagmorgen wenden tot het parochiekantoor 

Bocholtz.  
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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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SIMPELVELD 
 

30 juli 13.00 uur Mick Dautzenberg en Michelle Hollands Puntelstraat 54 
 
Proficiat en een mooie dag gewenst. 

Gaan trouwen 
 

KRONIEK 

 
 
 
SIMPELVELD 
 

18 mei Elly America-Hamers 72 jaar Aldenhofweg 3  Born 
 
7 juni Paul Klinkenberg 51 jaar Bouwerweg 12 
 
14 juni Zuster Maria Redemptora (Leonie Sluper)  102 jaar De Beyart Maastricht, v/h Klooster  
    Simpelveld 
 
 

UBACHSBERG 
 

20 mei Zef Hamers 85 jaar Minnegardsweg 5 
 
 
BOCHOLTZ 
26 mei Leo Harzon 90 jaar zorgcentrum Pieterstaete Kerkrade  
    v/h Prins Hendrikstraat 1 
 
18 juni Mia Eussen-Grond 86 jaar zorgcentrum Hoog Anstel Kerkrade 
    v/h Prins Hendrikstraat 21 
 
21 juni Tinie Huppertz-Wings 85 jaar Persoonstraat 42  

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

Overleden 

 
 
 
UBACHSBERG 
 

23 mei Thies Lemke zoon van Jens Lemke en Wendy Lemke-van Barreveld Uiverstraat 3  Veenendaal 
 
Welkom in onze Kerk! 

Gedoopt 

I.v.m. de wet op de privacy kan de vermelding in deze kroniek onvolledig zijn.  
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Bezoek onze adverteerders 
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Uitgesteld Vormsel 
Eind juni / begin juli worden de jongens en meisjes die in 

2020 het vormsel zouden ontvangen alsnog gevormd door 

deken Steph Nevelstein van Kerkrade. Dat onze 

vormelingen mogen uitgroeien tot fijne volwassen 

christenen. Moge de H. Geest hen daartoe bezielen en 

inspireren. Van harte proficiat ! 

Vormelingen groep 8 schooljaar 2019-2020 
Simpelveld 
Julian Coenen 

Ailin Colen 

Fee Crutzen 

Kyra Habets 

Sara van Ham  

Max Houben 

Toine Jongen 

Karly Kauszen 

Luna Leerschen 

Milan Lemmens 

Naud Loneus 

Silke Schijen 

Fabiënne Schmitz 

Lieke Simonis 

Tim Vrusch 

Aimée van de Waarsenburg   

Minke Weelen  

 

 

 

 

 

 

 

Vormelingen groep 8 schooljaar 2019-2020 
Bocholtz 
Eline Franssen 

Zoë Kaplar 

Maaike Kohl 

Yentl Pelzer 

Devin Quodbach 

Yord Smeets 

Vincent Stommen 

Vormelingen groep 7- 8 schooljaar 2019-2020 
Ubachsberg 
Andy Baenen 

Ilse Deguelle 

Diede Dullens 

Jasmijn Eurlings 

Luuk Offermans 

Mirthe Otter 

Valentijn Pieters 

May Pluijmen 

Luc Ritzen 

Toby Schetters 

Sterre Steins  

Finn Wouters 

 

De vormelingen uit groep 8 van het huidige schooljaar 2020-

2021 vermelden we in het volgende parochieblad.  
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Financiële verantwoording federatie De Pelgrim 
Ook onze federatie ontkwam helaas niet aan de gevolgen van de corona pandemie die de wereld in zijn greep heeft.  Door de 

tijdelijke sluiting van de kerken en de beperktere bezetting na de tijdelijke sluiting, zijn de inkomsten van onze parochies 

aanzienlijk geslonken in het afgelopen jaar.  Helaas was het voor onze federatie ook niet mogelijk een beroep te doen op de 

NOW subsidies noch op andere subsidies met uitzondering van de restauratiesubsidies voor de rijksmonumenten van Bocholtz 

en Ubachsberg. De inkomsten van de parochies bestaan hoofdzakelijk uit: kerkbijdragen, collecten, pachten en huren en rente.  

Waar een daling zichtbaar is in de bijdragen in de kerk, zien we een lichte stijging in de kerkbijdragen door additionele bijdragen 

van parochianen in plaats van de collecte in de kerk.  Daarnaast hebben een aantal parochianen eveneens additionele giften 

gedaan aan de kerk. 

Onderstaand een overzicht per parochie van inkomsten en uitgaven. 

 

RESULTATENREKENING – TREND PAROCHIE SIMPELVELD 

 2020 2019 

Collecten en kerkbijdrage 69.909 96.179 

Renten/pachten/huren 38.344 39.713 

Totaal inkomsten 108.253 135.892 

Persoonskosten 52.325 53.634 

Onderhoud, energie en verzekeringen onroerend goed 53.282 49.043 

Verplichte bijdragen 12.315 21.385 

Kosten versieringen kerk en pastoraal 15.214 18.838 

Overige kosten 21.952 16.833 

Totaal lasten 155.088 153.927 

Resultaat (46.835) (23.841) 

 

Door de corona pandemie zijn de inkomsten uit collecten, misintenties en uitvaarten sterk verminderd door de reeds gemelde 

sluiting en het maximaal aantal kerkgangers gedurende langere tijd in het jaar. Daarnaast zijn er ook door corona extra 

investeringen geweest in de kerk door de aanschaf van desinfectiezuilen en stickers in verband met de verplichte looproute.  

De kosten van het reguliere onderhoud van de kerk en pastorie waren ook hoger.  Daarnaast zijn er nog investeringen geweest 

in de woningen die nog eigendom zijn van de parochie. 

 

RESULTATENREKENING – TREND PAROCHIE BOCHOLTZ 

 2020 2019 

Collecten en kerkbijdrage 53.111 69.073 

Renten/pachten/huren 8.675 14.604 

Totaal inkomsten 61.786 83.677 

Personeelskosten 44.519 47.540 

Onderhoud, energie en verzekeringen onroerend goed 36.619 47.117 

Verplichte bijdragen 4.896 13.152 

Kosten versieringen kerk en pastoraal 11.259 13.376 

Overige kosten 9.869 7.983 

Totaal lasten 107.162 129.168 

Resultaat (45.376) (45.491) 

 

Ook hier zien we de daling van de collecten, misintenties en uitvaarten terug in de inkomsten van de kerk evenals een stijgin g 

van de overige kosten als gevolg van de corona aanpassingen in de kerk. Jaarlijks wordt het resultaat van de begraafplaats 

toegevoegd aan de voorziening begraafplaats ten behoeve van toekomstige aanpassingen aan de begraafplaats.  
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RESULTATENREKENING – TREND PAROCHIE UBACHSBERG 

 2020 2019 

Collecten en kerkbijdrage 31.029 37.575 

Renten/pachten/huren 8.457 10.972 

Totaal inkomsten 39.486 48.547 

Personeelskosten 16.415 19.209 

Onderhoud, energie en verzekeringen onroerend goed 34.412 30.579 

Verplichte bijdragen 3.903 16.643 

Kosten versieringen kerk en pastoraal 5.544 8.088 

Overige kosten 3.389 3.807 

Totaal lasten 63.663 78.326 

Resultaat (24.177) (29.779) 

Ook hier zien we de daling van de collecten, misintenties en uitvaarten terug in de inkomsten van de kerk evenals een stijgin g 

van de kosten als gevolg van de corona aanpassingen in de kerk.  Daarnaast is er nog een daling te zien van de huur van de 

pastorie in Ubachsberg. 

De kosten onroerend goed stijgen eveneens als gevolg van de kosten van de pastorie en de kerk. Jaarlijks wordt het resultaat 

van de begraafplaats toegevoegd aan de voorziening begraafplaats ten behoeve van toekomstige aanpassingen aan de 

begraafplaats. 

 

Vooruitblik jaar 2021 

Het eerste halfjaar van 2021 zullen de inkomsten uit collecten en misintenties nog steeds laag zijn aangezien er grotendeels 

maar maximaal 30 kerkgangers aanwezig mogen zijn in onze kerken.  Wij hopen dat de verruiming van de maatregelen ook 

voor onze kerken een stijging van onze kerkgangers laten zien.  De 1,5 meter in de kerken is zeer goed te handhaven gezien de 

grootte van onze kerken. 

Op dit moment liggen de opbrengsten in het eerste halfjaar nog lager dan onze opbrengsten van voorgaand jaar.  We hopen 

derhalve dat u nog steeds denkt aan onze kerk en dat u 

eventueel een gift wilt doen c.q. wilt gaan meedoen met de 

kerkbijdrage van uw parochie. 

Giften en kerkbijdrage 

Wilt u uw parochie een gift geven of wilt u gaan deelnemen aan 

de kerkbijdrage dan kunt u dit doen middels de webshop op 

onze website www.de-pelgrim.nl.  Middels onderstaande QR-

code komt u automatisch op dat gedeelte van de webshop. 

 

 

 

 

 

 

 

ANBI 

Mede naar aanleiding van bovenstaande  willen wij graag u nog 

wijzen op de mogelijkheid om schenkingen te doen aan onze 

parochies. Onze parochies zijn door de Belastingdienst erkend 

als ANBI instellingen en hierdoor kan er op een fiscaal gunstige 

manier schenkingen worden gedaan aan deze instellingen. Wij 

verwijzen u graag naar onze website waar in het aparte tabblad 

‘ANBI’ de hiervoor benodigde gegevens zijn terug te vinden. 

 

http://www.de-pelgrim.nl
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Volgende uitgave 26 maart. Inleveren kopij tot 15 maart. 

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 19 maart. 

Volgende uitgave 28 juli. Inleveren kopij tot 16 juni.  

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 21 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 

 

Eindopbrengst Project Ghana 2020-2021   
Het totale bedrag van 2020 en 2021 is bekend. Het is een mooi 

bedrag van € 7.487,- geworden (€ 5.487,- van onze eigen acties 

en Vastenactie Den Haag heeft hier een bedrag van € 2000,- 

aan toegevoegd).  

In 2020 zijn de werkzaamheden rondom het boren van een 

nieuwe diepere waterput afgerond. Momenteel is men 

gestart met het bouwen van een plateau waarop de 

watertank geplaatst 

w o r d t .  D a a r n a 

worden de gleuven 

gegraven en de 

waterleidingen naar 

de gebouwen geleid. 

 

De accenten van ons 

project lagen en 

liggen nog steeds op 

schoon water voor 

leerlingen die stage 

lopen en de hiermee 

s a m e n h a n g e n d e 

h y g i ë n i s c h e 

maatregelen. Mede 

hierdoor willen wij een voorbeeld zijn voor de omgeving. Van 

het schone water profiteert ook de viskweek én onze 

schapen, geiten, konijnen en kippen.  

 

Langs deze weg willen wij nogmaals al onze vrijwilligers die 

meegewerkt hebben van harte bedanken. Zonder hen hadden 

we dit niet kunnen realiseren. Het ligt in ons voornemen om 

a.s. oktober het project in Kwabenakwa te bezoeken. We 

houden u van de voortgang op de hoogte. 

 

Namens de parochiële MOV – groep van Simpelveld – 

Ubachsberg – Bocholtz, alsmede namens de Stichting 

Afia&You: Dank aan alle gulle gevers. 

 

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
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