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Informatieavonden The Passion Simpelveld 2022 
Na het daverende succes van The Passion Simpelveld 2018, staan we als 

organisatie weer in de startblokken om in het tweede en derde weekend 

van september 2022 opnieuw een mooie productie neer te zetten. Deze 

keer wordt de kerngroep van deelnemende parochies (Simpelveld, 

Bocholtz en Ubachsberg) uitgebreid met de parochie Klimmen. Regisseur 

Erik Derikx heeft al druk geschreven aan de verhaallijnen en kan niet 

wachten om aan de slag te gaan met het verdelen van de rollen en het 

oefenen van de teksten maar dan hebben we natuurlijk wel acteurs, 

figuranten, muzikanten, solisten en koorzangers nodig! 

Als organisatie kunnen we niet zonder ondersteunende werkgroepen die 

zorgen voor PR, sponsoring, ticketverkoop, kleding en decor, uitvoering, 

toezicht etc. We zoeken daarom dan ook de nodige vrijwilligers die 

achter de schermen hun steentje willen bijdragen aan dit mooie 

evenement. 

Lijkt het u leuk om deel te nemen aan de productie door zelf in de 

schijnwerpers te gaan staan, door ons te ondersteunen in de organisatie 

of bij de uitvoering in 2022 te helpen met bijvoorbeeld toegangscontrole? 

Kom dan naar een van onze informatieavonden in september en schrijf 

in! 

Er vinden een viertal informatieavonden plaats, te weten op: 

Maandag 13 september in Bocholtz 

Dinsdag 14 september in Ubachsberg 

Dinsdag 21 september in Simpelveld 

Woensdag 22 september in Klimmen 

 

De sessie begint steeds om 20 uur in de desbetreffende kerk. Zowel Pastoor Pisters als regisseur Derikx geven dan 

een toelichting op de plannen voor het volgend jaar.  

 

We hopen velen van jullie op een van deze data te mogen begroeten! 

 
Namens de organisatie, 

 

René Pisters, pastoor 

september 2021 - 8e jaargang no. 93 
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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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Woordje van kapelaan Shaiju 

Mijn eerste vakantie in Nederland is iets wat ik altijd in mijn 

hart koester. Samen met mijn twee andere collega priesters 

ben ik naar het noorden van Nederland gegaan. Ons plan 

was om naar Zwitserland te gaan om van onze 

vakantiedagen te genieten, maar vanwege de aangepaste 

coronaregels, moesten wij onze vakantiebestemming 

veranderen. Wij besloten dus om naar Friesland te gaan en 

de natuurgebieden daar te zien en ervan te genieten. 

Op maandagmiddag in de laatste week van juli zijn wij 

vertrokken naar ons hotel te Aduard (nabij Groningen). Wij 

hebben daar van hun gastvrijheid mogen genieten. Het was 

een mooi hotel in het midden van een prachtige weiland.  

Onze eerste bestemming daar was Dokkum. Voor mij was 

Dokkum een van de prachtigste steden van het noorden. De 

korenmolen ‘De Hoop’ is een mooi aantrekkingspunt. 

Daarna gingen wij naar de Sint Martinuskerk.  

Vervolgens gingen wij naar Franeker, een van de grootste 

steden van Friesland. Daar hebben wij een mooie wandeling 

gemaakt om de Martinikerk, het Korendragershuisje en 

hebben we het stadhuis van Franeker gezien.  

Daarna zijn wij naar de zeehavenstad Harlingen gegaan. Het 

is een prachtig gebied om een wandeling te maken. Er is 

daar een prachtig strand waar we veel wadlopers hebben 

gezien. Wij hebben er een korte wandeling gemaakt en van 

de lekkere zeegerechten genoten.  

Sneek is ook een prachtige stad en ook daar gingen wij een 

stadswandeling maken. Het was echt de moeite waard. 

Sneek is het waterland van Friesland met veel kanalen. De 

pracht van de stad heeft een grote aantrekkingskracht.  

 

Het Groninger stadscentrum is een unieke plek om te 

bekijken. De 100 meter lange Martinitoren met 

klokkengroep is een van de attracties in Groningen. Ik denk 

dat de stad is opgebouwd rond deze 500 jarige toren. Het 

klokkenspel voegt een extra positieve sfeer toe. Vlak bij de 

Martinitoren is een 

rustgevende tuin in de 

binnenstad: De Prinsentuin. 

Verschillende soorten 

rozen en kruiden maken de 

tuin prachtig om te zien. 

Het Venetië van het 

Noorden, Giethoorn, is het 

meest schitterendste van 

alle plaatsen die wij 

hebben bezocht. Ik voel 

dan alsof ik in een 

sprookjesland of in een 

feeënland beland ben. De 

wonderlijke omgeving, de pracht en sfeer die ik daar kon 

ervaren, is onvoorstelbaar. Die ervaring overstijgt mijn 

woord en verbeelding. Prachtige rietgedekte huizen en 

boerderijen, mooie kanalen, talloze boten, houten bruggen, 

mooie wegen om te wandelen en lekker eten aan de 

grachten zijn echte plezierige toppunten van Giethoorn. De 

inwoners bewaren hun cultuur en hun manier van het leven. 

Het is wel de moeite waard om minstens een keer naar 

Giethoorn te gaan en dit allemaal zelf te beleven.  

God heeft alles geschapen en Hij zag al het mooie voor zich. 

Onze zintuigen zijn om van deze wereld te genieten. Ieder 

schepsel prijst de Schepper en looft diens maker. Het ligt 

aan ons om onze inzichten dieper en wijder te spreiden. 

Zulke vakantiemomenten doen onze ogen openen, wij 

kunnen dan inzien hoe prachtig God de aarde heeft 

geschapen. Deze mooie aarde is aan ons toevertrouwd als 

een rentmeesterschap. Dat betekent dat wij niet de 

eigenaren zijn van al wat bestaat, maar onze taak is, om 

voor de aarde te zorgen en ze  mooi aan de komende 

generatie door te geven. Deze kwestie van 

rentmeesterschap is echt relevant in onze huidige 

maatschappij. Wij zijn getuigen van klimaatverandering, 

natuurrampen, watersnoodramp, enz. Dan begint iedereen 

zich af te vragen waarom God dat heeft veroorzaakt. Het is 

niet God, maar wij mensen 
Lees verder op pagina 5  
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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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en onze manier van omgang met de aarde dat de 

verslechtering veroorzaakt. God heeft ons naar zijn beeld en 

gelijkenis geschapen: met verstand en vrije wil. Daarom 

moeten wij verstandig met de aarde omgaan en deze mooie 

aarde goed bewaren en op een betere manier aan de 

komende generaties doorgeven, zodat ook zij kunnen 

genieten van de wonderen van de natuur. 

Diakenwijding oud-stagiair Francis 
Sahayam 

Op 10 augustus werd onze oud-stagiair Francis in zijn 

thuisland India tot diaken gewijd. Hij is benoemd tot 

kapelaan in het dekenaat Thorn.  

We wensen hem van harte proficiat met zijn wijding en 

bidden dat hij een vruchtbaar apostolaat mag hebben in zijn 

opgang naar het priesterschap volgend jaar. 

Diamanten huwelijk 
Proficiat aan ons diamanten bruidspaar Lambert en Tiny 

Vanhommerig. Op zaterdag 11 september gedenken ze in 

een plechtige dankviering 

dat ze 60 jaar geleden 

elkaar het Ja-woord voor 

het leven gaven. Lambert en 

Tiny zijn trouwe vrijwilligers 

van onze parochie Sint 

Jacobus de Meerdere te 

Bocholtz. Al vele jaren lang 

zingen ze met veel vreugde 

in het kerkelijk zangkoor 

Sint Joseph en Tiny is ook lid 

van Dameskoor Morgenzang. Daarnaast zorgt ze voor de 

paramenten en altaardwalen in de kerk. Ze zijn nog altijd 

heel erg betrokken met het wel en wee van onze parochie. 

We danken voor hun grote inzet en wensen toe dat ze nog 

vele mooie en vreugdevolle jaren in ons midden mogen 

hebben. Van harte proficiat en een hele mooi dag 

toegewenst op 11 september. 

Deurcollecte Ziekenzondag 

 
In het weekend van 11 en 12 september is de jaarlijkse extra 

kerkcollecte voor de Zonnebloem (Simpelveld/Ubachsberg) 

en Parochiële Ziekenzorg (Bocholtz). Wat fijn dat ze met 

onze gaven iets extra’s kunnen doen voor onze medemens. 

Corneliusviering Colmont 

 
 

Woensdag 15 september hoopt de buurtvereniging Colmont 

weer haar jaarlijkse Corneliusviering te houden aan het 

kapelletje te Colmont. De openluchtmis zal ook muzikaal 

worden opgeluisterd door buurtbewoners. Na afloop is er 

weer een kopje koffie op het erf van de familie Hamers. 

Alles zal georganiseerd worden met inachtneming van de 

geldende coronaregels op 1,5 meter afstand. Let op: Alleen 

toegankelijk voor buurtbewoners: Besloten dienst ! 
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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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Donderdag 2 september 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 
 

Zaterdag 4 september 
H.Mis vervalt ivm vakantierooster 
 

Zondag 5 september 
11.00 
23e zondag d/h jaar 
Jrd. echtp. Henricus Loose-Meentz (st); 
Jrd. ouders Rameckers-Houbiers en 
Leentje Rameckers (st); 
Jrd. Men en Truus Schöller-Beckers 
(st); 
Jrd. ouders Schiffelers-Kropp; 
Tot dankzegging; 

Dinsdag 7 september 
18.30 
Aanbidding 
19.00 
Coba Spelthaen-van der Smissen (o); 
Vincent Hermans (o); 
Elly Rasing-Pleijers (o); 
 

Donderdag 9 september 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 
 

Zaterdag 11 september 
Weekend 24e zondag d/h jaar 
17.30 
Deurcollecte Zonnebloem 
Zwd. Jeu Lardinois; 
Sjef Mullenders (o); 
Jrd. echtp. Kreuels-Eygelshoven (st); 
Jrd. Jessy Lennartz-Wouters (st); 
Jrd. ouders Mousset-Ploumen (st); 
Lei Dautzenberg (o); 
Jrd. René Schlechtriem en voor 
wederzijdse grootouders; 
Claus Dautzenberg (o); 
Ouders Slangen-Geurts (o); 
Jrd. Jan Coerver, Dienie Coerver-
Vliegen en zoon Ralf; 
Jrd. Erik Baggen; 

Zondag 12 september 
10.30 
1e H. Communie. Besloten dienst. 
Alleen voor genodigden ! 
Uit dankbaarheid en voor opa Jo 
Severens (nms. communicant Joep 
Lukassen); 
 
 

Dinsdag 14 september 
19.00 
Voor alle parochianen; 
 
 

Donderdag 16 september 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 
 
 

Zaterdag 18 september 
Weekend 25e zondag d/h jaar 
17.30 
Ouders Bisschops-Vliegen en kleinzoon 
Kevin; 
 
 

Zondag 19 september 
11.00 
Zwd. Jeanette Bemelmans-Corten; 
 
 

Dinsdag 21 september 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 
 
 

Donderdag 23 september 
19.00 
Voor alle parochianen; 
 
 
 
 
 

Zaterdag 25 september 
26e zondag d/h jaar 
17.30 
Zwd. Gerda Conraads-Vreuls; 
Jrd. echtp. Frans Hagelstein-Storms 
(st); 
Ouders Slangen-Geurts (o); 
Jrd. ouders Scheijen-Saive en zoon 
Hein; 
Jrd. ouders Schroeder-Miseré en 
dochters Maria en Gertie; 
 

Zondag 26 september 
11.00 
Jrd. ouders Jo en Jetty Vaessen-
Schneiders; 
Jrd. ouders Huits-Hermans en zoon 
Hub; 
Uit dankbaarheid bgv 40 jarig huwelijk; 
 

Dinsdag 28 september 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 
 

Donderdag 30 september 
19.00 
Giel en Bertha Xhonneux (st); 
 

Kerkdiensten parochie Sint Remigius 
Simpelveld 
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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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Woensdag 1 september 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 H. Mis 
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 
Voor de ernstig zieken van de parochie; 
 
 

Zaterdag 4 september 
Weekend 23ste zondag d/h jaar 
19:00 Bernarduskoor 
Jo Voncken (o); 
Jrd Hub Ernes; 
Jrd. Hens Kasperski (st.); 
Ouders Ortmans-Habets en zoon Jan 
(st.); 
Jrd. ouders Souren-Hodiamont (st.); 
 
 

Woensdag 8 september 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 H. Mis 
Voor de overledenen van de parochie; 
Voor de slachtoffers van de 
Coronapandemie; 
 
 
 

Zaterdag 11 september 
Weekend 24ste  zondag d/h jaar 
Ziekenzondag 
19:00 Orgel Stellla Bonten 
Jrd. Lilian Stijns-Huydts en tevens voor 
haar ouders 
Lieske Huydts-Simons en Henk Huydts; 
Jrd.Willy Koonen en Lieneke Koonen-
Schrijvers en voor dochter Tresie (st.); 
Jrd. ouders Crombach-Janssen (st.); 
Jrd. Marietje Freij (st.); 
Jrd. Pastoor Sjef Schyns (st.); 
Jrd. Echtg, Bisschops-Engelen (st.); 

Woensdag 15 september 
Viering St. Cornelius kapel 
Colmont 
19:00 Besloten dienst !  
Alleen voor buurtbewoners ! 
Felicie Crombach-Borghans; 
Voor de levende en overl. inwoners van 
buurtschap Colmont; 

Zaterdag 18 september 
Weekend 25ste zondag d/h jaar 
19:00 Bernarduskoor 
Jan Hamers (o); 
Zef Hamers (o); 
Jrd. Sjef Klinkenberg en t.i.v. zus Els en 
broer Eugѐne (st.); 

Zondag 19 september 
10:00 Viering 1ste H Communie 
Besloten dienst ! Alleen voor 
genodigden ! 

Woensdag 22 september 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 H. Mis 
Voor de zieken van de parochie; 
Voor de vrijwilligers en begunstigers 
van de parochie; 
 

Zaterdag 25 september 
Weekend 26ste zondag d/h jaar 
19:00 Berglijsters 
Tonny Spee-Hamers (o); 
Jrd. Sjef Souren (st.); 
Jrd. ouders Bosch-Moonen (st.); 

 

Woensdag 29 september 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 H. Mis 
Laten we bidden voor onze jeugd en 
hen die gedoopt worden; 

Kerkdiensten parochie St. Bernardus 
Ubachsberg 

Bezoek de Lambertuskerk in Kerkrade op Monumentendag 
September 2021 is Monumentenmaand. In dat kader is op zaterdag 11 september de 

Dekenale kerk H. Lambertus aan het Kerkplein opengesteld. Tussen 12.00 en 17.00 uur zijn 

vrijwilligers aanwezig die bezoekers het een en ander kunnen vertellen over de kerk en 

over haar inrichting. Met name de kunstwerken van Pierre Cuypers, de bekende architect 

en ontwerper uit Roermond, en de glas-in-loodramen verdienen de nodige aandacht. In de 

vitrines in de kerk kan een aantal kerkschatten worden bewonderd. Ook kan er een bezoek 

worden gebracht aan de sacristie waar de kerkelijke gewaden en kerkelijke benodigdheden 

worden bewaard. 

 

Op het oksaal bevindt zich het beroemde Müller-orgel uit 1848.   

Dit zal worden bespeeld door de volgende organisten: 

14.00-14.20 uur door Henk Winckels 

15.00-15.20 uur door Jan Harmsen 

16.00-16.20 uur door Rob Peters.  

Op die dag is het boekje “De geschiedenis van de parochie van de heilige Lambertus in Kerkrade” ter beschikking voor een 

gering bedrag van € 5,00. Het loont alleszins de moeite de kerk, inmiddels 177 jaar oud, te komen bezoeken. Hartelijk welkom!  
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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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Vrijdag 3 september 
18.30 Aanbidding 
19.00 
Mej. Derikx (st); 
 

Zaterdag 4 september 
19.00 
Jo Baggen (o); 
Uit dankbaarheid; 
 

Zondag 5 september 
GÉÉN H.MIS i.v.m. vakantierooster 
 

Maandag 6 september 
19.00 
Jrd. Piet en Liesje Erkens-Muijrers; 
Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw (st); 
 

Vrijdag 10 september 
19.00 
Jrd. Leo Palmen en Ria Palmen-
Vanweersch; 
 

Zaterdag 11 september 
15.00 m.m.v. ensemble zangkoor 
St. Joseph 
Uit dankbaarheid b.g.v. 60-jarig 
Huwelijk Tiny en Lambert 
Vanhommerig-Knops 

19.00  
Nationale Ziekenzondag 
Zwd Victor Vaessen; 
 

Zondag 12 september 
9.30 M.m.v. Volkszangkoor 
Nationale Ziekenzondag 
Jrd. echtg. Vreuls-v.d. Berg (st); 
Jrd. ouders Collaert-Dremmen; 
Jo Vliex; 
 

Maandag 13 september 
19.00 
Ouders Knops-Jorissen, Albert, Hub, 
Enny en Winand; 
 

Vrijdag 17 september 
19.00 
Voor alle vrijwilligers; 
 

Zaterdag 18 september 
19.00 
Jrd. Herman Bertram; 
Herdenking 1e jaardienst Leo Bröcheler; 
Winand Knops; 
Frans Knops; 
 

Zondag 19 september 
10.30 Viering 1e Heilige Communie 
Besloten dienst.  
Alleen voor genodigden ! 
Jo Gottschalk (opa van Gijs); 

 

Maandag 20 september 
19.00 
Voor de jeugd; 
 

Vrijdag 24 september 
19.00 
Voor alle vluchtelingen; 
 

Zaterdag 25 september 
19.00 
1e Jrd. Jo Bouman; 
Jrd. ouders Merx-Hupperets (st); 
Jrd. ouders Jorissen-Hupperets; 
Harrie en Toke Deguelle-Berkers; 
Jeuf Huppertz (o); 
Leo Harzon (o); 
 

Zondag 26 september 
11.00 Jubilarissendag Zangkoor 
St. Joseph 
M.m.v. zangkoor St. Joseph 
Voor de levende en overleden leden 
van zangkoor St. Joseph; 
Jrd. Sjef Janssen en Desirèe Wenders; 
Jrd. Pierre Keulders en ouders van der 
Leeuw-Schmeets; 
Annie Souren; 
 

Maandag 27 september 
19.00 
Familie v.d. Linden-Höppener; 
Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw 
(st); 
 

Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere 
Bocholtz 

Rozenkrans 
voor aanvang doordeweekse mis 

18.40 uur  

 
 
 
BOCHOLTZ 
 

11 september 15.00  Uit dankbaarheid t.g.v. 60 jarig huwelijk Lambert en Tiny Vanhommerig Kerkstraat 7 
 
 
Proficiat en een mooie dag gewenst. 

Huwelijksjubileum 
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Bezoek onze adverteerders 
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KRONIEK 

 
 
 
 

SIMPELVELD 
 

22 juli Jeanette Bemelmans-Corten 89 jaar Haembuckersstraat 24 
 
27 juli Jeu Lardinois 88 jaar Stampstraat 93 
 
7 augustus Gerda Conraads-Vreuls 70 jaar Romeinenstraat 25 
 
14 augustus Christine Bezemer 89 jaar woongroep Veldmuis 
 
21 augustus Wies Smeets 76 jaar zorgcentrum Firenschat 
 
BOCHOLTZ 
 

16 augustus Ger Beckers 80 jaar Dr. Ackenshuis Gulpen 
 

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

Overleden 

 
 
 
SIMPELVELD 
 

25 juli Jop Dirks zoon van Dyon Dirks en Els Dirks-Alblas Pater Damiaanstraat 5 
 
30 juli Julie Dautzenberg dochter van Mick Dautzenberg en Michelle Dautzenberg-Hollands  
    Puntelstraat 54 
 
8 augustus Bowie Schouren zoon van Brian Schouren en Simone Laudy Huls 58 
 
8 augustus Senn Habets zoon van Sander Habets en Elis Habets-Hamacher Kommerstraat 14 
    Bocholtz 
 
14 augustus Floor Bakels dochter van Bart Bakels en Daphne Bakels-Knol St. Remigiusstraat 25 
 
14 augustus Milou Bok dochter van Martijn Bok en Charlene Bok-Akse Grachterstraat 62 
    Kerkrade 
 
15 augustus Nora Hendrikx dochter van Niels Hendrikx en Romy Coumans Jamarstraat 3 
 
15 augustus Eline Budie dochter van Ronald Budie en Carlina Kersten Norbertijnenstraat 12 
 
22 augustus Roman Beuken zoon van Melanie Beuken Pater Damiaanstraat 27 
 
 
BOCHOLTZ 
 

31 juli Daley Meis zoon van Dunja Meis en Mandy Weijers Groene Boord 34 
 
8 augustus Stenn Ortmans zoon van Tim Ortmans en Joyce Rhoen Groene Boord 9 
 
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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In de maand september zijn de uitgestelde 

Communievieringen voor onze communicantjes. Ondanks 

de coronabeperkingen wensen we de kinderen en hun 

families een hele fijne dag toe. Onze hartelijke gelukwensen! 

Hieronder de namen van de feestelingen: 

 

Simpelveld Zondag 12 september 
Luna van Aken  

Lieke van den Bergh  

Bruce Bisschops 

Dannique Bonten 

Hugo Harmsen 

Diordy Hennen 

Maartje Houben 

Femke Janssen 

Roel Kerkhoffs 

Ysée Lahaije 

Joep Lukassen 

Findley Maarschalkerweerd 

Isabelle Negendank 

Imke Noteborn 

Daan Schepers 

Mats Schoonbrood 

Evi Schreurs 

Liv Smeets 

Mathijs Storre 

Daniel Vaessen 

Melissa Vrusch 

Indy Zelis 

 

Bocholtz Zondag 19 september 
Amelie Braun 

Shaun Budie 

Fleur Franssen 

Rik Frijns 

Gijs Gottschalk 

Lieke Henskens 

Ruud Keulders 

Dante Kuhnert 

Mila van der Leeuw  

Diede Lentzen 

Destiny Mahr 

Davino Mahr 

Fay Oligschlager 

Mila Orru 

Mayra Prevoo 

Myrthe Schmets 

Noud Senden 

Ole Schoones 

Liam Spronk 

Ise Voncken 

Milan Weijers 

Ivana Wetzels 

 

Ubachsberg Zondag 19 september 
Bente Crasborn 

Sander Duijsings 

Ilse Haagmans 

Angelina Keizer 

Baukje van Loo   

Yzze Schmeitz 

Quinty Schoonbrood 

Tess Simons 

Lene Smeets 

Stein Steins 

Charlotte Wijckmans 

Stella Wöllgens 



Pagina 15 

 

Eerste Heilige Communie Simpelveld: 
Geen toeschouwers bij de kerk  
Op zondag 12 september ontvangen 22 kinderen uit groep 5 

van R.K. Basisschool De Meridiaan hun eerste H. Communie 

uit handen van pastoor Pisters. Om het feest veilig te laten 

verlopen, met inachtneming van alle coronavoorschriften, 

ziet de dag er anders uit dan gebruikelijk. 

Zo zal de kerk alleen toegankelijk zijn voor genodigden.  

Voor en na de kerkdienst mogen er op voorschrift van de 

Gemeente Simpelveld geen samenscholingen zijn bij de 

kerk. Het afhalen van de communicantjes voorafgaand aan 

de mis en de serenade door de harmonie na afloop zal iets 

minder feestelijk zijn dan normaal en zal in principe zonder 

publiek plaatsvinden. Na de kerkdienst gaan alle 

kerkbezoekers meteen naar huis. Het heeft dus weinig zin 

om als toeschouwer voorafgaand of na afloop van de 

communiemis naar de kerk te komen. Wij vertrouwen op 

ieders medewerking en gunnen onze communicantjes en 

hun families een onvergetelijke dag.  

Met vriendelijke groet: De organisatie. 

 

Eerste Heilige Communie Bocholtz: 
Geen toeschouwers bij de kerk 
Op zondag 19 september ontvangen 22 kinderen van groep 

5 van R.K. Basisschool Bocholtz hun eerste Heilige 

Communie uit handen van Kapelaan Shaiju. Om het feest 

veilig te laten verlopen, met inachtneming van alle 

coronamaatregelen, ziet de dag er anders uit dan 

gebruikelijk. 

Zo zullen de kerk, het kerkplein en de Pastoor Neujeanstraat 

alleen toegankelijk zijn voor genodigden. Na de H. Mis zal er 

géén muziek zijn en gaan ouders en communicantjes 

meteen naar huis.  

Gelukkig kan de feestelijke optocht wel doorgaan. Dit is de 

enige gelegenheid om de communicantjes te bewonderen. 

Om 10.00 uur lopen de communicantjes, gevolgd door hun 

ouders, broertjes en zusjes in stoet vanaf school via 

Wijngracht, Herver en Dr. Nolensstraat naar de kerk. U bent 

van harte uitgenodigd om hen met applaus te verwelkomen 

op deze voor hen zo belangrijke dag.  

We vragen u vriendelijk daarbij de 1,5-meter afstand in acht 

te nemen. Vermijd drukte! Het is daarom beter de hoek  Dr. 

Nolensstraat/Pastoor Neujeanstraat te vermijden en ergens 

anders langs de route te gaan kijken. Wij gunnen onze 

kinderen een schitterende dag en hopen op uw 

medewerking.  

De ouders van de communicantjes. 

TV-mis vanuit Lourdes vanwege 100 
jaar bedevaarten 
De KRO-televisie zendt op zondag 12 september de 

wekelijkse televisiemis uit vanuit de Grot in Lourdes. 

Aanleiding voor deze bijzondere viering is het 100-jarig 

bestaan van de bedevaarten vanuit Limburg naar Lourdes. 

Vanwege de coronapandemie was het dit jaar nog niet 

mogelijk om grote groepsreizen te organiseren. Via de tv-

uitzending kan iedereen die dat wil toch even op bedevaart 

naar Lourdes.  

In 1921 werd in Maastricht een nieuwe organisatie voor 

bedevaarten naar Lourdes opgericht. Jarenlang werden 

deze reizen gemaakt onder de naam ‘Limburgse 

Bedevaarten’. De organisatie is inmiddels opgegaan in het 

Huis voor de Pelgrim, dat ook bedevaarten naar tal van 

andere pelgrimsoorden organiseert. De tv-mis op zondag 12 

september is een van de eerste jubileumactiviteiten. Later 

dit najaar en volgend jaar wordt ook op andere manieren bij 

het jubileum stilgestaan.  

De viering vanuit de Grot in Lourdes is op zondag 12 

september te zien vanaf 10.00 uur op NPO2. Voorafgaand 

daaraan is vanaf 9.45 uur het Geloofsgesprek te zien, dat 

deze keer ook aan de bedevaarten naar Lourdes is gewijd. 

Meer informatie over de bedevaarten op 

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 28 september. Inleveren kopij tot 17 september. 

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 21 september. 
 

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:  Echtp. Els en Hub Kaelen T: 045-544 20 06 

Bocholtz:  Dhr. Jo Steinbusch   T: 045-544 45 77 

Ubachsberg: Dhr. Jan Driessen   T: 045-575 28 86 

 

ADRESSEN Nieuw seizoen lezingen Academie 
Rolduc van start 
 

 

Met een inleiding over de pastorale regel van Gregorius de 

Grote gaat op vrijdag 1 oktober het nieuwe seizoen van 

Academie Rolduc van start. Dr. Bernhard Hegge en Dr. 

Lambert Hendriks houden dan een gecombineerde lezing 

over het boek ‘Regula Pastoralis’ dat ze samen vertaalden. 

Het 1600 jaar boek verscheen begin dit jaar voor het eerst in 

het Nederlands. Paus Gregorius de Grote schreef het in de 

zesde eeuw, maar het is nog steeds waardevol voor 

christenen van de 21e eeuw.  

Academie Rolduc is een lezingenreeks over onderwerpen op 

het snijvlak van religie en maatschappij.  De lezingen worden 

gehouden op vier locaties in Limburg: Kerkrade, Maastricht, 

Sevenum en Venray. In totaal staan er voor komend seizoen 

twaalf lezingen gepland. Thema’s die aan de orde komen, zijn 

onder andere: Oosterse kerken, mensenrechten, ‘de wereld 

na corona’, ‘wonderen’ en bijzondere Bijbelverhalen. Naast de 

maandelijkse lezingen is er onder de vlag van Academie 

Rolduc een aparte cursus liturgische vorming, die zowel in 

Gulpen als in Venray wordt aangeboden. Deze reeks begint 

half september en bestaat op beide plekken uit zes middagen 

van 13.00 uur tot 15.30 uur. 

Alle bijeenkomsten van Academie Rolduc zijn afzonderlijk te 

bezoeken. Deelnemen aan de hele reeks mag natuurlijk ook. 

Deelname kost vijf euro per avond, ter plekke te voldoen. De 

reguliere lezingen van Academie Rolduc beginnen steeds om 

19.00 uur en zijn voor iedereen toegankelijk. Het volledige 

programma voor het nieuwe seizoen is te vinden op 

www.rolduc.nl of op www.bisdom-roermond.nl/

academierolduc Aanmelden vooraf is noodzakelijk via: 

academie@rolduc.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.rolduc.nl
http://www.bisdom-roermond.nl/academierolduc
http://www.bisdom-roermond.nl/academierolduc
mailto:academie@rolduc.nl

