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WOORDJE VAN DE PASTOOR 
De vakantieperiode ligt weer achter ons. Hopelijk hebt u 

enkele ontspannende dagen gehad. We hebben ook 

meegeleefd met al die mensen die door de watersnood 

getroffen werden en hebben in de kerk een extra grote 

kaars voor hen aangestoken. We hopen en bidden dat ze 

gauw weer -met velerlei hulp en bijstand- alles een beetje 

op orde mogen hebben. 

Zelf heb ik mijn vakantieweken in augustus rustig kunnen 

besteden. Ik heb een paar daguitstapjes gemaakt, o.a. naar 

de Kasteeltuinen in Arcen en naar het kloosterdorpje en 

missiemuseum in Steyl. Heel erg de moeite waard. Je hoeft 

niet altijd ver weg te gaan om mooie dingen te zien. Ook 

bezocht ik mijn beide heerooms op leeftijd, de een in 

Montfort en de ander in Genk. We hebben gezellig weer 

eens wat bijgepraat. De meeste tijd van mijn vakantie heb ik 

thuis doorgebracht met het opruimen van dossier- en 

boekenkasten. Men bewaart veel in de loop der tijd en veel 

kan dan ook opgeruimd of herbestemd worden. Met een 

paar klusjesmannen heb ik mijn schuurtjes en bergingen 

eens goed opgeschoond en weggebracht naar de kringloop 

of naar de Rd4. Opgeruimd staat netjes en een ander kun je 

vaak nog gelukkig maken met iets wat je zelf niet meer 

nodig hebt.  

Gelukkig is er de komende tijd weer meer mogelijk, nu 

corona meer en meer onder controle is. Hopelijk kunnen we 

het koffiedrinken na de mis weer snel oppakken en ook de 

koorzang in de kerk. Uiteraard kijken we ook weer uit naar 

de overige pastorale activiteiten zoals de 

kinderwoorddiensten en filmavonden. We houden u 

tussentijds op de hoogte.  

In het 1e weekend van oktober vieren we in Simpelveld het 

patroonsfeest van Sint Remigius. In de Remigiuskerk zullen 

we in de zondagsmis van 11.00 uur na vele jaren trouwe 

dienst afscheid nemen van onze senior koster Piet Possen, 

die we dan in de bloemetjes zetten. Sinds 1947 is hij reeds 

actief in onze Remigiusparochie. In ons vorig parochieblad 

hebt u daarover uitgebreid kunnen lezen. Gelukkig blijft hij 

stand-bye en betrokken bij onze parochiegemeenschap. 

Tot slot wil ik u nog eens attenderen op 

ons voornemen om The Passion in het 2e 

en 3e weekend van september 2022 uit te 

voeren op het kerkplein in Simpelveld. In 

het vorige parochieblad hebt u daarover 

kunnen lezen. Wilt u een handje 

meehelpen, als figurant, zanger of 

medewerker achter de schermen: Meld u 

dan aan voor 1 oktober. De kerk, ja ook 

onze parochie, mag een missionaire kerk 

zijn, een kerk met een zending. The Passion is een 

laagdrempelig en eigentijds project dat jong en oud 

aanspreekt in de verkondiging van Jezus’ Blijde Boodschap 

van hoop en liefde. Iedereen mag meedoen. Doet u ook 

mee? Dat zou ik heel fijn vinden. 

Ik zie u graag weer eens in onze kerk in de 

eucharistieviering of thuis bij u op de koffie: U kunt me altijd 

bellen of schrijven pisters@de-pelgrim.nl  

Groetjes en tot een gauw weerzien. René Pisters, pastoor  

oktober 2021 - 8e jaargang no. 94 

mailto:pisters@de-pelgrim.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 

 
Voor het regelen van de uitvaart, neemt u contact op met ons via 045-5442476. 

mailto:administratie@helptelkander.org
mailto:administratie@helptelkander.org
http://www.helptelkander.org/
mailto:administratie@helptelkander.org
mailto:administratie@helptelkander.org
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Nederlandse bisschoppen laten 
anderhalve meter-regel los bij 
voldoende ventilatie 

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de 

anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, 

mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende 

geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal 

niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 

25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om 

rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een 

plaats als bij het lopen door de kerk. 
 

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en 

thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona 

blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen 

hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit 

niet past bij het karakter van de Kerk. 
 

Vaccineren 

Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen 

mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de 

bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en 

andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten 

vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel 

zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus 

noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor 

onze families en vrienden en voor alle volkeren’. 
 

Zingen 

 
Volkszang is met ingang van 25 september weer 

toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige 

samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van 

het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft 

regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand 

en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort. Kijk op 

de RIVM-site voor meer informatie. 
 

Communie 

De communie kan met de (vooraf gereinigde) hand worden 

uitgereikt. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan.  

 

De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte 

komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er 

dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het 

protocol er tot nu toe in de liturgie geen 

besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden 

dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom 

zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun 

naasten blijven betrachten. 

 

Overige regels in verband met corona per 25 september 

2021  

 Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten 

en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij 

klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in 

binnenruimtes.  

 Rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, 

vormsel, ziekenzalving, etc. worden zoveel mogelijk 

beperkt. De regel dat er bij de vredeswens geen handen 

worden geschud blijft gehandhaafd.  

 Biechten kan nog niet plaatsvinden in een biechtstoel. 

Er kan gekozen worden voor een biecht in een goed te 

ventileren ruimte.  

 De regels met betrekking tot gebruik van wijwater 

blijven vooralsnog gehandhaafd. Wijwaterbakjes 

dienen nog leeg te zijn.  

 Collectes blijven op een andere wijze plaatsvinden dan 

met het doorgeven van collectemandjes/-schalen, dus 

via collectebus bij de uitgang, een bankoverschrijving of 

een gift-app.  

 Voor processies op de openbare weg en 

openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare 

weg zichtbaar zijn dient de regelgeving van de lokale 

overheid te blijven worden gevolgd.  
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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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Klimaatpelgrimstocht  

Van 1 tot 12 november 2021 vindt de 26ste klimaattop plaats 

in Glasgow. Tijdens deze meeting proberen de 

deelnemende landen de afspraken uit het akkoord van Parijs 

(2015) verder uit te werken. Een belangrijke conferentie 

omdat steeds meer duidelijk wordt dat er geen tijd meer te 

verliezen is om de klimaatveranderingen tegen te gaan. 

 

Voorafgaande aan de klimaattop trekt van 30 september tot 

11 oktober 2021 de internationale klimaatpelgrimstocht door 

Nederland: Gewoon gaan! De tocht is gestart in augustus in 

Polen. Ongeveer 30 pelgrims zijn vanuit daar op weg naar 

Glasgow. Met deze pelgrimstocht willen de kerken 

aandacht vragen voor klimaatverandering en onze rol 

daarin. De pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd 

door GroeneKerken en Vastenactie in samenwerking met 

plaatselijke kerkgemeenschappen. 

 

U kunt op meerdere manieren deze klimaatpelgrimstocht 

ondersteunen. Allereerst door één van de etappes door 

Nederland mee te lopen. Iedere dag kunnen 60 mensen 

extra meelopen. Op zaterdag 10 oktober 2021, op de Dag 

van de Klimaatmars, is er voor 300 mensen gelegenheid om 

mee te lopen vanuit Amsterdam-Zuid-Oost naar Hoofddorp. 

Zie voor verdere informatie en aanmelden: 

www.groenekerken.nl/klimaatmars2021/.  

 

U kunt ook de petitie voor klimaatgerechtigheid 

ondertekenen. Alle Nederlandse handtekeningen worden 

gevoegd bij de handtekeningen uit andere landen en delen 

van de wereld om zo de deelnemende landen aan de 

klimaattop ervan te overtuigen dat klimaatmaatregelen 

dringend noodzakelijk zijn. U kunt ondertekenen via 

www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/tekenen/.  

 

 

 

Feestelijke mis voor Jan Vaessen 

Zondag 31 oktober is er in de Jacobuskerk te Bocholtz een 

feestelijke mis voor Jan Vaessen.  

Vorig jaar vierde hij zijn 80e verjaardag, maar kon dit door 

corona niet uitgebreid gevierd worden. Daarom vieren we 

het dit jaar wel uitbundig. Jan heeft in de voorbije jaren heel 

veel ondernomen voor onze parochie. Denk maar eens aan 

het versieren van de kerk, het opbouwen van de kersstal, 

het onderhoud en restaureren van het zilverwerk van de 

kerk en nog zoveel meer grote en kleine klusjes. Ook 

organiseerde hij meermalen diners waarvoor de opbrengst 

aan een goed doel voor onze kerk werd besteed.  

Op 31 oktober zal een gloednieuw tapijt voor op het 

priesterkoor gepresenteerd worden, dat Jan met zijn goede 

doelenacties bij elkaar heeft gespaard. Het zal een 

feestelijke mis worden met het voltallige acolietencollege 

en wederom een bijzondere muzikale omlijsting door ons 

Josephkoor.  

In het volgend parochieblad zullen we Jan uitgebreider aan 

het woord laten en kunnen we allemaal nog eens nalezen 

wat hij in die afgelopen jaren allemaal voor onze 

Jacobusparochie heeft betekend, en dat is heel, heel veel. 

Jan, vanaf deze plek alvast van harte proficiat, veel dank 

voor alles en we wensen je een hele fijne dag toe op 31 

oktober. De feestelijke mis begint die dag om 11.00 uur! 

Parochienieuws Bocholtz 

http://www.groenekerken.nl/klimaatmars2021/
http://www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/tekenen/
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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 2 oktober 
Weekend 27e zondag d/h jaar 
Patroonsfeest H. Remigius 
17.30 
Herdenkingsdienst Tinie Huppertz-
Wings; 
Sjef Mullenders (o); 
José Heuts-Smeets (o); 
 

Zondag 3 oktober 
Deurcollecte kerk. zangkoor 
Harmonia en m.m.v. koorzang. 
Afscheid Piet Possen als koster 
11.00 
Jrd. ouders Bessems-Bindels en zoon 
George (st); 
Jrd. ouders Houppermans-Vijgen en 
Jos Houppermans (st); 
Jrd. ouders Sevarts-Didden en jrd. 
ouders Zieltjens-Visscher; 
 

Dinsdag 5 oktober 
18.30 
Aanbidding 
19.00 
Zwd. Christine Bezemer; 
 

Donderdag 7 oktober 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 
 

Zaterdag 9 oktober 
Weekend 28e zondag d/h jaar 
17.30 
Zwd. Wies Smeets; 
Piet Juneman 
 

Zondag 10 oktober 
11.00 
Jrd. ouders Marja en Pierre Didden-
Otermans (st); 
Ouders Vliex-Demollin en zoon Loek 
(st); 
Claus Dautzenberg (o); 
 
 

Dinsdag 12 oktober  
19.00 
Voor alle parochianen; 

Donderdag 14 oktober 
19.00 
Ron Blezer en overl. familie; 
 

Zaterdag 16 oktober 
Weekend 29e zondag d/h jaar 
17.30 M.m.v. Mandolinevereniging 
Sorriënto 
Zwd. Jo Laven; 
Jrd. ouders Coerver-Leunissen (st); 
Jrd. ouders Packbier-Schrijvers en 
zonen Wiel en Johan (st); 
Jrd. Herman en Lieske de Wind-van 
Loo (st); 
T.i.v. Jubilarissen Mandolinevereniging 
Sorriënto; 
Ger Didden; 
Uit dankbaarheid; 
Jrd. ouders Houben-Ploumen zonen 
Sjef en Pierre en schoonzoon Jo; 
 

Zondag 17 oktober 
11.00 
Ouders Kohl-Grosjean (st); 
Jrd. Germaine Sluysmans-
Vanderhoeven; 
 

Dinsdag 19 oktober 
19.00 
Voor alle parochianen; 

Donderdag 21 oktober 
19.00 
Echtp. Huveneers-van Ophoven (st); 
 

Zaterdag 23 oktober 
Weekend 30e zondag d/h jaar 
Weekend Wereldmissiedag 
Weekend kerkcollecte 
Wereldmissiedag 
17.30 Koor Huls? 
Voor alle parochianen; 

Zondag 24 oktober 
11.00 
1e jrd. Jo Moonen; 
Jrd. ouders Wim Lumeij en Veronica 
Hochs (st); 
Jrd. ouders Souren-Kreuels (st); 
Sjef Frijns en ouders Frijns-Huijnen en 
fam.; 
Hans Jansen (o); 
Jrd. Sjeng Otten en tevens voor Harrie 
Otten; 
 

Dinsdag 26 oktober 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 
 

Donderdag 28 oktober 
19.00 
Giel en Bertha Xhonneux (st); 
Coba Spelthaen-van der Smissen (o); 
 

Zaterdag 30 oktober 
Weekend 31e zondag d/h jaar  
17.30 
Zwd. Hen Leerssen; 
Lei Dautzenberg (o); 
Joep Widdershoven; 
 

Zondag 31 oktober 
11.00 
Jrd. ouders Bleijlevens-Roebroek en 
Finy Bleijlevens (st); 
Jrd. ouders Sjir Hamers en Gerdie 
Hamers-Froon (st); 
Jrd. Gertruida Bisschops-Hoeben, 
Ferdinand Bisschops en August Wierts; 
Jrd. Werner Wierts en ouders Bindels-
van Weersch. 

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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Zaterdag 2 oktober 
Weekend 27ste zondag d/h jaar 
19:00 Orgel: Stella Bonten 
Carolien Keulartz-Crombach (0); 
Jrd. John Franssen; 

Woensdag 6 oktober 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 H. Mis 
Voor de overledenen van de parochie; 
Voor de slachtoffers van de 
Coronapandemie; 

Zaterdag 9 oktober 
Weekend 28ste  zondag d/h jaar 
19:00 Bernarduskoor m.m.v. 
Schutterij: inzegening nieuwe vlag 
Echtg. Bisschops-Engelen (st.); 
Jrd. ouders Schijen-Habets (st.); 

Woensdag 13 oktober 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 H. Mis 
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 
Voor de vrijwilligers van de parochie; 

Zaterdag 16 oktober 
Weekend 29ste zondag d/h jaar 
19:00 M.m.v. Ed Pluijmen, trompet  
Zef Hamers (o); 
Mathieu Wijnands (buurt Hunsstraat); 
Jrd. ouders Zef  Bosch-en Maria Bosch
-Moonen (st.); 
Gerard Rutten; 

Woensdag 20 oktober 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 H. Mis 
Voor de zieken van de paroche; 
Voor alle overledenen van de parochie; 
 

Zaterdag 23 oktober 
Weekend 30ste zondag d/h jaar 
Wereldmissiedag 
19:00 Bernarduskoor 
Jan Hamers (o); 
Carolien Keulartz-Crombach (o); 
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.) 
 

Woensdag 27 oktober 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 H. Mis  
voor onze jeugd en onze dopelingen; 

Zaterdag 30 oktober 
Weekend Viering van Allerheiligen 
en Allerzielen.  
Lichtjesavond kerkhof 
19:00 Berglijsters 
Tonny Spee-Hamers (o); 
Leo Zinzen en Bertien Zinzen-Maassen; 
Ben Erkens en Tiny Erkens-Kuipers; 
Jrd. ouders Pakbier-Bex (st.); 
Jrd. Hein en Lidwina Voncken (st.); 
Elly Kaelen-Huijnen (st.); 
Mia Klinkenberg-Clermont (st.) 
Ouders Sijben-Roijen (st.); 

Zondag 31 oktober 
15:00 Allerzielendienst 
Waarna zegening van de graven 

Kerkdiensten parochie St. Bernardus 
Ubachsberg 

Bezoekgroep 
In onze parochies bestaat al 

een paar jaren een groepje 

dames en heren die samen 

met pastoor, kapelaan en 

Mgr. Schnackers bezoekjes 

brengt aan senioren in onze 

parochie. Wilt u ons groepje komen versterken, meldt u dan 

bij ons parochiekantoor of bij pastoor /kapelaan. Ook doen 

we nogmaals een oproep om eventueel door te geven als 

een familielid van u ziek is of een bezoekje wenst van 

pastoor of kapelaan. Laat het ons s.v.p. weten, want we 

krijgen geen info hierover van derden. 

Opbrengst Zonnebloemcollecte 
De kerkcollecte voor de Zonnebloem afd. Simpelveld bracht 

een kleine € 450,- op, waarvoor heel hartelijk dank aan de 

gulle gevers.  

Opbrengst Zonnebloem Ubachsberg was ruim € 140,- en in 

Bocholtz werd ook een mooi bedrag geschonken aan de 

Parochiële Ziekenzorg. 

Missio vraagt in Wereldmissiemaand 
aandacht voor 
kerk in Guinee 
I n  h e t  b i s d o m 

N’Zérékoré is een 

diocesane congregatie 

van zusters zeer actief: 

de Soeurs Servantes de 

Marie Vierge et Mère 

(Zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). 

Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de zusters 

kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen 

worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen. De zusters 

werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de 

afgelegen dorpen. Missio wil, samen met u, het pastorale 

werk van de zusters steunen. 

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op 

Missiezondag in het weekend van 23 en 24 oktober of stort 

uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio 

Wereldmissiemaand in Den Haag. Meer informatie: 

www.missio.nl  

http://www.missio.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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Vrijdag 1 oktober 
18.30 Aanbidding 
19.00 
Voor de zieken in onze parochie; 
 

Zaterdag 2 oktober 
19.00 
Jrd. ouders Hursel-Hodiamont; 
Jrd. Jo en Billa Lommen-Vanhommerig; 
Jrd. Pierre en Ernestine Vincken-Nix; 
Jo Baggen (o); 
Wiel en Carla Stassen-Magermans (st); 
 

Zondag 3 oktober 
27e zondag door het jaar 
9.30 
Jrd. pastoor Delissen (st); 
Sjef Janssen en Desirèe Wenders; 
Elly Vaessen-Henskens (o); 
Ouders Dumont-Plessen (st); 
 

Maandag 4 oktober 
19.00 
Voor alle vluchtelingen; 
 

Vrijdag 8 oktober 
19.00 
Mej. Derikx (st); 
Familie Schnackers-Grooten (st); 
 

Zaterdag 9 oktober 
19.00 
Voor de jeugd; 
 

Zondag 10 oktober 
28e zondag door het jaar 
9.30 Missa Luba 
Voor de vrijwilligers van onze parochie; 
 

Maandag 11 oktober 
19.00 
Ouders Knops-Jorissen, Albert, Hub, 
Enny en Winand; 
 

Vrijdag 15 oktober 
19.00 
Familie Schnackers-Grooten (st); 
 

Zaterdag 16 oktober 
19.00 
Frans Knops; 
 

Zondag 17 oktober 
29e zondag door het jaar 
9.30 
Zwd. Louis Hodiamont en 1e Jrd. Gerda 
Hodiamont- Grond; 
Jrd. Henri Peters en familie Elbers-
Dressen, kinderen en kleinkinderen 
(st); 
Jo Vliex; 
Echtp. Schrijvers-Wintgens (st); 
 

Maandag 18 oktober 
19.00 
Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw 
(st); 
 

Vrijdag 22 oktober 
19.00 
Familie v.d. Linden-Höppener; 
 

Zaterdag 23 oktober   
Wereldmissiedag + Collecte 
19.00 
Jrd. Liesje Loneus-Hamers; 
Jrd. Ger Heckmans en overledenen van 
familie Heckmans en familie 
Haagmans; 
Leo Harzon (o); 
 
 
 
 

Zondag 24 oktober 
30e zondag door het jaar 
Wereldmissiedag + Collecte 
9.30 
Voor alle parochianen; 
 

Maandag 25 oktober 
19.00 
Voor de intenties in het intentieboek; 
 

Vrijdag 29 oktober 
19.00 
Voor vrede in de wereld; 
 

Zaterdag 30 oktober 
19.00 
Zwd. Guus Wachelder; 
Bertha Knops-Frijns (o); 
Jeuf Huppertz (o); 
 

Zondag 31 oktober 
11.00  Feestmis voor Jan Vaessen 
b.g.v. nieuwe tapijten voor onze 
kerk 
M.m.v. zangkoor St.Joseph  
Els Paffen-Schopen echtgenote van 
Toine Huls; 
 
16.00  
Allerzielendienst 
M.m.v. zangkoor St. Joseph 
 

Maandag 1 november 
19.00 
Allerheiligen 
M.m.v. zangkoor St. Joseph 
Jrd. Annie Janssen (st); 
Hein Magermans (o); 
Sjef Janssen en Desirèe Wenders; 
Jo Baggen (o); 
Ouders Merx-Hupperets, zoon Zef en 
kleinkinderen Ruud en Willem (st); 
 

Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere 
Bocholtz 

Rozenkrans 
voor aanvang doordeweekse mis 

18.40 uur  
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Bezoek onze adverteerders 

 

 



Pagina 13 

 

 KRONIEK 

 
 

SIMPELVELD 
 

3 september Jo Laven 88 jaar Parkhof 10 
 
4 september Joep van der Aa 73 jaar Clara Feystraat 29 
 
10 september Hen Leerssen 90 jaar Kloosterstraat 66 R 
 
14 september Jeanne Claessens-van Paridon 92 jaar Laurenthof 11 
 
UBACHSBERG 
 

10 september Zus Freij 98 jaar zorgcentrum Kunrade, v/h Mostardstraat 
 

BOCHOLTZ 
 

25 augustus Marie-Louise Jorissen-Vaessen 76 jaar Waalbroek 48 
 
8 september Mia Hupperets-Schleijpen 98 jaar Herver 41 
 
13 september Louis Hodiamont 80 jaar Persoonstraat 2 
 
13 september Guus Wachelder 81 jaar Kommerstraat 49 M 
 
22 september Jeu Hamers 82 jaar Gasthof 16 

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

Overleden 

 
SIMPELVELD 
 

8 augustus Bowie Schouren dochter van Brian Schouren en Simone Laudy Huls 58  rectificatie 
 
22 augustus Roman Beuken zoon van Melanie Beuken Pater Damiaanstraat 27 
 
29 augustus Tuur Gulpen zoon van Ceriel Gulpen en Laura Gulpen-Donners Kanthuisstraat 37 
 
12 september Max Timmermans zoon van Peter Timmermans en Marjel Timmermans-Hodinius   
    Eyserbosweg 11 Eys 
 
19 september Sinne Kaelen dochter van Eric Kaelen en Svenja Schaeks Kanthuisstraat 11 
 
19 september Arthur Vrusch zoon van Bart Vrusch en Diana Vrusch-Schreurs Stampstraat 24 
 
BOCHOLTZ 
 

28 augustus Dree Kaelen zoon van Pascal Kaelen en Daniëlle Kaelen-Thewessen Prickart 53 
 
4 september Milano Höppener zoon van Peter Höppener en Sabrina Höppener-Vleugels Steenberg 89 
 
12 september Twan Schaap zoon van Rob Schaap en Joyce Schepers Elisabethstraat 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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Fietsroute naar Rome 
Begin juli startten wij vanuit onze woonplaats Nieuwendijk 

(nabij de Biesbosch) onze fietstocht van drie maanden. 

Einddoel was Rome. We volgen een duidelijk door Hans 

Reitsma beschreven fietsroute. Maar we weken al na drie 

dagen af van zijn route. Immers we wilden graag gedag 

zeggen tegen de familie in Limburg. Dat was de reden dat 

wij op woensdag 7 juli aanbelden bij de pastorie in Bocholtz 

voor een stempel in ons Pelgrimspaspoort. 

De St. Jacobus de Meerdere kerk en de pastorie zijn 

bekende plekken voor Jos. Immers hij was daar als 

misdienaar/acoliet/koster jarenlang kind aan huis. 

We werden hartelijk ontvangen door de twee vrijwilligers 

die aanwezig waren. Over en weer werden verhalen 

uitgewisseld. Wij over onze plannen en zij over het reilen en 

zeilen van de parochie inmiddels Parochiefederatie De 

Pelgrim. 

Inmiddels (10 september) zitten wij nabij Assisi en hebben 

wij vele stempels in ons Pelgrimspaspoort mogen laten 

zetten. 

Elke dag genieten wij van mooie landschappen, fraaie 

dorpen en steden en aardige mensen. En dat het soms 

vermoeiend is om circa 65 kilometer per dag te fietsen 

(neen, niet op een elektrische fiets!), dat nemen we op de 

koop toe. Wij verwachten op 22 september in Rome aan te 

komen en verblijven daar nog een week om die mooie stad 

(opnieuw) te verkennen. 

We bezochten Rome al eerder samen en Jos deed dat voor 

het eerst samen met de huidige pastoor René Pisters van 

Parochiefederatie De Pelgrim. René mocht toen met drie 

andere misdienaars bij de verwonde paus Johannes Paulus II 

op visite in het ziekenhuis. 

Dank aan jullie vrijwilligers voor de stempel en de mooie 

verhalen, alle goeds en hartelijke groet vanuit Assisi op weg 

naar Rome. 

Je kunt onze hele reis via Polarsteps volgen/teruglezen: 

https://bit.ly/3A1IwsZ  

Gegroet, 

Anneth en Jos Bleijlevens 
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In gesprek met Hub Muijrers 
Hub is geen onbekende in 

Bocholtz. Als Bocholtzenaar 

heeft hij zich altijd in de 

gemeenschap thuis gevoeld. 

Na de middelbare school 

behaalde Hub zijn vakdiploma 

en was als jongvolwassene 

w e r k z a a m  i n  e e n 

schoenwinkelbedrijf, net als zijn 

vader. Hij werd in de 

schoenenbranche filiaalmanager 

op diverse plekken in Limburg. Door een verkeersongeval 26 

jaar geleden werd na een lange revalidatie duidelijk dat 

werken met een dwarslaesie in dit vak geen optie meer was. 

Een zure appel! 

Als vrijwilliger bij de parochie is Hub al 25 jaar actief. Bij het 

parochiekantoor heeft hij het grafbeheer sinds 1996 van 

dhr. Wiel Huppertz overgenomen. Er was een cartotheek 

met de gegevens van elke overledene, die hierop handmatig 

bijgehouden werden. Samen met Marjo Lux-Zinzen heeft 

Hub de cartotheekgegevens in een digitaal 

grafbeheerprogramma ingevoegd. Na het overlijden van  

Marjo Lux is Yvon Frissen-Spork tot heden, de steun en 

toeverlaat van Hub bij het grafbeheer. Op 

woensdagochtend zijn Hub en Yvon op het parochiekantoor 

en kunnen mensen met vragen over het grafbeheer bij hen 

terecht. 

Net als in Ubachsberg  beheert de parochie in Bocholtz het 

kerkhofgebeuren.  

De volgende werkzaamheden behoren tot het grafbeheer: 

 Het registreren van de overledene in het 

grafbeheerbestand. 

 Het registreren van een nieuw graf, urnengraf, of 

urnenmuur. De laatste 2 mogelijkheden vinden pas 6 

weken na de crematie plaats omdat de as v.d. 

overledene dan pas vrijgegeven wordt door het 

crematorium. 

 Het sturen van de factuur over de geleverde diensten 

(o.a. afscheidsdienst, zeswekendienst en de grafhuur 

voor 20 jaar) naar het begrafenisfonds/ verzekering of 

naar de nabestaanden, bij geen verzekering. 

 Bijhouden van de duur van de grafhuur. Indien de 

periode van 20 jaar is verstreken,  kan de grafhuur of 

beëindigd of verlengd worden. 

 Van de graven die door de nabestaanden schriftelijk zijn 

beëindigd worden eens per jaar door een groep 

vrijwilligers van het kerkhof de monumenten op de 

begraafplaats geruimd. Dit gebeurd voor Allerheiligen. 

 Van alle geruimde graven worden de gegevens bewaard 

in de zgn. historie.  

Voor de nabije toekomst vermeldt Hub dat 

 Het grafbeheerprogramma weer aan vernieuwing toe is 

en wordt overgebracht naar het zgn. “Doc-base”, een 

programma dat voor de databeveiliging beter is. 

 Een renovatie van de begraafplaats in Bocholtz zal 

worden uitgevoerd om het geheel te vernieuwen en te 

verfraaien. Denk hierbij aan groenaanplanting, 

rustplekken met banken, enz. 

Voor Hub is het belangrijk dat mensen met vragen omtrent 

het kerkhofgebeuren bij hen 

terecht kunnen en ze samen tot 

een oplossing komen. Uiteraard 

volgens de reglementen van de 

begraafplaats. 

Kerkelijk zangkoor St. Jozef 

Hub hoopt een mooi feest op 26 

september te mogen vieren 

b.g.v. zijn 50-jarig lidmaatschap 

van het kerkelijk zangkoor. (Dit 

gesprek heeft begin september plaats gevonden). Hij was al 

25 jaar secretaris van de groep sympathisanten van het 

kerkelijk zangkoor en nu nog verzorgt hij de administratie 

voor de gregoriaanse zang en de volkszang. 

M.b.t. het kerkelijk zangkoor hoopt het gouden koorlid nog 

lang een bijdrage te mogen leveren aan dit mooie koor. 

 

Interview door Mw. Jos Henssen uit Simpelveld 

Allerheiligen en Allerzielen 
In het weekend van 30/31 oktober en op 1 november vieren 

we Allerheiligen en Allerzielen. In Ubachsberg is er op 

zaterdag 30 oktober wederom een lichtjesavond: na de mis 

gaan we dan met een graflichtje naar de met fakkels 

verlichte bergraafplaats om onze dierbaren te gedenken. 

Op zondag 31 oktober zijn de Allerzielendiensten: om 14.00 

uur in Ubachsberg en om 16.00 uur in Bocholtz.  In 

Simpelveld vieren we dit traditiegetrouw op 1 november: 

10.00 uur is de plechtige H. Mis en om 15.00 uur de 

Allerzielendienst in de Remigiuskerk. In Bocholtz is er nog 

een plechtige Allerheiligenviering om 19.00 uur in de 

Jacobuskerk.  

De renovatie van de begraafplaats te Bocholtz is weer 

opgepakt. Het bestaande groen wordt verwijderd. Begin 

oktober komt het gazon aan de beurt en aansluitend komt 

het grind en de aanplant aan de beurt. We zijn natuurlijk 

afhankelijk van het weer en hopen op ieders begrip i.v.m. 

ongemakken.  
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Volgende uitgave 26 maart. Inleveren kopij tot 15 maart. 

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 19 maart. 

Volgende uitgave 26 oktober. Inleveren kopij tot 15 oktober.  

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 19 oktober. 
 

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 Steun ons. Denkt u aan de jaarlijkse 
kerkbijdrage ? 

De kerk dat zijn we samen. In verbondenheid met God én met 

elkaar. In coronatijd is juist dat samen kerk-zijn onder druk 

komen te staan. Gelukkig zijn we op talloze manieren creatief 

blijven omzien naar elkaar. Toch blijft het soms moeilijk je in 

een tijd van deels dichte kerkdeuren echt met elkaar 

verbonden te weten. 

 

Inmiddels zijn de coronamaatregelen versoepeld. Dat geeft 

hoop: we mogen weer! Wat verlangen veel mensen ernaar 

elkaar op zondag weer te ontmoeten en sámen te zingen, te 

luisteren naar Gods Woord, de sacramenten te vieren. Tegelijk 

hebben we in de afgelopen tijd ontdekt dat er meer manieren 

zijn om kerk-zijn samen te beleven. Dat houden we vast.  

 

De komende tijd wordt een tijd van weer opbouwen. Laten 

we hierin vooral elkaar vasthouden! Daar heeft de kerk uw 

hulp bij nodig. De coronacrisis vraagt veel van kerken, ook 

financieel. Inkomsten nemen af en tegelijk zorgen creatieve 

vormen van kerk-zijn juist voor extra kosten die parochies 

zonder aarzelen voor hun rekening nemen. We hopen van 

harte dat u wilt geven voor uw parochie. Want elkaar 

vasthouden, kan alleen samen.  

 

Helpt u mee? Maak uw bijdrage over op het rekeningnummer 

ten name van onze parochiefederatie: zie colofon hiernaast.  

Of scan onderstaande QR-code.  Alvast veel dank! Geef voor 

verbondenheid met elkaar, steun uw kerk! Samen houden we 

elkaar vast in én na coronatijd. 
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