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tijd, van groot belang. De parochiële werkgroep die deze
actie coördineert heeft dan ook geen moment getwijfeld
om ook dít jaar 2 actiedagen in te plannen.

Huldiging Piet Possen

U kunt alvast in uw agenda noteren dat er op vrijdag 10 en
zaterdag 11 december een inzameling van voedselproducten
in samenwerking met de Plusmarkt in Simpelveld gepland
staat. De overige dagen in die week zullen de 3 kerken in
Bocholtz, Simpelveld en Ubachsberg open zijn om daar
producten te doneren.
Afhankelijk van de situatie rondom Covid, zal de actie ook
dit jaar op een aangepaste wijze plaatsvinden, zodat er zo
min mogelijk belemmeringen zijn om producten te kunnen
doneren…..want:
OOK IN 2021 IS UW HULP NOG BROODNODIG
In het parochieblad van december zult u uitgebreid
geïnformeerd worden omtrent het verloop van de actie.
Piet Possen werd op zondag 3 oktober in de Remigiuskerk
te Simpelveld gehuldigd vanwege zijn 75 jarige inzet voor de
Remigiusparochie. Van misdienaar en collectant
opgeklommen tot organisator van processie en
kerkbestuurder en de laatste jaren als senior-koster. Als
dank voor zijn grote verdiensten kreeg hij “het bronzen
beeld van verbondenheid” aangeboden met bijbehorende
oorkonde.
Beste Piet: heel veel dank voor al jouw belangeloze inzet
voor onze Remigiusparochie en dat je nog vele jaren met
ons verbonden mag zijn in geloof en vriendschap. Nogmaals
onze hartelijke dank.

Actie Ondersteuning Voedselbank
Ook in 2021 weer Actie Ondersteuning Voedselbank in ons
parochiecluster
Het loopt weer richting einde jaar en dat betekent dat de
jaarlijkse actie tbv de Voedselbank Limburg-Zuid weer in
zicht komt.
Ondanks Covid is de actie vorig jaar gewoon door kunnen
gaan, zij het op aangepaste wijze. Want het aanleveren van
voedselproducten is voor de voedselbanken, juist in deze

Heeft u vragen, stuur dan gerust een mail naar
joopheuts@gmail.com , de werkgroep beantwoordt graag
uw vragen.

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! U kunt het
boek
inkijken
en
eventueel bestellen op
het parochiekantoor te
Simpelveld
tijdens
kan t ooruren .
E en
cadeautip
voor
de
komende feestdagen.
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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

HET BEGRAFENISFONDS VOOR EEN UITVAART OP MAAT.
Wat zijn de voordelen:






Hoge uitkering: De uitkering bij overlijden bedraagt € 5.000. Dit is het hoogste bedrag van alle begrafenisen crematieverenigingen van Limburg.
Lage contributie
Snelle en zorgvuldige dienstverlening
Goede bereikbaarheid
Uit te keren bedrag is vrij besteedbaar

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.
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THUIS VIA DE BUIS
scherm
Ikzelf ben niet technisch van aard. Maar ‘online’ kent vele
mogelijkheden, zo is gebleken in de coronaperiode. Met de
regelmaat van de klok moest ik deelnemen aan een ‘online’vergadering. Thuis via de buis was echter verre van ideaal.
Het is vergaderen zonder sfeer. Ieder zit thuis achter zijn
eigen bureau en tuurt op het scherm. Een hele kunst om de
vergadering te kunnen volgen. Wie zei wat? Ook de
onderlinge interactie die vaak ook zonder woorden plaats
vindt, was nauwelijks op te pikken. Nu keert het normale
leven weer terug en ook de eerste vergaderingen met
persoonlijke aanwezigheid heb ik al achter mij. Dat is een
hele verbetering.
De coronatijd was ook de tijd van thuiswerken. Het was
voor velen een ontdekking. Zo werken kan dus ook. Het
bracht bovendien rust op de snelwegen, maar nu het oude
normaal weer lijkt terug te keren, worden ook weer
dagelijkse files gemeld. Nu zal thuiswerk wel niet zo snel
helemaal verdwijnen, maar gebleken is, dat de persoonlijke
ontmoeting op het werk ook niet onbelangrijk is. De goede
communicatie ter voorkoming van misverstanden en de
gewone sociale contacten zijn wezenlijk onderdeel van de
arbeidsvreugde en ook van het arbeidsethos. Het spontane
babbeltje met bevriende collegae bij de koffieautomaat, het
directe overleg ter plekke zijn niet zomaar te vervangen via
het beeldscherm. Persoonlijk contact is wezenlijk.
livestream
Deze nieuwe trend van ‘thuis via de buis’ is ook aan het
parochiële leven niet voorbij gegaan. Plotseling werden half
maart ’20 de kerken gesloten en later ging de kerk slechts
op een kiertje open, voor beperkte gezelschappen. Vele
parochies lieten de vieringen via ‘livestream’ naar de
parochianen thuis en naar andere geïnteresseerden
rondsturen. Er blijkt door de parochianen veelvuldig gebruik
te zijn gemaakt van deze nieuwe mogelijkheid. Voor enkele
parochies is livestream zelfs een blijvend aanbod geworden.
In tijd van nood wordt de mens dus creatief. Dan worden
stappen vooruit gezet. Sindsdien wordt in vele parochies de
mogelijkheid
geboden
om
de
beelden
van
uitvaartplechtigheden of huwelijken via livestream de
wereld rond te sturen. Niet onvermeld mag de tveucharistie op zondagmorgen blijven. Ook deze
mogelijkheid om aan de eucharistie deel te nemen mag zich
in een grote aandacht verheugen.
versoepeling
Gelukkig worden de coronamaatregelen versoepeld en is er
weer meer mogelijk. Maar iedereen kan waarnemen, dat in
het weekend de toeloop bij de kerkgang achterblijft. Het is

alsof menigeen denkt: “Thuis via de buis kan het dus ook.”
Bovendien vanuit de gemakkelijke stoel en niet op een
harde kerkbank. Ook is het in een behaaglijk warme kamer
en niet in een minimaal warm gestookte kerk. “Thuis kan
het dus ook.” De parochie is moeten gaan concurreren met
de tv-mis met extra mogelijkheden, met extra muzikale
vormgeving. Niet iedere parochie heeft die mogelijkheden.
Het moge duidelijk zijn, dat ik pleit voor terugkeer van de
persoonlijke deelname aan onze plaatselijke vieringen.
Waarom? Vanwege de persoonlijke aanwezigheid. De
livestream en tv-mis zijn voor noodgevallen bedoeld. Als op
het werk en bij vergaderingen de persoonlijke ontmoeting
zelfs wezenlijk wordt bevonden, dan geldt dat à fortiori ook
in de parochie. Er is de gewone menselijke ontmoeting van
het elkaar zien met een mogelijk babbeltje na afloop. Maar
onze deelname aan de eucharistie veronderstelt ook fysieke
aanwezigheid. Uit de coronatijd weten we dat een
persoonlijk bezoek veel rijker is dan beeld-bellen. Als Jezus
zich nu aanraakbaar heeft gemaakt in de heilige Hostie, als
Hij voor ons persoonlijk geestelijk voedsel wil zijn voor onze
levensweg, dan moeten ook wij ons weer voor Hem
aanraakbaar maken. In geen enkele relatie kan het principe
gelden: “Gemak dient de mens.” Wat voor ons waarde
heeft, daarvoor hebben we ook wat over.
welkom
Op de vraag, of je christen kunt zijn zonder kerkgang,
antwoordde paus Franciscus onlangs heel duidelijk :
“Neen.” Het is eerder zo, dat je naar de kerk gaat, omdat je
christen bent; omdat je je voor Hem aanraakbaar wilt
maken. Natuurlijk kunnen er goede redenen zijn om via de
buis een kerkdienst te volgen. Maar persoonlijke
aanwezigheid biedt zoveel meer. Welkom.
Dr. Hub Schnackers, em.

Time-out pastoor
Pastoor Pisters neemt de komende weken een time-out:
een onderbreking van het werk voor rust en bezinning.
De afgelopen periode is - door een veelomvattend
takenpakket – te belastend geweest. Pastoor Pisters zal
daarom de komende tijd niet werkzaam zijn in onze
parochies. Wij vragen om uw begrip en uw gebed en
wensen de pastoor een goede herstelperiode toe.
Kapelaan Shaiju en Mgr. Schnackers zullen onze pastoor de
komende tijd vervangen. Voor pastorale zaken is kapelaan
Shaiju bereikbaar onder telefoonnummer: 06 87 53 45 99 of
shaiju@de-pelgrim.nl. Voor verdere vragen kunt u zich ook
altijd wenden tot Maria Schouteten van het kerkbestuur:
045 575 2501 of bij voorkeur per mail vicevoorzitter@depelgrim.nl. Het kerkbestuur.
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In Ubachsberg is er op zaterdag 30 oktober wederom een
lichtjesavond: na de mis van 19.00 uur gaan we dan met een
graflichtje naar de met fakkels verlichte begraafplaats om
onze dierbaren te gedenken.

Gebed voor onze parochiefederatie
Leven is een beetje pelgrim zijn,
telkens nieuwe einders zien
en wegen vinden
naar de plek waar het hart
een schuilplaats vindt.
Leven is op stap gaan met God,
stappen in zijn schaduw.
(Manu Verhulst)

Op zondag 31 oktober zijn de Allerzielendiensten: om 15.00
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

Heer, ook wij zijn pelgrims
zoekend naar toekomst
in de tijd die ons gegeven wordt.
Ga met ons mee,
wees onze Bron van wijsheid,
onze weg naar elkaar
en maak ons samenzijn vruchtbaar,
vandaag en de komende tijd.
Amen.
Overledenen Simpelveld

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

Joep Widdershoven

93 jaar

we Allerheiligen en Allerzielen.

Anneliese Senden-Glockner

86 jaar

Met Allerheiligen / Allerzielen denken we even terug aan
hen die ons het afgelopen jaar zijn voorgegaan naar Gods
eeuwig Vaderhuis en die we via onze parochie aan Gods
liefde hebben toevertrouwd. Dat hun namen geschreven
staan in de palm van Gods hand en dat zij mogen voortleven
in ons hart.

Lies Franssen-Wings

71 jaar

Coba Spelthaen-van der Smissen

86 jaar

Sjef Mullenders

77 jaar

Emile van Zandvoort

88 jaar

Ed Luckers

67 jaar

Lei Dautzenberg

91 jaar

Vincent Hermans

76 jaar

Jo Hoeppener

79 jaar

Marlies Stijnman-Prickartz

86 jaar

Hub Huits

75 jaar

Pierre Bertram

81 jaar

Harry Bartholomé

92 jaar

Sjef Vrusch

73 jaar

Lenie Smeets-van Grinsven

95 jaar

Beppie Prickarts-Wierts

87 jaar

José Heuts-Smeets

63 jaar

Claus Dautzenberg

92 jaar

Hans Jansen

76 jaar
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Elly America-Hamers

72 jaar

Paul Klinkenberg

51 jaar

Zr. Maria Redemptora

102 jaar

Tinie Huppertz-Wings

85 jaar

Maria Spronck-Darding

94 jaar

Elly Pleijers-Rasing

92 jaar

Lies Boltong-Reinders

94 jaar

Jeanette Bemelmans-Corten

89 jaar

Jeu Lardinois

88 jaar

Gerda Conraads-Vreuls

70 jaar

Stientje Bezemer

89 jaar

Wies Smeets

76 jaar

Jo Laven

88 jaar

Joep van der Aa

73 jaar

Hen Leerssen

90 jaar

Jeanne Claessens-van Paridon

92 jaar

Frans Scheeren

89 jaar

José Vogt-Bröcheler

85 jaar

Berta Lennartz-Merx

93 jaar

Overledenen Ubachsberg

Overledenen Bocholtz
Jet Hanssen-Schobbers

84 jaar

Annie Souren-Souren

75 jaar

Tiny Wetzels-Ogg

92 jaar

Peter Schijns

76 jaar

Bertha Knops-Frijns

90 jaar

Hein Magermans

85 jaar

Jeuf Huppertz

89 jaar

Kaat Cools

87 jaar

Huub Ortmans

86 jaar

Ivonne Meessen-Heckmans

55 jaar

Christien Géron-Schnackers

86 jaar

Elly Vaessen-Henskens

84 jaar

Jo Baggen

81 jaar

Leo Harzon

90 jaar

Mia Eussen-Grond

86 jaar

Victor Vaessen

83 jaar

Ger Beckers

80 jaar

Marie-Louise Jorissen-Vaessen

76 jaar

Mia Hupperets-Schleijpen

98 jaar

Louis Hodiamont

80 jaar

Guus Wachelder

81 jaar

Jeu Hamers

82 jaar

Lins van Wissen

87 jaar

Tiny Schoonbrood-Bodelier

86 jaar

Jo Voncken

89 jaar

Piet Knops

89 jaar

Tony Spee-Hamers

84 jaar

Jan Hamers

80 jaar

Carolien Keulartz-Crombach

80 jaar

Zef Hamers

85 jaar

Wies Cuijpers-Meesen

87 jaar

Jan Habets

88 jaar

Zus Freij

98 jaar

Harrie Neven

74 jaar
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Bezoek onze adverteerders

Gespecialiseerd in de verzorging van dagtochten
* Vergaderingen
* Bruiloften
* Partijen
* Recepties
* Koffietafels
* Bedrijfsfeesten
* Babyborrels
* Communiefeesten

* Uitstekende locatie
* Landelijk uitzicht
* Complete verzorging
* Terras
* Parkeergelegenheid
* Geen zaalhuur
* Faciliteiten voor ouderen
en gehandicapten

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
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was, weer opgepakt en is druk doende de puntjes op de ‘i’
te zetten.

Parochienieuws Bocholtz

Er is een schitterend programma samengesteld door
dirigent Anton Kropivšek, met o.a. de Krönungsmesse van
W.A. Mozart, die Himmel Rühmen van L. van Beethoven en
Halleluja van G.F. Händel. We willen nog niet alles
verklappen…!

Classic meets Classic
‘Van uitstel komt geen afstel’

Medewerking verlenen verder: het koperkwartet van
Fanfare St. Cecilia Bocholtz onder leiding van Patrick
Spelthaen, de dames hoboïsten Janette Vincken en Isabelle
Penders van Philharmonie Bocholtz, het Limburgs
Strijkersorkest (B) en natuurlijk onze eigen solisten Anita
van de Poel-Eussen en Meggie Hacking-Frings. Aan het orgel
zit Bart van Kerkvoort. En er komt waarschijnlijk nog een
verrassing….
Na het coronatijdperk (we hopen dat dit werkelijk zo is !),
vinden wij het ook een hele eer u uit te nodigen voor deze
bijzondere uitvoering. Laten we het zien als het begin van
een nieuw cultureel leven, of een ‘terug naar het oude
normaal’, waar we met z’n allen zo naar verlangden.

Het 155-jarig jubileum (intussen het 156-jarig jubileum) van
Zangkoor St. Joseph 1865 Bocholtz gaat op zondag 31
oktober a.s. gevierd worden met een concertmis om 11.00
uur in de Parochiekerk van Bocholtz, onder de naam ‘Classic
meets Classic’. Ook is er aandacht voor het 250 ste
geboortejaar van Ludwig van Beethoven (2020) in deze
concertmis, vandaar de naamgeving ‘Classis meets Classic’.
Bovendien heeft het koor nóg een verrassing in petto, want
lid Jan Vaessen viert dan zijn, door corona eveneens
uitgestelde 80-ste verjaardag. Hij is intussen al 81 en het
koor wenst hem alvast van harte proficiat en heeft het toch
voor elkaar gekregen om hem extra in het zonnetje te
zetten tijdens het jaarlijks ‘Classic meets…..’-concert. Want
wat in het vat zit verzuurt niet én beloofd is uiteraard
beloofd!

Voor het koor is het een hele opluchting en een hele
verademing om na zo’n lange tijd nog eens gezamenlijk te
mogen en kunnen musiceren in de kerk. Wij hopen dat u dit
ook zo voelt en dat wij u mogen begroeten op deze
bijzondere laatste zondagmorgen van oktober 2021.

De Heilige Mis wordt gecelebreerd door Vicaris-generaal
Mgr. R. Maessen en kapelaan Shaiju Selestin. Zij zullen mede
geassisteerd worden door enkele bevriende oud-acolieten.
Het zal Jan bijzonder raken om op deze buitengewone
zondagmorgen, zijn familie, vrienden, kennissen en mensen
die hem een warm hart toedragen, te mogen begroeten.
“Ik zal het zeer op prijs stellen en het geeft mij de kracht om
door te gaan”, waren zijn emotionele woorden, toen hij
hoorde dat de concertmis doorgaat. Het bestuur van het
koor heeft dus de organisatie, die vorig jaar al ver gevorderd
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Praktijk voor Osteopathie
en

Kinderosteopathie
Ralf Baggen
Doctor Ottenstraat 48
6369 VP Simpelveld
voor afspraken
045-5441817
0633581038
info@fysio-schepers.nl

Doctor Ottenstr 48 - Simpelveld
voor afspraken
045-5441817
0650938824
ralfbaggen@gmail.com
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Kerkdiensten parochie Sint Remigius
Simpelveld
Zaterdag 30 oktober
Weekend
17.30

31e

zondag d/h jaar

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;
Emile van Zandvoort;
Jeanette Bemelmans-Corten (b.g.v. 90e
verjaardag) (van vrijwilligers);

Zwd. Joep van der Aa;
José Heuts-Smeets (o);
Tinie Huppertz-Wings (o);
Uit dankbaarheid;

Zondag 7 november
11.00

Vincent Hermans (o);
Jo Laven (o);
Jrd. ouders Godschalk-Prumpeler;
Jrd. Jo Kohl;

Dinsdag 9 november
19.00

Ron Blezer en overleden familie;

Donderdag 11 november
19.00

Jrd. Toos Kerckhoffs-Vaessen (o);

Zaterdag 13 november
Maandag 1 november
Allerheiligen
Kerk. zangkoor Harmonia
10.00
Jrd. Frans Zinzen;

Allerzielendienst
Heren kerk.zangkoor Harmonia
15.00

Dinsdag 2 november
18.30
Aanbidding
19.00

Jrd. Diny Schepers, tevens voor Anny
Schepers en ouders Schepers-Kessels;

Weekend 33e zondag d/h jaar
17.30
Jrd. ouders Claessens-Heuts (st);
Jrd. ouders Schmeets-Douven;

Zondag 14 november
11.00

Jrd. ouders Rikers-Bouwens (st);
Jrd. pastoor-deken Clerx (st);
Jrd. ouders Bleijlevens-Souren en Lena
Souren;
Jrd. Ger Grosjean;

Dinsdag 16 november
19.00

Voor alle parochianen;

Donderdag 18 november

Donderdag 4 november

19.00

Voor de zieken van onze parochie;

Zaterdag 20 november

19.00

Zaterdag 6 november

Weekend H.Willibrord, bisschop,
verkondiger van ons geloof,
patroon van de Nederlandse
kerkprovincie
Weekend zegening Hubertusbrood
17.30

Voor de zieken van onze parochie;

Weekend Christus, Koning van het
heelal
17.30
Zwd. Frans Scheeren;
Jrd. ouders Belleflamme-Peerboom
(st);
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Zondag 21 november
Fanfare Eendracht Huls
11.00

1e jrd. Joep Widdershoven;
Jrd. ouders Didden-Claessens (st);
Claus Dautzenberg (o);
Jrd. Leo Kohl;

Dinsdag 23 november
19.00

Voor alle parochianen;

Donderdag 25 november
19.00

Giel en Bertha Xhonneux (st);

Zaterdag 27 november

Weekend 1e zondag van de advent
17.30
Zwd. José Vogt-Bröcheler;
Jrd. Willem van den Hove (st);
Jrd. Jo Leunissen (st);
Jrd. ouders Meurers-Slüper (st);
Jrd. ouders Scheepers-Franken en
zoon Allie en jrd. ouders BaggenBisschops en kleinzoon Erik;

Zondag 28 november

Caeciliaviering
Kerk. zangkoor Harmonia en
harmonie St.Caecilia
11.00
Jrd. Sjef Bruls;
Jrd. ouders Vogt-Snackers (st);
Ouders Otto en Tieneke Lemke-Eggen
(st);
Jrd. ouders Cleuters-Claessens;
Jrd. ouders Ensink-Pisters en zoon
Joop;
Jrd. ouders Frans Noteborn en
Josephine Bergmann;
Voor de levende en overleden leden
van harmonie St. Caecilia en kerk.
zangkoor Harmonia;

Dinsdag 30 november
19.00

Voor de zieken van onze parochie;

Bezoek onze adverteerders

Kicken
Technisch Onderhoud
Centrale Verwarming, Luchtbehandeling,
Sanitair, Brandertechniek, Gas/Oliestook

Valkenburgerweg 40
6367 GW Voerendaal
Tel: 045 - 544 67 70 / Fax 045 - 544 67 71
info@kickentechnischonderhoud.nl
Lid van Uneto-Vni
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Kerkdiensten parochie St. Bernardus
Ubachsberg
Zaterdag 30 oktober

Weekend 31ste zondag d/h jaar
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-Voncken
(st.);
Elly Kaelen-Huijnen (st.);
Mayke Cobben;
Ouders Pieters-Groven;
Uit dankbaarheid voor een 90tig jarige
Gerda Kasperski;
Zef Hamers;
Mia Klinkenberg-Clermont (st.)
Ouders Sijben-Roijen (st.);
Ouders Hartmans/Koch en echtg.
Hartmans/Krings;

Zondag 31 oktober

15:00 Allerzielendienst
Waarna zegening van de graven

Woensdag 3 november
18:40 Rozenkransgebed
19:00 H. Mis

Jrd. ouders Theo Vonken-Hamers;
Voor alle levende en overleden leden
en ereleden van Schutterij Sint
Hubertus;

Woensdag 10 november
18:40 Rozenkransgebed
19:00 H. Mis

Voor de overledenen van de parochie;
Voor de slachtoffers van de
Coronapandemie;

Zaterdag 13 november

Weekend 33ste zondag d/h jaar
19:00 Caeceliafeest
Bernarduskoor
Jo Voncken (o);
Käthe Muyrers-Liermann;
Paul Hamers;
Fam. Steinbusch-Schnackers en
overige familieleden;
Jrd. ouders Eussen-Souren;
Sjef Krutzen;
Voor de leden en steunleden van GKZ
Sint Bernardus, speciaal voor de
overleden leden Jo Withag en Johan
Rosenboom en de steunleden Zef
Hamers; Jan Habets en Lies van de
Laar;

Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);
Voor de ernstig zieken van de parochie;

Woensdag 17 november

Zaterdag 6 november

Ouders Breemen-Hendriks, zonen en
dochters;
Voor alle gestorvenen van de parochie;

Weekend 2de zondag d/h jaar
19:00 Bernarduskoor
Hubertusmis Schutterij en zegening
Hubertusbrood
Zef Hamers (o);
Eugenie Schoonbrood-Kroonen;
Jrd. Jan Janssen en tevens t.i.v. ouders
Maassen-Smeets; zonen en dochters;
schoonzonen en schoondochters;
Harrie Franssen;

18:40 Rozenkransgebed
19:00 H. Mis

Zaterdag 20 november

Weekend Christus Koning v/h
heelal
19:00 Stella Bonten
Mathieu Wijnands (o);
Carolien Keulartz-Crombach (o);
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Ouders Crombach-Hundscheidt (st.);
Ouders Pieters-Groven;
Paula en Leo Heuts-Klinckenberg (st.);

Woensdag 24 november
18:40 Rozenkransgebed
19:00 H. Mis

Laten we bidden voor onze jeugd en
hen die gedoopt worden;
Voor de zieken van de parochie;

Zaterdag 27 november

Weekend 1ste zondag v/d advent
19:00 Berglijsters
Tonny Spee-Hamers (o);

Woensdag 1 december
18:40 Rozenkransgebed
19:00 H. Mis

Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);
Voor de ernstig zieken van de parochie;

Zaterdag 4 december

Weekend 2de zondag v/d advent
19:00 Stella Bonten
Carolien Keulartz-Crombach (o);
Jan Hamers (o);
Zef Hamers (o);
Leo Zinzen en Bertien Zinzen-Maassen;

Bezoek onze adverteerders
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Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere
Bocholtz
Rozenkrans
voor aanvang doordeweekse mis
18.40 uur

Zaterdag 30 oktober
19.00

Zwd. Guus Wachelder;
Jrd. Marjo Laval-Puts;
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
Ouders Vaessen-Packbier en kinderen
Elly Vaessen-Henskens en Mia Vaessen
-Bloemen en voor Roswitha Erkens;
Victor Vaessen (o);
Els Paffen-Schopen echtgenote van
Toine Huls;
Ouders Theo en Mia Eussen-Grond (o);

16.00

Allerzielendienst
m.m.v. zangkoor St. Joseph

Maandag 1 november

Allerheiligen
19.00 m.m.v. zangkoor St. Joseph
Jrd. Annie Janssen (st);
Jrd. ouders Naglé-Franssen (st);
Hein Magermans (o);
Sjef Janssen en Desirèe Wenders;
Jo Baggen (o);
Ouders Merx-Hupperets, zoon Zef en
kleinkinderen Ruud en Willem (st);
Hub Ruyl;
Ouders Zegers-Schroeders en
overleden kinderen;
Hein Vanhommerig;

Vrijdag 5 november
18.30
Aanbidding
19.00

Jrd. ouders Simons-Wijzen, zoon
Hubert en dochter Maria (st);
Mej. Derikx (st);
Ouders Vanhommerig-Schoonbrood en
kleinzoon Ruud;

Zaterdag 6 november
19.00 Ceciliaviering
M.m.v. Fanfare St. Cecilia

Zwd. Jeu Hamers;
Voor de levende en overleden leden
van Fanfare St. Cecilia;
Jrd. Lydia Einmahl (st);
Jrd. Lenie Hünen en ouders Lambert en
Maria Hünen-Huppertz (st);
Jrd. Berta Schroeders (st);
Joep en Antje van Ermingen-Salden en
zoon Jo;

Zondag 7 november
9.30

Jrd. Leo Rokka (st);
Marie-Louise Jorissen-Vaessen
( nationaal comité BocholtzSimpelveld);
Willem Merx (st);

Maandag 8 november
19.00

Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw
(st);
Leo Senden en wederzijdse ouders;

Maandag 15 november
19.00

Voor alle vrijwilligers;

Vrijdag 19 november
19.00

Ouders Senden-Janssen en ouders
Langen-Sturts;

Zaterdag 20 november
19.00

1e Jrd. ouders Johan en Gerda Hanssen
-Schobbers (st);
Jrd. ouders Winkens-Schrijvers (st);
Jrd. ouders Huppertz-Brouns;
Karel en Minie Crutzen-Juneman;

Zondag 21 november

9.30 M.m.v. zangkoor St. Joseph
Herdenkingsdienst Jo Huppertz;
Jrd. ouders Canisius-van Can (st);
Jo Vliex;

Maandag 22 november
19.00

Ter intentie van onze parochie;

Vrijdag 12 november

Vrijdag 26 november

Voor de levende en overleden leden
van Carnavalsvereniging
“Kalk aan de Books” en voor een
geslaagd seizoen;
Echtelieden Boumans-Pommé (st);
Peter Starmans;

Jrd. Finy Vogelers (st);

19.00

Zaterdag 13 november

19.00 m.m.v. Koninklijke
Philharmonie
Jubilarissendag Koninklijke
Philharmonie
Jrd. Hub van Nunspeet en zoon Jos (st);
Jrd. Tineke Blezer-Spelthaen;
Jrd. Trees Zegers;
Leo Harzon ( familie Delnoye);

Zondag 14 november
9.30

Jrd. Lea Steinbusch-Willems en Jrd.
ouders Willems-Weeren (st);
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19.00

Zaterdag 27 november
Advent gezinsviering
19.00

Zwd Piet Knops
Zwd Tiny Schoonbrood-Bodelier;
Jrd. Jo Jacobs;
Jrd. ouders Godschalk-Horbach (st);
Jrd. Chris en Mia Brauers-Pelzer (st);
Harrie en Toke Deguelle-Berkers;
Jeu Hamers (o);

Zondag 28 november
1e Advent
9.30

1e Jrd. Annie Souren;
Jrd. ouders Souren-van Hautem (st);

Maandag 29 november
19.00

Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw (st);

Bezoek onze adverteerders

Lei’s
schilderwerken
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.

Voor binnen- / buitenwerk
en onderhoud

Tel: 045-5440548
06-55168447
Quelle 24
6351 AW Bocholtz
www.lei-schilderwerken.nl

kijk voor de wekelijkse aanbiedingen op onze
website en/of facebook: Boerderijwinkel Gebr.Spee
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KRONIEK
Overleden
SIMPELVELD
28 september

Frans Scheeren

89 jaar

Irmstraat 74

6 oktober

José Vogt-Bröcheler

85 jaar

Schiffelderstraat 25

14 oktober

Berta Lennartz-Merx

93 jaar

zorgcentrum Hollehof Heerlen
Kloosterstraat

Harrie Neven

74 jaar

Bernardusplein 16

13 oktober

Tiny Schoonbrood-Bodelier

86 jaar

Overhuizenstraat 4

13 oktober

Piet Knops

89 jaar

Puntelstraat 1H

v/h

UBACHSBERG
7 oktober

BOCHOLTZ

Simpelveld

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

Gedoopt
UBACHSBERG
9 oktober

Giselle Kaelen

dochter van Gert Kaelen en Gardine Van Kan

Kerkstraat 76

17 oktober

Noud Eschweiler

zoon van Martin Eschweiler en Imke Keijssers

Op de Beek 7

Tibbe Wijckmans

zoon van Kevin Wijckmans en Jill Jongen

Op de Klinkert 8

Voerendaal

BOCHOLTZ
17 oktober

Welkom in onze Kerk!

I.v.m. de wet op de privacy kan de vermelding in deze kroniek onvolledig zijn.
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leden (helft van de bassen) is Sjef thans nog steeds
voorzitter.

Parochienieuws Ubachsberg

Het koor is onder leiding van Sjef een hechte zingende
vriendenclub geworden.

Jubilarissen Gemengd Kerkelijk
Zangkoor St. Bernardus

Sjef is op zijn rustige manier van besturen een goede
motivator voor ons koor.
Proficiat en we hopen dat je nog vele jaren voorzitter blijft.

Jan van Os 50 jaar lid
Jan is inmiddels geen onbekende. Hij heeft zijn sporen in de
zangkunst verdiend. Als jong knaapje is hij begonnen bij het
Jeugdkoor “de Berglijster” waarmee hij diverse
concertreizen naar Italië heeft gemaakt. Als je de opleiding
van Frans Voncken hebt genoten ben je wel gevormd als
zanger.
Het Bernarduskoor maakt gretig gebruik van de door Jan
opgedane kennis

Sjef Goossens 40 jaar lid
Gaan we terug in de historie dan is Sjef in 1980 lid
geworden van het toenmalige mannenkoor St. Caecilia; het
kerkkoor onder toenmalige leiding van Frans Voncken en als
voorzitter Jan Engelen.

Bij je veertig jarig jubileum heb jij het solostuk Ave Maria
gezongen. Momenteel breng jij vol vuur het Arioso (Dank
sei Dir Herr van Händel) of tijdens een begrafenis het Panis
Angelicus van Cesar Franc ten gehore.
Jan ook als hulpdirigent voor de volkszang zet jij je ieder
weekend belangeloos in. Jouw kwaliteiten, positieve
instelling en gedrevenheid is een verrijking voor ons koor.

In 1990 heeft dit koor nog het 100 jarig bestaan gevierd.
Enkele jaren later t.w. in 2000 heeft een samenvoeging
plaatsgevonden van het mannenkoor St. Caecilia met het
dameskoor Canto Vivo. Hieruit is het huidige gemengd
kerkelijk zangkoor St. Bernardus ontstaan.

Tijdens de H. Mis van 13 november a.s. wordt beide leden de
versierselen van de Gregoriusvereniging opgespeld.

Vanaf dat moment was Fred Piepers de nieuwe dirigent van
het koor en Sjef Goossens nam het voorzitterschap op zich.
Met een onderbreking van 2010 tot 2013 (perikelen omtrent
een bestuursverkiezing) en schermutselingen in de
afgelopen jaren waaronder wisseling dirigent , afhaken van
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Parochienieuws Bocholtz
Gesprek met Jan Vaessen.
Twee weken voor zijn 81 ste verjaardag hebben Jan en ik een
lang gesprek over zijn leven. Rode draad in het gesprek: zijn
passie voor de kerk, kunst, koken en iets betekenen voor
zijn omgeving, zijn naasten.
Jan is 81 jaar geleden op Hoeve Overhuizen geboren. Hij was
1 van de 9 kinderen op de grote boerderij. Van zijn moeder
heeft hij veel geleerd wat nu nog steeds van pas komt in zijn
leven. Orde is er een van en die geeft hem houvast in zijn
drukke leven. Zijn liefde voor muziek kreeg hij van zijn
moeder. Jan luistert de hele dag naar klassieke muziek. Zijn
moeder speelde viool, maar daar was geen tijd voor in het
grote gezin en het drukke boerenleven. Zijn liefde om te
koken leerde hij ook van haar. Naast koken bakte zij brood
en koek. Van jongs af aan keek hij toe en hielp mee als dat
mocht. Zijn interesse voor kunst werd ook al jong
geactiveerd. Hij heeft levendige herinneringen aan de
processies die na de oorlog weer georganiseerd werden.
Bakken zand werden gedroogd en zelf gekleurd want er
was geen geld om gekleurd zand te kopen. Het weiland
waar het rustaltaar stond of waar de processie doortrok
werd gemaaid en op weg en weiland werd zand gestrooid,
sjablonen erop gelegd en Jan vulde, samen met de andere
vrijwilligers de verschillende versieringen op met gekleurd
zand….. hij ziet het nog steeds voor zich. Zijn instelling om
anderen te helpen komt mede voort uit het gegeven dat zijn
ouders sociaal ingesteld waren. Na de oorlog hielpen zij de
omwonende buren.
Na de lagere school volgde Jan de Mulo bij de broeders op
Bleijerheide. Daarna volgde hij veel opleidingen om in de
handel en verkoop te kunnen werken.
Zijn band met de kerk in Bocholtz is in de tijd van Kapelaan
Hanneman en oud deken Wil Geurts ontstaan. In de tijd van
Mathieu Hanneman en Pastoor Delissen is dit
geïntensiveerd. Er werd orde geschapen en er kwam
duidelijkheid in waar ze stonden als parochie. Vanaf die tijd
heeft het hele kerkgebeuren hem niet meer losgelaten en
dit is zijn passie gebleven. Jan heeft zoals we in het laatste
parochieblad kunnen lezen heel veel voor de kerk gedaan.
Hij is de leider van de acolietengroep, een hechte groep. Een
acoliet staat in dienst van de liturgie, assisteert bij het altaar
en zorgt dat de dienst goed verloopt. Hij mag ook

communie uitdelen. Bij feestdagen zijn er meerdere
acolieten bij de dienst actief. In Bocholtz zijn de acolieten
niet verenigd in een vereniging of stichting zoals dat is in
respectievelijk Maastricht en Chevremont.
Versieringen met of zonder bloemen worden door Jan
verzorgd. Hij heeft hiervoor beginners en gevorderden
cursussen bloemschikken gevolgd en inmiddels jarenlange
ervaring. Hij creëert in de hele kerk meerdere, bij elkaar
passende bloemstukken. Het is altijd een eenheid. En als het
karwei af is, zal hij altijd opruimen, alles netjes achterlaten…
want zo zegt hij dat hoort er ook bij.
Door zijn nauwe betrokkenheid bij het kerkgebeuren zag hij
welke zaken aangepakt moesten worden. Jan begon dan te
bedenken en te regelen hoe hij geld bijeen kon krijgen om
reparaties te kunnen betalen of andere zaken te kunnen
aanschaffen. Zijn kookkunsten hebben hierbij een grote rol
gespeeld. Hij organiseerde diners of diners in combinatie
met een concert. Het waren geslaagde bijeenkomsten die
na aftrek van de kookingrediënten veel geld opleverden,
want Jan en zijn hulpen deden hun werk pro Deo. Het
begon met geld bijeen brengen voor koorkleding bij Wil
Geurts. Een weldadigheidsdiner voor 38 personen door Jan
en zijn hulpen verzorgd, bracht genoeg geld op om rode en
zwarte togen aan te schaffen. Bij zijn 40 jarig koorjubileum
kreeg hij geld. Dat besteedde hij aan rochetten uit Rome.
In het jaar 2000 werd de stichting steun ons parochieel
erfgoed opgericht. Deze stichting had als doel geld bijeen te
brengen om broodnodige reparaties aan het vervallen
zilverwerk uit te voeren. In2007 is deze stichting ontbonden.
Jan verzamelde vrienden uit Bocholtze verenigingen, die
belangrijke contacten hadden in de gemeenschap om zich
heen. Deze contactpersonen zorgden met hun netwerk
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Lees verder op volgende pagina

voor een goede deelname aan de georganiseerde concerten
en of diners. Zo was er in 2005 op de Plaar in Simpelveld
(toenmalig pater Damiaanklooster) een concert in de kerk
en in de eetzalen verschillende buffetten. Intussen kon het
restaureren beginnen. Behalve dat hij zorgde dat het geld
bijeen kwam, reisde hij stad en land af voor advies m.b.t. de
restauraties. Uiteindelijk kwam hij en de kerkbestuurders
terecht bij edelsmid Bert Kreijen uit Kerkrade. Dhr. Kreijen is
betrokken bij diverse edelsmeden organisaties. Indertijd lid
van de commissie zilvergilde en restaurateur van het
zilvergilde Amsterdam. Een edelsmid aangesloten bij dit
gilde past originele technieken en werkwijzen toe bij
restauraties. Er werd o.a. een kruisbeeld, kelk, ciborie en 2
ampullen van Maastrichts zilver, wierookvaten en
flambouwen gerestaureerd.
In 2007 was het restaureren van het zilver nog niet af maar
Jan was alweer gestart om geld bijeen te verzamelen om de
kerstgroep uit de kerk te restaureren. Op de wereld
ruiterspelen in Aken in 2006 had hij een stand van de firma
Schneiderwind, waar hij indertijd werkte ( en tot op heden
nog steeds mee verbonden is). Hij verkocht er drank of
goede sigaren. Ondertussen wierf hij mensen die interesse
hadden om zijn concert/diner avonden te bezoeken. De
kerstgroep was in een deplorabele staat en het was een nog
omvattender karwei dan het zilverwerk. Jan reisde met
enkele beelden naar Amsterdam, later naar België en
Duitsland om restaurateurs te vinden. Via het Domkapitel in
Keulen kwam hij in Aken terecht bij het “Franciscaner
Kloster” in de Jacobsstrasse. Ulrich Schnitzler werkte hier
als restaurateur. In dit atelier was voldoende voorraad aan
mallen van handen en gezichten. Voor de romp en
ledematen werd een geraamte gemaakt van hout, dat werd
omwikkeld met kranten en hieromheen kwam in paraffine
gedrenkte linnen stof. Er volgden 3 modelleringen van
steeds een hogere temperatuur tot het definitieve beeld
klaar was. De restaurateur droeg bij dit proces speciale
handschoenen vanwege de hoge temperatuur die erbij van
pas kwam. Later, als de beelden uitgehard waren werden ze
geverfd. De kerstgroep mag er zijn. Maar een kerstgroep
zonder schapen??? En jawel Jan informeerde naar de prijs
van nieuwe houten schapen. In Oberammergau werkte
Gunter Gurke als houtsnijwerker. Maar een schaap was erg
duur. En één schaap zou ook niet uitzien bij de hele
kerstgroep. Er werd een deal gesloten voor een aangepaste
prijs… maar er moest ook gekookt worden. 3 Avonden op
de boerderij van zijn broer Jo, met vrijwillige medewerking
van muzikanten van het orkest van Andre Rieu, o.a. Ruud
Merx met zijn muziekvrienden en vele gasten die Jan bij de
ruiterspelen geworven had. Geniaal. Tien schapen telt de

kerstgroep nu en inmiddels is er ook een kameel bij. De
concerten met beroemde artiesten kon hij organiseren
omdat hij via zijn werk bij Cremium bij de vakgroep
grammofoonplaten zat. Hij ontmoette hier mensen die over
de omzet van grammofoonplaten gingen en zo ontmoette
hij ook veel artiesten die hij dan uitnodigde voor zijn goede
doelen.
Jan vertelt aan een stuk door…… Hij geniet nu nog van de
herinneringen aan deze avonden. Tot nu toe heeft hij altijd
als hij zag dat iets nodig was, alles op alles gezet om het te
kunnen realiseren. Hij heeft het steeds graag gedaan, heeft
er geen spijt van.
Jan heeft een mooi leven gehad. Dat hij door corona vorig
jaar zijn 80ste verjaardag niet kon vieren was een grote
teleurstelling voor hem. Daarom wordt dit jaar zijn 81 ste
verjaardag gevierd. Met zijn familie, die hem zeer dierbaar is
én op zondag 31 oktober in de feestmis met de Bocholtzer
gemeenschap. Een belangrijke dag voor Jan. Hij sluit af met
de woorden: het belangrijkste in zijn leven is vanuit zijn hart
mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben. En dat
heeft hij voor de kerk en de Bocholtzer gemeenschap
steeds gedaan en blijft hij doen.
De afbeeldingen zijn genomen uit het programmaboekje van

“Concerto par l’argento”, Bocholtz 2003

Pagina 18

Pagina 19

Zegening Hubertusbrood Simpelveld en
Ubachsberg

ADRESSEN
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

In het weekend van 6 en 7 november wordt in de kerk van
Simpelveld het Hubertusbrood gezegend en in Ubachsberg
op 6 november om 19.00 uur (Hubertusmis met Schutterij).
U kunt uw eigen brood meenemen (ingepakt met uw naam
erop) en voor de mis bij het altaar op een tafeltje neerleggen
ter zegening.
Zegening van brood is zowel een lofprijzing van de Heer,
alsook een bede om Gods gaven voor het leven en ook een
aansporing om aandacht te schenken aan de noden van onze
medemensen.

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
Bocholtz:
Dhr. Jo Steinbusch
Ubachsberg: Dhr. Jan Driessen

T: 045-544 20 06
T: 045-544 45 77
T: 045-575 28 86

Volgende uitgave 26 maart. Inleveren kopij tot 15 maart.
Opgeven van misintenties is mogelijk tot 19 maart.

COLOFON

Volgende uitgave 30 november. Inleveren kopij tot 19 november.
Opgeven van misintenties is mogelijk tot 23 november.
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.
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