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Voedselbank 
WELLICHT EEN OVERBODIGE VRAAG, MAAR….. 

DOET U WEER MEE AAN DE TRADITIONELE 

DECEMBERACTIE TBV DE VOEDSELBANK ??? 

In de week van maandag 06 tot en met zaterdag 

11 december stelt de parochiële werkgroep 

“Ondersteuning Voedselbank” u weer in de 

gelegenheid om uw traditionele bijdrage t.b.v. de 

Voedselbank Limburg Zuid te verzorgen.  

Waar kunt u terecht: 

In de drie parochiekerken, dagelijks van 12.00-16.00 uur, 

voor het afgeven van lang houdbare voedselproducten (zie 

onderstaand boodschappenbriefje als leidraad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 december staat er van 09.00 – 

17.00 uur een speciale stand bij Plusmarkt Schouteten, waar 

u lang houdbare producten (zie bovenstaand 

boodschappenbriefje als leidraad) kunt kopen en bij het 

verlaten van de supermarkt kunt afgeven. 

Een financiële bijdrage, die u in de speciale 

collectebussen kunt deponeren. 

Een donatie via  

NL23 RABO 0114.6375.39 tnv Voedselbank 

Limburg Zuid, ovv Donatie actie Simpelveld 

NL15 RABO 0147.5993.50 tnv Kerkbestuur St. 

Remigius, ovv Donatie tbv Voedselbank 

 

Houd u er svp rekening mee dat producten vooral LANG 

HOUDBAAR moeten zijn en zeker niet aan bederf onderhevig. 

Hoe goed uw bedoeling ook is. 

We spreken met de voedselbank af, dat niet alleen met kerst 

iets extra’s aanwezig is, maar dat ook hun buffer voor de 

komende maanden kan worden aangevuld. 

Tot slot……  

We blijven blij met veeeeeel DE-punten…. We zamelen volle 

Plus-zegelboekjes in……. Ook losse Plus-zegels en 

actiezegels voor de gratis productendoos zijn welkom….. 

Wij plakken ze voor u op en leveren ze in! 

Deze kunt u alleen op vrijdag 10 en zaterdag 11 december 

inleveren bij het innamepunt in de Plusmarkt óf deponeren 

in de brievenbus van één van de parochiekantoren ! 

De vrijwilligers die deze actie ondersteunen zien u tijdens de 

actiedagen graag met uw bijdrage in de Parochiekerken van 

Bocholtz, Simpelveld, Ubachsberg of in de Plusmarkt in 

Simpelveld en helpen u 

graag verder. 

Dank jullie wel ! 

december 2021 - 8e jaargang no. 96 

SUGGESTIES 
BOODSCHAPPENBRIEFJE 

aardappelpuree 

kookpudding 

koffie/thee 

cervelaatworst aan een stuk 

suiker 

zoet beleg 

rijst 

potjes babyvoeding 

potjes fruithapjes (baby/peuter) 

blikgroenten 

spliterwten, bonen, linzen 

blikjes vis, paté, tomatenpuree enz. 

blikjes smac, ham, knakworst, enz. 
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 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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Net als andere jaren organiseert Adventsactie ook dit jaar 

de Adventsactiecampagne. Dit jaar staat de campagne in 

het teken van zorg voor moeder en kind rondom de 

zwangerschap. 

Hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders en 

jonge kinderen: in 2019 was de kindersterfte gedaald tot het 

laagste punt ooit. Bij moeders daalde het aantal 

sterfgevallen met meer dan een derde ten opzicht van 1990. 

Het helpt dus enorm deze kwetsbare groep te steunen met 

concrete hulp en dat geeft hoop!  

Onvoldoende toegang tot zorg 

Maar nog altijd halen er jaarlijks ongeveer 5,2 miljoen 

kinderen hun vijfde verjaardag niet door bijvoorbeeld 

malaria of diarree en overlijdt er iedere twee minuten een 

moeder in het kraambed. Wereldwijd hebben miljoenen 

vrouwen nog altijd onvoldoende toegang tot goede zorg. 

Zwangerschapsbegeleiding in de Gazastrook  

In de Gazastrook steunt Adventsactie een medisch team dat 

zwangere vrouwen begeleidt voor wie de medische post te 

ver weg is. In de parochiefederatie De Pelgrim willen we 

graag dit project ondersteunen. 

Veel zwangere vrouwen in de Gazastrook hebben dringend 

behoefte aan goede zorg rondom hun zwangerschap en 

bevalling. Het doel van het project is om zwangere vrouwen 

in het Wadi Al Salga-district medische zorg te bieden en om 

de gezondheid van moeders en jonge kinderen te 

verbeteren. In het gebied is geen medisch centrum en veel 

zwangere vrouwen moeten naar een ander district reizen 

om medische zorg te krijgen. De meeste gezinnen kunnen 

zich de reiskosten en de medische behandelingen echter 

niet veroorloven en krijgen dus geen enkele medische 

ondersteuning tijdens en na hun zwangerschap. De lokale 

caritasorganisatie Caritas Jeruzalem voert het project uit. 

Meer informatie, zie www.vastenactie.nl/projecten/zorg-

tijdens-de-zwangerschap-in-de-gazastrook. Op deze 

webpagina vindt u ook een knop om een donatie over te 

maken. 

Help Adventsactie de projecten te ondersteunen. Doneer 

aan Adventsactie: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. 

Adventsactie, Den Haag. Of doneer uw gift in de collectebus 

in een van de drie kerken. U kunt uw bijdrage ook 

overmaken via de digitale collectebus van Parochiefederatie 

De Pelgr im, https: / /vastenactie.digicollect .nl/

parochiefederatie -de-pelgrim-s impelveld-bocholtz-

ubachsberg.  

Door bijgaande QR-code te scannen, komt u eenvoudig bij 

die collectebus. 

 

http://www.vastenactie.nl/projecten/zorg-tijdens-de-zwangerschap-in-de-gazastrook
http://www.vastenactie.nl/projecten/zorg-tijdens-de-zwangerschap-in-de-gazastrook
https://vastenactie.digicollect.nl/parochiefederatie-de-pelgrim-simpelveld-bocholtz-ubachsberg
https://vastenactie.digicollect.nl/parochiefederatie-de-pelgrim-simpelveld-bocholtz-ubachsberg
https://vastenactie.digicollect.nl/parochiefederatie-de-pelgrim-simpelveld-bocholtz-ubachsberg
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 * 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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Zo komen we aan de adventskrans 

Veel gebruiken en tradities in de kerk zijn eeuwenoud. 

Sommige hebben een heel diepgaande betekenis, andere 

zijn om meer praktische redenen ontstaan. De adventskrans 

is er zo een. De traditie om op een groene krans kaarsjes te 

zetten, is nog geen 200 jaar oud en eigenlijk een 

protestantse uitvinding. 

In het begin van de 19e eeuw leefden in de omgeving van 

Hamburg veel gezinnen in armoede. De predikant Johann 

Hinrich Wichern trok zich het lot van deze kinderen aan. In 

een boerenschuur ving hij hen op, gaf ze te eten en zorgde 

dat ze onderwijs kregen. In de weken voor Kerstmis stelden 

ze hem  steeds dezelfde vraag: wanneer is het Kerstmis? Om 

de tijd van de Advent voor de kinderen zichtbaar te maken 

bedacht hij in 1839 de adventskrans. 

Met behulp van een wagenwiel met negentien rode en vier 

witte kaarsen maakte hij de eerste adventskalender. Iedere 

dag werd er één rode kaars aangestoken en op elke zondag 

één witte kaars. Zo wisten de kinderen iedere dag hoeveel 

nachten ze nog moesten slapen voordat het Kerstmis was. 

Pas in 1860 bedekte Wichern het wiel met dennentakken, 

omdat de naalden hem deden denken aan de doornenkroon 

op het hoofd van Jezus. Zo werd de adventskrans tevens 

verwijzing naar Pasen. 

Uit het grote wiel is langzaam de adventskrans ontstaan die 

wij nu kennen: een groene krans met vier kaarsen en een 

rood lint als tekens van leven, liefde en hoop op licht. Elke 

zondag van de Advent wordt er één kaars meer 

aangestoken. Het wordt steeds lichter, totdat met Kerstmis 

het volle licht van de geboorte van Christus mag stralen. 

Belangrijke mededeling kerkbestuur! 

Gezien de beperkte aanwezigheid van priesters en 

mogelijke vervangers, heeft het kerkbestuur besloten 

voorlopig gedurende het eerste kwartaal van 2022 over te 

gaan tot 1 H. Mis per kerk per weekend. 

Dit betekent : 

Ubachsberg  H. Mis op  zaterdag om 17.30 uur 

Bocholtz  H. Mis op  zaterdag om 19.00 uur 

Klimmen  H. Mis op  zondag om 9.30 uur 

Simpelveld  H. Mis op  zondag om 11.00 uur 

We rekenen op uw begrip. 

Digitaal kaarsje 
Ontsteek een digitaal kaarsje via onze website www.de-

pelgrim.nl 

Op onze website kunt u ook digitaal een kaarsje aansteken. 

Het kaarsje brandt 9 dagen. Een kaarsje aanmaken is gratis. 

U kunt een gebedsintentie erbij schrijven. Daar bidden we 

dan ook voor in de wekelijkse kerkdienst. Kijk snel op onze 

home page. 

Het parochieblad voor Kerst, Nieuwjaar en voor 
de maand januari verschijnt op 21 december. 

Kopij inleveren vóór 10 december. 

Misintenties opgeven tot uiterlijk 14 december. 

http://www.de-pelgrim.nl
http://www.de-pelgrim.nl
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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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Bisschoppen voeren anderhalve-metermaatregel en 
mondkapjes opnieuw in 
De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal 

coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te 

passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens 

vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve 

meter afstand te houden en een mondkapje te dragen 

wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de 

kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven 

de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie 

en thuisblijven bij klachten. 

Zingen 

Koren wordt nadrukkelijk aangeraden om alleen te 

repeteren in grote ruimtes waar voldoende geventileerd 

kan worden. Ook voor het zingen tijdens de vieringen geldt 

dat er goed geventileerd moet kunnen worden en dat 

koorleden net als de andere aanwezigen onderling 

tenminste anderhalve meter afstand moeten houden. 

Verder gelden voor repetities die niet in een kerk 

plaatsvinden, de regels voor koorrepetities van de overheid. 

De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende 

tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig 

zal blijken. 

Respectvolle omgang 

De bisschoppen hebben eerder al iedereen opgeroepen om 

zich te laten vaccineren. Tegelijk willen zij aan alle gelovigen, 

gevaccineerd en niet-gevaccineerde, vragen om respectvol 

met elkaar om te blijven gaan. De bisschoppen beseffen dat 

zij opnieuw een beroep doen op de bereidwilligheid van alle 

betrokkenen in de parochies, waaronder vele vrijwilligers 

die helpen bij het implementeren van de 

voorzorgsmaatregelen. Zij zijn dankbaar voor deze inzet en 

hopen en bidden dat een gezamenlijke inspanning de 

beoogde effecten zal hebben ten behoeve van de 

gezondheid van alle mensen en met name de meest 

kwetsbare mensen in onze samenleving 

 

 

 

 

 

 

 

Heilige Missen met Kerstmis  
Kerkdiensten voor de komende feestdagen zijn onder 

voorbehoud. 

Als gevolg van diverse Coronabeperkingen en menskracht 

vervallen op kerstavond de kerstvieringen met kerstspel. 

Door de anderhalve meter afstand zijn de zitplaatsen in 

onze kerken beperkt. 

Op basis van de beperkende maatregelingen zullen we met 

de komende feestdagen overgaan tot reservering van 

plaatsen. VOL = VOL 

Reserveringen zullen plaatsvinden via de parochiekantoren 

binnen de eigen parochies. Reserveren is mogelijk vanaf 14 

december. 

Simpelveld  

24 december  Kerstavondviering  19.30 uur 

25 december  1ste Kerstdag  11.00 uur 

26 december  2de Kerstdag  9.30 uur 

31 december  Oudejaarsdag  17.30 uur 

Nieuwjaarsdag geen H. Mis 

Bocholtz  

24 december  Nachtmis  24.00 uur 

25 december  1ste Kerstdag  11.00 uur 

26 december  2de Kerstdag  11.00 uur 

31 december  Oudejaarsdag geen H. Mis 

Nieuwjaarsdag   11.00 uur  

waarna Nieuwjaarsreceptie voor de hele federatie (o.v.b.) 

Ubachsberg  

24 december  Kerstavondviering  20.30 uur 

25 december  1ste Kerstdag  9.30 uur 

26 december  2de Kerstdag  11.00 uur 

31 december  Oudejaarsdag  19.00 uur 

Nieuwjaarsdag  geen H. Mis 

Vanaf eerste kerstdag tot en met oudejaarsdag is de kerk  

overdag geopend voor een bezoek aan de kerststal en een 

moment van bezinning. In de kerk kunt u in een sfeervolle 

omgeving langs diverse kersttaferelen lopen. De 

openingstijden staan in het volgende parochieblad vermeld. 
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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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GESPREK MET JOS HAMERS 
 

Jos Hamers uit Ubachsberg is al heel wat jaren vrijwilliger bij 

de parochie. Ooit begonnen bij de  Bernardusparochie. Zijn 

vader was daar vrijwilliger en Jos vond het leuk om hem 

hierbij te helpen en op deze manier iets te betekenen voor 

de gemeenschap. Zo heeft hij taken van zijn vader 

overgenomen en geleidelijk aan zijn eigen taken uitgebreid.  

Inmiddels niet meer alleen voor Ubachsberg maar voor het 

hele cluster ( Bocholtz. Simpelveld en Ubachsberg). Tevens 

was Jos 9 jaar lid van het kerkbestuur. Tijdens die periode 

was hij ook vrijwilliger. 

Jos coördineert o.a. het werk van een groep vrijwilligers, 

voert diverse onderhoudswerkzaamheden uit, heeft 

deelgenomen aan  de werkgroep bouwcommissie, en aan 

de werkgroep “kaalslag kerkhoven”, maar benadrukt met 

klem dat hij samen met de groep overlegt en meewerkt bij 

de activiteiten.  

In het verleden heeft hij in Ubachsberg in de kerk onder 

andere aan de glaswand meegewerkt en buiten het 

kerkplein, het nieuwe gedeelte van het kerkhof en de 

absoute gerenoveerd. Bij de herinrichting en het onderhoud 

van de 3 pastorietuinen was en is hij betrokken, evenals bij 

de kerkhoven van Ubachsberg en Bocholtz. Een groot 

project is nu de renovatie van het kerkhof in Bocholtz. 

Samen met de vrijwilligers en het kerkbestuur is een nieuwe 

opzet van het kerkhof gemaakt. Daar wordt nu aan 

gewerkt. Het onderhoud verloopt via een vast patroon en 

geleidelijk aan wordt het kerkhof opgewaardeerd: samen 

met de groep vrijwilligers van het kerkhof wordt aan de 

nieuwe opzet gewerkt. De besproken plannen worden 

uitgewerkt. Er is gefaseerd gestart en na 1 november volgen 

grote werkzaamheden op het kiezelgedeelte van het 

kerkhof. De absoute plaats komt nog aan de beurt en in het 

voorjaar volgt het grasgedeelte. 

Binnenkort worden de kerststallen weer opgebouwd in de 

drie kerken. Op Ubachsberg  werkt Jos hieraan mee. Hij 

bespreekt met het kerkbestuur en de vrijwilligers hoe de 

kerststal er gaat uitzien. De ideeën van de vrijwilligers 

worden besproken en taken en activiteiten rondom het 

opbouwen worden verdeeld. 

Het belang van contact met de vrijwilligers onderstreept Jos 

steeds weer. Zonder vrijwilligers ben je nergens. In onze 

samenleving zijn vrijwilligers onmisbaar. Onbetaald en  

zonder eigen belang verrichten zij veel werk. Het is een 

uitdaging voor Jos om mensen te motiveren om mee te 

doen, om vrijwilliger te zijn. 

Niet alleen bij de kerststal of 

bij de vrijwilligers van het 

kerkhof, ook bij het 

koffiedrinken na de mis, de 

bijeenkomsten na de 

processie of bij de 

kerstwandeling. Door deze 

contacten betrek je mensen 

bij het parochiegebeuren en 

werk je samen aan het reilen 

en zeilen van deze 

gemeenschap. Voor 100% 

staat Jos achter deze functie. 

Redactie mevr. Jos Henssen. 
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Valkenburgerweg 40 

6367 GW Voerendaal 

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

info@kickentechnischonderhoud.nl  

Lid van Uneto-Vni 

Kicken 

Technisch Onderhoud 
Centrale Verwarming, Luchtbehandeling, 

Sanitair, Brandertechniek, Gas/Oliestook 

mailto:info@kickentechnischonderhoud.nl
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Donderdag 2 december 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 

Zaterdag 4 december 
Weekend 2e zondag van de Advent 
Weekend deurcollecte 
Adventsactie 
17.30 
Jrd. ouders Johan en Betty Lauvenberg
-Snakkers (st); 
Tinie Huppertz-Wings (o); 
Jrd. Ad Dikmans; 

Zondag 5 december 
11.00 
Zwd. Berta Lennartz-Merx; 
Walter Blumenstein (st); 
Uit dankbaarheid; 

Dinsdag 7 december 
18.30 
Aanbidding 
19.00 
Voor alle parochianen; 

Donderdag 9 december 
19.00 
José Heuts-Smeets (o); 
Jrd. ouders Talaga en zoon Valentijn; 

Zaterdag 11 december 
Weekend 3e zondag van de advent 
17.30 
Jrd. Zef Hamers (st); 
Jrd. echtp. Lousberg-Brassé (st); 
Jrd. Herman Schutz en Maria Schutz-
Kersten (st); 
Lei Dautzenberg (o); 
Jrd. ouders Wings-Frusch (st); 
Jo Leunissen en Sjeng Otten (nms. 
kapel Sterre der Zee) 

Zondag 12 december 
11.00 
1e jrd. Lies Franssen-Wings; 
1e jrd. Coba Spelthaen-van der Smissen 
(o); 
Jrd. echtp. Jef Ploumen en Mia 
Ploumen-Vaessen (st); 
Jrd. ouders Spronck-Hacking; 

Jrd. ouders Gerets-Vijgen tevens voor 
Pierre en Liza Vijgen; 

Dinsdag 14 december 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 

Donderdag 16 december 
19.00 
Jrd. Jan Bosch; 

Zaterdag 18 december 
Weekend 4e zondag van de advent 
17.30 
Jrd. echtp. Godschalk-Knops (st); 
Jrd. Yvonne Ruminski-Vromen; 

Zondag 19 december 
11.00 
Zwd. Piet Bardoul; 
1e jrd. Sjef Mullenders (o) 
1e jrd. Emile van Zandvoort; 
Jrd. ouders Beckers-Vliex (st); 
Elly Rasing-Pleijers (o); 
Jeu Lardinois (o);    
Jrd. Maria Voncken-Ploumen; 
Wiel Donners; 

Dinsdag 21 december 
19.00 
Echtp. Huveneers-van Ophoven (st); 

Donderdag 23 december 
19.00 
Voor alle parochianen; 

Zaterdag 24 december 
Kerstavondviering 
19.30 
Ambrosius Vincken en ouders Vleugels
-Mertens; 
Jo Vleugels (nms. echtg. en kinderen); 
John Stultjes en overl. familieleden 
Stultjes en Vleugels; 

Zondag 25 december 
1e kerstdag 
11.00 
Jrd. ouders Jeanny en Jo Dautzenberg-
Schiffelers (st); 
Jo Leunissen (st); 

Sjef Frijns; 
Joep Meijers tevens voor grootouders 
Meijers en grootouders Vleugels; 
Maria Spronck-Darding (o); 
Jan en Dienie Coerver-Vliegen en zoon 
Ralf; 
Ouders v.d. Linden-Pluijmaekers zoon 
Jozef en kleindochter Vivian; 
Ouders Houppermans-Vijgen en overl. 
familieleden; 
Louis Ritzerfeld; 
Ouders Bisschops-Otten en zoon John; 
Sjeng en Harrie Otten; 
Jrd. Sjef Houben en zn, tevens voor 
ouders Houben-Ploumen en ouders 
Maas-Pricken en fam.; 
 

Zondag 26 december 
2e kerstdag 
H. Familie Jezus Maria en Jozef 
9.30 
Piet Juneman en wederzijdse ouders; 
Thea en Michel Dreuw en kleinzoon 
Bart; 
Don Grosjean en wederzijdse familie; 
Ouders Joosten-v.d. Waarsenburg 
dochter Marianne en zoon Theo; 
 

Dinsdag 28 december 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 
 

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

Vrijdag 31 december 
Oudejaarsdag 
17.30 
Voor alle parochianen; 
 

Zaterdag 1 januari 
Geen H.Mis 

Kerkdiensten parochie Sint Remigius 
Simpelveld 
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Woensdag 1december 
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); 
Jrd. Zef Borghans en Gerda 
Borghans-Huntjens en tevens voor 
hun kleinzoon Loek Borghans; 
Ouders Leo Zinzen en Bertien 
Zinzen-Maassen; 
Ouders Franssen-Vliegen; dochter 
Fieny en de zonen Sjeng, Harrie, 
Ben en Leo (st.); 
  
 

Woensdag 8 december 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 H. Mis 

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

Zaterdag 11 december 
Weekend 3de zondag v/d advent 
19:00  G.K.Z. St. Bernardus 

Mathieu Wijnands (buurt 
Hunsstraat) ; 
 

Woensdag 15 december 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 H. Mis 

Voor alle gestorvenen van de 
parochie; 

Zaterdag 18 december 
Weekend 4de zondag v/d advent 
19:00 Stella Bonten 

Jrd. Eugenie Schoonbrood-Kroonen; 
Jan Hamers en Louis Schoonbrood; 
Jrd. Math. Vaessen en Fieny 
Vaessen-Schneiders; 
Ouders Senden-Sauren; 
Ouders Herberichs-Conjaerts (st.); 
Fam. Schneiders-Rouwette; 
 

Woensdag 22 december 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 H. Mis 

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

Kerstavond 24 december 
20:30 Nachtmis 
G.K.Z. St. Bernardus. 

Ouders Louis Wijnands en Johanna 
Wijnands-Groven en voor 
schoondochterTonie Wijnands-
Habets; 
 

25 december 
Eerste Kerstdag  
9:30 H. Mis 

1ste Jrd. Jo Voncken; 
Zef Hamers (o); 
Mevrouw Geraedts-Bartholomé en 
zoon Hein; 
Ouders Pieters-Groven; 
 

26 december 
Tweede Kerstdag  
11:00  H.Mis 

1ste Jrd. Tonny Spee Hamers; 
Felicie Crombach-Borghans; 
Ouders Kreutz-Kroese; 
Ouders Hutschemaekers-Schins en 
ouders Marell-Coenen en kinderen; 
 

Woensdag 29 december 
18:40 Rozenkransgebed  
19:00 H. Mis 

Voor de ernstig zieken van de 
parochie; 
 

31 december 
Oudejaarsavond  
19:00 Berglijsters 

Voor de zieken van de parochie; 
Voor alle gestorvenen van 
afgelopen jaar; 
 

Nieuwjaar 1 januari 
Geen H. Mis 
 
 

Woensdag 5 januari 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 H. Mis 

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

Kerkdiensten parochie St. Bernardus 
Ubachsberg 
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KRONIEK 

 
 
 
 
 
 

SIMPELVELD 
 

5 november Lies Rameckers-Dautzenberg 95 jaar Huize St. Anna Welten 
 
6 november Piet Bardoul 81 jaar Parc Imstenrade, Heerlen 
 
20 november Tiny Knubben-Lecoeur 97 jaar zorgcentrum Oranjehof Heerlen 
 
21 november Loes de Vries-Bekkers 94 jaar Brewersstraat 8 
 
 
 
 
BOCHOLTZ 
 

25 oktober Trautje Maassen-Knops 95 jaar Hoeve Overhuizen  
 
27 oktober Jean Kleijnen 98 jaar zorgcentrum Firenschat, Kerkrade 
 
5 november Herman Dortants 87 jaar Baneheiderweg 64 a 
 
Dat onze overleden dierbaren mogen verrijzen tot nieuw en eeuwig leven ! 

Overleden 

 
 
 

 
SIMPELVELD 
 
24 oktober Yves Dautzenberg zoon van Tim Dautzenberg en Rachelle Dautzenberg-de la Haije   
     St. Remigiusstraat 28 
 
 
 
BOCHOLTZ 
 

23 oktober Nick van den Bos zoon van Willem van den Bos en Tamara van den Bos-Heyenrath  
    Dr. Nolenstraat 10a 
 
23 oktober Lieke van den Bos dochter van Willem van den Bos en Tamara van den Bos-Heyenrath  
    Dr. Nolensstraat 10a 
 
 
 
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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Vrijdag 3 december 
18.30 
Aanbidding 
19.00 
Uit dankbaarheid aan de H. Antonius 
voor verkregen kracht en zegen in 
moeilijke tijden; 
 
 

Zaterdag 4 december 
19.00 
Jrd. ouders Donners-van Putten (st); 
Jrd. Marjo Lux-Zinzen; 
Marijke Franssen-Lenz; 
 
 

Zondag 5 december 
9.30 
Jrd. Math en Thecla Huppertz-
Höppener (st); 
 
 

Maandag 6 december 
19.00 
Voor een krachtvolle advent; 
 

Vrijdag 10 december 
19.00 
1e Jrd. Peter Schijns; 
Jrd. ouders van Loo-Hendriks (st); 
 
 

Zaterdag 11 december 
19.00 
Zwd. Jean Kleijnen; 
1e Jrd. Bertha Knops-Frijns; 
Jrd. Liesje Clignet (st); 
Jrd. Lisa Huppertz en Leo Huppertz; 
Jrd. ouders Vanweersch-Beckers; 
Jrd. Louise Schijen-Vanweersch (st); 
Leo Harzon (o); 

Zondag 12 december 
9.30 
Jrd. Desirèe Wenders en Sjef Janssen; 
 

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

Vrijdag 17 december 
19.00 
Martin Hamers en wederzijdse ouders; 
 
 

Zaterdag 18 december 
19.00 
Ouders Jo en Finy Bertram-Duizings; 
Jeu Hamers (o); 
Karel en Minie Crutzen-Junemann; 
 

Zondag 19 december 
9.30 
Jrd. ouders Senden- de la Rosette (st); 
 

Maandag 20 december 
19.00 
Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw 
(st); 
 

Vrijdag 24 december 
18.15  
GÉÉN H. MIS 
 
24.00 Nachtmis 
Ouders Jongen-Plessen; 
Ouders Louis en Gerda Hodiamont-
Grond; 
Marjo Lux-Zinzen; 
 

Zaterdag 25 december 
1e Kerstdag  
11.00 
Ouders Loneus-Hamers, broer Peter en 
echtgenoot Wim Scheepers; 

Els Paffen-Schopen echtgenote van 
Toine Huls; 
Sjef Janssen en Desirèe Wenders; 
Jo Vliex; 
Jo Baggen (o); 
Jo Jacobs; 
Hub Ruijl; 
Stephan Hassert; 
Pierre Keulders; 
Ouders Deckers-Meessen, zoon Jan en 
schoonzoon Frans; 
Hein Vanhommerig; 
 

Zondag 26 december 
2e Kerstdag 
11.00 
Jrd. ouders Bessems-Keijdener (st); 
Ouders Thewissen-Höppener ; 
Familie v.d Linden-Höppener; 
Elly Vaessen-Henskens (o); 
Christien Géron-Schnackers (o); 
Ouders Theo en Mia Eussen-Grond (o); 
Marijke Franssen-Lenz, Wiel Lenz en 
echtp. Lenz-Rhoen en overleden 
kinderen; 
Ouders Schoonbrood-Vliegen; 
Dhr. Sjeng Habets (st); 
Echtp. Rokka-Höppener (st); 
Ger Heckmans; 
Ouders Weijers-Schlijpen, kinderen en 
kleinkinderen; 
Ouders Vaessen-Packbier en kinderen; 
Giel en Tiny van Loo; 
Grootouders Grond-Schoonbrood; 
Martin Vanhommerig; 
Mia Kaubo-Kaelen; 
 

Maandag 27 december 
19.00 
Zwd Herman Dortants; 
 

Vrijdag 31 december 
19.00 
GEEN H. MIS 

Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere 
Bocholtz 

Rozenkrans 
voor aanvang doordeweekse mis 

18.40 uur  
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Ziekencommunie met de kerst 

De kerstcommunie wordt rondgebracht op vrijdag 17 

december of volgens afspraak. 

Wie niet op onze maandelijkse lijst staat, maar toch graag 

de communie met kerst wilt ontvangen, kan contact 

opnemen met het Centraal Parochiekantoor te Simpelveld: 

Tel. 045 544 18 18. 

Opgelet: Op de 1e vrijdag van december en de 1e vrijdag van 

januari vervalt de Communie aan huis! 

Opbrengst collecte 

In het weekend van 23 en 24 oktober is in onze parochies 

gebeden en gecollecteerd voor de wereldkerk op 

Wereldmissiezondag. 

De totale opbrengst in onze parochies bedroeg € 493,49. 

Hartelijk dank voor uw donaties 

Begraafplaats Ubachsberg, 
In verband met het ruimen van graven zijn er op het kerkhof 

te Ubachsberg open plekken ontstaan. Op grond hiervan 

het vriendelijk verzoek om niet op de open plekken te lopen 

maar gebruik te maken van de bestaande paden. 

 

De grond van de open plekken is namelijk erg drassig en kan 

tot onveilige situaties leiden. 

Kerkbijdrage 
Elk jaar wordt in januari aandacht gevraagd voor de 

instandhouding van onze kerken. 

 

Parochies moeten immers zelf in hun onderhoud voorzien. 

Alleen de instandhouding van monumentale gebouwen 

geniet rijkssteun, maar salarissen, benodigdheden, licht en 

gas en talloze andere uitgaven moeten door de parochianen 

worden opgebracht. 

 

Heeft u nog gedacht aan de kerkbijdrage ? Het jaar 2021 

loopt zo langzamerhand naar zijn einde. Zoals elk jaar willen 

we u daarom weer attenderen op het voldoen van de 

Kerkbijdrage voor dit lopende jaar. Heeft u uw bijdrage al 

overgemaakt? Dan hartelijk dank daarvoor. Nog niet 

overgemaakt? Mogen wij dan toch nog rekenen op uw 

bijdrage voor dit jaar? 

 

Alvast hartelijk dank !! 
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Parochie onderscheiding voor Jan 
Vaessen 
Groot feest in de Sint Jacobus de Meerdere kerk te Bocholtz 

op zondag 31 oktober.  

Jan Vaessen ontving de “Acte van Parochiële Verdienste” 

voor zijn jarenlange, uitzonderlijke en gepassioneerde inzet 

voor onze parochiegemeenschap. Naast zijn 

vrijwilligerswerk (o.a. bloemversiering, kerststalbouw, leider 

acolietencollege, klein onderhoud in en rondom de kerk, 

koorlid) heeft Jan de afgelopen jaren zich d.m.v. allerlei 

acties (o.a. zelf overheerlijke diners bereiden en 

uitserveren) verdienstelijk gemaakt voor de restauratie van 

het kerkzilver en de realisatie van nieuwe glas-in-loodramen 

voor de Jacobuskerk.  

Zondag 31 oktober overhandigde hij opnieuw een cheque 

van maar liefst €3.000,- aan het kerkbestuur voor geheel 

nieuwe tapijten voor het priesterkoor. In een feestelijke en 

muzikaal zeer hoogstaande eucharistieviering werden de 

nieuwe rode lopers door vicaris-generaal Mgr. René 

Maessen plechtig ingezegend. Omdat Jan reeds eerder alle 

voor hem beschikbare kerkelijke en burgerlijke 

onderscheidingen mocht ontvangen, werd hem eervol de 

parochiële onderscheiding toegekend b.g.v. zijn door 

corona uitgestelde 80e verjaardagsviering, samen met het 

bronzen parochiebeeld van verbondenheid.  

Beste Jan, namens heel de parochiegemeenschap: van harte 

proficiat en dank voor alles. Dat je nog lang veel vreugde 

mag vinden in je dienstwerk voor onze kerk. 

 

Pastoor, kapelaan en kerkbestuur. 

Parochienieuws Bocholtz 
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Caeciliafeest zangkoor Harmonia in 
2021 
 

Het jaarlijkse Caeciliafeest was vorig jaar onmogelijk en dit 

jaar moesten we dat in afgeslankte vorm vieren als gevolg 

van de nieuwe Corona maatregelen.  

 

Er lagen plannen om de H. Mis samen met Harmonie St. 

Caecilia en zangkoor Harmonia op te luisteren en 

aansluitend onze jubilarissen van vorig en dit jaar te 

huldigen. Na de laatste maatregelen van onze regering was 

dat helaas niet mogelijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om onze jubilarissen niet in de kou te laten staan werd de H. 

Mis van zondag 28 november muzikaal omlijst door bas-

bariton Hans Scheijen en organist Jean Lardinois. 

Aansluitend werden in ons repetitielokaal “Oud 

Zumpelveld” de jubilarissen van zangkoor Harmonia 

gehuldigd. 

 

Onze jubilarissen van vorig jaar: 

Hein Lennartz was vorig jaar 60 jaar lid viert zijn diamanten 

jubileum. 

 

Echtpaar Jo en Marianne Senden, waren vorig jaar elk 25 

jaar lid en vieren hun zilveren jubileum. 

 

Onze jubilarissen van dit jaar: 

Echtpaar Carla en Wiel Heuten, zij vieren elk hun zilveren 

jubileum en 

 

Stef Vliex viert zijn diamanten zangersjubileum. 

Parochienieuws Simpelveld 

v.l.n.r. Wiel en Carla Heuten,Stef Vliex, Hein Lennartz, Marianne en Jo Senden. 



Pagina 19 

 

Gemengd Kerkelijk Zangkoor “Sint-
Jozef-Arbeider” Huls zet liefst 4 
gouden jubilarissen in het zonnetje 

 
Na een gedwongen pauze van 1½ jaar is het koor “Sint-Jozef

-Arbeider” in september weer met de repetities gestart. Op 

23 oktober jl. kon de 1e meerstemmige uitvoering in de 

parochiekerk verzorgd worden. 

En op zaterdag 06 november jl. hield het koor op gepaste 

wijze zelfs haar jaarfeest.  

 

Een bijzonder moment voor een viertal mensen, die 

mochten terugblikken op 50 jaar koorzang bij ‘hun koer van 

gen Huls’. Reden genoeg voor de voorzitter om de 

betreffende leden letterlijk in het zonnetje te zetten en stil 

te staan bij hun verdiensten voor de vereniging.  

 

In 1970 werd het van oorsprong mannenkoor gemengd. Dat 

was het moment dat TRUUS SCHIFFELERS lid werd van het 

koor. Zingen deed ze al langer in haar geboortedorp Eys, 

maar haar verhuizing naar Huls bezorgde het koor een 

prima alt. Truus was en is niet alleen een waardevol 

zangtalent, maar ook een kartrekker bij het 

ontspanningscomité. Het bestuur verrijkt ze met een 

nuchtere blik op het totale welzijn van het koor. 

 

De koorgeschiedenis meldt veel momenten die blijvend in 

het geheugen gegrift staan. Zo ook het moment dat er 

dringend een nieuwe koorleider nodig was, door het plotse 

vertrek van een debutant. Men vond een enthousiaste 

jongeman die bereid was het koor ‘even’ uit de brand te 

helpen. Het is 1971, een jaar nadat het koor gemengd werd 

en FRED PIEPERS de leiding van het koor tijdelijk zou 

oppakken, zodat men op zoek kon  naar een vaste dirigent. 

Dat zoeken duurt nu al 50 jaren. De kennismaking van Fred 

met het koor klikte zo, dat er nu sprake is van een stevige 

gouden relatie tussen koor en dirigent. 

 

De derde gouden jubilaris is TIL KERCKHOFFS. Van meet af 

aan een dragende stem bij de groep sopranen, en nog 

steeds. Naast haar zangtalent waar het koor naarstig 

gebruik van maakt, is Til een betrokken en actief lid van het 

ontspanningscomité. Haar zang- en acteertalent hebben 

menig feestavond onvergetelijk gemaakt. Ook de 

creativiteit van Til bij o.a. festiviteiten en vieringen, vooral 

haar bloemsierkunst, mag niet onvermeld blijven. 

Ook ANNY DAUTZENBERG mag terugkijken op een gouden 

band met het koor. Jarenlang was Anny een actieve 

sopraan, die vrijwel nooit op de wekelijkse repetitie of 

uitvoeringen ontbrak. Niet alleen háár betrokkenheid bij het 

koor zijn spreekwoordelijk, ook haar echtgenoot Jacques 

sleepte ze in haar enthousiasme mee als er extra inzet nodig 

was bij activiteiten of jubilea.  

Helaas heeft Anny het actieve zingen een aantal jaren 

geleden moeten opgeven, maar….. haar betrokkenheid 

bleef en dus óók het lidmaatschap van ‘haar’ koor. 

Vier keer goud !  Chapeau ! 

Over enkele jaren volgen er nog een aantal leden, die nu 

nog op weg zijn naar goud. 

Tijdens het afgelopen jaarfeest werd een tweetal leden: 

Joop Heuts en Annie Pieters dit feest in het vooruitzicht 

gesteld. Beiden mochten hun 9e lustrum vieren. 

 

Maar eerst kijkt het koor uit naar de 65e verjaardag, die in 

2022 gevierd kan worden. 

 

Knutselen met de kids 

De Advent en Kerstmis is bij uitstek een periode om samen 

gezellig creatief bezig te zijn. 

Onder de link: https://rkkids.nl/advent-kerst/ staan diverse 

knutselwerkjes zoals o.a. een inkleur kerstkaart en een 

kerstlantaarn. 

https://rkkids.nl/advent-kerst/
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Volgende uitgave 26 maart. Inleveren kopij tot 15 maart. 

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 19 maart. 

Volgende uitgave 21 december. Inleveren kopij tot 10 december.  

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 14 december. 
 

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 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Actie Kerkbalans 2022 is van start! 
De kerk staat letterlijk en figuurlijk midden in het dorp of onze 

wijk. De parochie is er om samen met u lief en leed te beleven. 

Bij doopsels, eerste communies of huwelijken staat de kerk 

open, maar evengoed bij de uitvaart van een dierbare. Vanuit 

onze parochiefederatie zijn we op veel meer plekken 

aanwezig om catechese te geven, mensen die het moeilijk 

hebben een hart onder de riem te steken of om gewoon 

aanwezig te zijn bij activiteiten als onderdeel van de 

gemeenschap. 

De parochie doet dit al vele jaren en hoopt dit ook nog heel 

lang vol te kunnen houden, maar daarbij is wel uw steun 

nodig. Zonder uw financiële bijdrage kan de parochie haar 

belangrijke rol in de gemeenschap niet blijven vervullen. Doe 

mee aan de Actie Kerkbalans en betaal vandaag uw bijdrage 

voor de Kerk van morgen. 
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