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Verlenging avondlockdown:  
wat betekent dit voor onze parochies.  
In verband met de laatste ontwikkelingen blijven de 

aangescherpte coronamaatregelen van toepassing. Dit 

maakt het extra lastig om vooruit te plannen. Dit betekent 

dat ook in januari 2022, anders dan in ons parochieblad 

vermeld, de planningen van de vieringen worden 

aangepast.  

Alle doordeweekse avondvieringen op weekdagen en de 

zaterdagavonden vervallen. 

De geplande misintenties vanaf 3 januari 2022 voor de 

avondvieringen en de zaterdagavonden worden door het 

parochiesecretariaat van uw eigen parochie, in overleg 

met de familie, verplaatst naar een ander tijdstip. 

Dus alleen nog maar missen op zondag. 

Wij vragen om begrip voor de beslissingen die wij nemen 

en om uw medewerking. 

 

Het kerkbestuur 

ZALIG KERSTMIS 

Maatregelen 

Nog even de dagen aftellen en dan is het Kerstmis. Het zijn 

dan wel donkere dagen, maar de kerstversiering zorgt voor 

verlichte straten. Ook in de huizen en in de winkels is extra 

lichtversiering aangebracht. Ofschoon we hoopten op een 

verdere afbouw van de coronamaatregelen, zijn deze helaas  

weer aangescherpt, met alle gevolgen van dien: voor de 

mensen persoonlijk, voor de gezinnen, voor het sociale 

leven, voor het bedrijfsleven, verenigingsleven en ook voor 

de parochies. Niet iedereen kan het opbrengen om de 

gevolgen van de maatregelen te begrijpen of op te volgen. 

Er is opstandigheid tegen de overheid bespeurbaar, maar 

die overheid zou het liefst ook in opstand willen komen 

tegen het coronavirus. “Hoelang gaat dit duren?”  “Wat 

biedt er nog zekerheid?” vragen we ons intussen hardop af. 

We zijn nadenkend geworden. We ontdekken, dat de 

toekomst niet zo voorspelbaar is als we dachten. Die 

ervaring kan mensen agressief maken. Beter is, dat wij als 

mensen een stapje terug doen en toegeven dat 

opstandigheid ons nog verder van huis brengt. Het is 

vruchtbaarder om de ware fundamenten op te zoeken, 

waarop wij ons leven kunnen bouwen. Niet langer moeten 

we ons leven bouwen op het drijfzand van altijd meer 

consumptie en steeds verdere reizen en nooit genoeg 

vertier. Maar het is verstandig op zoek te gaan naar de ware 

fundamenten van het mens-zijn: de pijlers van geloof, hoop 

en liefde. Die fundamenten voor ons leven zijn geen slim 

bedachte theorieën, maar wij voelen van nature aan, dat 

deze pijlers ertoe doen, willen we gelukkig zijn. Maar dat 

fundament is voor alles verbonden met een persoon, Jezus 

Christus, Gods Zoon, Gods persoonlijke liefde voor ieder van 

ons, op Wie wij ons leven kunnen bouwen: op Zijn trouwe 

liefde en barmhartigheid. Hij zorgt voor houvast onder onze 

voeten. Zijn liefde draagt ons. Hij heeft ons deze 

fundamenten geleerd en voorgeleefd. Zijn liefdevolle 

trouw, zijn gegeven leven aan het kruis, wijzen ons op wat 

ons leven werkelijk draagt. Gods trouwe liefde gaan we 

vieren met Kerstmis. 

 

Overmoed 

De vele vragen, die het leven in deze coronatijd aan ons 

stelt, kan men beschouwen als een opmaat naar het feest 

van Gods menswording met Kerstmis. “Maar heeft iedereen 

wel behoefte aan die nabijheid Gods?” is een vraag die zich 

opdringt. We willen niet meer aan Gods handje lopen. 

Vooral na de tweede wereldoorlog nam het gevoel van 

onafhankelijkheid sterk toe. Waarvoor hebben we God nog 

nodig? De welvaart steeg zienderogen. Voor risico’s kon 
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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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men een verzekering afsluiten. Wetenschap en techniek 

namen een hoge vlucht. Denken we alleen al aan de 

medische wetenschap. Ziekten die onherroepelijk tot het 

levenseinde leidden, zijn nu te genezen. Dagelijks worden 

ingewikkelde operaties verricht. De levensverwachting is 

gestegen. Bovendien mochten we in vrede leven. Voor deze 

resultaten past ons alleen maar dankbaarheid. Maar het 

maakte ons ook overmoedig. We kunnen het allemaal zelf. 

Wie doet ons wat? Alles in het leven in eigen regie en 

maakbaar. En dan plotseling zo’n onzichtbaar virus, dat de 

wereld en zoveel mensenlevens ontregelt en ons leert, dat 

er dus niet voor elke ziekte een prikje is. Bovendien werkt 

dat prikje dan? Wanneer is de pandemie voorbij? 

 

Een kind 

Ons zoekend geloven laat ons dit Kerstfeest anders vieren 

dan in andere jaren. God wordt mens. God komt naast ons 

staan, niet om hier een Luilekkerland te realiseren, maar om 

bij ons te zijn in deze pandemie. Wij staan er te weinig bij 

stil, wat dit werkelijk voor ons betekent. God brengt de 

hemel naar de aarde toe. Misschien verwachten wij van God 

een machtig ingrijpen vanuit den hoge en moet Hij zich 

bewijzen met machtige daden. Dan willen we wel geloven. 

Het liefst zouden we God zeggen, wat Hij voor ons moet 

doen. Maar God kiest niet voor indrukwekkende tekenen, 

maar Hij maakt zich één met een kwetsbaar klein kind, dat 

bovendien ter wereld kwam onder erbarmelijke 

omstandigheden, in een beestenstal. De jonge ouders ten 

einde raad. Enkele herders kwamen nieuwsgierig kijken. 

Maar dat gebeuren laat ons zien hoever God is afgedaald en 

hoe dicht Hij naar ons is toegekomen, opdat ieder mens in 

zijn/haar leed en verdriet zich begrepen kan voelen door 

God. 

 

Fundament 

Dit kerstkind heeft later als de rondtrekkende Jezus van 

Nazareth de wereld op zijn kop gezet door de liefde Gods te 

verkondigen als het fundament van het menselijke bestaan 

en alle zelfgemaakte zekerheden te relativeren. Hij heeft de 

wereld van binnenuit willen veranderen door ons een 

nieuwe mentaliteit aan te leren. Niet meer rijkdom, luxe of 

welvaart mogen ons hoogste levensdoel zijn, maar het 

scheppen van een nieuwe wereld van onderlinge aandacht 

en zorg. De coronatijd biedt ons daartoe kansen. Dan zijn 

we ook wat minder bezorgd om onszelf. Dan hoeven 

mensen als Jozef en Maria niet meer naar een stal verwezen 

te worden. Dan wordt de wereld groter dan mijn eigen 

kleine postzegel van mijn eigenbelang. 

Er wordt ons een fundament aangeboden. 

 

In die zin wens ik u allen, mede namens pastoor René 

Pisters en kapelaan Shaiju Selestin en het kerkbestuur, een 

Zalig Kerstfeest. 

Dr. Hub Schnackers, em. 

 

The Passion Simpelveld uitgesteld 

Dit besluit hebben wij genomen na een zorgvuldige 

afweging. 

Voor een succesvolle uitvoering in september 2022 is een 

tijdige voorbereiding met een volledige rolbezetting 

noodzakelijk. Ondanks de vele fantastische aanmeldingen 

hebben we vastgesteld dat we onze “cast” nog niet geheel 

compleet hebben. Onze inschatting is dat dit ook niet op 

korte termijn gaat lukken. 

Daarnaast worden we geconfronteerd met een nieuwe 

Coronagolf. Dit zorgt in de komende tijd voor onzekerheid 

en beperkingen en maakt een vrije en ongedwongen 

voorbereiding lastig. 

Tenslotte moeten wij voor het succesvol kunnen uitvoeren 

van The Passion Simpelveld kunnen rekenen op de gulle 

gaven van de plaatselijke ondernemers die het momenteel 

zwaar te verduren hebben. 

Kortom, geen ideale omstandigheden voor het starten van 

zo’n fantastisch evenement. 

 

Wij danken allen die hun bijdrage wilden leveren voor hun 

enthousiasme en hopen dat we weer op jullie kunnen 

rekenen als de omstandigheden dat toelaten. 

 

Met vriendelijke groet, de organisatie van The Passion 

Simpelveld. 

Parochienieuws Simpelveld 
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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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Nieuwjaarsreceptie 
De Nieuwjaarsreceptie is een mooie gelegenheid om elkaar 

het allerbeste toe te wensen voor het nieuwe jaar. 

Het kerkbestuur heeft echter tot haar spijt besloten, gelet 

op de huidige maatregelen in verband met Covid-19, ook dit 

jaar de nieuwjaarsreceptie te annuleren. 

Het is niet anders. Er komen ongetwijfeld momenten om 

elkaar weer te ontmoeten. 

Verlenging avondklok:  
geen vieringen na 17.00 uur,  
In verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied 

van de coronapandemie blijft de avondklok van toepassing. 

In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen 

vieringen gehouden.  

Ook dit jaar worden Advent en Kerstmis door de 

coronapandemie een periode van aanpassen en vieren met 

beperkende maatregelen.  

De nieuwe maatregelen vragen van de parochies en alle 

gelovigen opnieuw om extra inzet, incasserings- en 

uithoudingsvermogen om toch samen zo goed mogelijk 

Advent en Kerstmis te kunnen vieren. 

Concreet betekent dit voor onze parochies binnen de 

federatie “De Pelgrim” dat alle doordeweekse 

avondvieringen op weekdagen en zaterdagavond vervallen. 

Dit is ook van toepassing op de Kerstavond- en 

Oudejaarsvieringen.  

Voor het bijwonen van de kerkdiensten met de feestdagen 

is, vanwege het beperkt aantal plaatsen, reservering via het 

eigen parochiekantoor verplicht.  

Vanaf 2 januari vinden tot een volgende berichtgeving de 

H. Missen alleen plaats op de zondagochtend. 

Bocholtz  H. Mis op zondag om 9.30 uur 

Ubachsberg  H. Mis op zondag om 9.30 uur 

Simpelveld  H. Mis op zondag om 11.00 uur 

Klimmen  H. Mis op zondag om 11.00 uur  

U kunt ook altijd voor informatie contact opnemen met het 

parochiekantoor in uw parochie. 

Het kerkbestuur 

 

De kerstdagen staan weer voor de deur. Ook dit jaar 

bezorgen onze vrijwilligers de kerk en haar omgeving een 

feestelijke uitstraling welke recht doet aan de betekenis van 

Kerstmis.  

Tegenwoordig is in onze geloofsgemeenschappen een kerk 

zonder inzet van zoveel vrijwilligers niet meer denkbaar. 

Aan alle vrijwilligers die afgelopen jaar, op welke manier dan 

ook, een bijdrage hebben geleverd in het reilen en zeilen 

van onze parochies "een oprecht “DANK JE WEL !!!”  

Om het vele werk in onze parochies mogelijk te blijven 

maken zijn wij op zoek naar kerkbetrokken vrijwillig(st)ers. 

Inzet kan op velerlei wijzen. Deelname kan naar eigen 

capaciteiten en mogelijkheden. Geïnteresseerd? Neem dan 

tijdens kantooruren voor meer informatie contact op met 

het parochiekantoor. Voor adressen; zie achterzijde 

parochieblad en/of onze website.  
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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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Gesprek met Bart van Kerkvoort. 
Bart van Kerkvoort is geen onbekende in het 

parochiecluster. Hij is o.a. dirigent en begeleider/organist 

van het dameskoor Morgenzang in Bocholtz. 1 januari 2022 

is hij 25 jaar in dienst bij de parochie Bocholtz. Zoals bekend 

zijn de parochies van Ubachsberg en Simpelveld gefuseerd, 

gevolgd door Bocholtz. Alle drie de parochies zijn 

vertegenwoordigd in de parochiefederatie de Pelgrim. 

Tijdens de lagere schooltijd van Bart kreeg hij  

muziekonderricht op de muziekschool in Kerkrade 

(Kerkorgel- en pianoles). In die tijd zocht men in de Martinus 

parochie op Spekholzerheide iemand die de volkszang in de 

kerk wilde begeleiden. Bart werd door zijn leraar gevraagd 

werd of hij daar interesse in had. Zo kwam het dat hij als 9 

jarige jongen achter het orgel zat en in de kerk van Pastoor 

Hausmans zg. (vroeger kapelaan in Simpelveld geweest) de 

volkszang op zaterdagavond begeleide. Behalve bij Pastoor 

Hausmans deed hij dit begeleiden naderhand ook bij de 

koren van Alois Frings zg., op de Gracht, op 

Spekholzerheide en in Bocholtz. 

Dameskoor Morgenzang is  opgericht ten tijde van Pastoor 

Delissen. In eerste instantie om de diensten op 

zondagmorgen op te luisteren. Later is het koor de diensten 

op zaterdagavond gaan opluisteren, maar de naam 

Morgenzang is gebleven. In Simpelveld dirigeert Bart een 

klein gemengd koor (leden van het grote koor) om met 

name bij begrafenisdiensten te zingen. 

Op het gebied van muziek heeft Bart een zeer uitgebreide  

opleiding gehad. Nadat hij met succes het eindexamen 

gymnasium B had gehaald, meldde hij zich bij het 

Maastrichtse conservatorium. Hier kon hij meerdere 

richtingen kiezen. Er waren hoofd- en bijvakken. Hij koos: 

 Theorie van de muziek. Een hoofdvak met 2 richtingen. 1: 

Algemene muziekleer en gehoor en solfège (de meer 

praktische kant van de muziektheorie). 2: Harmonieleer, 

contrapunt en analyse arrangement (de meer 

theoretische kant van muziektheorie – hoe composities in 

mekaar steken). Het bestuderen van muziekwerken van 

componisten komt onder andere van pas bij het schrijven 

van arrangementen voor koor en orkest. (Een 

arrangement is de bewerking van geschreven bladmuziek 

voor een andere bezetting, dan waar de componist ze 

voor geschreven heeft.) 

 Koordirectie 

 Katholieke kerkmuziek 

Dit waren zijn 3 hoofdvakken. 

Naast de gebruikelijke bijvakken volgde hij nog 2 extra 

bijvakken als keuzevak: 4 jaar piano en 4 jaar zang. 

Door zijn kennis over de katholieke kerkmuziek kon Bart 

lesgeven aan de Catechistenopleiding Kairos van het 

Bisdom Roermond. (Inmiddels is deze opleiding voor 

catechisten en pastoraal werkers opgeheven, wat Bart als 

een minder goede ontwikkeling ziet). Hij gaf samen met zijn 

echtgenote, die hij in de muziekwereld leerde kennen, een 

keer in de 14 dagen het vak ”Muziek in de liturgie”. Het was 

vrijwilligerswerk (!!!). Tijdens deze lessen leerden de 

catechisten en pastoraal werkers welke muziek ze bij de 

lezingen van de dag konden gebruiken. De lezingen van de 

dag konden de cursisten onder andere opzoeken in het 3 

jaarlijkse lectionarium. Daarna konden ze de liederen die 

erbij hoorden opzoeken (website/ boeken). Het is de 

bedoeling dat de inhoud van het gesproken woord en de 

muziek één geheel zijn, elkaar ondersteunen. De opmerking 

dat een mis mooi opgeluisterd is, past niet bij deze stelling. 

Teksten en zang of orgelspel die op elkaar afgestemd zijn 

creëren een eenheid waardoor de dienst meer als een 

geheel ervaren wordt. 

Bart geniet van zijn baan. Corona heeft zijn activiteiten in de 

muziek fors beperkt, doordat er niet gezongen mocht 

worden. Hij herinnert zich nog goed dat bij kerst 2020 plots 

geen missen op kerstavond mochten. Een vrije kerstavond 

was hij niet gewend en blij was hij ook niet met geen 

kerstuitvoeringen. Samen met zijn partner zijn ze in 

Bocholtz in een kapelletje en bij kennissen aan de deur 

kerstliedjes gaan zingen. Dit werd erg gewaardeerd. Hij 

Lees verder op pagina 9 
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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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hoopt dat die beperking van: geen kerkdienst op 

kerstavond dit jaar uitblijft. ( enkele dagen na ons gesprek 

hadden de Nederlandse bisschoppen echter weer deze 

maatregel genomen.) 

Behalve in de parochiefederatie is Bart op veel plaatsen 

actief dirigent/ organist. Om enkele te noemen: 

Dirigent bij gemengd koor Con Amore in Kerkrade 

Dirigent bij het Lambertuskoor in Holset. 

Dirigent van het Profaankoor Reymerklank in Reymerstok 

Dirigent bij de kerkkoren van Eys: Mannenkoor Sint Cecilia 

en dameskoor Octavia 

In het verleden zong hij zelf bij het koor van het Limburgs 

Symfonie Orkest, bij het Kamerkoor Maastricht. Nog steeds 

wordt hij op meerdere plaatsen als solistzanger gevraagd. 

De ontwikkeling van zijn eigen zangkwaliteiten wilde hij 

graag verbeteren, echter door corona kon dit ook niet 

doorgaan. 

Naast zijn 25 jarig jubileum in Bocholtz was hij ruim 30 jaar 

vrijwilliger op de Gracht (parochie Onze Lieve Vrouw van 

Lourdes) in Kerkrade. Muziek is zijn lust en zijn leven. Hij 

dirigeert graag, zingt graag. Is graag met mensen in contact, 

stelt sociale contacten op prijs . Naast zijn passie voor 

muziek is Bart onlangs lid geworden van een politieke partij. 

Hij is van mening dat wij mensen steeds veel praten, van 

alles en nog  iets vinden, klagen maar zelf niet tot een 

oplossing van problemen komen. Bart is van: niet lang 

kletsen, samen bespreken, democratisch tot een oplossing 

komen en dan handen uit de mouwen steken en tot 

veranderingen komen. 

Hopelijk komen er snel weer mogelijkheden volop te 

kunnen zingen als solist of koorlid en te genieten van de 

koormuziek, middels het dirigeren en begeleiden van de 

verschillende koren. 

Redactie: mevrouw Jos Henssen 

 

Het koor van Bocholtz met kerstmis…. 
We hadden zo’n schitterende herstart met onze concertmis 

‘Classic meets Classic’ op 31 oktober jl. Ook het Allerzielenlof 

en de mis met Allerheiligen konden we nog gezamenlijk 

zingen vanaf het oksaal. Zelfs het programma voor de 

kerstdagen lag al netjes klaar en het repetitieschema was 

uitgewerkt. Ton Kropivšek had zoals altijd, zijn werk goed 

voorbereid!  

Toen kwam corona weer… 

De mis op Christus Koning (21 november jl.) mochten we 

slechts met een dubbelkwartet opluisteren omdat de 

maatregelen in verband met de ‘4e golf weer werden 

aangescherpt, met alle gevolgen van dien. De nachtmis is 

intussen (weer) helemaal geschrapt en we mogen/kunnen 

nu met het dubbelkwartet, 8 leden dus, alleen de missen op 

2e kerstdag en nieuwjaarsdag, beide om 11.00 uur in 

Bocholtz, opluisteren. Toch proberen wij er een feestelijk 

tintje aan te geven door het blaasensemble van de fanfare, 

onder leiding van Patrick Spelthaen, mee in te zetten op 2e 

kerstdag. De blazers hebben gelukkig al toegezegd en de 

traditie is in stand gehouden! 

Dirigent Ton Kropivšek heeft voor de mis op 2e kerstdag 

vooralsnog het volgende programma voor het koor en de 

koperblazers samengesteld: Pastoralmesse van Reimann, 

Stille Nacht, Vrede, Resonet in Laudibus, Transeamus, 

Heiligste Nacht en Tochter Zion. 

Het zal weer ouderwets klinken, daar zijn we van overtuigd. 

Het programma voor nieuwjaarsdag is: 

Pastoralmesse van Reiman, Cantate Domino, Nella Grotta, 

Resonet in Laudibus, Tochter Zion en Ambrosianischer 

Lobgesang. 

Dat alles is natuurlijk onder voorbehoud, want we weten 

niet welke maatregelen met Kerstmis en Nieuwjaar zullen 

zijn….. 

De leden, de dirigent(en) en de Sympathisanten wensen 

iedereen een Zalig Kerstmis en een gelukkig en vooral een 

gezond 2022 toe en natuurlijk allemaal hartelijk bedankt 

voor alle steun die het koor mocht ontvangen het afgelopen 

jaar. 

Dank voor alle lieve wensen 

Graag wil ik iedereen van harte bedanken die mij in de 

afgelopen weken een kaartje, mail of appje heeft gestuurd. 

Hartverwarmend! Heel veel dank daarvoor. 

 

Ik wens u allen vreugdevolle kerstdagen en alle goeds voor 

het nieuwe jaar. Tot spoedig weerzien. 

 

Met hartelijke groet, René Pisters, pastoor. 

Parochienieuws Bocholtz 
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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 

 

 De parochiekantoren van Simpelveld, Bocholtz en 

Ubachsberg zijn van 24 december tot en met 3 

januari gesloten.  

 

U kunt misintenties opgeven via e-mail, website of 

via briefje in de brievenbus van de pastorie. 

 

 

De medewerkers van de parochiekantoren wensen 

u een gezegend en gezond 2022 ! 

mailto:info@kickentechnischonderhoud.nl


Pagina 11 

 

Zaterdag 25 december 
1e kerstdag 
Orgel: Paul Huijts 
Zang: Wendy Kokkelkoren 
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 Houppermans-Vijgen en overl. 
familieleden; 
Louis Ritzerfeld; 
Ouders Bisschops-Otten en zoon John; 
Sjeng en Harrie Otten; 
Jrd. Sjef Houben en zoontjes, tevens 
voor ouders Houben-Ploumen en 
ouders Maas-Pricken en fam.; 
Math Mennens; 
Harry Rademakers, ouders Pelzer-
Hesemans en Leonie Bleijlevens-
Pelzer; 
Ouders Bleijlevens-Souren en Lena 
Souren; 
Ron Blezer en overl. familie; 
Ambrosius Vincken en ouders Vleugels
-Mertens; 
Jo Vleugels (nms. echtg. en kinderen); 
John Stultjes en overl.familie Stultjes 
en Vleugels; 
Ouders Laumen-Grooten en ouders 
Bardoul-Schiffelers; 

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; 
Carl Schings; 
Ger Grosjean; 
Winand en Magda Heuts-Ramaekers; 

Zaterdag 1 januari 
Geen H.Mis 
 

Zondag 2 januari 
Openbaring des Heren 
11.00 
Jrd. ouders Arets-Pricken (st); 
Piet Bardoul (o); 
Jrd. ouders Henssen-Loneus (st); 
Jrd. Annet Görtzen, vader Tony en 
wederzijdse grootouders; 
 

Dinsdag 4 januari 
19.00 
Voor alle parochianen; 

Donderdag 6 januari 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 

Zondag 9 januari 
Doop van de Heer 
11.00 
1e jrd. Lei Dautzenberg; 
Jrd. ouders Claessens-Schepers (st); 
Sjeng Otten en Jo Leunissen (nms. 
kapel Sterre der Zee); 

Dinsdag 11 januari 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 

Donderdag 13 januari 
19.00 
Voor alle parochianen; 

Zondag 16 januari 
2e zondag d/h jaar 
11.00 
Claus Dautzenberg (o); 
Tiny Huppertz-Wings (o); 
Jo Laven (o); 
Jrd. Hubert Gubbels (st); 
Jrd. Rob Grooten; 

Dinsdag 18 januari 
19.00 
1e jrd. Vincent Hermans; 

Donderdag 20 januari 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 

Zondag 23 januari 
3e zondag d/h jaar 
11.00 
Zwd. Lène Vervuurt-Spronck; 
Zwd. Lies Ramackers-Dautzenberg, 
tevens voor Funs Rameckers; 
1e  jrd. Jo Hoeppener; 
Jrd. Louis Ritzerfeld (o); 
Jrd. Maria Houben (st); 
Jrd. Dave Lennertz; 
Jrd. ouders Heuts-Kicken (st); 
Jrd. Jan Franssen; 

Dinsdag 25 januari 
19.00 
Voor alle parochianen; 

Donderdag 27 januari 
19.00 
Voor de zieken van onze parochie; 

Zondag 30 januari 
4e zondag d/h jaar 
11.00 
Jeu Lardinois; 
Jrd. ouders Kicken-Schrijvers (st); 
Jrd. Sjeng Schrijvers (st); 
Jrd. Hein Aretz; 
Jrd. ouders Muijrers-Creusen (st); 
Hans Jansen (o); 
Jrd. Colla en Bertha Mertens-Vliex, 
zoon Theo, kleinzoon Nicky en 
schoonzoon Frans (st); 
 
 

Kerkdiensten parochie Sint Remigius 
Simpelveld 
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Bezoek onze adverteerders 
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Zaterdag 25 december 
1e Kerstdag M.m.v. Dameskoor 
Morgenzang 
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; 
Ouders Louis en Gerda Hodiamont-
Grond; 
Ouders Jongen-Plessen; 
Ouders van der Linden-Pluijmaekers, 
zoon Jozef en kleindochter Vivian; 

Zondag 26 december 
2e Kerstdag M.m.v. Zangkoor St. 
Joseph 
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 en Tiny 
Schoonbrood-Bodelier; 
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; 
Marjo Lux-Zinzen; 
Ouders Vanhommerig-Bisschoff; 
Lambert Vanhommerig; 

Vrijdag 31 december 
19.00 
GEEN H. MIS 
Zaterdag 1 januari 
11.00 M.m.v. zangkoor St. Joseph 
Victor Vaessen (o); 

Zaterdag 1 januari 
Nieuwjaarsdag 
11.00 M.m.v. zangkoor St. Joseph 
Victor Vaessen (o); 

Zondag 2 januari 
9.30 
Zwd Herman Dortants; 

Maandag 3 januari 
19.00 
Voor alle parochianen; 

Vrijdag 7 januari 
19.00 
Voor de jeugd; 

Zaterdag 8 januari 
19.00 
Zwd Beppie Mannens-Godschalk; 
Jrd. Leo Sparla (st); 
Jrd. Annie  Grooten-Lardinois (st); 
Jrd. ouders Höppener-Vliegen; 
Ouders Knops-Jorissen, Albert, Hub, 
Enny, Winand, Hein, Piet en Karl-Heinz; 
 

Maandag 10 januari 
19.00 
Voor de intenties in het intentieboek; 
 

Vrijdag 14 januari 
19.00 
Uit dankbaarheid voor de Heilige 
Antonius voor verkregen Kracht en 
zegen in moeilijke tijden; 

Zaterdag 15 januari 
19.00 
Jrd. echtp. Miets en Hub Hassert-
Pelzer (st); 
Jrd. Els Paffen-Schopen echtgenote 
van Toine Huls; 
Jrd. ouders Bastin-Franssen (st); 
Jeu Hamers (o) 

Maandag 17 januari 
19.00 
Jrd. Enny Knops (st); 
Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw 
(st); 
Sjir Waelen; 
Ouders Knops-Jorissen, Albert, Hub, 
Enny en Winand; 

Vrijdag 21 januari 
19.00 
Voor alle zieken; 

Zaterdag 22 januari 
19.00 
Zwd Rietje Weijers-Steinschuld; 
Jrd. Lena en Netta Pelzer, Familie 
Pelzer, Familie Bemelmans en 
Familie Saive; 

Maandag 24 januari 
19.00 
Hein Vanhommerig; 

Vrijdag 28 januari 
19.00 
Ouders Knops-Jorissen, Albert, Hub, 
Enny, Winand; 
 

Zaterdag 29 januari 
19.00 
Jrd. familie van de Berg; 
Annie Souren; 
 

Maandag 31 januari 
19.00 
Voor vrede in de wereld; 
 
 

Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere 
Bocholtz 

Rozenkrans 
voor aanvang doordeweekse mis 

18.40 uur  
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Kerstviering 1ste kerstdag St. Bernarduskerk Ubachsberg 

Pavlina Ognianova is afkomstig uit Varna (Bulgarije)  

Zij studeerde aan het conservatorium in Sofia. Na de 

afstudeeropdracht kon zij met behulp van een beurs met 

haar studie in Maastricht beginnen. Zij is afgestudeerd met 

de hoogste graad voor orgel, piano en pedagogie.  

Zowel Pavlina als haar Kerkraadse echtgenoot Patrick zijn 

als organist/pianist en dirigent aan enkele kerken en koren 

verbonden. Bij uitvoeringen is Pavlina verbonden aan het 

Bernarduskoor te Ubachsberg. 
 

Karin Coenen-Eijdems studeerde zang bij professor 

Elisabeth Ksoll. 

KRONIEK 
 
 
 
 
 

SIMPELVELD 
23 november Zr. Clara Agneta 89 jaar Brusselsestraat 38, Maastricht 
 
23 november Zr. Herlindis 97 jaar Brusselsestraat 38, Maastricht    
 
30 november Elly Remmel-Bisschops 93 jaar zorgcentrum Langedael, Vaals 
 
2 december Mia Hartman-Wings 67 jaar Schilterstraat 56 
 
4 december Peronne Seidemann-Emonds 62 jaar Houbiersstraat 16 
 
6 december  Lène Vervuurt-Spronck 90 jaar zorgwoning Veldmuis, Simpelveld 
 
10 december Ad Leisten 81 jaar Buijsroggestraat 9 
 

 
UBACHSBERG 
30 november Bertien Huis-Franssen 93 jaar Strijthagenstraat 4, Voerendaal 
 

 
BOCHOLTZ 
22 november Beppie Mannens-Godschalk 71 jaar Vlengendaal 12 
 
 7 december Rietje Weijers-Steinschuld 80 jaar Overhuizerstraat 2 
 
10 december Jacques Wierts 64 jaar Steenberg 5 
 
Dat onze overleden dierbaren mogen verrijzen tot nieuw en eeuwig leven ! 

Overleden 

 
 
SIMPELVELD 
5 december Néla Lennartz dochter van Stan Lennartz en Sterre Cuvelier Pleistraat 2 
 
UBACHSBERG 
20 november Scott Heuts zoon van Hans Heuts en Laura Crombach Kerkstraat 67  
 
20 november Lio Crombach zoon van Math Crombach en Rowena Chia,  Colmont 7 
 
Welkom in onze Kerk! 

Gedoopt 

I.v.m. de wet op de privacy kan de vermelding in deze kroniek onvolledig zijn.  

Muzikale opluistering kerstvieringen St. Bernarduskerk te Ubachsberg  
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Eerste Kerstdag 25 dec. 
9:30 H. Mis Karen Coenen en 
Pavlina 
1ste Jrd. Jo Voncken; 
Zef Hamers (o);  
Mevrouw Geraedts-Bartholomé en 
zoon Hein; 
Ouders Pieters-Groven; 
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 

Tweede Kerstdag 26 dec. 
11:00  H.Mis Ensemble 
1ste Jrd. Tonny Spee Hamers; 
Felicie Crombach-Borghans; 
Gerard Rutten en overledenen van de 
fam. Rutten-Jongen; 
Ouders Kreutz-Kroese; 
Ouders Hutschemaekers-Schins en 
ouders Marell-Coenen en kinderen; 
Oma Soledad Aledo Alduesa en oma en 
opa van der Zande; 

Ouders Beckers-Packbier t.i.v. 
schoondochters en schoonzonen; 
Ouders Grosjean-Joha en ouders 
Kicken-Moulen;  

Zondag 2 januari 
Weekend: Openbaring des Heren 
9:30 H. Mis 
Voor de zielerust van alle parochianen. 
Voor alle overleden van afgelopen jaar. 
Woensdag 5 jan. 
18:40 Rozenkransgebed 
19:00 H. Mis 
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.); 
Voor de ernstig zieken van de parochie; 
 

Zaterdag 8 januari 
Weekend:Doop van de Heer 
17:30 H.Mis 
Carolien Keulartz-Crombach (o); 
Jo Ernes en Jo Ernes-Vliegen; 
 

Zaterdag 15 januari 
Weekend: 2de zondag d/h jaar 
17:30 H.Mis 
Voor alle vrijwilligers van de parochie; 
Voor alle ernstig zieken; 
 

Zaterdag 22 januari 
Weekend: 3de zondag d/h jaar 
17:30 H.Mis 
Jan Hamers (o); 
Jrd. Gerard Rutten (st.); 
Jrd. ouders Hamers-Schijns; 
Ouders Groven-Janssen en t.i.v. Harrie 
Franssen+ 

Zaterdag 29 januari 
Weekend: 4de zondag d/h jaar 
17:30 H.Mis 
Tonny Spee-Hamers (o); 
Elly Kaelen/Huijnen (st.); 
Wiel Wiertz (st.); 

Kerkdiensten parochie St. Bernardus 
Ubachsberg 

Regelmatig geeft zij in binnen- en buitenland concerten met 

diverse gerenommeerde koren. In Luik werkte ze mee aan 

verschillende operaproducties van de Opéra Royal de 

Wallonië; in stukken als Turandot, Cavaleria Rusticana van 

Nabucco weerklonk haar stem. Diverse radio-opnames bij 

de KRO en de Limburgse regionale omroep staan op haar 

naam. Verder heeft zij een zeer uitgebreid repertoire aan 

oratoria, opera, operette en musical. Tevens is zij zangcoach 

van de jeugd musical-groepen bij “Theater Landgraaf”. 

 

Kerstviering 2e kerstdag St. Bernarduskerk Ubachsberg 

40 Jaar lang heeft het Kerstensemble van Wiel Keulartz op 

2e kerstdag de viering opgeluisterd in de St. Bernarduskerk 

van Ubachsberg. Door omstandigheden is dit ensemble 

gestopt.  

Om de parochianen van Ubachsberg het “kerstgevoel” toch 

weer terug te geven, hebben twee leden van deze groep 

zich samengepakt. 

Trompettist Ed Pluijmen en toetsenist/accordeonist 

Raymond De Laruelle dachten dat het leuk bleef om samen 

in de kerk te spelen. Zo hebben zij diverse missen 

opgeluisterd op zaterdag en zondag in kerken in Limburg. 

Ook het spelen bij bruiloften, begrafenissen en dankmissen 

zijn hieraan toegevoegd. 

Op 2e kerstdag zullen Ed en Raymond de viering opluisteren 

in de St. Bernarduskerk van Ubachsberg. Om alles extra 

luister bij te zetten hebben zij zanger John Göbbels 

gevraagd om ook deel te nemen aan deze viering.  

Zij zullen samen proberen het gevoel van vroeger weer op 

te roepen en iedereen het kerstgevoel te geven als ze de 

kerk verlaten na de viering.  

Zij hopen u weer te mogen ontmoeten op 2e kerstdag. Zoals 

bekend is bijwonen van de H. Missen alleen mogelijk na 

reservering bij het parochiekantoor. 
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Volgende uitgave 26 maart. Inleveren kopij tot 15 maart. 

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 19 maart. 

Volgende uitgave 25 januari. Inleveren kopij tot 14 januari.  

Opgeven van misintenties is mogelijk tot 18 januari.  
 

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 

Hemelse klanken in Simpelveld 

Eerste Kerstdag zal de Heerlense sopraan Wendy Kokkelkoren 

samen met organist Paul Huijts de H. Mis van 11 uur 

opluisteren in de Remigiuskerk te Simpelveld. 

Wendy Kokkelkoren is de vaste solozangeres bij Guido’s “The 

Maestro & The European Pop Orchestra”.  

Paul Huijts is vaste organist van Kerkelijk Zangkoor Harmonia 

en een veelgevraagd begeleider van koren en solisten.  

Koren mogen helaas nog geen diensten opluisteren, maar 

door het optreden van Wendy en Paul krijgt de Kerstmis toch 

nog een extra feestelijk tintje. Beide musici hebben een stijlvol 

programma samengesteld met prachtige gezangen en mooie 

orgelmuziek in de kerstsfeer. Zo zullen vanaf het oksaal 

bekende nummers als “Minuit Chrétiens”, “Mariä 

Wiegenlied” en “The Holy City” weerklinken. Ook zal een 

kleine groep enthousiaste heren (de “zondagmorgenzangers” 

van Harmonia) onder leiding van Jean Lardinois de vaste 

gregoriaanse misgezangen ten gehore brengen. Zij nemen 

plaats bij het Johannusorgel vóór in de kerk. 

Zoals bekend is bijwonen van de H. Mis alleen mogelijk na 

reservering bij het parochiekantoor. 

Oudjaar 
Vaak is het moeilijk een oudjaar af te sluiten... Maar bedenk 

dan ook, bij iedere afsluiting opent zich een nieuw begin... Dus 

volg ook in het nieuwe jaar het pad van je dromen en niet de 

weg van andermans verwachtingen. 

Wij danken al onze vrijwilligers en adverteerders voor hun 

steun in 2021.  

Gezegende Kerstdagen en een gelukkig maar vooral gezond 

2022 wenst u allen het pastorale team en kerkbestuur.  

Parochienieuws Simpelveld 
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