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THE LIFE OF A PRIEST SHOULD BE A
CELEBRATION….
Een kleine gedachte toen ik in India was met de
uitnodigingskaart voor mijn priesterwijding en eerste mis
ging ik naar de priesters die ik kende. Onderweg ben ik ook
naar ‘het priestershuis’ gegaan. Dat huis is een
gemeenschappelijke woning voor de bejaarde priesters.
Daar heb ik een oude priester gezien en ik heb hem de
uitnodigingskaart gegeven. Met een glimlach zei die
priester dat hij niet kon komen, omdat hij te oud was. Ik heb
met hem een gesprek gehad over zijn verblijf aldaar en zijn
leven na het pensioen. Ik verwonderde mij dat er niet zoveel
priesters in die woning waren.
Uit dat gesprek begreep ik dat het leven van een priester
niet altijd gemakkelijk is en ook niet altijd vrolijk. Dat
gesprek was de kern van mijn bezinning tijdens mijn retraite
ter voorbereiding op mijn priesterwijding.

mijn thuisomgeving gezien. Daarom wilde ik als 15 jarige
jongen meteen na mijn basisonderwijs priester worden.
Gelukkig waren mijn ouders het ermee eens!
Zowel in het kleinseminarie als in het grootseminarie leren
wij altijd de beslissingen van God en Zijn wegen terug te
vinden in de opleiding door correcties en de beslissingen
van de rectoren en prefecten van onze priesteropleiding.
Daar leren wij de deugden zoals gehoorzaamheid en
celibatair leven. Die 16 jaren lange periode van opleiding
leert ons om dit mooie en prachtige priesterleven als een
leven in dienst van God en Zijn volk toe te vertrouwen.
De deugd van gehoorzaamheid leert ons om in de
beslissingen van onze oversten de wil van God te zien en de
aan ons toevertrouwde geloofsgemeenschap, hoe klein en
groot dan ook, een of meer, met toewijding en liefde te
dienen. Daarom werken alle priesters van het bisdom in een
gegeven tijdperk en in een bepaald gebied onder de

Van jongs af aan had ik over een vreugdevol priesterschap
gedroomd. Ik heb een levendige gelovige gemeenschap in
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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

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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collegialiteit van alle medepriesters
bevoegdheid van de bisschop.

en

onder

de

De deugd van celibatair leven leert ons alle mensen in de
parochie(s), wie dan ook, met liefde, gelijkwaardig en grote
zorg, namens God, te dienen. Deze mooie deugd leert ons
om iedereen gelijkwaardig en rechtvaardig te dienen en van
elke persoon te houden. Daarom is een priester 24 uur 7
dagen beschikbaar voor de aan hem toevertrouwde
geloofsgemeenschap. Daarom is het priesterleven niet zoals
een normale baan, maar een manier van leven. Iemand is
priester, niet qua beroep maar qua leven. Een priester laat
alle familieleden, elke vertrouwde omgeving en achtergrond
achter, en hij leeft een zelfstandig leven omwille van de
dienst tot zijn medemensen en omwille van de liefde tot
God. Een priester leeft alleen, maar nooit eenzaam in zijn
hart.
Deze bovengenoemde kenmerken, eigenschappen en
gevolgen van het priesterleven horen altijd
gemeenschappelijk bij alle priesters. Maar in de praktijk
varieert het van persoon tot persoon. Want ieder mens is
uniek en anders. Iedereen heeft zijn goede kanten en
minder goede kanten. De een is heel goed in het preken,
een ander kan goed zingen, een ander is heel goed in het
pastoraal werk, nog een ander is heel goed in spirituele
zaken, weer een ander is sterk in bestuurlijke functies, enz.
Zolang wij als normaal mens zijn en blijven, hebben wij ook
onze strijd in ons persoonlijk leven. Daarom ziet de ene
priester van buiten af heel vrolijk uit, weer een andere
straalt minder, nog een andere priester is heel sociaal, enz.
Want een priester leeft en zorgt voor een of meerdere
parochies, met meerdere mensen, in verschillende situaties.
Daarom is het altijd belangrijk voor een priester om een
emotioneel evenwicht te houden, om zich aan te passen van
een rouwgesprek naar een doopgesprek, van een
ziekenzalving naar een huwelijksgesprek. Dezelfde mens als
priester ondergaat verschillende emoties en situaties
tegelijkertijd. Aan de ene kant staat zijn dienstbaarheid en
zijn beschikbaarheid tot de aan hem toevertrouwde
gemeenschap, aan de andere kant staan zijn ouders, broers
en zussen, zijn vrienden en zijn familieleden. Maar voor hem
zijn zijn persoonlijke noden, zijn privé interesses en zijn
eigen familieleden en hun situaties niet van belang.
Zoals die oude priester in mijn thuisbisdom mij heeft
overtuigd: “als een priester met pensioen gaat, verzamelt
hij niemand rond hem heen, en bezit geen eigendom, maar
hij dient vele mensen en met vreugde van dienstbaarheid
namens God.”
Het priesterleven is niet alleen een mooi en prachtig leven,
maar ook een leven vol waarde en een leven voor anderen.

De vraag is ook om voor de priesters te bidden, dat zij zo
lang mogelijk de parochies kunnen dienen omwille van de
liefde tot God en omwille van de liefde tot de medemensen.
Een van mijn collega priesters heeft tijdens de preek in mijn
eerste mis gepredikt: THE LIFE OF A PRIEST SHOULD BE A
CELEBRATION….met alle respect en eerbied tot dit prachtig
leven- de gave Gods- vier ik dit prachtig leven in ieder
moment.
Uw kapelaan Shaiju Selestin

"Moedig voorwaarts"

Hoe doe je dat, vooruitkijken en niet achteruit kijken?
We gaan de terugblik op 2021 bekijken vanaf de zaken die er
wel mogelijk geweest zijn, wat onmogelijk is geweest weten
we allemaal als de beste.
Tegenslagen en successen, ervaringen van pijn en verdriet
van hoop en onmacht, eenzaamheid en beperkt zijn dingen
te doen in alle vrijheid, alles heeft de revue gepasseerd.
Niet op alles heb je invloed, echter wel de manier waarop je
ermee omgaat, kan het pad openen naar nieuwe dingen.

OVERZICHT SACRAMENTEN
Simpelveld
Doop
Communie
Vormsel
Huwelijk
Uitvaart/crematie

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20
32
26
28
14
14
30
22
14
21
36
28
38
34
32
28
19
24
25
22
*1
46
33
36
39
31
22
30
30
26
8
6
3
6
2
3
2
3
1
1
45
47
43
43
44
39
40
40
26
49

Bocholtz
Doop
Communie
Vormsel
Huwelijk
Uitvaart/crematie

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
34
20
19
20
19
26
20
22
8
9
49
39
37
41
38
44
37
32
22
22
*1
42
52
47
48
45
36
26
33
23
2
0
4
1
0
0
2
1
0
2
31
40
24
25
24
29
32
25
23
26

Ubachsberg
Doop
Communie
Vormsel
Huwelijk
Uitvaart/crematie

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
6
10
10
12
13
5
5
6
3
8
8
16
12
9
11
9
14
9
9
12
*1
21
0
15
0
24
0
21
0
11
2
4
0
2
2
0
3
2
1
0
14
17
14
7
13
19
17
14
15
8
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uitgesteld
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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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Vastenaktie 2022: Je land is je leven

Vooraankondiging
Op Aswoensdag 2 maart 2022 start de 62 ste Vastenactie, dit
maal met het thema Je land is je leven. In de volgende
uitgave van dit parochieblad zullen we daar nog uitgebreid
op ingaan. Hierbij alvast een vooraankondiging.
Thema 2022: Je land is je leven
Maar liefst 370 miljoen mensen horen tot een inheems volk.
Ze bewonen meer dan 20% van het aardoppervlak en vaak
leven en werken ze al generaties lang op de gronden van
hun voorouders. Toch worden hun rechten vaak met voeten
getreden als het gebied waar ze wonen wordt opgeëist
door grote bedrijven of overheden. Landrechten zijn een
belangrijk onderwerp, dat grote invloed heeft op mensen,
maar ook op natuur en milieu.

inkomsten laag en is hun sociaaleconomische positie zwak.
Er zijn ook families zonder landrechten. Zij produceren
onvoldoende voedsel om ervan te kunnen leven.

Werkgroep
Ondersteuning
Voedselbank

Landrechten in enkele cijfers
Er zijn relatief weinig betrouwbare cijfers als het gaat over
landrechten, maar de cijfers die er zijn, schetsen wel een

DANK U WEL ALLEMAAL
NAMENS ALLE CLIËNTEN VAN DE VOEDSELBANK

beeld.
 Eén op de drie mensen is voor zijn levensonderhoud
afhankelijk van land.
 Naar schatting 1 miljard mensen eten uit de natuur.
 Lokale gemeenschappen beschermen 80% van de biodiversiteit op aarde.
 Er is de afgelopen tien jaar 49 miljoen hectare land geroofd.
 In 2020 werd 12,2 miljoen hectare bos gekapt.
 In 2020 werden (minstens) 330 activisten vermoord.
 Nederlandse bedrijven hebben landdeals in 26 landen.
Daarmee hoort Nederland wereldwijd bij de koplopers.

Ieder jaar steunt Vastenactie projecten die direct of indirect
te maken hebben met landrechten. Zo werden in 2020 zo’n
22.000 indianen, kleine boeren en andere mensen geholpen
in hun strijd voor landrechten. In 2022 staan drie
landrechten projecten extra in de schijnwerpers.
In Guatemala steunt de lokale partner van Vastenactie drie
Maya-gemeenschappen die opkomen voor hun rechten en
zich verzetten tegen de bouw van dammen in de rivier die
hun landbouwgrond van water voorziet. In Libanon leven
884.000 Syrische vluchtelingen. Ze hebben geen eigen plek
om te wonen in hun nieuwe land. Bijna 90% van hen leeft op
de armoedegrens. De kleine boeren in het noordoosten van
Brazilië staan voor verschillende uitdagingen. Er is een
groep die voldoende voedsel produceert, maar die zijn
producten nauwelijks kan verkopen. Daardoor zijn hun

De jaarlijkse, parochiële, actie ter ondersteuning van de
Voedselbank Limburg Zuid mag ook voor 2021 weer als zeer
geslaagd beschouwd worden. Natuurlijk was het allemaal
een beetje anders, natuurlijk was er minder contact met u
als gulle gever, maar: de drie kerken waren een week open
en in de Plusmarkt in Simpelveld stond de traditionele stand
met voedselproducten.
En u liet zien dat delen nog altijd broodnodig is……..
In totaal konden in december 87 kratten met etenswaren
worden geteld. In dit totale aantal zijn ook inbegrepen de
kratten die vanuit de kerkportalen gevuld werden: 7 kratten
in Bocholtz, 4 kratten in Simpelveld en 11 kratten in
Ubachsberg
De collectebus bevatte liefst €845,52
Vervolgens zijn nog 36 Plus spaarzegelboekjes verzilverd,
goed voor €216,De totale donatie in geld komt hierdoor op €1.061,52 !!!
Aan DE-waardepunten werd ingeleverd: 133.575 !!!!!
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CHAPEAU VOOR IEDEREEN DIE ZIJN/HAAR STEENTJE
HEEFT BIJGEDRAGEN
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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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In memoriam koster Wiel Cuijpers

Maria Lichtmis en Blasiuszegen
Maria-Lichtmis en het feest van de heilige Blasius zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet alleen omdat ze
op twee achtereenvolgende dagen gevierd worden (2 en 3
februari), maar vooral omdat gewijde kaarsen op beide
dagen een belangrijke rol spelen.

Op vrijdag 21 januari is Wiel Cuijpers uit Bocholtz op 74-jarige
leeftijd overleden in het ziekenhuis te Maastricht. Wiel was
een toegewijd vrijwilliger in onze Sint Jacobusparochie.
Ruim 15 jaar was hij lid van ons kostersteam. Elke
zaterdagavond draaide hij trouwe dienst en ook als
begrafenisacoliet diende hij graag bij uitvaarten vanuit onze
Jacobuskerk. Ook was hij collectant, jarenlang koorlid, en
hielp hij graag bij allerhande klusjes in de kerk. Hij zette zich
met hart en ziel in voor de jaarlijkse Lourdesbedevaarten
vanuit Maastricht en dankzij hem zijn velen op bedevaart
kunnen gaan naar het Zuid-Franse pelgrimsoord.
Wiel was een fijne, gelovige mens, vriendelijk en vol warme
belangstelling, behulpzaam en heel gedienstig. Hij leefde
mee met zijn parochianen in vreugde en verdriet. Hij vond
zijn klein geluk in alles wat hij voor onze parochie en voor
anderen kon betekenen.
We verliezen in Wiel een goed mens. Moge hij op
voorspraak van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de H.
Bernadette de hemelse vreugde deelachtig zijn en vanuit de
hemel ons tot steun en voorspraak zijn.

Met Maria-Lichtmis vieren we de ‘Opdracht van de Heer’ in
de tempel. Op de 40e dag na zijn geboorte brengen Jozef
en Maria de kleine Jezus voor de eerste keer naar de tempel
in Jeruzalem. Vroeger was dit het einde van de Kersttijd. In
de 10e eeuw ontstond de traditie om op deze feestdag de
kaarsen te wijden die in de liturgie gebruikt worden en die
gelovigen eventueel mee naar huis kunnen nemen voor
bijzondere gelegenheden. Later werd aan het wijden van de
kaarsen ook een kaarsenprocessie door de kerk
toegevoegd. Vandaar ook de naam ‘Lichtmis’.
Een dag later eert de Kerk de heilige bisschop Blasius.
Omdat hij een jongen redde van een verstikkingsdood,
wordt hij speciaal aangeroepen tegen keelziektes. Tot op de
dag van vandaag is het in veel parochies gebruik om op of
rond 3 februari de Blasiuszegen te geven. Dit gebeurt
doorgaans met twee kaarsen, die met Maria-Lichtmis
gezegend zijn.
In verband met Covid-19 is het ook dit jaar helaas niet
mogelijk om de blasiuszegen persoonlijk te ontvangen.

Wij wensen zijn echtgenote Elly en zijn zwager, Mgr.
Schnackers, veel troost en sterkte toe voor de komende tijd.
Wiel zal blijven voortleven in onze gedachten en in onze
gebeden.
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Bezoek
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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Gesprek met Mw. Gerda Bastin Jongen.
Mw. Bastin is in 2022 de eerste vrijwilliger waar ik een
gesprek mee heb. Het jaar is net begonnen, 3 januari. Bij de
kennismaking bleek dat we elkaar al jaren geleden hadden
leren kennen bij een wandeling van NOAD
(wandelvereniging uit Bocholtz). Alleen wisten we elkaars
naam niet.
Buiten het vrijwilligerswerk in de parochie is deze
duizendpoot ook vrijwilliger bij:


Zij-actief (vroeger de boerinnenbond)



“op de Boor”



Zit in de organisatie van de dag van de oudere.



Zoals boven beschreven actief bij de catering van de
wandelvereniging NOAD



Bezoekt regelmatig ouderen.

Als dochter van een slager heeft zij 38 jaar in de slagerij van
haar ouders en de opvolgers van haar ouders gewerkt. Op
de middagen dat ze vrij had startte ze met het vrijwilligers
werk in de kerk. Bij de parochie is zij al 36 jaar actief
vrijwilliger. Rond 1985 werd de kerk door betaalde krachten
onderhouden (interieurverzorging). De toenmalige pastoor
benaderde de boerinnenbond met de vraag of zij het
poetswerk van de kerk niet wilden overnemen. Onder
leiding van Mw. B. Grooten - Huppertz (zg.) startte een
groep vrijwilligers, voornamelijk huisvrouwen om dit
onderhoudswerk te verrichten. Mw. Grooten had een hoge
leeftijd en heeft uiteindelijk haar taak aan mw. Bastin
overgedragen. Mw. Bastin heeft toen 3 groepen gevormd.
In elke groep enkele dames die bekend met de klus waren
en enkele nieuwe vrijwilligers. Er is een schema waarop voor
elke groep staat wanneer en hoe laat ze verwacht worden.
Mw. Bastin zorgt ook voor de poetsspullen.
Een leuke anekdote rond dit vrijwilligerswerk is de
volgende: Bij het poetsen werd in een weck ketel water
verwarmd, zodat de dames niet met geheel koud water
moesten poetsen: ze kregen een bodem warm water en
voor de rest werd de emmer met koud water bijgevuld. Dat
vond mw. Bastin wel een beetje ver gaan: ze kwamen pro
deo poetsen, dan mocht er toch ook wel genoeg warm
water zijn. Bij de leiding van de ploeg vond ze geen
luisterend oor, dus wendde zij zich tot het kerkbestuur. De
dames hebben er nog kort onenigheid over gehad…. Maar
de geiser is gekomen en
functioneert
heden
nog.
Rond de feestdagen
zorgt zij ervoor dat het

koperwerk gepoetst wordt. In deze groep zitten meerdere
oudere vrijwilligers. Momenteel (coronatijd) wordt geen
beroep op deze vrijwilligers gedaan ter voorkoming van
besmetting omdat er tijdens de activiteiten niet altijd de
benodigde anderhalve meter afstand gewaarborgd kan
worden.
In de kersttijd is zij met een groep andere vrijwilligers
toezichthouder in de kerk om mensen in de gelegenheid te
stellen om de kerststal te bekijken.
Bij het tuinfeest van de kerk, dat 1x per jaar plaatsvond, voor
corona, zorgde zij voor de catering. Zij zorgt ervoor dat er
genoeg is voor iedereen. Maar niet alleen voor de
bezoekers van het tuinfeest, ook de mensen die de dag erna
weer alles opruimen, kunnen rekenen op een kop koffie met
een stuk gebak.
Het zaaltje onder de kerk waar de kindernevendiensten
gehouden worden, wordt door haar alleen onderhouden.
Het is steeds gebruiksklaar.
Vijf jaar geleden kreeg ze voor al dit vrijwilligerswerk geheel
onverwachts een onderscheiding van de koning. Beduusd
en overrompeld was ze er indertijd door. Nu kan ze er met
een glimlach over vertellen. Zij hoeft er niet voor in de
belangstelling te staan. Ze doet het werk graag en met hart
en ziel. Niets doen past niet bij haar, liefst is ze actief en
bezig.
Redactie mevrouw Jos Henssen

Gevonden
In de Jacobuskerk te Bocholtz is een
horloge gevonden.
De rechtmatige eigenaar van dit
horloge kan zich tijdens kantooruren
melden bij het parochiekantoor te
Bocholtz.Voor openingstijden parochiekantoor; zie colofon.
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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
Zondag 6 februari

Zondag 20 februari

Jrd. ouders Eduard Meens en Maria
Meens-Aelmans (st);

Jeu Lardinois (o);
Jrd. Kety en Pierre Schrijvers-Lennartz
(st);
Jrd. Sjef Schaapkens (st);
José Heuts-Smeets (o);
Eugène Vliex (o);
Overl. ouders Kleijnen en kinderen,
overleden ouders Hollanders en
kinderen, tevens voor Brigitte
Hollanders en uit dankzegging;
Tiny Huppertz-Wings (o);

5e

zondag door het jaar
11.00

Zondag 13 februari

6e zondag d/h jaar
Dialectmis CV Bergböck ( o.v.b.)
11.00
Zwd. Anna Schröder-Leunissen, tevens
jrd. voor Hub Schröder;
Zwd. Martien Breemen;
Zwd. Eugène Vliex;
Jrd. Celestina Wintgens (st);
Piet Bardoul (o);
Chel Burgers;
Jrd. Wiel en Bep Heuts-Franssen;
Ad Leisten (o);

7e zondag d/h jaar
11.00

Zondag 27 februari
8e zondag d/h jaar
11.00
Ad Leisten (o);

Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere
Bocholtz
Zondag 6 februari
5e

zondag door het jaar
9.30
Zwd Teun Klinkers;
1e Jrd. Hein Magermans;
Jrd. Winand Knops;
Jrd. Sjir Waelen;
Jrd. ouders Höppener-Vliegen;
Jrd. Jasper Hutschemaekers en de
overledenen van de familie
Hutschemaekers
en Splitthoff (st);
Jrd. Evert en Mia Jegerings-Sieben (st);
Leo Harzon (o);
Ouders Schnackers-Grooten (st);
Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw (st);

Zondag 13 februari

Zondag 27 februari

Jo Vliex;
Christien Gèron-Schnackers (o);

Jrd. Ernest Voncken (st);
Jrd. Kees Houben;
Fam. Schnackers-Grooten (st);
Leo en Netje Dautzenberg-v.d. Leeuw
(st);

6e

zondag door het jaar
9.30 M.m.v. dameskoor
Morgenzang

Zondag 20 februari

7e zondag door het jaar
9.30 M.m.v. zangkoor St. Joseph
1e Jrd. Jeuf Huppertz;
Jrd. Hub en Leonie Hodenius-Huppertz
(st);
Rietje Weijers-Steinschuld (o);
Mia Eussen-Grond (o);
Annie Souren;
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8e zondag door het jaar
9.30 M.m.v. dameskoor
Morgenzang
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KRONIEK
Overleden
SIMPELVELD
15 december

Anna Schröder-Leunissen

92 jaar

Kanthuisstraat 2

19 december

Juup Hodinius

92 jaar

Markt 68

27 december

Jan van Loo

92 jaar

zorgcentrum Glana Geleen

29 december

Eugène Vliex

84 jaar

Stationstraat 3d

29 december

Martien Breemen

70 Jaar

Cochemstraat 3

4 januari

Jan Jacobs

91 jaar

Scheelenstraat 154

9 januari

Maria Knops-Arets

81 jaar

Steenstraat 3,

11 januari

Huub Wierts

81 jaar

Kloosterstraat 66a

21 januari

Annie Donners-Hamers

91 jaar

Kloosterplein 40

16 december

Teun Klinkers

85 jaar

zorgcentrum Langendael, Vaals

18 januari

Jos Vaessen

70 jaar

Schoolstraat 41

20 januari

Hub Grooten

96 jaar

Laan van Hövell tot Westerflier 20
Heerlen

21 januari

Wiel Cuijpers

74 jaar

Julianastraat 6

BOCHOLTZ

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

I.v.m. de wet op de privacy kan de vermelding in deze kroniek onvolledig zijn.
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Geloof Hoop en Liefde.
Deze drie woorden komen uit de bijbel van het christendom.

Geloof is vertrouwen
Geloof is een ander woord voor vertrouwen. Vertrouwen is je basis, de diepe overtuiging dat de wereld ten
diepste goed en veilig is. Dat je weliswaar kunt struikelen maar dat er altijd een bodem is onder jouw
vallen. Vertrouwen maakt kwetsbaar, want er gebeuren onvoorspelbare dingen. Je wankelt en dan toch vinden je
voeten ergens voorzichtig vaste grond. Ergens in de diepte. Of in de hoogte. Vertrouwen afgewisseld door diepe
twijfel. Is er meer? Word ik opgevangen als ik val in de dood?

Hoop zoekt perspectief
Hoop is prachtig. Hoop doet leven. Hoop is iets dat je verstand te boven gaat en dat merk je op het moment dat je
ondanks alles wat je meemaakt nog je ogen open kunt doen ‘s ochtends, diep inademen en een dag tegemoet
gaan waarvan je niet weet wat die je brengt. Hoop houdt je verankerd in een realiteit die niet tastbaar is maar voor
je gevoel wel mogelijk. Hoop maakt je kwetsbaar omdat zij geen rekening houdt met tegenslag, hoe je je daar ook
op instelt. Hoop rekt het verlangen dat het goed komt of tot het breekt in wanhoop, om vervolgens weer hoopvol
door te gaan. Het leven intens te omarmen. Steeds zoeken naar kleine kiertjes perspectief. Dat doen mensen.

Liefde is het toverwoord
Liefde. Liefde is het Toverwoord, zei ooit een wijze vrouw tegen mij. “Sterk als de dood is de liefde” staat op een
andere plek in de bijbel. Iedereen wil wel met een liefdevolle, open blik worden aangekeken. Maar ook liefde
maakt kwetsbaar. Want door je open te stellen voor de liefde, laat je je verdediging zakken en kun je ook pijnlijk
geraakt worden.
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Kerkdiensten parochie St. Bernardus
Ubachsberg
Zondag 6 februari
5de

Weekend:
zondag d/h jaar
9:30 H. Mis
Bertien Huis-Franssen (o);
Mireille Steinbusch en overl.
familie;

Zondag 13 februari

Weekend: 6de zondag d/h jaar
9:30 H. Mis
Zwd. Wiel Hamers;
Carolien Keulartz-Crombach (o);

Ouders Herberichs-Conjaerts (st.);
Jrd. ouders Kleijnen-Degens en
overl. fam. (st.);

Zondag 20 februari

Weekend: 7de zondag d/h jaar
9:30 H. Mis
Jrd. Ger Ernes;
Voor de overledenen van de
pandemie;

In memoriam Pater Hub Kleijkers
De parochie Sint Bernardus te Ubachsberg denkt met vele
fijne herinneringen terug aan pater Kleijkers. “D’r pater,
ozze pater”, zoals hij in de volksmond te Ubachsberg werd
genoemd, was heel geliefd bij de parochianen op Gen Berg.
Sinds 1997, 25 jaar lang, was hij assistent te Ubachsberg en
hij assisteerde ook meermalen in de parochie te Simpelveld.
Van 1997 tot 2008 woonde hij ook op de pastorie van
Ubachsberg.

Montfortaan
Geboren:

3 mei 1935 in Heerlen

Eerste geloften:

8 september 1955 in D’ Hoppe
(België)

Eeuwige geloften:

8 september 1960 in Oirschot

Priesterwijding:

12 maart 1961 in Oirschot

Overleden:

19 januari 2022 in Valkenburg a/d
Geul

Begraven:

24 januari 2022 op ons
kloosterkerkhof te Schimmert

Als jong missionaris en in het bezit van het doctoraal
missiologie vertrekt Hub via Portugal naar Mozambique en
is aanvankelijk werkzaam op de missiepost van Balama.
Nog meer pastoraal worden zijn werkzaamheden op de
oudste missiepost van Namuno met de 72 uitposten. Daar
begint hij ook met het vertalen van de liturgische teksten in
de lokale taal, het Emeto.

Weekend: 8ste zondag d/h jaar
9:30 H. Mis
Jan Hamers (o);
Tonny Spee-Hamers (o);

Ouders Ortmans-Habets en zoon Jan
(st.);
Jrd. Leo Franssen;

De uitvaart vond plaats op 24 januari 2022 vanuit de
Bernarduskerk te Ubachsberg. Peter Denneman, provinciaal
overste van de Montfortanen, ging voor in de
uitvaartdienst. Onze pastoor en kapelaan concelebreerden.
Namens het bisdom sprak vicaris Wilbert van Rens een
dankwoordje namens de bisschop. Confraters van de
Montfortaanse congregatie waren aanwezig in de kerk; zij
brachten aan het einde een eerbetoon rond de baar met het
zingen van het Montfortlied “Animés de l’ amour”.

“Dank u wel, pater Kleijkers, voor de mooie jaren die u ons
gegeven hebt. Dank u wel voor alles wat u voor onze
parochie Sint Bernardus en haar parochianen hebt
betekend. Op Gen Berg voelde u zich thuis. Moge het huis
van de hemelse Vader nu voor altijd uw nieuwe thuis zijn.”

Hub Kleijkers

Zondag 27 februari

Mijn hart vraag u wel duizendmalen
kom in mij, liefde, Charité,
want zonder u is het een kwelling,
leer ons uw wet, leef met ons mee’
Uit: Cantique 5 van Montfort

Begin zeventiger jaren van de vorige eeuw gaat zijn
aandacht meer uit naar de missie in Malawi, waar hij begin
1972 in Nsanja begint en waar hij de zorg krijgt voor alle
uitkerken. Tussendoor verzorgt hij de uitgave van een
boekje met 10 lessen voor de catechumenen.
In 1990 gaat Hub in op een oproep van de provinciaal
overste om een opvolger van de toenmalige
missieprocurator en keert terug naar Nederland. Naast
missieprocurator is hij vele jaren provinciaal econoom en
archivaris. Dankzij zijn kundige inzet verschijnen talrijke
uitgaven vanuit de montfortaanse archieven en ook de
digitalisering daarvan. Op pastoraal vlak is Hub 25 jaar
lang vaste assistent in de parochies van Ubachsberg en
Simpelveld.
Vanaf mei 2020 verslechtert de gezondheid van Hub. Op
29 juni 2021 ontvangt hij de ziekenzalving. Toch nog
onverwacht is hij kort na middernacht op 19 januari 2022
gestorven.
Nu geven wij zijn leven uit handen en leggen het neer in
de handen van de Levende. Wij zijn Hub dankbaar om wie
hij was en wat hij als broer, oom, confrater en pastor voor
ons heeft mogen betekenen. A Dieu. Zijn familie en
confraters danken u voor uw medeleven.
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hierna was het echter weer prijs en mochten we haast niets
meer. Het bestuur en de dirigent hebben daarna niet
stilgezeten en weer octetten en kwartetten geformeerd, zij
het met complicaties. Onze oprechte dank en onze
complimenten aan deze mensen, die zich hiervoor opgaven
en durfden te zingen. Natuurlijk moest en moet er wel
gerepeteerd worden en dat doet men met veel verve en
met vallen en opstaan. Ton Kropivsek krijgt hen gelukkig
telkens zover en schenkt hen al zijn vertrouwen.. Ook
hiervoor heel veel dank. Het is alleen jammer dat er maar
een beperkt aantal mensen in de kerk werden/worden
toegelaten, bij deze vieringen op 2 e kerstdag, op
nieuwjaarsdag en op 23 januari. Intussen hebben we ook
nog eens de reparatie van de kantelraampjes op het oksaal
aangekaart. Het heeft toch heel wat voeten in de aarde om
dit te realiseren.

Parochienieuws Bocholtz
Berichten van het koor uit Bocholtz

Ook heeft Ton een verrassingsdag /reis op 29 april
2022 voor het koor samengesteld, waarvoor zich tot nu toe
54 personen hebben opgegeven. Traditiegetrouw hebben al
verschillende leden hun contributie 2022 overgemaakt, een
fijn gevoel in deze moeilijke tijden. Bedankt!

Op de allereerste plaats alsnog een gezegend en
gezond 2022 toegewenst.
In de loop van het afgelopen (corona)jaar hebben we
afscheid moeten nemen van meerdere leden en
Sympathisanten. Een zwaar verlies voor hun naasten en
natuurlijk voor onze vereniging. Wij wensen iedereen heel
veel troost en sterkte toe en we hopen dat hun verdriet
langzaam verandert in mooie herinneringen. Als het weer
mag en kan, zullen we ter intentie van al deze mensen een
plechtige H. Mis opluisteren.
Het was weer een jaar vol hindernissen, echter ook
een jaar vol hoop en opluchting, die evenwel weer snel
verdwenen als sneeuw voor de zon, na steeds weer nieuwe
beperkingen en maatregelen. Enkele keren konden we weer
beginnen met repeteren en we hebben zelfs ons
jubilarissenfeest in bijna volle glorie kunnen vieren in
september, alleen de gezamenlijke opluistering van de H.
Mis zat er niet in helaas. Een octet luisterde de mis zeer
verdienstelijk op. Deze mensen kregen alom complimenten.

Op nieuwjaarsdag kreeg onze organist Bart van
Kerkvoort namens parochiefederatie De Pelgrim het
bronzen parochiebeeldje van verbondenheid uitgereikt,
wegens zijn 25-jarig dienstverband bij de parochie Sint
Jacobus de Meerdere in Bocholtz. Natuurlijk ook aan Bart
onze hartelijke gelukwensen.
De vraag dringt zich echter op: hoe wordt het
jaarprogramma 2022 ingevuld, want niets is zeker! Op 14
januari is er weer een persconferentie, maar toen moest dit
bericht al ingeleverd zijn….
Het bestuur en de dirigent gaan echter ‘gewoon’
door met de maandelijkse (digitale) vergaderingen én met
een brainstormsessie betreffende ons concert ‘Classic
meets ….’ in het najaar, wij houden jullie op de hoogte. Ook
van alle andere ontwikkelingen binnen onze vereniging
uiteraard. Dus houd de brievenbus en/of de mailbox in de
gaten, blijf gezond en vooral vol vertrouwen, want zingen
verbindt.

Ook de schitterende uitvoering tijdens de viering van
ons 155-jarig bestaansfeest in oktober, via de concert-mis
‘Classic meets Classic’, was iets om trots op te zijn. De week
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Coronamaatregelen en kerkbezoek in
onze parochies
Ook in de maand februari 2022 vinden in de parochies
Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg wegens het geringe
aantal priesters binnen onze parochies, de
H. Missen alleen plaats op de zondagochtend.
Het kerkbestuur heeft besloten
berichtgeving van het Bisdom,

dat,

ondanks

de

de doordeweekse vieringen voorlopig in de maand februari
zijn uitgesteld.
Het maximaal aantal gelovigen dat aan een viering kan
deelnemen wordt bepaald door de grootte van het
kerkgebouw (de zogenaamde 1,5 meter capaciteit).
Dit betekent voor Simpelveld en Bocholtz maximaal 170
kerkgangers en voor Ubachsberg 90 kerkgangers. Dat geldt
ook voor een uitvaart.
Aanmelden is niet meer verplicht behalve families die een
zeswekendienst of eerste jaardienst in de kerk willen
houden wordt gevraagd van tevoren aan het
parochiekantoor te melden met hoeveel personen men naar
de kerk wenst te komen.
Dat geldt ook voor een uitvaart.

vervolgens wordt een laagje nieuwe kiezel aangebracht. Het
strooiveld wordt voorzien van een laagje split en iets meer
groen. Verder komt er een gedenkplek voor het
ongedoopte kind.
De absouteplaats krijgt een kleinere met groen
afgeschermde afscheidsplek, zodat het geheel iets
persoonlijker en intiemer wordt.
De afvalcontainers worden achter een groene haag
geplaatst.
Verder komen er bomen, haagjes en diverse banken
verdeeld over het gehele kerkhof.
Het grasgedeelte dat al gedeeltelijk gereed is, komt als
laatste aan de beurt. Hier worden de gaten nog verder
opgevuld en ook nieuwe kiezel aangebracht.
Mochten er nog vragen zijn neem gerust contact op met Jos
Hamers, telefonisch bereikbaar na 19.00 uur onder
telefoonnummer 06 55 75 50 03 of mailen naar
jwg.hamers@gmail.com.

Ophalen doopplaatje van de kinderen
die in het afgelopen jaar zijn gedoopt in
onze 3 parochiegemeenschappen.

De volgende maatregelen blijven van kracht:


Kom alleen indien u niet verkouden bent en geen
koorts hebt.



We vragen uw handen te desinfecteren bij de ingang.



Neem plaats op de gemarkeerde zitplaatsen.



Koppels mogen bij elkaar zitten.



Mindervaliden dienen vooraan plaats te nemen



Houd 1,5 meter afstand van elkaar.



Volg de instructies met respect van de gastheer of
gastvrouw.

De mistijden zijn:
Bocholtz:

H. Mis op zondag om 9.30 uur

In tegenstelling tot voorgaande jaren is er geen
gezamenlijke bijeenkomst van de doopouders met hun
kindje.

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

Hiervoor in de plaats wordt de mogelijkheid geboden om de
kinderzegen/gezinszegen te ontvangen en het naamplaatje
op te halen.

Voortgang renovatie kerkhof Bocholtz
Het heeft een poosje geduurd maar vanaf week 2 gaan de
werkzaamheden op het kerkhof verder.Alle beschadigingen
en verzakkingen van de bestaande graven zijn in beeld
gebracht, zodat mochten er na de werkzaamheden klachten
komen, deze middels de gemaakte foto’s afgehandeld
kunnen worden. Er wordt gestart met het onderhoud op
het zogenaamde kiezelgedeelte. Uitstekende funderingen
worden weggehaald, alles wordt geëgaliseerd en

Reservering voor kinderzegen/gezinszegen en ophalen
naamplaatje via het centraal parochiekantoor te Simpelveld
tijdens kantooruren.
Tijdstippen :
Bocholtz

5 februari van 16.00 - 17.00 uur

Ubachsberg 12 februari van 17.00 - 17.30 uur
Simpelveld
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13 februari van 12.00 - 13.00 uur

Heel veel dank aan al onze vrijwilligerswerkgroepen die ook dit jaar weer, op welke manier dan ook,
voor een mooie kerstsfeer hebben gezorgd in onze 3 parochies.

Bovenstaande foto´s uit Bocholtz
Onderstaande foto´s uit Ubachsberg
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Foto onder en boven uit Simpelveld
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ADRESSEN

Geef voor je kerk
Een plek om tot jezelf te komen, of juist anderen te
ontmoeten.
Waar je een luisterend oor vindt, en stilte om te bezinnen.

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

Een plek om te vieren en te geloven.
Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt.
Waar we samen een gemeenschap zijn.

Vertrouwenspersoon Grensoverschrijdend Gedrag
Anco van der Vorm (werkdagen overdag bereikbaar)
T: 088-459 60 58
E: a.vandervorm@zuyderland.nl

Kerk zijn we namelijk samen.
Uw geld is hard nodig.
Help mee en geef aan je eigen parochie wat je kunt missen.
Dankzij uw bijdrage kan onze kerk blijven voortbestaan.
Alle beetjes helpen. Hartelijk dank voor uw steun!
Richtbedrag kerkbijdrage € 110,Bankrekeningnummers: zie colofon hiernaast.

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

Schenking aan parochie volledig
aftrekbaar
Uw giften aan de parochie zijn fiscaal aftrekbaar bij de
aangifte van uw inkomstenbelasting. De Belastingdienst
maakt wel onderscheid tussen gewone giften en periodieke
giften.
Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar. Voor gewone giften
geldt een drempel.
De Katholieke Kerk is door de overheid erkend als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Onze parochies
maken deel hiervan uit. De volledige ANBI publicatie van onze
parochies vindt u op onze website www.de-pelgrim.nl onder
de link ANBI.
Voor nadere inlichtingen kunt u ook terecht bij onze
penningmeester dhr. Bert Penders via het mailadres
penningmeester@de-pelgrim.nl of onder telefoonnummer
045-544 29 70.

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 22 februari. Inleveren kopij tot 11 februari.
Opgeven van misintenties is mogelijk tot 15 februari.
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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