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Katholieke Kerk en vasten

Verschillende manieren van vasten
De manier waarop wordt gevast verschilt per regio,
sommige katholieken eten geen vlees of zuivel in deze
periode, terwijl anderen zes dagen van de week geen
televisie proberen te kijken. Op Aswoensdag is het volgens
de katholieke leer, net als op Goede Vrijdag, verplicht om
slechts één maaltijd te nuttigen gedurende de hele dag.

De vastentijd begint voor katholieken op Aswoensdag,
wanneer het askruisje wordt toegediend. De periode eindigt
met Pasen. De vastenperiode duurt in totaal 46 dagen. Op
40 dagen wordt er daadwerkelijk gevast, alleen de zes
zondagen zijn hiervan uitgezonderd. Vasten wordt
voorafgegaan door de Vastenavond en het carnaval. De
kerk heeft in de loop der eeuwen de regels omtrent het
vasten versoepeld. In de negende eeuw verschoof men de
enige maaltijd van zonsondergang naar 3.00 uur, vanaf de
veertiende eeuw naar de middag.
BETEKENIS VAN ASWOENSDAG
De eerste dag na carnaval is het Aswoensdag. Aswoensdag
is vooral een belangrijke dag binnen de katholieke kerk. Op
deze dag begint de vastentijd: de periode van zes en een
halve week voor het Paasfeest waarin men afziet van allerlei
dagelijks genot.
De ‘as’ van Aswoensdag

Oorspronkelijk was Aswoensdag bedoelt voor mensen die
grote zondes hadden begaan. Ze werden op die dag in de
kerk met as bestrooid en mochten elkaar niet meer zien tot
de avondmaalsviering op Witte Donderdag, de donderdag
voor Pasen. Vanaf de 8e eeuw werd de boetedoening
algemener opgevat met een vastenperiode en kregen alle
kerkgangers as over zich heen gestrooid. Tegenwoordig
tekenen priesters met as een kruis op het voorhoofd van de
gelovige. Aswoensdag wordt ook gelinkt aan de eindigheid
van het leven van de mens op aarde. Vaak wordt er op deze
dag gelezen uit het Bijbelboek Genesis: “stof zijt gij en tot
stof zult gij wederkeren.”

Veertig dagen
Hoeveel dagen er gevast moest worden stond in de vroege
Christelijke kerk niet vast. Eerst werd het vastgesteld op een
periode van 42 dagen, maar sinds de 7e eeuw is dit
uitgebreid naar de laatste 46 dagen voor Pasen. Omdat
Pasen elk jaar op een ander moment in het jaar valt, staat
ook de datum van Aswoensdag niet vast. Het valt echter
altijd in februari of maart. Op zondagen wordt er niet
gevast, waardoor de vastenperiode ook wel bekend staat
als ‘de veertigdagentijd’. Deze veertig dagen verwijzen naar
de veertig dagen die Jezus Christus in de woestijn van Judea
zou hebben doorgebracht om te vasten en om de verleiding
van de Duivel te weerstaan.
Vroeger werd in de Vastentijd een vastentrommeltje
gebruikt. Dit is nog steeds een mooi gebruik. Kinderen leren
op weg naar Pasen zichzelf iets te ontzeggen en iets over te
hebben voor een ander. Versier samen met je kinderen een
trommeltje met gekleurd papier en plak er een afbeelding
op van Jezus op het kruis. Schrijf daarop: Ieder snoepje dat
ik bewaar, is voor Jezus een liefdesgebaar. Leg uit aan je
kinderen dat het soms goed is om een snoepje dat ze
krijgen een keer niet zelf op te eten maar in het
vastentrommeltje te doen. Daarmee dragen ze het op aan
Jezus als een soort cadeautje van liefde voor Hem. Zeg daar
bijvoorbeeld bij: Jezus, er zijn vandaag heel veel kinderen
die niets te eten hebben. Ik eet dit snoepje niet maar draag
het op aan U voor deze kinderen.
Bewaar de snoepjes de hele week in het vastentrommeltje.
Op zondag (de zondag is geen vastendag) zou je elk kind
één snoepje kunnen laten kiezen om op te eten. Aan het
einde van de Veertigdagentijd zou je per snoepje wat geld
kunnen geven wat je kind aan de missie kan schenken. Kies
samen met je kind(eren) een goed doel uit
waar zij dan de snoepjes voor sparen.
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Bezoek onze adverteerders

Onderlinge begrafenis- en crematievereniging

HELPT ELKANDER
Secretariaat: Irmstraat 43
6369 VM Simpelveld
tel: 045-5442476

e-mail: administratie@helptelkander.org

internet: www.helptelkander.org

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






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

Voor een persoonlijke uitvaart die aansluit bij uw wensen! Wilt u een afspraak? Bel of
e-mail met Mw Tatjana Haagen, tel: 045-5442476. e-mail: administratie@helptelkander.org
Voor het regelen van de uitvaart, neemt u contact op met ons via 045-5442476.
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT!!
Uw hulp kunnen wij goed gebruiken!!
Het is allemaal zo vanzelfsprekend. Een kerk die er altijd tip
top uitziet. Waar buiten de weekenden, bij hoogfeestdagen
extra aandacht wordt besteed aan de bloemversiering
binnen onze kerken.
Het parochieblaadje dat maandelijks in de bus valt, de
dagelijkse secretariële bezetting van de parochiekantoren,
de ledenadministratie, de bezoekgroep enz. Er zijn zoveel
zaken binnen onze parochies, te veel om op te noemen, die
goed geregeld zijn. Vanzelfsprekend is dit echter niet.
Achter al dit werk staan vrijwilligers.
Vrijwilligers zijn onmisbaar en dienen als bouwstenen voor
onze parochies.
Mensen met een levenshouding waarin gastvrijheid,
openheid en respect voor elkaar hoog in het vaandel staan
en die zich wil inzetten voor de medemens.
Het vrijwilligersbestand neemt echter drastisch af. Meestal
is ook hier de vergrijzing de oorzaak van.
Na een inventarisatie is er een hele lijst aan ontstane
vacatures.
Misschien is het ook iets voor u een steentje bij te dragen
aan het in standhouden van onze geloofsgemeenschappen
en parochies.
Bijgaand vindt u de functies waarvoor wij mensen nodig
hebben.
Bij bepaalde vacatures gelden specifieke eisen.
 Secretaris kerkbestuur m/v
 Administratieve ondersteuning centrale parochiekantoor

m/v
 Koster m/v
 Lector m/v
 Commissieleden voor werkgroepen op projectbasis m/v

o.a. organiseren processie
onderhoud

kerk

en

Gezien de beperkte aanwezigheid van priesters en
mogelijke vervangers, heeft het kerkbestuur besloten
voorlopig vanaf 1 maart over te gaan tot één H. Mis per kerk
per weekend.
Vanaf 1 maart vinden de doordeweekse vieringen weer
plaats, dit betekent voor:
Simpelveld

H. Mis op zondag om 11.00 uur
Dinsdag

H. Mis om 19.00 uur

Donderdag H. Mis om 19.00 uur
Bocholtz

H. Mis op zaterdag om 19.00 uur
Maandag

H. Mis om 19.00 uur

Vrijdag

H. Mis om 19.00 uur

Ubachsberg H. Mis op zaterdag om 17.30 uur
Woensdag H. Mis om 19.00 uur
Klimmen

H. Mis op zondag om 9.30 uur
Geen doordeweekse vieringen

Wat is zondag Laetare?

VACATURES voor de hele federatie

 Medewerkers

Belangrijke mededeling kerkbestuur!

aanverwante

gebouwen m/v
 Medewerkers bloemversiering kerk m/v
 Redactie parochieblad m/v

Is uw interesse gewekt in een van bovenstaande vacatures,
neem dan voor verdere informatie contact op met mevrouw
Maria Schouteten bij voorkeur per email vicevoorziter@depelgrim.nl of onder telefoonnummer 045-5752501

Halfvasten zeggen we in Limburg. Voor velen is dat een
aanleiding om halverwege de vasten weer even feest te
vieren. Al zal dat in deze tijden van corona bescheiden van
aard zijn. In de liturgie spreken we niet zozeer over
halfvasten maar over ‘Zondag Laetare’. Dit verwijst naar het
eerste woord van de intredezang op deze vierde zondag
van
de
Veertigdagentijd.
Laetare betekent ‘Wees blij’. De
vasten is halverwege en de
vreugde van Pasen klinkt al
langzaam door. Niet alleen in de
muziek en de lezingen, ook in
de liturgische kleur. Het strenge
paars mag vandaag plaats
maken voor het lichtere roze:
Wees blij, binnenkort mogen
we de verrijzenis gaan vieren!
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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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Bijeenkomsten basiscatechese
In onze parochie zijn een 3-tal bijeenkomsten gepland die ik
graag voor u verzorg. Tijdens deze bijeenkomsten is er
aandacht voor de basiscatechese. De gelegenheid om deze
basiscatechese te volgen is nieuw binnen de parochie. Deze
uitnodiging is persoonlijk verstuurd aan alle ouders van de
communicantjes, maar misschien lijkt het u ook heel fijn om
deel te nemen. Ik wil u dan ook van harte uitnodigen om
deze bijeenkomsten bij te wonen.
Als u geïnteresseerd bent, dan bent u van harte uitgenodigd
om de ouderbijeenkomsten in de pastorie van Simpelveld bij
te wonen.
De bijeenkomsten zijn van 20.00 - 21.30 uur.
De avonden zijn gepland op de woensdagavonden:


23 februari



23 maart



13 april

Deelname is kosteloos en vrijblijvend, maar we vinden het
prettig als u uw komst van tevoren even aan wilt kondigen
via het mailadres monique@opgenberg.nl
Tot dan?!
namens parochiefederatie De Pelgrim, Monique Murrer.

Kerkelijk Zangkoor Harmonia
Simpelveld.
Na ruim twee jaar van onderbreking kunt u zondag 27 maart
weer luisteren naar mooie koormuziek van zangkoor
Harmonia. Daar waar het enigszins mogelijk en veilig was,
hebben we gerepeteerd. De stemmen moeten immers
geoefend blijven. In diezelfde twee jaar is het koor een 7tal zangers ontvallen. We noemen de dames Mia Boltong,
Wies Smeets en de heren Giel Steinschuld, Emile van
Zandvoort, Hub Huits, Sjef Vrusch en Ad Leisten. Hiertoe
wordt in de H. Mis van 27 maart de intentie opgedragen.
Nog steeds staan er die lege stoelen in het repetitielokaal en
denken we terug aan onze collega-zangers, die stuk voor
stuk heel lang lid waren. En dat is natuurlijk een goed teken.
Blijkbaar voelt men zich thuis bij Harmonia. Zingen is gezond
voor lichaam en geest. Samen oefenen om iets moois te
presteren. En dat samen wordt niet alleen tot stand

gebracht in het musiceren. Je verheugt je om je collegazangers te ontmoeten en drinkt samen een glaasje of legt
een kaartje na de repetitie. Elkaar ontmoeten dat heeft
iedereen gemist. Of je nu bij de harmonie bent, de sportclub
of het koor. We genieten ervan om mekaar weer te
ontmoeten.
Het is de moeite waard om, als u bijvoorbeeld tegen het
einde van uw werkzame leven loopt, eens na te denken
over een leuke invulling van de donderdagavond (onze
repetitieavond). Er zijn ook diverse echtparen lid van
Harmonia. Als u zingen kunt en noten kunt lezen is dat
meegenomen, maar er is geen toelatingsexamen.
We genieten er zeker van, om u als sympathisant en
kerkganger weer te ontmoeten bij een mooie uitvoering.
We gaan beginnen op zondag 27 maart met Die Kleine
Orgelsolomesse van Joseph Hayden, het gregoriaanse
“Laetare Jerusalem”, Santo, In te Domini speravi en Signore
delle cime.
Vervolgens doen we ons uiterste best met oefenen, zodat u
op paaszaterdag en 1e Paasdag wederom, zoals u gewend
bent, van mooie gezang kunt gaan genieten.
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Vastenactie Je land is je leven
Project in Brazilië
Kleine boeren in de Braziliaanse
deelstaat Paraiba staan voor enorme
uitdagingen. Er zijn twee groepen:
boeren met en boeren zonder een
eigen stuk grond. De eerste groep
produceert voldoende voedsel, maar
krijgt nauwelijks iets verkocht. De
boeren
zonder
landrechten
produceren onvoldoende, omdat ze
er de materialen niet voor hebben. Ze lopen constant
gevaar om te worden verjaagd, waardoor investeren in
gereedschap en andere benodigdheden riskant is. De groep
verbouwt alleen snelgroeiende gewassen om in een
minimaal levensonderhoud te kunnen voorzien, met
ondervoeding als gevolg.
Vastenactie wil Braziliaanse boeren ondersteunen in hun
strijd voor landrechten en ze tegelijkertijd helpen om de
opbrengsten van hun oogst te vergroten. Vastenactie werkt
samen met Comissão Pastoral da Terra (CPT), een
organisatie die zich al 32 jaar voor deze zaak inzet. Het
uiteindelijke doel is landrechten goed te regelen en een
betere maatschappelijke positie en een waardig bestaan
voor alle boeren in Paraiba realiseren.
Hoe doet Vastenactie dat? Door kassen te bouwen,
Landrechten in enkele cijfers
Er zijn relatief weinig betrouwbare cijfers als het gaat over
landrechten, maar de cijfers die er zijn, schetsen wel een
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.

waterreservoirs aan te leggen en gereedschap te
verstrekken. Zo blijft de productie op peil en krijgen de
boeren meer controle over hun oogst en opbrengsten. Ook
wordt hun netwerk versterkt door informatie te delen over
de locaties van markten waar zij hun producten kunnen

verkopen. Hierdoor weten zowel boeren als ook mogelijke
klanten waar ze moeten zijn. Bovendien krijgen aangesloten
boeren het recht om mee te beslissen over landbouwbeleid.
In totaal gaat het om een groep van ongeveer 60 gezinnen.

‘Zoek de slagzin’, sponsorspeurtocht voor leerlingen van de
basisschool
In Simpelveld en Bocholtz zijn op negen plekken
voorwerpen uit Brazilië en Latijns-Amerika verborgen. Bij
ieder voorwerp ligt een letter. Weet jij alle voorwerpen te
vinden en met de letters een slagzin te vormen?
Op de website van de parochiefederatie De Pelgrim
www.de-pelgrim.nl kun je vanaf zaterdag 5 maart 2022 een
routekaart vinden en een blaadje met hokjes waarin je de
gevonden letters kunt invullen om de slagzin te maken. En
ook een formulier om je te laten sponsoren. Vraag aan jouw
ouders, grootouders, ooms en tantes, buren om jou per
gevonden letter een bedrag te sponsoren. Wanneer je het
sponsorgeld dat je bij elkaar hebt gekregen, inlevert op het
parochiekantoor krijg je als beloning een oorkonde.
Natuurlijk mag je jouw ouders en zusjes en broertjes
meenemen op je speurtocht, graag zelfs. Zo maak je er een
gezellig gezinsuitje van en je ondersteunt zo bovendien je
leeftijdsgenootjes in Brazilië. De speurtocht kan vanaf
zaterdag 5 maart tot en met Paaszaterdag 16 april 2022
gelopen worden.
Braziliaans diner in restaurant Bij Maxime
Eens echt lekker Braziliaans eten met een drie-gangenmenu? En daarbij ook nog Vastenactie
en het project in Brazilië
ondersteunen? Dat kan op woensdag
23 en donderdag 24 maart 2022 bij
restaurant Bij Maxime aan de
Vroenhofstraat 1 te Simpelveld. Op
beide dagen kan men daar tussen
14.00 uur en 19.00 uur een Braziliaans diner nuttigen. Laat u
verrassen door de Braziliaanse keuken. De couverts kunnen
ook op beide dagen afgehaald worden en thuis genuttigd
worden.
De kosten bedragen €21 per couvert. Daarvoor krijgt u dan
een voorgerecht, een hoofdmaaltijd en een nagerecht.
Zowel om op een van de beide dagen in Bij Maxime te
dineren als ook om af te halen dient men zich aan te melden
vóór donderdag 17 maart 2022 bij het parochiekantoor
(kantoorsimpelveld@de-pelgrim.nl) onder opgave van het
aantal personen en het tijdstip dat u wilt reserveren in het
restaurant of wilt afhalen.
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Wandel voor de ander
Een frisse neus halen, werken aan je conditie en gezondheid
en tegelijkertijd iets doen voor de landrechten van boeren in
Brazilië? Het kan door te wandelen voor een ander.
Op de website van De Pelgrim www.de-pelgrim.nl staan
vanaf Aswoensdag 2 maart 2022 routebeschrijvingen voor
meerdere wandelingen. Eén wandeling van 19 km is
bestemd voor de geoefende wandelaar en kan gestart
worden vanaf de kerk van Simpelveld of die van Bocholtz. Er
zijn drie wandelingen van 10 tot 12 km, voor de
vrijetijdswandelaar of voor een gezin met oudere kinderen,
steeds te beginnen vanuit een van de drie kerkgebouwen
Simpelveld, Bocholtz of Ubachsberg. En ten slotte zijn er
ook drie wandelingen tussen de 5 en 6 km, dus geschikt
voor gezinnen met jonge kinderen en ongeoefende
wandelaars, met als beginpunt een van de drie
kerkgebouwen in de federatie. Per keer dat een
routebeschrijving gedownload wordt, vragen we om € 5
over te maken naar Vastenactie of in een collectebus in één
van de drie kerken te stoppen.
Wie dat wenst, kan ook deelnemen aan de virtuele wandel
voor een ander-tocht van Vastenactie, die dwars door
Midden- en Zuid-Amerika loopt. Na aanmelding en het
betalen van een inschrijfgeld van € 25 krijgt de wandelaar
een link toegestuurd voor een webpagina waarop de
gelopen afstanden genoteerd kunnen worden. Van tijd tot
tijd stuurt Vastenactie berichten met informatie over de
plekken waar de wandeling langs trekt en over de bezochte
projecten. Wie meer wil weten of wie zich wel aanmelden
kan terecht op de website www.vastenactie.nl/wandel-voor
-een-ander.
En wie weinig tijd of zin heeft om zelf te wandelen, kan nog
altijd Guus Prevoo, de voorzitter van de federatieve MOVgroep, sponsoren. Hij wandelt in de vastentijd 600 km voor
landrechten. Sponsoren kan via zijn digitale collectebus
https://vastenactie.digicollect.nl/guus-prevoo.
En ten slotte: uw gift voor Brazilië
U kunt uw gift voor het project voor kleine boeren in
Brazilië op diverse manieren overmaken.

U kunt ook uw gift in de collectebussen stoppen die in de
kerken van Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg staan. Bij
die collectebussen vindt u vastenzakjes om te gebruiken
voor uw gift. Een gift geven kan ook tijdens de
Vastenactiediensten in de drie kerken, tijdens welke het
koortje De Berglijsters uit Ubachsberg zal optreden.
Obrigado, hartelijk dank alvast, ook namens de zestig
gezinnen, kinderen, moeders en vaders, uit Brazilië!

Fietspelgrimage rondom Sittard
Georganiseerd door Pelgrimsoord Klooster Wittem
Drie dagen op de fiets, langs verschillende Mariakapellen of
-bedevaartsplekjes in de (wijde) omgeving van Sittard. Er
wordt 40 tot 60 km per dag gefietst. De Maria-plekken die
worden aangedaan, zijn onderdeel van het zogenaamde
'Marialint', een fietsknooppuntenroute langs kleine en
grotere Mariabedevaartsplaatsen in Limburg.

Er wordt overnacht in het bezinningshuis van klooster
Regina Carmeli in Sittard. Begeleidster is Nan Paffen,
bedevaartspastor van Pelgrimsoord Klooster Wittem. Het
aantal deelnemers is 12.
Data: maandag 30 mei tot en met woensdag 1 juni 2022.
Aanmelden via de receptie van het klooster, tel. 043 4501741
of via het aanmeldformulier op de website
www.kloosterwittem.nl/Agenda.

U kunt gebruik maken van de digitale collectebus van de
parochiefederatie, die te vinden is op https://
vastenactie.digicollect.nl/parochiefederatie-de-pelgrimsimpelveld-bocholtz-ubachsberg.
Gebruik desgewenst de QR-code.

Kosten: 200,- euro voor volpension; voor
eenpersoonskamer betaalt u 25 euro per nacht extra.

U kunt uw gift ook overmaken naar
bankrekeningnummer:

6286 AB Wittem

NL21 INGB 0003 0000 46 ten name
van Missiebureau Roermond onder
vermelding van Vastenactie.

Info@kloosterwittem.nl

Pelgrimsoord Klooster Wittem
Witteler Allee 34
043 4501741
www.kloosterwittem.nl
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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

Gezocht nieuwe enthousiaste
redactieleden voor ons parochieblad
Een keer per maand verschijnt ons parochieblad.
Het parochieblad heeft als doel om onze parochianen te
informeren over kerkelijke aangelegenheden en mooie
achtergrondverhalen. Ter versterking van de redactie van
ons parochieblad zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen
die het leuk vinden om stukjes te schrijven en mee te
denken over de invulling en totstandkoming van ons
parochieblad.
Bent u een van deze enthousiaste personen en wilt u deze
uitdaging
aangaan,
stuur
een
mailtje
naar
vicevoorzitter@de-pelgrim.nl vervolgens wordt er contact
met u opgenomen.
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Kerkdiensten parochie Sint Remigius
Simpelveld
Dinsdag 1 maart
Geen H.Mis

Woensdag 2 maart
Aswoensdag
17.30

Vincent Hermans (o);

Donderdag 3 maart
19.00

Voor de zieken van onze parochie;

Zondag 6 maart

1e zondag veertigdagentijd
11.00
Zwd. Maria Knops-Arets;
Zwd. Huub Wierts;
Zwd. Annie Donners-Hamers;
Jrd. Mathieu Hameleers en Maria, Idalie
Hameleers-Mullenders (st);
Jrd. ouders Otto en Tieneke LemkeEggen (st);
Jrd. Peter Lemke en Henny Lemke-van
Wageveld (st);
Jrd. broeder Huub Ploumen (st);
Jo Laven;
Jrd. Jan Merx;
Jrd. Anna Maria Broekmans-Tromp;
Jrd. Hein Middelhoven (st);
Jrd. ouders Heyenrath-Sommer en Jo
Heyenrath (st);
Jrd. Hub Slangen en Fien SlangenGeurts;

Dinsdag 8 maart
19.00

Voor alle parochianen;

Donderdag 10 maart
19.00

Voor de zieken van onze parochie;

Zondag 13 maart
2e

zondag veertigdagentijd
11.00
1e jrd. Harrie Bartholomé en Finy
Simon;
1e jrd. Beppie Prickarts-Wierts en jrd.
Fred Prickarts;
Hans Jansen (o);
Jeu Lardinois (o);
Jrd. ouders Knols-Gulikers (st);
Jrd. ouders Gabriël Nijholt en Gustie
Nijholt-Vliex (st);
Ouders Houppermans-Vijgen en overl.
familieleden;
Lei Dautzenberg;
Juup Hodinius en Chris Hodinius
Meessen;
Fam. Mund en kinderen Jeanke en
Aldo;
Jrd. ouders Hub Bosch en Enny BoschDirecks (st);
Jrd. ouders Johan en Tiny MerxBodelier;

Dinsdag 15 maart
19.00

Echtp. Huveneers-van Ophoven (st);

Donderdag 17 maart
19.00

Voor de zieken van onze parochie;

Zondag 20 maart

3e zondag veertigdagentijd
11.00 H. Mis met Vormelingen
Jrd. ouders Gehlen-Hünen (st);
Jo Leunissen (st);
Jrd. pastoor Vreuls (st);
Ad Leisten (o);
Sjef Mulleners;
Eugène Vliex (o);
Martien Breemen (o);
Wienand Kohl (vw.verj.) en overl.
wederzijdse familie;
Jrd. ouders Jan en Catharina SchmitzWauben;
Hein Aretz;
Jrd. Gerda Joosten-v.d. Waarsenburg
en dochter Marianne;
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Dinsdag 22 maart
19.00

Voor de zieken van onze parochie;

Donderdag 24 maart
19.00

Voor alle parochianen;

Zondag 27 maart

4e zondag veertigdagentijd
11.00 kerk.zangkoor Harmonia
1e jrd. Sjef Vrusch, tevens voor Netty
Vrusch-Faarts en kleindochter Indy (o);
Jrd. ouders Brouwers-Knops (st);
Jrd. echtp. Sjef Bruls en Tiny BrulsBemelmans (st);
Mia Hartman-Wings (o);
Jrd. Pierre Kerkhoffs;
Jrd. ouders Ensink-Pisters en zoon
Joop;
Jrd. ouders Cleuters-Claessen;
Ouders Rasing-Pleijers (o);
Voor overleden leden van zangkoor
Harmonia van de afgelopen 2 jaar,
Mia Boltong,
Wies Smeets,
Giel Steinschuld,
Emile van Zandvoort,
Hub Huits,
Sjef Vrusch en
Ad Leisten;

Dinsdag 29 maart
19.00

Voor de zieken van onze parochie;

Donderdag 31 maart
19.00

Voor alle parochianen;

Bezoek onze adverteerders

Lei’s
schilderwerken
Oude Schoolstraat 2c
6367 HD Ubachsberg
tel:045-5750108
Mail: info@boerderijwinkelgebrspee.nl
www.boerderijwinkelubachsberg.nl

Laat u verrassen en maak
kennis met onze ambachtelijke
producten op het gebied van
AGF, Brood en Gebak, Vlees en
Zuivel, en proef het verschil.

Voor binnen- / buitenwerk
en onderhoud

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

kijk voor de wekelijkse aanbiedingen op onze
website en/of facebook: Boerderijwinkel Gebr.Spee
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Kerkdiensten parochie H. Jacobus de Meerdere
Bocholtz
Rozenkrans
voor aanvang doordeweekse mis
18.40 uur

Woensdag 2 maart
Aswoensdag

Zaterdag 12 maart

19.00
m.m.v. dameskoor Morgenzang
Zwd Wiel Cuijpers;
Jrd. ouders Bardoul-Hamers, kinderen
en kleinkinderen;

19.00
Voor een vruchtbare vastentijd;

Maandag 14 maart

Vrijdag 4 maart

Leo en Netje Dautzenberg-v.d. leeuw
(st);

18.30 Aanbidding
19.00

Voor alle intenties uit het intentieboek;

Zaterdag 5 maart

19.00

Vrijdag 18 maart
19.00

Ouders Thewissen-Höppener;

19.00
M.m.v. dameskoor Morgenzang

Zaterdag 19 maart

Jrd. Zef Loneus;
Els Paffen-Schopen echtgenote van
Toine Huls;
Teun Klinkers (o);

Zwd. Leny Kleijnen-Geraets;
Zwd Lies Janssen-Huppertz;
Jrd. Leo en Liza Huppertz (st);
Jrd. ouders Bleylevens-Habets (st);
Jrd. familie Schneiders (st);
Jrd. Adèle Rokka-Höppener (st);
Jeu Hamers (o);
Beppie Mannens-Godschalk (o);
Tiny Schoonbrood-Bodelier (o);
Victor Vaessen (o);

Maandag 7 maart
19.00

Voor alle vrijwilligers;

Vrijdag 11 maart
19.00

19.00 Zangkoor St. Joseph

Maandag 21 maart
19.00

Voor de jeugd;

Vrijdag 25 maart
19.00

Voor alle vluchtelingen;

Zaterdag 26 maart

19.00 m.m.v. Berglijsters
H. Mis met Vormelingen
Zwd Jos Vaessen;
Zwd Maria Vliegen-Drittij;
Jrd. Annie Hamers-Vanderheijden (st);
Jrd. Jo Vliex;
Jrd. ouders Thewissen-Höppener (st);
Jrd. Willem Merx (st);
Jrd. Mia Kaubo-Kaelen;
Echtpaar Schrijvers-Wintgens (st);
Leo Harzon (o);
Rietje Weijers-Steinschuld (o);

Maandag 28 maart
19.00

Ter intentie van onze Lieve Vrouwe van
Lourdes en de Heilige Bernadette;

Voor de zieken in onze parochie;

Te huur zeer ruime karakteristieke woning in Simpelveld
Nieuwe Gaasstraat 4 , in nabijheid centrum, per direct te huur: Half vrijstaand
karakteristiek jaren 60 woonhuis, eigen garage en oprit, grote tuin en in goede staat
van onderhoud.
Indeling:
 3 kelders met verbinding naar buiten.
 Begane grond: entree, hal, toilet, keuken 4,10 x 2,80m; dubbele woonkamer 8,60 x

4,00 m.
 1ste verdieping 2 slaapkamers 4,20 x 4,00m en 4,30 x 3,20m; studeerkamer 2,40 x

2,30m. Luxe badkamer met douche, bad en toilet.
 2de verdieping grote open zolder 7.00 x 7.00m bereikbaar via vaste trap.

De huurprijs per maand bedraagt € 1.010,-.
Voor info: kunt u mailen naar het volgende e-mailadres bouwzaken@de-pelgrim.nl
Uw belangstelling kunt U kenbaar maken tot uiterlijk zaterdag 19 maart 2022. Daarna zullen wij contact met u opnemen om
verdere afspraken te maken.
Namens het kerkbestuur van de parochiefederatie “De Pelgrim”
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Bezoek onze adverteerders

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 St. Bernardus
Ubachsberg
Zondag 27 februari
8ste

zondag d/h jaar
09:30 H. Mis

Jan Hamers (o);
Tonny Spee-Hamers (o);
Jrd. Käthe Muyrers-Liermann;
Jrd. Leo Franssen;
Ouders Ortmans-Habets en zoon Jan
(st.);
Als Dankzegging voor 60 Jarig Huwelijk
Roos en Wiel Hamers;

Zaterdag 12 maart.
2de

zondag veertigdagentijd
17:30 H. Mis Berglijsters
H. Mis met Vormelingen
Zwd. Sjir Souren;
Ouders Vaessen-Leunissen en overige
fam. leden;
Echtg. Bisschops-Engelen (st.);
Jrd. ouders Crombach-Hundscheidt
(st.);
Jrd. ouders Klinkenberg-Meertens
tevens voor dochter Els en de zonen
Sjef en Eugѐne (st.);

Woensdag 23 maart.
18:40 Rozenkransgebed
19:00 H. Mis

Voor de ernstig zieken van de parochie;

Zaterdag 26 maart.

4de zondag veertigdagentijd
17:30 H. Mis GKZ St. Bernardus

Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);
Voor alle slachtoffers van de Coronapandemie;

Woensdag 16 maart.

Zwd. Martha Souren-Nix;
Zwd. Astrid Van der Sangen-Voncken;
Bertien Huis-Franssen (o);
Wiel Hamers (o);
Ouders Pieters-Groven;
Ouders Herberichs-Conjaerts (st.);
Jrd. Bernardien-Borghans (st.);
Jrd. echtg. Keulartz-Donners (st.);

Zaterdag 5 maart.

Voor de overledenen van de parochie;

Woensdag 30 maart.

Aswoensdag 2 maart
19:00 H. Mis Volkszang

1ste

zondag veertigdagentijd
17:30 H. Mis GKZ St. Bernardus
Zwd. Pater Hub Kleijkers;
Ouders Pieters-Groven:
Jrd. ouders Lardinois-Souren (st.);
Jrd. Funs-Haesen (st.);

Woensdag 9 maart.

18:40 Rozenkransgebed
19:00 H. Mis

18:40 Rozenkransgebed
19:00 H. Mis

Zaterdag 19 maart.

3de zondag veertigdagentijd
17:30 H. Mis Volkszang
Pater Hub Kleijkers (o);
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);
Jrd. ouders Wiertz-Kreischer (st.);

Voor alle vrijwilligers van de parochie;

18:40 Rozenkransgebed
19:00 H. Mis

Voor alle overledenen van de parochie;

Zaterdag 2 april.

5de zondag veertigdagentijd
17:30 H. Mis
Jrd. ouders Habets-Delahaye (st.);
Echtg. Schneiders-Zitzen (st.);

Kerkbijdrage betalen met de QR-code.

Taizé-viering in de Veertigdagentijd

We kunnen elke extra bijdrage goed gebruiken!

Een viering in Wittem op de late zondagmiddag, om op een
verstillende manier op weg te gaan naar Pasen. De viering
bestaat uit een traditionele lezing voor de Veertigdagentijd,
stilte, gebed en vooral veel Taizé-liederen.

Het zal niemand verbazen dat ook onze parochies te lijden
hebben onder de coronacrisis. We kunnen dus wel een
extraatje gebruiken. Tijdens de eerste lockdown hebben we
een zogenaamde QR-code aangeschaft.
Scan hem met een QR-app op de mobiele telefoon en dan
kan er geld worden overgemaakt voor onze parochies.
Misschien leuk om eens te proberen en daarna ook nog
eens wat vaker te gebruiken.
Hartelijke dank voor uw (extra) bijdrage!
Het kerkbestuur.

Taizé-liederen zijn liederen van de oecumenische
kloostergemeenschap van Taizé in Frankrijk. Het zijn
eenvoudige, maar meditatieve liederen, in verschillende
talen, die uitnodigen tot meezingen of minstens
meeneuriën.
Tijd: de zondagen 6, 13, 20 en 27 maart en 3 en 10 april van
17:00 uur tot 17:45 uur.
De gebedsruimte, Scala, is voldoende groot om op ruime
afstand van elkaar te kunnen zitten.
Klooster Wittem, Wittemer Allee 34, 6286 AB Wittem
www.kloosterwittem.nl
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Bezoek onze adverteerders
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KRONIEK
Overleden
SIMPELVELD
1 februari

Maria Vliegen-Drittij

75 jaar

Zevenbunderstraat 12,Bocholtz

1 februari

Frans Sauren

72 jaar

Pater Damiaanstraat 31

2 januari

Wiel Hamers

81 jaar

Kerkstraat 16

19 januari

Pater Hub Kleijkers

86 jaar

Klooster Montfortanen, Vroenhof 87,Valkenburg

29 januari

Sjir Souren

83 jaar

verpleeghuis Bergweide, Heerlen

27 januari

Martha Souren-Nix

91 jaar

Minnegardsweg 9

4 februari

Astrid Van der Sangen-Voncken

58 jaar

Bostenstraat 3

24 januari

Leny Kleijnen-Geraets

89 jaar

Groeneboord 14

4 februari

Henk Bröcker

77 jaar

Baneheide 10

6 februari

Lies Janssen-Huppertz

88 jaar

Rozenstraat 3

UBACHSBERG

BOCHOLTZ

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

Gedoopt
BOCHOLTZ
5 februari

Giselle Wong-Loi-Sing

dochter van Marleen Wong-Loi-Sing

Steenbergervoetpad 5

6 februari

Daan Heckmans

zoon van René Heckmans en Daphne Heckmans-Packbier De Baan 14

6 februari

Michelle Weidner

dochter van Dave Weidner en Marielle Weidner-Claessens Kerkstraat 34

Welkom in onze Kerk!
I.v.m. de wet op de privacy kan de vermelding in deze kroniek onvolledig zijn.

Meditatie in Klooster Wittem
Iedere eerste en derde woensdag van de maand, in maart op
2 en 16 maart, is er een meditatiebijeenkomst in de Kloosterkerk van Wittem.
Mediteren is een bepaalde levenskunst. Het is gaan zitten op
een plek die goed aanvoelt en waar je je kunt concentreren,
waar je je lichaam kunt ontspannen. Op den duur kun je door
mediteren een innerlijke rust ervaren die helpt om op een
andere wijze naar leven te kijken: met aandacht en verwondering. Door de stilte kan ook een hernieuwde vitaliteit en
creativiteit ontstaan. Maar mediteren gaat niet vanzelf. Het

vraagt enige discipline, die je langzaam moet opbouwen.
Daarom is het prettig om het in een groep te doen.
De meditatiegroep in Wittem mediteert rond een tekst uit de
christelijke traditie. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en
duurt ongeveer een half uur, Daarna kan er – voor wie wil –
worden nagepraat bij een kopje thee.
Interesse? Meer informatie: bij de receptie van het klooster,
tel 043 450 17 41 (dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur) of via
www.kloosterwittem.nl/maandelijkseMeditatie. Hier kunt u
zich ook aanmelden (vooraf aanmelden is gewenst).
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Huispaaskaars 2022

ADRESSEN
Pastoor René Pisters
Pastoriestraat 15, 6369 AN Simpelveld (vrij: maandag)
T: 045-544 18 18
E: pisters@de-pelgrim.nl
Kapelaan Shaiju
Pastoor Neujeanstraat 8, 6351 GK Bocholtz
M: 06-87 53 45 99
T:045-544 12 52 E: shaiju@de-pelgrim.nl
Vertrouwenspersoon Grensoverschrijdend Gedrag
Anco van der Vorm (werkdagen overdag bereikbaar)
T: 088-459 60 58
E: a.vandervorm@zuyderland.nl

Haal Pasen in huis!

Haal Pasen in huis met een mooie huispaaskaars.
De kaars met een handgeschilderd reliëf is verkrijgbaar met de
volgende versieringen.
A tot en met D: In deze versiering in rood met goud komen
het Chiro teken en het kruis samen. Het kruis als teken van
lijden en verrijzenis en Chiro als de Griekse initialen van
Christus.
E tot en met H: De pauw is afgebeeld in dit rijk versierde reliëf.
Een oude legende ligt aan de bron van deze symboliek. Van de
pauw werd namelijk geloofd dat het dier na zijn dood niet
ontbond en zo symbool werd voor eeuwig leven. De beeltenis
spreekt nog altijd tot de verbeelding en is vaker terug te
vinden in de Christelijke cultuur.
A & H 6,5 x 20 cm

10 euro

B & G 7 x 25 cm.

15 euro

C & F 7,5 x 30 cm.

23 euro

D & E 8 x 40 cm.

30 euro

U kunt de kaars tot uiterlijk 27 maart bestellen op het
parochiekantoor tijdens openingstijden. Bij bestelling ook
gelijk betalen. Vanaf de Goede Week zijn de kaarsen af te
halen op het parochiekantoor van uw parochie.

Onze parochiekantoren zijn
op 28 februari en 1 maart in
verband met Carnaval
gesloten.

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
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 29 maart. Inleveren kopij tot 18 maart.
Opgeven van misintenties is mogelijk tot 22 maart.
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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