
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasen, geloof het maar ‘ns! 
 
De commercie doet haar best iets van Pasen te 
maken, maar het blijft bij paaseitjes, kransen en 
paastakken gesierd met donsveertjes, bloemen en 
eitjes. Prachtig allemaal, maar ze maken van Pasen 
iets liefelijks en onschuldigs, terwijl Pasen absoluut 
niet onschuldig is. Pasen is voor ons christenen juist 
heel radicaal. Pasen maakt het kruis tot de maat van 
ons leven. Maar dat is juist waar we niets mee 
kunnen. We proberen het kruis te ontlopen. Het 
kruis van handicap, ziekte, dood. Lijden, het kruis 
mag niet meer. We hebben het verbannen uit het 
leven. Het kruis is in onze maatschappij symbool van 
het eindpunt, teken van dood. Het leven van Jezus 
leert ons dat het leven niet afgelopen is met de dood. Door de dood heen kom je naar 
het Nieuwe Leven. Leven en dood, kruisdood en verrijzenis, Goede Vrijdag en Pasen 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het zijn twee aspecten van hetzelfde 
Christusmysterie die aangeven dat het Nieuwe Leven van Pasen niet vanzelf komt, 
maar via de weg van het kruis. 
In de Goede Week vieren we expliciet de weg van het kruis om uit te komen bij 
Pasen. Op Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag gedenken 
we op bijzondere wijze de afzonderlijke gebeurtenissen van Pasen. Het kruis heeft in 
deze week een bijzondere plaats in de liturgie.  
Als Jezus met zijn leerlingen optrekt naar Jeruzalem weet Hij wat Hem te wachten 
staat. Hij heeft het al meermalen voorspeld. En wat Hij weet dat gaat gebeuren, Zijn 
leven geven voor de mensen, vat Hij samen op die Laatste Avond van Zijn leven. Op 
die avond sprak Hij woorden van afscheid en vroeg Hij aan zijn leerlingen: 'Begrijpen 
jullie wat Ik gedaan heb? Ik heb jullie een voorbeeld gegeven, opdat jullie zouden 
doen zoals Ik gedaan heb'. Niet zomaar een vraag die gesteld wordt aan dat clubje 
vrienden waarmee Hij volgens joods gebruik het paasmaal vierde, maar een vraag die 
ook aan ons gesteld wordt. Als we dat gedenken op Witte Donderdag, als we de 
Eucharistie vieren, dan gaat het om het vieren van Gods nabijheid. Eucharistie vieren 
is vieren van het Paasfeest: God bevrijdt. We herinneren ons hoe God altijd al met 
Zijn mensen meetrok. We beleven hoe Hij ons nabij is in Christus, die Zijn Woord tot 
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ons spreekt en Zijn leven met ons deelt. Een gave die Hij vastlegt in het teken van 
Brood en Wijn en waarbij Hij zegt: 'Mijn leven voor jullie gegeven'. Vandaar dat kruis 
bij ieder altaar. ‘Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb: Ik deel mijn leven uit aan 
jullie...opdat jullie door Mij gevoed en gesterkt hetzelfde gaan doen’. Christus 
herinnert in deze woorden eraan dat Hij zichzelf geeft uit Liefde voor zijn vrienden. En 
ook voor ons maakt Hij het gebod van de liefde tot het voornaamste gebod: ‘Hebt 
elkander lief’. Jezus weet dat de weg van het jezelf geven, van het kruis, niet 
vanzelfsprekend is. 
De dagen erop blijkt dat de leerlingen het er inderdaad moeilijk mee hebben. Moeilijk 
met Jezus zelf... die zich toch had kunnen terugtrekken... de dood kunnen 
ontspringen. Maar nee... ‘niet Mijn wil, maar Uw Wil geschiede’. Moeilijk met het 
verraad, de verloochening, de angst. En opnieuw met Jezus die hangend aan het 
kruis bidt: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten’ en toch ook zegt: ‘Het is 
volbracht’. En of het nog niet moeilijk genoeg is, blijkt het graf waarin ze Hem hebben 
neergelegd leeg te zijn en zitten er engelen die zeggen: ‘Hij is niet hier, Hij is uit de 
doden opgewekt! In Galilea zullen jullie Hem zien.'  
Tot op vandaag is het niet eenvoudig om te geloven in Pasen, voor de leerlingen niet, 
voor ons niet. Weet hebben van Pasen dat gaat nog, maar geloof het maar eens: als 
je kind ongeneeslijk ziek is, als je langzaam maar zeker afscheid moet nemen van je 
geliefde, als je al jaren moet leven met oorlogsgeweld, als je getuige bent van een 
volkerenmoord; als je je man verliest door een vreselijk ongeluk. Moeilijkheden en 
vragen te over. Dan is er bij ons dezelfde ontgoocheling als bij die eerste christenen. 
Dan hebben ook wij het nodig dat ons de weg wordt gewezen door het lijden en het 
verdriet heen om de boodschap van Leven-door-de-dood-heen te kunnen verstaan. 
En gelukkig wijzen we elkaar die wegen telkens opnieuw in het breken van het Brood 
in de Eucharistie. Daar weten we Jezus nabij als diegene die met ons oploopt en ons 
de weg wijst door lijden en dood naar het leven.  
(Een samenvatting van H. Kleinpenning in Opbouw ) 
 
 

Vieringen in Goede Week 
 
Met Palmzondag begint de Goede Week. Jezus wordt als koning 
toegejuicht met palmtakken. In alle heilige Missen worden 
palmtakken gezegend, die achter een kruis kunnen worden bevestigd 
als teken dat Jezus de dood overwint. De Mis op zaterdagavond zal 
tevens een gezinsmis zijn in de Grote St.- Jan om 18.00 uur. 
 
Op woensdagavond 12 april zal er in de kathedraal te Roermond om 19.00 uur de 
Chrismamis zijn. In deze heilige Mis zal de bisschop de nieuwe oliën zegenen. Dit 
zijn de oliën die gebruikt worden bij een doopsel, het vormsel, de ziekenzalving en de 
priesterwijding. Na de Mis zal de nieuw gewijde olie meegenomen worden naar de 
parochies van ons bisdom. De reguliere heilige Mis in de Kleine St.-Jan op 
woensdagavond 12 april zal dan ook komen te vervallen.  
 



 

Op Witte Donderdag zal om 19.00 uur in de Grote 
St.-Jan worden herdacht dat Jezus op deze dag de 
sacramenten van de Eucharistie en het priesterschap 
instelde. Aansluitend aan deze heilige Mis lopen we 
met het Allerheiligste in processie naar de Kleine St.-
Jan, alwaar er de gehele avond en nacht gelegenheid 
is tot stille aanbidding. Dit om met Jezus te waken, die 
de doodstrijd aanging in de Hof van Olijven. 
 

Op Goede Vrijdag herdenken we de kruisdood van Jezus. Het is 
een geboden vasten – en onthoudingsdag. Het priesterkoor in beide 
kerken zullen kaal zijn. Op deze dag en op Stille Zaterdag mag ook 
de heilige Mis niet gevierd worden. Bij een eventuele uitvaart zal er 
om deze reden dan ook een woorddienst ter afscheid worden 
gehouden.  
In de Grote St.-Jan is om 15.00 uur de kruisweg. Om 19.00 uur zal 
er in de Kleine St.-Jan de herdenkingsviering zijn van het lijden en 
sterven van Christus. 

 
Op Paaszaterdag lag Jezus in het graf. Deze dag 
wordt daarom ook wel aangeduid als Stille 
Zaterdag. In de avonduren – als de duisternis 
invalt – herdenken we dat in de vroege ochtend 
aan het einde van de duisternis Jezus opstond uit 
het graf. In de Grote St.-Jan zal om 20.30 uur de 
Paaswake worden gehouden. De nieuwe paaskaars 
wordt in deze Mis gezegend en ontstoken aan het 
paasvuur dat buiten aangemaakt zal worden.  
 
Op Paaszondag en Tweede Paasdag zijn er natuurlijk feestelijke heilige Missen in 
de Grote St.-Jan. De Hoogmis op Eerste Paasdag om 11.00 uur zal opgeluisterd 
worden door het Gemengd kerkelijk zangkoor en tevens zijn in het bijzonder de 
communicanten voor deze heilige Mis uitgenodigd. 
 

Gezinsmissen met Palmzondag en Pasen 
 
Op zaterdag 8 april zullen we Palmpasen vieren met de 
communicanten. In processie lopen ze om 17.45 uur met hun 
palmpaasstokken vanuit de Kleine St.-Jan achter de harmonie aan 
naar de Grote St.-Jan, waar om 18.00 uur een gezinsviering is. 
Op zondag 16 april zal de Hoogmis om 11.00 uur tevens een 
gezinsviering zijn met de communicanten. In deze viering staan we natuurlijk stil bij 
de betekenis van Pasen. Door middel van verhalen, gebeden en de gezangen van het 
Gemengd kerkelijk zangkoor wordt het ongetwijfeld een mooie feestelijk viering.  
Op het einde van deze viering is er een verrassing voor alle kinderen. 

 



 

Camera’s bij pastorie en Grote St.-Jan 
 
Sinds kort hangen er beveiligingscamera’s bij de pastorie, De Polder en de Grote St.-
Jan. We hopen dat deze camera’s een beschermende en preventieve werking hebben. 
Daarnaast was na de laatste inbraak in de Grote St.-Jan (voorjaar 2015) door de 
verzekeringsmaatschappij aangegeven dat wij extra maatregelen moesten nemen.  
Omdat er nu ook binnen in de Grote St.-Jan een camera hangt (achter in kerk aan het 
oksaal), kunnen we deze tevens gebruiken om heilige Missen uit te zenden, daar we 
deze camera konden verbinden met de geluidsinstallatie. Als de laatste testen zijn 
doorgevoerd en er geen storingen zijn met het geluid, kunnen we thuiszittende 
mensen de service aanbieden om de hoogmis vanuit de Grote St.-Jan thuis te volgen. 
Ze hebben hiervoor natuurlijk een internetverbinding nodig en daarnaast krijgen ze 
van ons een toegangscode. Algemene uitzending voor iedereen is niet mogelijk, daar 
het een beveiligd systeem is en omdat het niet mag in verband met de wet op 
privacy. Als alles goed loopt zullen we de mensen die niet in staat zijn om wegens 
ziekte of ouderdom naar de kerk te komen hiervan op de hoogte brengen, zodat zij 
zich dan voor deze service kunnen aanmelden. 
 

Kledinginzameling 
 
In samenwerking met Stichting Aktie ’68 houdt de parochiefederatie Hoensbroek op 
zaterdag 29 april opnieuw een kledinginzameling. Deze vindt plaats tussen 10.00 – 
13.00 uur bij parochiekantoor De Polder. U kunt al uw gebruikte kleding, schoeisel, 
dekens en beddengoed in een gesloten plastic zak inleveren. De opbrengst komt ten 
goede aan de gehandicapte medemens. 
 

Het sacrament van het doopsel ontvingen: 
Mels Dieteren  wonende in Brunssum 
Noah Prevos  wonende aan de Weustenraedstraat 
Ly’vayro van den Broek  wonende aan de Mgr. Lebouillestraat 
 
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden. 

Wij namen afscheid van: 
Mia de la Roy- Bemelmans  94 jaar wonende in het Pius centrum  
Sophie van Dun-Noteboom  92 jaar wonende in het Pius centrum 
Mia Lendemeijer-Smits   86 jaar wonende aan de Hommerterweg 
Jan Zopfi    86 jaar wonende aan de Marktstraat 
Sien Zopfi- van den Berg   88 jaar wonende aan de Marktstraat 
Tiny Rutten-Klaassen   82 jaar wonende aan de Burg. Willemstraat 
Mogen zij rusten in de vrede van de verrezen Heer en mogen hun nabestaanden 
kracht en sterkte ontvangen om dit verdriet te kunnen dragen. 
 

Een kerkelijk huwelijk zijn aangegaan: 
Wesley van Haren en Kiki Knubben. 
 



 

H. Missen april 2017 
Voorafgaande aan de H. Mis in de Kleine Sint Jan vanaf 18.30 uur gelegenheid voor 
het Rozenkransgebed. Indien een voorbidder aanwezig is kan dit gebed gezamenlijk 

worden gebeden. 
Zaterdag 1 april 
19.00 uur H. Mis Kleine St. 
Jan, voor: ouders Kusters-Palmen. 
 
Zondag 2 april 
5e zondag veertigdagentijd 
9.30 uur H. Mis Kleine St. 
Jan, voor: Tot Heil van de Kerk 
11.00 uur H. Mis Grote St. 
Jan mmv. Caeciliakoor, voor: tot 
heil van de kerk; de intenties van 
onze parochies; overl. ouders 
Offermans-Theves en fam.; Nanny 
Oosterbos-Cools; Leny Meessen-
Peerboom. 
16:00 uur Kleine St. Jan: aanbidding 
met vespers van deze zondag 
  
Maandag 3 april     H. Frederik  
19.00 uur H. Mis Kleine St. 
Jan, voor: alle zieken. 
 
Dinsdag 4 april 
19.00 uur  H. Mis Kleine St. 
Jan, voor: alle eenzamen. 
  
Woensdag 5 april 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Klein St. 
Jan, voor: voor roepingen tot het 
Priesterschap en het Diakonaat. 
 
Donderdag 6 april 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: allen werkzaam in de zorg. 
 
Vrijdag 7 april 
18:15 uur Kleine St. Jan: 
aanbidding met vespers & rozenkrans 
19.00 uur H.Mis Kleine St. 
Jan, voor: alle zieken. 

 
 
Zaterdag 8 april 
18.00 uur  Gezinsmis Palmpasen 
Grote St. Jan, voor: overl. parochiaan. 
 
Zondag 9 april 
Palmzondag v.h. Lijden v.d. Heer 
09.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: Jos Latten-Keldermann [6wkd.]. 
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan 
mmv. de Zanglijsters , voor: overl. 
ouders Kusters-Palmen en fam. 
[jrd.];overl. ouders Lemmelijn-Driessen 
[jrd.]; dhr. Coen; overl. ouders Heiligers-
Offermans [jrd.]; Ric Verboeket en Agnes 
Heemels en Fam. 
  
Maandag 10 april 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het Priesterschap en 
het Diakonaat. 
 
Dinsdag 11 april 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle vormelingen. 
Aansluitend Boeteviering en 
biechtgelegenheid 
 
Woensdag 12 april 
9.00-19.00 uur  Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur GEEN H.Mis i.v.m. 
Chrismamis in Roermond  
 
Donderdag 13 april 
Witte Donderdag 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan 
mmv dameskoor Mariarade, 
voor: Gerard Boonen [jrd.]; Charles 
v.d. Sterren; overl. ouders Wevers-
Moonen. 



 

Vrijdag 14 april    Goede Vrijdag 
15.00 uur Kruiswegviering Grote St. 
Jan mmv. Dameskoor St. Jan. 
16:00 uur Kl. St.-Jan 
Start van de noveen tot de Goddelijke 
Barmhartigheid,  
19.00 uur Viering (geen H. Mis) met 
Kruisverering, Kleine St. Jan.  
 
Zaterdag 15 april 
Paaszaterdag/Stille Zaterdag 
20.30 uur Paaswake Grote St. 
Jan mmv. Caeciliakoor, voor: Miep 
Langeslag-Arts; ouders Piet en Theresia 
Peters-Schrijvers en fam.; gedachtenis 
Cor Rockx; Nelly Quaedackers-Braams; 
José Breuls en overl. ouders; echtgen. 
Hermans-Vromen [jrd.]. 
                                                                                                        
Zondag 16 april 
Paaszondag 
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: overl. ouders Smit-Oehlen; 
echtp.Wouters-Smit en fam.; overl. 
ouders Maas-Bartels en dochters Mia en 
Tiny [jrd.]; overl. ouders Hoens-
Houtbeckers. 
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan 
mmv. Caeciliakoor  , voor: Mia en 
Hub Hamers; Jes en Wil Nunen-Stams en 
zoon Adri [jrd.]; overl. oud. Wittenhorst-
Hermes; Giel en They Raets; overl. oud. 
Ulofs-Kusters; Johannes Gerits; echtgen. 
Hermans-Vromen [jrd.]; Nelly van 
Tilburg-v.h. Hoofd; mevr. De Jong en 
fam.; dhr. Coen; Tonny Custers-Sijben; 
Lou Hauben [5e jrd.] en achterkleinzoon 
Koen;Gusta Monseweije-Pijls [jrd.]; Maj 
Starmans;overl. fam. van Dun-Süler en 
Verhooren-Smeits; Harry Snellen en 
fam.; Miep Ubachs-Spelthaen; overl. oud. 
L’Ortye-Peters; ouders Offermans-
Kusters en fam; Diny Gubbels-
Schuurmans; Leny Meessen-Peerboom; 
Theo Owsianny, ouders Owsianny-
Fafareh, ouders Zinken Starmans; Zef 
Erkens[jrd.]; Hub Custers. 

Maandag 17 april 
2e Paasdag 
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan 
mmv. Dameskoor St. Jan, voor: Lucia 
Fiaschetti; overl. ouders Jennes- 
Haartmans en overl. fam. 
  
Dinsdag 18 april 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle eenzamen. 
  
Woensdag 19 april 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: Albert en Mia van Loon- van Eert; 
Sika Cantervisscher-Driessen. 
 
Donderdag 20 april 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: Agnes Wittenhorst-Hermes [verj.]. 
 
Vrijdag 21 april 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle die werkzaam zijn in de zorg. 
  
Zaterdag 22 april 
14:00 uur kleine St.-Jan: 
Afsluiting van de noveen tot de 
Goddelijke Barmhartigheid,  
19.00 uur H.Mis  kleine  St. Jan , 
voor: roepingen tot het Priesterschap en 
het Diakonaat. 
  
Zondag 23 april 
2e zondag van Pasen of zondag van 
de goddelijke Barmhartigheid 
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: overl. parochiaan. 
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan 
mmv. Schola ,voor: Gerda Severens- 
Bruls [jrd.]; Mia Cordewener; Johannes 
Gerits; Mientje Meys; Garritsen-Lunesu; 
Hub Custers [3e jrd.]; an Zopfi [6wkd.]. 
 Maandag 24 april 



 

19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan , 
voor: alle die werkzaam zijn in de zorg. 
  
Dinsdag 25 april 
H. Marcus evangelist 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het Priesteschap en 
het Diakonaat. 
 
Woensdag 26 april 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: Fieny Janssen-Hamers 
  
Donderdag 27 april 
H. Petrus Canisius priester en 
kerkleraar 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: Marisa Fiaschetti 
 
 
 
 
 

Vrijdag 28 april  
H. Lodewijk Maria Grignion de 
Montfort, pr. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. 
Jan, voor: Mia Janssen- Berns [jrd.]. 
  
Zaterdag 29 april 
H.Catharina van Siena, maagd en 
kerklerares, patrones van Europa 
17.30 uur  Kleine St. Jan 
Biechtgelegenheid. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: overl ouders Hubert en Maria 
Kusters-Palmen en fam.;Tiny Rutten-
Klaassen [6 wkd.]; Tiny Rutten-
Klaassen[6wkd.]. 
 
Zondag 30 april 
3e zondag van Pasen 
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: overl. parochiaan. 
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan 
mmv. Dameskoor Mariarade, 
voor:Antoon Ermers [verj.]; Leny 
Meessen-Peerboom; Marietje Krebbeks-
Alferink.

 
Let Op! Kopij voor het  blad van mei 2017 vóór woensdag 26 april aanleveren a.u.b. 
 

Colofon 
Pastoor:  W.L.J.C. van Dijck…….. Hoofdstraat 83, 6432 GA Hoensbroek  
   T: 045-888 42 24         E: wvdijck@home.nl 
Diakens: W.H.P. Smit………………. Reukenderweg 45, 6361 AW Nuth 
  T: 045-524 23 71         E: w.h.p.smit@home.nl   
  A.J. Batens………………… Ganzeweide 76A, 6413 GH Heerlen 
      T: 06-158 580 42         E: diaken.batens@gmail.com 
Secretariaat: Parochiekantoor……….. Hoofdstraat 85, 6432GA  Hoensbroek 
   T: 045-521 25 18          E: parochiefederatiehoensbroek@home.nl 
  Openingsuren:  Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur 
     

Uw kerk- en gezinsbijdrage kunt u o.v.v. uw naam en adres overmaken op: 
IBAN: NL31 RABO 0122 4009 84 
Misstipendia en andere bijdragen op:  

IBAN: NL93 INGB 0001 1226 73 of IBAN: NL58 ABNA 0474 9691 34. 



 

 
 

   
 

 
 

    

Afscheid in huiselijke sfeer

045 - 542 99 88
www.postuitvaartzorg.nl

Afscheidskamer:
Kruisstraat 16

6411 BT  Heerlen
U kunt ook afscheid nemen in Hoensbroek!


