
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maria Tenhemelopneming 

 
De jaarcyclus van Maria’s feesten kent zijn 
seizoenen. Op 8 december – Maria 
Onbevlekt Ontvangen - is het winter: alles 
slaapt nog, maar de kiem van nieuw leven 
zit diep in de aarde, zoals Maria in Anna’s 
schoot. Op 25 maart – Maria Boodschap – 
is het al lente: dan daagt het heil na 
eeuwen wachten. De Zon komt voorgoed 
op in Maria’s schoot. Op 31 mei – Maria 
bezoekt haar nicht Elisabeth – breekt alles 
uit in bloei. En op 15 augustus – Maria 
Tenhemelopneming - is het volle zomer en 
de tijd om te oogsten: vruchten zijn er, 
overvloedig, voldragen, kleurrijk, 
uitbundig, zowel buiten op het veld als in 
de kerk. Als je op die dag naar Maria kijkt 
zie je haar tweemaal: in het klein en in het 
groot, dichtbij en veraf. Met andere 
woorden: je ziet op die dag Maria en de 
Kerk, de mensheid. Maria’s Hemelvaart wil 
zeggen dat zij met ziel en lichaam bij de 
Heer is: verrezen – helemaal – zoals haar 
Zoon. Zij deed Hem geboren worden, 
week niet van zijn zijde, ook niet onder het kruis en geloofde in zijn verrijzenis. Zij 
deelt dan ook volop in dat nieuwe leven van en bij de Heer. Maar 15 augustus is 
meer! Wie naar Maria kijkt, ziet ook de hele kerkgemeenschap. Haar voorrechten zijn 
onze vooruitzichten, haar vreugde is onze hoop. Het wonder van haar 
tenhemelopneming is het geheim van onze verlossing. Wij zijn erbij betrokken.  
Een ieder is welkom om dit te vieren op dinsdag 15 augustus in de Grote St.- Jan om 
19.00 uur. 
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H. Mis en Lichtprocessie bij Lourdesgrot Mariarade 
 
Op zaterdag 12 augustus zal er een feestelijke heilige Mis zijn bij de Lourdesgrot in 
Maria om 20.30 uur. De heilige Mis van 19.00 uur in de Kleine St.-Jan zal daardoor 
komen te vervallen. Op deze avond zullen we alvast een voorproefje nemen op het 
Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming (15 augustus). Aansluitend aan de heilige 
Mis wordt er net zoals vorig jaar een lichtprocessie gehouden. Biddend en zingend 
lopen we een ronde om vervolgens bij de Lourdesgrot met een toewijding aan Maria 
af te sluiten. We hopen op goed weer en natuurlijk op een grote opkomst. Daarom 
van harte uitgenodigd! 
 
 

Kroedwusj 
 
Een heel oud gebruik in de Katholieke Kerk is 
de jaarlijkse zegening van de kroedwusj op 
het feest van Maria Tenhemelopneming 15 
augustus. Het gebruik grijpt terug naar een 
legende rondom de Tenhemelopneming van 
Maria. Een aantal ‘ongelovigen’ was niet 
overtuigd van het feit dat Maria met ziel en 
lichaam ten hemel was opgenomen. Ze 
openden daarom haar  graf, maar in plaats 
van haar lichaam te vinden, steeg een zoetige 
geur van kruiden op. 
Daarnaast wordt aan een aantal geurende kruiden uit de natuur al van oudsher 
genezende kracht toegekend en al veel eeuwen in de volksgeneeskunde werd het 
daarom gebruikt. Door deze heilzame kruiden te laten zegenen ontstond het geloof 
dat daardoor onheilen als blikseminslag en brand afgezworen werden. 
De kroedwusj bestaat uit 7 gewassen: 
twee broodgranen, met de gedachte van een rijke oogst met Gods Zegen; 
twee geneeskruiden: ’t wit bloeiende duizendblad en ’t geelbloeiende 
boerenwormkruid; ’t eerste in gebruik als bloedreinigend middel met bloedstelpende 
eigenschappen; ’t boerenwormkruid om de wormverdrijvende kracht, zowel voor 
mens als dier; twee onheil-werende kruiden: alsem (els) en leverkruid of 
hommelkroed. Een onweer werd vroeger met angst en beven tegemoet gezien. 
Blikseminslag op een huis met strooien dak was een ramp; als zevende gewas werd 
het blad van de notenboom genomen. Bij ieder huis stond wel zo’n boom voor 
schaduw, voor de vruchten en om insecten, o.a. muggen, te weren. 
Het geheel werd samengebonden met een lint van 7 el.  Het getal ‘7’ staat voor de 
Bijbelse volheid. Vandaar de 7 el en de zeven verschillende kruiden. 
In de heilige Mis in de Grote St.-Jan op dinsdag 15 augustus om 19.00 uur zal er 
kroedwusj worden gezegend, die dit jaar ook wederom door vrijwilligers is geplukt en 
bij elkaar gebonden. 
We bidden dat de kroedwusj mag dienen tot welzijn van lichaam en geest, als dank 
voor al het goede dat we iedere dag van God mogen ontvangen. 



MIVA-collecte 
 
 
Op 26 en 27 augustus 
vindt de MIVA-collecte 
in de katholieke kerken 
plaats. Ook bij ons 
zullen we aan deze 
jaarlijkse collecte 
deelnemen. Dit jaar 
vraagt MIVA aandacht 
voor het project: 
‘Brommers voor 
Burkina Faso, 
opsporen van de 
meest kwetsbaren’.   
Burkina Faso is één 
van de armste landen 
van de wereld. Het land heeft te kampen met droogte, gebrek aan water en slechte 
voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg.  De infrastructuur is slecht. Het 
grootste gedeelte van de wegen is onverhard, stoffig en moeilijk begaanbaar. 
Veldwerkers gaan de dorpen in om ook de meest kwetsbaren te bereiken en hen te 
helpen. Voor hen zijn brommers van levensbelang.   
Veldwerker Bernard Elke dag rijdt hij met zijn motorfiets de dorpen in om voorlichting 
te geven. Hij spoort kinderen op en zorgt ervoor dat zij naar een dokter kunnen, soms 
regelt hij een operatie. Om de dorpen te bereiken heeft Bernard een motorfiets. 
Omdat de wegen slecht, stoffig en hobbelig zijn, is dat het ook het beste 
vervoermiddel voor hem. “De afstanden zijn te groot om te lopen of te fietsen. Zonder 
mijn motorfiets kan ik mijn werk niet doen”, benadrukt Bernard.  
De organisatie van de veldwerkers, OCADES Burkina Faso, heeft het komende jaar 24 
brommers nodig.  Met het project ‘Brommers voor Burkina, op zoek naar de meest 
kwetsbaren’ helpt MIVA hen om hun bestemming te bereiken. MIVA hoopt met de 
bijdrage van de collecte meerdere veldwerkers van een brommer te voorzien. En 
daarmee nog meer mensen in Burkina Faso een nieuwe toekomst. 
Meer informatie kunt u vinden op de website: www.miva.nl  
Hartelijk dank alvast voor uw gift. 
 
 

Bedevaart Banneux 
 
De jaarlijkse bedevaart naar Banneux vindt dit jaar plaats op dinsdag 3 oktober. We 
gaan wederom met een bus naar Banneux, alwaar we onder andere gezamenlijk de 
heilige Mis vieren, deel mogen nemen aan de ziekenzegening en de kruisweg. Ook is 
er wederom de gelegenheid om gezamenlijk de maaltijd te nuttigen. 
Inschrijfformulieren liggen op het parochiekantoor. De kosten bedragen ook dit jaar: 
€ 20,- voor de reis en verzekering; € 35,- inclusief lunch. 



Het sacrament van het doopsel ontvingen: 
 
Amy-Lee Damen  wonende in Heerlen 
Jim De Haas  wonende aan de Hermanstraat 
Sophia Meijs  wonende aan de Theresiastraat 
Jaylinn van Eijden wonende aan de Eikenweg 
Imogen Quijs  wonende aan de Julianastraat 
Yinthe Meisters  wonende in Brunssum 
Dean Osmer  wonende aan de Wilhelminastraat 
Quin de Jong  wonende aan de Monseigneur Nolensstraat 
 
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden. 
 

Wij namen afscheid van: 
 

Fien v.d. Sterren-Duykers  90 jaar wonende in Brunssum  
Leen Moorkamp-Bongaerts 90 jaar wonende in het Piuscentrum 
 
Mogen zij rusten in de vrede van de verrezen Heer en mogen hun nabestaanden 
kracht en sterkte ontvangen om dit verdriet te kunnen dragen. 
 

H. Missen augustus 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.

Dinsdag 1 augustus 
H. Alfonsus Maria de ‘Liguori, 
bisschop en kerkleraar 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle vormelingen. 
 
Woensdag 2 augustus 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. 
Jan, voor: alle zieken. 
 
Donderdag 3 augustus 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: Mevr. Savelberg [sterfdag 
Sascha]. 
  
 
 

Vrijdag 4 augustus 
H. Johannes Maria Vianney pastoor 
van Ars, priester 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle die werkzaam zijn in de zorg. 
  
Zaterdag 5 augustus 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: fam. Wevers-Offermans; 
Josephina Latten-Kelderman; Fieny van 
Bree-Roex; Petra Heerings-Rewinkel 
[6wkd.] .                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 



Zondag 6 augustus 
Gedaanteverandering van de Heer 
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: tot Heil van de Kerk; overl. ouders 
Bessems; uit dankbaarheid bij 
gelegenheid van een 83ste verjaardag; 
Sien en Jan Zopfi-v.d. Berg. 
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan 
mmv.  , voor: tot Heil van de Kerk; de 
Intenties van onze parochies; Sjaak 
Kleeven; Hein Wittenhorst [jrd.]; Nanny 
Oosterbos-Cools; Leny Meessen-
Peerboom 
16.00 uur  Kleine St.Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
 
Maandag 7 augustus 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken. 
  
Dinsdag 8 augustus 
H. Dominicus, priester 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle eenzamen. 
  
Woensdag 9 augustus 
H. Teresia Benedicta van het Kruis [ 
Edith Stein] maagd en Martelares, 
patrones van Europa 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: Mennie Fleuren. 
 
Donderdag 10 augustus 
H. Laurentius, Diaken en martelaar 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het Priesterschap en 
het Diakonaat. 
 
Vrijdag 11 augustus 
H. Clara, maagd 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: overl. echtgen. Bemelmans-
Velraeds [jrd.]. 

Zaterdag 12 augustus 20.30 uur 
H.Mis  Lourdesgrot Mariarade, 
aansluitend Lichtprocessie, voor: 
alle zieken. mmv Dameskoor Mariarade 
  
Zondag 13 augustus 
19de zondag door het jaar 
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: Miep Langeslag-Arts.  
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan 
mmv.” Vocaal Ensemble Parkstad “, 
voor: Lieske en Hub Mantelaers [jrd.]; 
dhr Wim Bremmers; Pierre Smits [verj.]; 
Jacques Rompen en Marlies. 
  
Maandag 14 augustus 
H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester 
en martlaar 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan , 
voor: alle communicantjes. 
  
Dinsdag 15 augustus 
Maria Tenhemelopneming 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan 
met kroedwusj-zegening 
mmv. dameskoor St. Jan, voor: 
Johannes Gerits; Pastoor Hendrik en mej. 
Juliette Huntjens; overl ouders Hoens- 
Houtbeckers; ouders Offermans en 
Kinderen en deken Casper Jacobs. 
 
Woensdag 16 augustus 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle eenzamen. 
  
Donderdag 17 augustus  
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: Lucia Fiaschetti. 
 
Vrijdag 18 augustus 
19.00 uur H.Mis Kleine St. 
Jan, voor: overl. ouders Piet en 
Theresia Peters-Schrijvers en fam.; 
Jan Janssen. 



Zaterdag 19 augustus 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: overl. fam. de Jong-Philipsen; 
mevr. Savelberg [trouwdag]; Tiny Pittie-
Geusens [jrd.]. 
 
Zondag 20 augustus 
20ste zondag door het jaar 
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: Maria Francisca Canter Visscher 
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan 
mmv., voor: Mientje Meys; Albert 
Driessen; Leny Meessen-Peerboom; Ger 
Lendemeyer [1ste jrd.]; Lou Hauben en 
achterkleinzoon Koen; uit dankbaarheid 
v/h 60 jarig huwelijks jubileum van Hein 
en Sophie Heijden-v. Houten. 
 
Maandag 21 augustus 
H. Pius X, paus 
19.00 uur H. Mis Kleine Sint 
Jan, voor: Lieske Quaedackers [jrd.]. 
 
Dinsdag 22 augustus    
H. Maagd Maria, Koningin                                                                                                         
19.00 uur H.Mis  Klein  St. Jan, 
voor: Dirk en Gerda Spanjer,ouders en 
overl. broers en zussen; Mennie Fleuren. 
 
Woensdag 23 augustus 
9.00-19.00uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
roepingen Priesterschap en Diakonaat. 
    
Donderdag  24 augustus 
H. Bartolomeüs, apostel 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: alle die werkzam zijn in de zorg. 
  
Vrijdag 25 augustus 
15:00 uur Kleine St.-Jan, Huwelijk 
Rick Hendriks en Magalie Henkens 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken. 
 

Zaterdag 26 augustus 
17.30-18.30 Kleine St. Jan, 
Biechtgelegenheid 
19.00 uur  H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: overl. ouders Hubert en Maria 
Kusters-Palmen en fam.; overl. ouders 
janssen-Hamers. 
 
Zondag 27 augustus 
21ste zondag door het jaar 
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
na afloop Kerkdeurcollecte Miva, 
voor: alle vormelingen. 
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
na afloop Kerkdeurcollecte Miva. 
voor: Marisa Fiaschetti; Diny Gubbels-
Schuurmans. 
 
Maandag 28 augustus 
H. Augustinus, biss. En kerkl. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle die werkzaam zijn in de zorg. 
 
Dinsdag 29 augustus 
Marteldood H. Johannes de Doper 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het Priesterschap en 
het Diakonaat. 
 
Woensdag 30 augustus 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: uit dankbaarheid; Lenie van der 
Moolen-Peters [verj.] 
 
Donderdag 31 augustus 
19.00 uur H. Mis Kleine St Jan, 
voor: Miep Ubachs-Spelthaen [ 1ste jrd. / 
verj. Mary Lou 
 
 
 
 
 



Mededelingen van Algemene Aard 
 
Misintenties en Noveenkaarsen 
Noveenkaarsen (á € 4,50) bij het secretariaat (zie openingstijden) en in de sacristie 
een half uur voor en na de HH. Missen. U kunt dan ook een misintentie opgeven. 
HH. Missen door de week € 10,00 in het weekend € 25,00.  
Offerkaarsjes kosten € 0,50 per stuk. 
 
Misdienaars en acolieten gevraagd 
Wilt u ons helpen bij het dienen in de H. Mis (vooral op zon en feestdagen)? 
U bent van harte welkom. Dat geldt ook voor oud-acolieten en misdienaars. 
Meldt u aan bij onze koster Wim Bos, telefoon: 0611458565 of bij de pastoor of een 
van de diakens. (zie onderaan de bladzijde). 
 
Ziekencommunie 
Op of rond iedere eerste vrijdag van de maand. Wilt u die graag ontvangen dan kunt 
u zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat Hoofdstraat 85, tel. 045-521 25 18. 
 
Gebedskring 
De gebedsintentie voor degenen die thuis meebidden voor de maand augustus. Dat 
de kunstenaars van onze tijd door hun vindingrijkheid anderen mogen helpen om de 
schoonheid van de schepping te ontdekken’. 
 
Geloof en Vriendschap 
Op zondag 27 augustus 14.00 uur H. Mis Grote St. Jan. 
 
Let Op! Kopij voor het blad van september 2017 vóór woensdag 23 aug. aanleveren! 
 

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!


