
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Infoavond pelgrimage naar Israël oktober 2018 

 

 
 
Lopen waar Jezus liep. Waar hij zat. Waar hij preekte. Waar hij geboren werd. Waar 
hij stierf en verrees. En tegelijkertijd ervaren hoe joden, christenen en moslims hier 
ieder hun eigen heilige plaatsen koesteren. Soms zelfs dezelfde. Israël heet niet voor 
niets het Heilig Land. 
Volgend jaar oktober zal het Huis van de Pelgrim te Maastricht (bekend van de 
Lourdesbedevaarten) in opdracht van een aantal parochies een pelgrimage 
organiseren naar het Heilig Land. Het zal waarschijnlijk een 11-daagse of 13-daagse 
reis worden, die een aanvang zal hebben op woensdag 3 oktober 2018. 
Tijdens deze rondreis worden bijzondere Bijbelse plaatsen bezocht en genieten we 
tegelijkertijd van de natuur, de lokale keuken en de plaatselijke folkloristische 
tradities. Bijzonder aan deze reis is ook dat we mensen gaan ontmoeten met 
verschillende achtergronden. Zij zullen ons vertellen over hun leven, hun geloof en 
hun hoop op vrede. Tijdens de reis is er iedere dag een heilige Mis op een heel 
bijzondere Bijbelse plaats. 
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De reis wordt in eerste instantie aangeboden aan parochianen uit Hoensbroek, de 
federatie Born en een aantal parochies uit Maastricht. 
Pastoor van Dijck zal, nadat hij in oktober 2012 met een groep parochianen uit de 
federatie Born naar het Heilig Land was, opnieuw deze reis mede begeleiden.  
Als reisgids gaat diaken Guido van Dierendonck met echtgenote José mee, waardoor 
een goede gids gewaarborgd is. 
Op donderdagavond 2 november zal er om 20.00 uur in het parochiekantoor te 
Hoensbroek De Polder een informatieavond plaatsvinden over deze reis. Een ieder kan 
geheel vrijblijvend hier naar toe komen. 
 

Inzegening Mariabeeld kapel Terschuren 
 
Een aantal maanden geleden is het Mariabeeld in de 
kapel Terschuren gestolen. Inmiddels heeft een 
donatieactie ervoor gezorgd dat er een nieuw beeld 
aangeschaft kon worden. Op zondag 24 september zal 
dit nieuwe Mariabeeld worden ingezegend. Het is dan 
zeven jaar geleden dat het vorige beeld werd 
ingezegend door de hulpbisschop van ons Bisdom 
Mgr. E. de Jong. Toen trok er een feestelijke processie 
naar de Terschurenkapel. Dit willen wij nu wederom 
doen. Vanaf 14.30 uur is iedereen uitgenodigd zich te 
verzamelen op de Gouverneur Baron van Hövellplein. 
In een feestelijke processie zullen we om 14.45 uur 
achter de harmonie St. Ceacilia aan lopen via de 
Schuureikenweg en de Terschurenweg naar de plaats 
aan de Wingerdweg waar de kapel gelegen is. Het 
Mariabeeld zal natuurlijk in de processie worden 
meegedragen. Bij de kapel aangekomen zal het beeld 
door Pastoor van Dijck worden ingezegend. We hopen dat er veel mensen zijn die aan 
dit feestelijk gebeuren willen deelnemen. 
 
 

Bedevaart Banneux 
 
We herhalen in dit parochieblad nogmaals de oproep tot 
opgave voor de bedevaart naar Banneux. Deze 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. 

 



H. Mis bij de Lourdesgrot 
 

Op zaterdag 12 augustus was er een heilige Mis en lichtprocessie bij de Lourdesgrot 
in Mariarade. De hele dag was het regenachtig, maar precies om 20.30 uur, de 
aanvangstijd van de heilige Mis, werd het droog en daardoor hadden de thuisblijvers 
ongelijk gekregen. Het was een sfeervolle heilige Mis met lichtprocessie. 
Op 17 september zal er wederom een heilige Mis zijn bij de grot, omdat op deze dag 
ook het buurtfeest van Mariarade wordt gehouden. De heilige Mis begint om 9.30 uur 
bij de Lourdesgrot. Een ieder wordt natuurlijk van harte uitgenodigd om deel te 
nemen aan deze heilige Mis. Hierdoor komt de reguliere H. Mis van 9.30 uur in de 
Kleine St. - Jan op deze zondagochtend te vervallen. 
 

Dierenzegening 
 
Op 4 oktober is het Werelddierendag. Het is de dag dat de Kerk wereldwijd de heilige 
Franciscus gedenkt, een heilige die zich bekommerde om de arme medemens, maar 
ook van de dieren. We zullen daarom op zaterdag 7 oktober om 12.30 uur op het 
pleintje voor de Kleine St.-Jan een dierenzegening houden. Een ieder die een dier 
heeft (alle dieren zijn welkom) wordt van harte uitgenodigd om zijn/haar dier te laten 
zegenen en zodoende Gods bescherming over zichzelf en het dier te vragen.  

 
Perceel Mariagewandenkerk verkocht 

 
Onlangs is de acte gepasseerd waarmee 
het perceel van de Mariagewandenkerk 
is verkocht. Het gaat hierbij om het 
gehele perceel, dus zowel de voormalige 
kerk als de twee woningen. De 
besprekingen en alle perikelen 
daaromheen waren een intensief en 
tijdrovend traject. Met de verkoop van 
dit perceel is na de verkoop van de 
voormalige Christus’ Koningkerk met 
bijbehorende woning in Nieuw-Lotbroek, 
de tweede van de vier leegstaande kerken van de parochiefederatie Hoensbroek 
verkocht. Ook de Mariagewandenkerk heeft een passende herbestemming gevonden.  
Sinds korte tijd is deze kerk met woningen in het bezit van dhr. Gert de Weerd, de 
uitbater van het religieuze beeldenmuseum te Vaals. De bedoeling is dat binnenkort 
ook hier in deze kerk een religieus beeldenmuseum komt. De verwachting is dat dit 
beeldenmuseum ook veelal bezocht kan worden door de bezoekers van kasteel 
Hoensbroek, daar dit op steenworp afstand ligt. Natuurlijk werden aan de verkoop 
van deze kerk alle restricties verbonden die het Bisdom nodig acht bij de verkoop van 
een kerk. De verkoop van dit perceel geeft de parochies van Hoensbroek ook weer 
wat financiële reserve, wat hard nodig was. 
 



Het sacrament van het doopsel ontvingen: 
 
Jay van Iersel  wonende aan de Amstenraderweg 
Jasmijn Polstra  wonende in Oirsbeek 
Luna Scheilen  wonende aan de Mgr. Drehmannstraat 
Xavi Schmeitz  wonende in Heerlen 
Jamie Mengelers  wonende aan de Kasteel  Hoensbroeklaan 
 
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden. 

Wij namen afscheid van: 
 

Co Starreveld   81 jaar wonende in Brunssum 
Tiny Verkoijen-Grosseibl  81 jaar wonende aan de Christiaan Quixstraat 
Harry van Schoubroeck  73 jaar wonende aan de Nobellaan 
Maria Klaassen-Grijmans  83 jaar wonende aan de Koestraat 
Math Jochems   71 jaar wonende in Heerlen  
Wies Cox-Sniekers  94 jaar wonende in 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. 
 

Een kerkelijk huwelijk zijn aangegaan: 
 
Magali Henkens en Rick Hendriks 
 

H. Missen september 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. 

 
Vrijdag 1 september 
19.00 uur H. Mis Kleine St. 
Jan, voor: overl. fam. leden van de 
fam. Van Lieshout. 
 
Zaterdag 2 september 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: Mariet Peters-Slangen [jrd.]; Peter 
Corstjens; Josephina Latten-Kelderman. 
 
Zondag 3 september 
22ste  zondag door het jaar 
09.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: tot Heil v.d. Kerk; Maria Francisca 
Canter Visscher; Sien en Jan Zopfi-v.d. 
Berg; Hub Jansen en zoon Jo. 

11.00 uur H.Mis Grote St. Jan 
mmv. Caeciliakoor , voor: tot Heil van 
de Kerk; de intenties van onze parochies; 
overl. ouders  Jacobs-Tubee [jrd.]; overl. 
ouders Jacobs-Jeurissen; Nanny 
Oosterbos-Cools; Marietje Krebbeks-
Alferink; overl. ouders Mertens-van 
Eyseren; John Vermeulen; Riet Naebers-
Lendfers [5de jrd]; Fien Offermans, John 
Vermeulen, Co Starreveld namens st. 
Caeciliakoor. 
16.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
  
 



Maandag 4 september 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het Priesterschap en 
het Diakonaat. 
 
Dinsdag 5 september 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: Jantje Severens-Mulder. 
 
Woensdag 6 september 
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 7 september 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: alle communicantjes. 
  
Vrijdag 8 september Maria Geboorte 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle die werkzaam zijn in de zorg. 
  
Zaterdag 9 september 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Louis en Gertruda Rödiger-Zegers 
[jrd.]; Jo Salmen; Hub Custers [verj.] en 
overl. ouders Moonen-Toulouse [jrd.].                                                                                                      
 
Zondag 10 september 
23ste zondag door het jaar 
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Johannes Gerits; Hub Vliegen [jrd.]. 
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan 
mmv. De Zanglijsters , voor:  
Co Starreveld [6 wkd.]; ; mevr. 
Sriwardiatie [1ste jrd.]; overl. ouders 
Kleijkers-Maas [jrd.] ; Karin Moonen [jrd] 
en overl. van de fam Moonen-Vincken; 
Jos Moonen [jrd];  Trees Martens-
Moonen [jrd]; Marionette Moonen van 
der Velden; Arie Kennis; Wim Bremmers; 
Tilla Brands [2de jrd.]. 
 
 
 

Maandag 11 september 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het Priesterschap en 
het Diakonaat. 
  
Dinsdag 12 september 
De heilige naam van Maria 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: Mennie Fleuren; Leen Moorkamp-
Bongaerts 
  
Woensdag 13 september 
H. Johannes Chrysostomus, 
bisschop en kerkleraar 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: Koos Bernaards [jrd.]. 
 
Donderdag 14 september 
Kruisverheffing 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: Dirk en Gerda Spanjer [sterfdag 
Dirk}. 
 
Vrijdag 15 september 
O.L. Vrouw van Smarten 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken. 
  
Zaterdag 16 september 
19.00 uur H.Mis  kleine  St. Jan, 
voor: Harry van Schoubroeck [6 wkd.]; 
Miep Langeslag-Arts. 
  
Zondag 17 september 
24ste  zondag door het jaar 
9.30 uur H.Mis Lourdesgrot 
Mariarade mmv. dameskoor St. Jan, 
voor: alle zieken. 
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan 
mmv. St. Jozefkoor ,voor: Lucia 
Fischetti; overl. ouders Sjang en Johanna 
Dirks en overleden familileden. 
  
 



Maandag 18 september 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan , 
voor: alle vormelingen . 
  
Dinsdag 19 september 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle comunniecantjes. 
 
Woensdag 20 september 
H.H. Andreas Kim Taegön,priester 
en Paulus Chöng Hasang en 
gezellen, martelaren 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: Harry Linssen. 
  
Donderdag 21 september 
H. Matteüs, apostel en evangelist 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het Priesterschap en 
het Diakonaat. 
 
Vrijdag 22 september 
19.00 uur H.Mis Kleine St. 
Jan, voor: overl ouders Piet en 
Teresia Peters-Schrijvers en fam. 
  
Zaterdag 23 september 
17.30-18.30 Kleine St. Jan, 
Biechtgelegenheid 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: Brian Rossen [verj.]; Jantje 
Severens-Mulder; mevr. Savelberg. 
 
Zondag 24 september 
25ste  zondag door het jaar 
9.30 uur H.Mis Kleine St. 
Jan,met na afloop Kerkdeucollecte 
Nationale ziekendag, voor: overl. 
ouders Herman en Elza Freijters-Gielkens 
[jrd.]; overl. fam van Dun-Süler en 
Verhooren-Schmeits. 

11.00 uur H.Mis Grote St. Jan, 
met na afloop Kerkdeurcollecte 
Nationale ziekendag  mmv. 
dameskoor Mariarade, voor: Piet 
Nevels [jrd.] en overl. ouders Nevel-
Pijpers; Agnes Czarny-Ucher; Mientje 
Meys; Ernestine Richardson-Bryan; Dhr. 
Lou Hauben en achterkleinzoon Koen. 
 
Maandag 25 september 
19.00 uur H. Mis Kleine Sint 
Jan, voor: alle zieken. 
 
Dinsdag 26 september                                                                                                             
19.00 uur H.Mis  Klein  St. Jan, 
voor: uit dankbaarheid. 
 
Woensdag 27 september 
H. Vincentius de Paul, piester 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: Marisa Fiaschetti 
    
Donderdag  28 september 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het Priesterschap en 
het Diakonaat. 
  
Vrijdag 29 september 
HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, 
aartsengelen 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken. 
 
Zaterdag 30 september 
19.00 uur  H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Math Jochems [6 wkd]; Wies Cox-
Sniekers [6 wkd.]; overl. ouders Hubert 
en Maria Kusters-Palmen en levenden en 
overleden familieleden



Mededelingen van Algemene Aard 
 

Kledinginzameling: 14 oktober van 10:00 uur tot 13:00 uur: In parochiezaaltje  
“de Polder t.b.v. het gehandicapte kind in Limburg. (Zie ook onze website). 
 
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  
 
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 september; Dat 
onze parochies, bezield door een missionaire geest, plaatsen mogen zijn waar het 
geloof wordt gedeeld en de naastenliefde zichtbaar is’. 
 
Geloof en Vriendschap 
Op zondag 24 september 13:30 H. Mis Grote St. Jan, daarna naar inzegening 
Mariabeeld kapel Terschuren.  
 
Let Op! Kopij voor het blad van oktober 2017 vóór vrijdag 22 sep. 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!


