
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jubileummis Caeciliakoor Hoensbroek zondag 26 november  
 

 
 

Zondag 26 november is het dan zover. In de H. Mis van 11:00 uur in de Grote St.-Jan 
zal het heugelijke feit gevierd worden van het 125-jarig bestaan van het Caeciliakoor. 
Tijdens deze H. Mis zal de “Orgelsolomesse van W.A. Mozart worden uitgevoerd en 
tevens nog de volgende liederen: Bone pastor (uit: "Lauda Sion") van F.Mendelssohn; 
Dank sei dir, Herr van G.F.Händel; Uit “Laudate pueri” van G.B.Pergolesi: Laudate 
pueri en Excelsus super omnes gentes; en als slot Psalm 150 van C. Franck. 
Het Koor zal worden bijgestaan door een aantal projectzangers en solisten, met 
begeleiding van het “Ensemble PC Colen”. 
De solisten zijn: Marjorie Ginczinger (Sopraan), Thea Offermans (Alt), Luc Dupuits 
(Tenor) en Jan Nauts (Bas). Het geheel staat o.l.v. Rob Deckers. 
Ná de H. Mis zal er voor de genodigden een uitgebreide koffietafel zijn in het 
Partycentrum Amicitia aan de Markt in Hoensbroek, waar ook de sponsoren voor deze 
gelegenheid zijn uitgenodigd. 
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Allerheiligen en Allerzielen 
 
Allerheiligen en Allerzielen zijn twee opeenvolgende dagen in het kalenderjaar van de 
Kerk. Echter in onze ervaring lijkt het hetzelfde te zijn. Vooral omdat op 1 november 
Allerheiligen wordt gevierd en wij op 2 november onze dierbare overledenen 
herdenken bij de gedachtenis van Allerzielen.  
Dat we aan hetzelfde denken is helemaal niet zo vreemd omdat de grondgedachte uit 
de kerkelijke geloofsbelijdenis, het credo, hetzelfde is: “Ik geloof in de gemeenschap 
van de heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam en het 
eeuwig leven.” 
Bij Allerzielen kijken we vooral omlaag, naar de graven van onze dierbare 
overledenen. Wij zijn bedroefd omdat iedereen van ons dierbaren heeft verloren.  
Als we Allerheiligen vieren kijken we omhoog naar de Hemel. Ons geloof zegt immers 
dat de dood niet het einde is, een terugval in het niets, maar een doorgang tot het 
werkelijke nieuwe leven.  
Allerheiligen en Allerzielen, ze spreken van droefheid en vertrouwen, van dood en van 
de verwachte komende heerlijkheid. Het is dezelfde centrale boodschap, eenmaal 
vanuit beneden: Allerzielen, eenmaal vanuit boven: Allerheiligen.  
We kunnen het ook zien als een reis naar Rome of Jeruzalem. Toeristen kijken naar 
wat er vroeger allemaal geweest is en pelgrims bekijken de dingen meer vanuit hun 
geloof. Als pelgrims zijn we allemaal als gelovigen op weg naar de deuren van de 
eeuwige stad. Ook wij zijn geroepen tot heiligheid. Heiligheid is geen doel dat zich na 
laat jagen, zoals succes of een geslaagde carrière, en er is ook geen formule voor of 
een handleiding. Het is niet voor niets dat mensen pas na hun dood heilig worden 
verklaard. Heiligheid bestaat niet uit bovenmenselijke overweldigende prestaties, 
maar uit de stug volgehouden praktijk van liefde en vergeving. Je wordt niet heilig 
geboren. Heiligen zijn mensen die in de loop van hun leven een ‘heel’ mens zijn 
geworden, want dat betekent het. Heiligen zijn mensen in wie we de liefde van God 
zien. Wij zijn allemaal door het doopsel geroepen om heilige (hele) mensen te 
worden. En tot die geroepenen behoorden ook onze dierbaren die ons in de dood 
voorgingen en die we met Allerzielen herdenken. 
 
 

Eerste gezinsviering van het nieuwe schooljaar 
 
Op vrijdag 10 november zal in de Grote St.- Jan om 18.30 de eerste gezinsviering van 
het nieuwe schooljaar worden gehouden, alwaar met name de kinderen die dit 
schooljaar de Eerste heilige Communie mogen ontvangen uitgenodigd zijn. We zullen 
op deze avond in een korte gebedsdienst (geen heilige Mis) vooral stilstaan bij het 
leven van de heilige Martinus. Aansluitend aan de gebedsdienst zal er een Sint 
Maartensstoet zijn met lampionnen waarbij we de mensen in het Piuszorgcentrum 
kort zullen bezoeken. De stoet zal eindigen op de parkeerplaats van het 
parochiekantoor De Polder, alwaar de scouting een Sint-Maartensvuur gemaakt heeft 
en waar een beker warme chocolademelk met speculaas op alle deelnemers wacht. 
De heilige Mis zal op deze dag worden verplaatst naar de ochtenduren om 9.00 uur in 
de Kleine St.- Jan. 



Afscheid van onze bisschop 
 
Op 2 december hoopt onze 
bisschop, Mgr. Frans Wiertz, zijn 
75e verjaardag te vieren. Zoals 
onlangs aangekondigd, legt hij 
dan zijn bisschoppelijke taken 
neer. In het kader van zijn 
afscheid zijn er diverse 
activiteiten gepland. 
Zo is er op 23 november in 
Roermond een symposium, dat de 
bisschop wordt aangeboden door 
de Beleidscommissie voor 
Communicatie en Media van de 
Nederlandse Bisschoppenconfe-
rentie. Mgr. Wiertz was 24 jaar voorzitter van deze commissie. Tijdens het symposium 
staat de toekomst van de kerk centraal, mede vanuit het perspectief welke rol de 
media hierin spelen. 
Sprekers zijn onder meer hoogleraar Eric Borgman en gouverneur Theo Bovens van 
de provincie Limburg. Na de lezingen is er ruimte voor een debat dat zal worden 
geleid door Leo Fijen, Hoofd Levensbeschouwelijke Programmering van de KRO-
NCRV. Tijdens die middag wordt ook het boek Bisschop Frans Wiertz, missionair 
testament gepresenteerd. In dit interviewboek kijkt de bisschop terug op zijn 
priesterleven en schetst hij zijn visie op de toekomst van de kerk als missionaire 
beweging. Dit boek is geschreven door journalist Christian van der Heijden, die 
afgelopen maanden enkele lange interviews met de bisschop heeft gehouden.  
In de loop van november en begin december zijn er ook enkele besloten 
afscheidsbijeenkomsten met mensen die nauw met de bisschop hebben 
samengewerkt, zoals het kapittel en het personeel van het bisdom.  
Op vrijdag 8 december vindt de jaarlijkse Dies Natalis van het grootseminarie Rolduc 
plaats. Dit jaar worden daarvoor alle priesters in bisdom voor uitgenodigd. Eregast is 
dan bisschop Gerard de Korte van 's-Hertogenbosch.  
Op zaterdag 9 december is het officiële afscheid. Om 10.30 uur is er dan een 
pontificale eucharistieviering in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. 
Hoofdcelebrant en predikant is dan kardinaal Wim Eijk. Ook andere bisschoppen 
zullen hierbij aanwezig zijn. Priesters en diakens van het bisdom worden uitgenodigd 
om te concelebreren of assisteren. Aansluitend is er tijdens een receptie in 
Theaterhotel De Oranjerie gelegenheid om de bisschop persoonlijk de hand te 
schudden. Iedereen is deze dag natuurlijk van harte welkom! 
Mgr. Wiertz heeft aangegeven bij gelegenheid van zijn afscheid geen persoonlijke 
cadeaus te willen ontvangen. Wie toch een blijk van waardering wil geven, kan dit 
doen met een financiële bijdrage ten behoeve van diaconale projecten in Limburg en 
in het aartsbisdom Lahore in Pakistan. Bijdragen zijn van harte welkom op: 
IBAN: NL83INGB0001030800 t.n.v. Bisdom Roermond, onder vermelding van 
‘afscheid Mgr. Wiertz’. 
 



Het sacrament van het doopsel ontvingen: 
 

Eva Keulaarts  wonende aan de St. Gerlachstraat 
Cas Gommans  wonende in Driel, Gelderland 
Jaylina Steegmans wonende aan het Fossielenerf 
Dylan Jacobs  wonende aan de Plataanstraat 
Timme Eggert  wonende aan de Prof. Zeemanstraat 
 

Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden. 

Wij namen afscheid van: 
 

Hein Wittenhorst  58 jaar, wonende aan de van Hövel tot Westerflierhof 
Guus Beusen  79 jaar, wonende aan de Mgr. Mannenstraat 
Mariet Smits-Heddema 71 jaar, laatstelijk wonende in Brunssum 
Jean-Pierre Debougnoux 85 jaar, wonende in Amstenrade 
 

Moge zij rusten in de vrede van de verrezen Heer en moge haar nabestaanden kracht 
en sterkte ontvangen om dit verdriet te kunnen dragen. 
 

H. Missen 
 

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. 

 
Woensdag 1 november Allerheiligen 
9.00-18.30 uur Kleine St. Jan: 
Uitstelling/Aanbidding Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan 
mmv. Caeciliakoor, voor: overl. 
ouders Hoens-Houtbeckers; Fien 
Offermans, John Vermeulen en Cio 
Starreveld namens het Caeciliakoor; 
overl. ouders Offermans-Kusters en 
kinderen;  overl. ouders Piet en 
Theresia Peters-Schrijvers en fam.; 
mevr. De Jong en fam.; overl. 
echtpaar Vrancken-Smeets [jrd.]; 
Johannes Gerits; Cora van Velzen 
[jrd.]; Hanneke en Corry Peters; Jeu 
en Sophie Geelen-Reinink; Miep 
Langeslag-Arts; overl. ouders Smit-
Oehlen; echtpaar Wouters-Smit en 
Frans Oehlen en Maria Zeelen; ouders 
Kusters-Palmen;  overl ouders 
L’Ortye-Peters; John Vermeulen; Wim 
Klaassen. 
 

      
Donderdag 2 november Allerzielen 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
mmv Dameskoor Mariarade, voor: 
overl. ouders Maas-Bartels en dochters 
Mia en Tiny; Toos v.d. Brand-Mikelj, 
Frans en Gregor van de Brand; Albert 
Dreissen; Wies Cox-Sniekers. 
  
 



Vrijdag 3 november 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,  
voor: echtg. Hermans-Vromen. 
  
Zaterdag 4 november 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: overl. fam leden Schijns [jrd.]; 
Piet, Riek en Bertie Roosenboom [jrd.]; 
Josephina Latten-Kelderman; fam. 
Miekelj-Peeters  [jrd.] .                                                                                       
 
Zondag 5 november  31ste  zondag 
door het jaar 
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
tot heil van de Kerk; overl. fam v. Dun-
Süler en Verhooren-Schmeits; Sien en 
Jan Zopfi-v.d.Berg; Armond Tomesen en 
overl. fam.; overl. ouders Mannens-
Diekman en schoonzoon Ab; overl. 
ouders Schaekens-Heuts en  Lou en Britt. 
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan mmv. 
Schola , voor: mw. Mierling-Wijnen; 
dhr. Wim Bremmers; Leni v.d. Moolen-
Peters [5de jrd.]; Theo Owsianny en 
ouders Owsianny-Fafarek en ouders 
Zinken-Starmans; overl. ouders 
Hollanders-Diris [jrd.]; Hub Custers; 
Annie Simons-Boer. 
15.00 uur Allerzielenlof  
Grote St. Jan mmv. Dameskoor St. 
Jan. Aansluitend zegening van de graven 
op de Hoensbroekse begraafplaatsen. 
 
Maandag 6 november 
Alle heilige verkondigers van het 
geloof in onze streken 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,  
voor: Leny v.d. Moolen-Peters uit 
dankbaarheid. 
  
Dinsdag 7 november 
H. Willibrord, bisschop patroon v.d. 
Nederlandse kerkprovincie 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,  
voor: alle eenzamen. 
  
 
 

Woensdag 8 november 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,  
voor: alle zieken. 
 
Donderdag 9 november 
Kerkwijding Sint Jan van Lateranen 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Mennie Fleuren. 
 
Vrijdag 10 november 
H.Leo de Grote, paus en kerkl. 
09.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,  
voor: alle zieken. 
18:30 Gebedsdienst Grote St.-Jan 
b.g.v. St. Maartenviering, met alle 
communiecanten en broertjes, zusjes en 
vriendjes. Aansluitend St.-Maartenstoet 
met lampionnen. (Zie ook elders in dit 
blad) 
  
Zaterdag 11 november St.-Martinus 
19.00 uur H.Mis  kleine  St. Jan, 
voor: roepingen Priesterschap en 
Diakonaat. 
  
Zondag 12 november 32ste zondag 
door het jaar 
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
overl. ouders Cremers-Cordewener [jrd.] 
en overleden familieleden.  
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan mmv. 
De Zanglijsters ,voor: Lenie v.d. 
Moolen-Peters [jrd.]. 
  
Maandag 13 november 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan , 
voor: alle vormelingen.  
  
Dinsdag 14 november 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,  
voor: alle eenzamen. 
 
 
 
 
 



Woensdag 15 november 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,  
voor: alle communiecantjes. 
  
Donderdag 16 november 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: Brain Rossen [jrd.]. 
 
Vrijdag 17 november 
H. Elisabeth van Hongarije 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: Lucia Fiaschetti. 
  
Zaterdag 18 november 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,  
voor: alle zieken. 
 
Zondag 19 november  33ste  zondag 
door het jaar 
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan,  
voor: Johannes Gerits; Maria Francisca 
Canter Visscher. 
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan mmv. 
Harmonie St. Caecilia, voor: Huub 
Geelen[jrd.]; overl. ouders L’Ortye-
Peters; Diny Gubbels-Schuurmans; Lou 
Hauben en achterkleinkind Koen. 
 
Maandag 20 november 
19.00 uur H. Mis Kleine Sint Jan, 
voor: Dirk en Gerda Spanjer [verj. Dirk]. 
 
Dinsdag 21 november  
Opdracht v.d. H. Maagd Maria                                                                                                         
19.00 uur H.Mis  Klein  St. Jan,  
voor: alle eenzamen. 
 
Woensdag 22 november 
H. Cecilia, mgd. en mart. 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,  
voor: dhr. Coen [1ste jrd.]. 
 

Donderdag  23 november19.00 uur 
H.Mis  Kleine St. Jan,voor: roepingen 
voor Priesterschap en Diakonaat. 
 
Vrijdag 24 november 
H.H Andreas Düng-Lac, priester, 
gezellen, martelaren. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,  
voor: alle zieken. 
 
Zaterdag 25 november 
17.30-18.30 Kleine St. Jan, 
Biechtgelegenheid 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Jo Salmen [jrd.]. 
 
Zondag 26 november 
Christus, Koning van het heelal 
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Dirk en Gerda Spanjer [jrd. Gerda] 
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv. 
Caeciliakoor b.g.v. 125 jarig 
jubileum Gemengd Kerkelijk 
Zangkoor St.-Caecilia,  
voor: Hein Wittenhorst [6wkd.] overl. 
ouders Hubert en Maria Kusters-Palmen 
en fam. [jrd.]; Tonny Beckers-Michielsen 
[jrd.]; mevr. Ernestine Richardson-Bryan; 
John Vermeulen; Thijs Knibbeler [verj; 
 
Maandag 27 november 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Marisa Fiaschetti. 
 
Dinsdag 28 november  
Z. Maria Helena stollenwerk, maagd 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle communicantjes. 
 
Woensdag 29 november 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding Allerheiligste. 
19.00 uur  H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: John Vermeulen [verj.]. 
 
Donderdag 30 november H.Andreas, 
apostel. 19.00 uur H. Mis Kleine St. 
Jan, voor: mevr. Savelberg.



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  
 
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 oktober; Dat de 
christenen in Azië door hun evangelisch getuigenis in woord en daad mogen bijdragen 
aan de dialoog, de vrede en het onderling begrip, met name van mensen met een 
andere religie’. 
 
Geloof en Vriendschap 
Op zondag 26 november 14.00 uur H. Mis Grote St. Jan. 
 
Let Op! Kopij voor het blad van december 2017 vóór woensdag 22 nov. 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!


