
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De troost van het Paasevangelie 
 

Met vragen rond leven en dood 
krijgen we allemaal te maken 
wat is ons verdriet dan groot 
het kan ons heel diep raken 

 
De dood is in strijd met het leven 

het is de laatste vijand 
Alleen God kan je antwoord geven 

grijp Zijn uitgestoken hand 
 

Hij heeft het antwoord gegeven 
op onze moeiten en vragen 

Hij zelf is de opstanding en het Leven 
helse pijnen moest Hij verdragen 

 
De troost van het paasevangelie is 
dat Jezus uit de dood is herrezen 
laat dat in alle verdriet en gemis 
onze troost en rijkdom wezen 
(Geschreven door Mina Mulder – Zuur) 

 
Wij wensen U allen een Zalig Pasen 

 
Zondag Goddelijke Barmhartigheid 

 
In de Katholieke Kerk heet sinds het jaar 2000 de eerste zondag na Pasen ook de 
Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. U kent waarschijnlijk een aantal andere 
namen voor deze zondag nog: 2e zondag van Pasen en Beloken Pasen. In het Jubel-
jaar 2000 riep paus Johannes Paulus II de zondag na Pasen uit tot Zondag van de 
Goddelijke Barmhartigheid. De Poolse paus stierf in 2005 op de vooravond van deze 
feestdag.  
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Het besluit om de Tweede Zondag na Pasen uit te roepen tot Zondag van de Godde-
lijke Barmhartigheid kwam voort uit de devotie tot de Goddelijke Barmhartigheid. 
Deze is afkomstig van de Poolse zieneres Maria Faustina Kowalska (1905-1938), van 
wie Johannes Paulus II een vereerder was en die hij in 1993 zalig verklaarde. Aan Zr. 
Maria Faustina verscheen Christus. Hij maakte zich aan haar bekend als de Goddelijke 
Barmhartigheid. Aan haar zei Hij om de Tweede Zondag van Pasen voortaan te wijden 
aan de goddelijke barmhartigheid. Hij beloofde dat gelovigen die op die dag gaan 
biechten en te communie gaan, bijzondere genade zullen ontvangen. Zr. Faustina zei 
ook dat Jezus aanwijzingen had gegeven voor een afbeelding van Hem. Deze is daad-
werkelijk vervaardigd door de kunstenares Janice 
Balabon. Zij schilderde de verrezen Christus uit 
wiens hart twee stromen vloeien, een rode en een 
blauwe. In Faustina's visioen werd uitgelegd dat de 
blauwe stroom staat voor water en de rode voor 
bloed. Het herinnert aan het moment waarop Jezus 
aan het kruis werd doorstoken door de Romeinse mi-
litair Longinus. Het bloed staat voor het leven van de 
zielen en het water voor de reiniging van de zielen 
zodat zij gerechtvaardigd worden. Jezus gaf zuster 
Faustina de opdracht om deze noveen op te schrij-
ven als voorbereiding op het feest van de Goddelijke 
Barmhartigheid, dat overeenkomstig zijn wens op de 
eerste zondag na Pasen moet worden gevierd. Van-
daar dat ook wij op Goede Vrijdag met de noveen 
beginnen. Na de kruisweg om 15.00 uur in de Grote 
St.-Jan starten wij met deze noveen in de Kleine St.-
Jan.  
 
 

Kledinginzameling 
 
In samenwerking met Stichting Aktie ’68 houdt de parochiefederatie Hoensbroek op 
zaterdag 21 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. 
 

 
Nieuw Mariafeest op Tweede Pinksterdag 

 
De kerk krijgt een nieuwe Mariafeest. Op Tweede Pinksterdag wordt voortaan het 
feest van ‘Maria, Moeder van de Kerk’ gevierd. Paus Franciscus heeft dat nieuwe feest 
officieel op de liturgische kalender laten plaatsen, zo heeft het Vaticaan op zaterdag 3 
maart laten weten. 



Het nieuwe Mariafeest wordt ingevoerd als een 
jaarlijkse verplichte gedachtenis voor de hele 
kerk. Het decreet waarin dit wordt bepaald is 
gedateerd op 11 februari 2018, de dag waarom 
de 160e verjaardag van de verschijningen van 
Maria in Lourdes werd herdacht.  
De titel ‘Moeder van de Kerk’ werd al tijdens 
het Tweede Vaticaans Concilie aan Maria toe-
gekend, maar er was geen aparte dag om dat 
te vieren. De paus heeft hiervoor nu de maan-
dag na het hoogfeest van Pinksteren aangewe-
zen: in Nederland is dat Tweede Pinksterdag, 
een dag die niet overal in de wereld als feest-
dag geldt.  
Dat het feest van Maria als Moeder van de Kerk aan Pinksteren gekoppeld wordt, 
heeft te maken met de rol die Maria speelde bij de geboorte van de Kerk. Zij was bij 
de apostelen, toen die met Pinksteren de Heilige Geest ontvingen. Het decreet waar-
mee het feest bekend is gemaakt, wijst erop dat bij de overweging van de mysteries 
van Christus en van het wezen van de kerk Maria niet buiten beschouwing kan blij-
ven, omdat zij zowel de Moeder van Christus is als van de Kerk. 
In sommige landen was Tweede Pinksterdag al aan Maria gewijd. Dit was bijvoor-
beeld al het geval in Polen en Argentinië. Vanaf nu geldt het dus voor de hele kerk. 
 

Roepingenzondag 2018 
 
Elk jaar op de vierde zondag van Pasen viert de Rooms-Katholieke Kerk Wereldroepin-
gendag – in 2018 is dat op (21 en) 22 april. Tijdens deze Roepingenzondag wordt in 
alle parochies aandacht besteed aan roepingen tot het priesterschap, het diaconaat 
en het religieuze leven. In het weekeinde van 21 en 22 april zullen twee priesterstu-
denten te gast zijn in onze parochies. In deze heilige Missen zullen ze kort hun roe-
pingsverhaal vertellen. Ook zal er in deze heilige Missen een brief worden voorgelezen 
van de diocesaan administrator van ons Bisdom Mgr. Schnackers (vervanger van de 
bisschop). Aan het einde van de heilige Missen zal er een kerkdeurcollecte worden ge-
houden ten bate van de priesteropleiding van ons Bisdom. Toekomstige priesters kun-
nen alleen worden opgeleid als er voldoende giften zijn, daar deze opleiding geen en-
kele subsidie krijgt van overheidswege. 
 
 

Nieuwe spotjes in Kleine St.-Jan 
 
De verlichting in de Kleine St.-Jan is gedeeltelijk vernieuwd. Alle spotjes zijn vervan-
gen, daar de oude spotjes verregaand versleten waren. De ‘duistere’ kerk is hierdoor 
een ‘lichte’ kerk geworden. Ook zal de afbeelding op de triomfboog van het laatste 
oordeel verlicht worden. Dit kan doordat er hiervoor een gift is binnengekomen. 

 
 



 
Het sacrament van het doopsel ontvingen 

 

Bruce Hölscher    wonende aan de Kennedystraat 
Naohmy Christiaanse   wonende aan de Randweg  
Ian Berns    wonende aan de Mgr. Hanssenlaan  

 

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

Wij namen afscheid van: 
 

Henny Lendi-Bremmers   84 jaar wonende aan de Hoofdstraat 
Theresia Hermans-Schweinberger  93 jaar wonende aan de Ridder Hoenstraat 
Caroline van der Broeck-Knibbeler  73 jaar wonende aan  de Prof. Eykmanlaan 
Fien Leijten-Diederen   93 jaar wonende  in Amstenrade 
John Bergs    72 jaar wonende aan de Dr. M. L. Kinglaan 
 

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 Rozenkrans-
gebed. Indien een voorbidder aanwezig is kan dit gebed gezamenlijk worden gebeden. 

 
Zaterdag 31 maart 
Stille Zaterdag 
20.30 uur Paaswake  
Grote St. Jan mmv. Gemengd 
Kerkelijk Zangkoor St.-Caecilia, 
voor: Fieny van Bree-Roex; José Breuls 
en werderzijdse ouders 
 
Zondag 1 april  Pasen 
09:30 uur Grote St.-Jan  
H. Mis b.g.v. Pasen m.m.v. het koor 
de Zanglijsters  
tot heil van de Kerk;  overl. ouders Maas-
Bartels en dochters Mia en Tiny [jrd.] 
11:00 uur Grote St.-Jan  
Gezinsmis b.g.v. Pasen m.m.v. 
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.-
Caecilia 
tot heil van de Kerk; Annie Simons-Boer; 
Jes en Wil Nunen-Stams en zoon Adri 
[jrd.]; overl. ouders Wittenhorst-Hermes; 
Johannes Gerits; Nelly van Tilburg- v.h. 
Hoofd; mevr. de Jong en fam. de Jong-
Dammers; Hein Wittenhorst; overl. 
ouders Piet en Theresia Peters-Schrijvers 

en fam.; Tonny Custers-Sijben; Mia 
Hoenen-Bongers; John Vermeulen; 
Hettie Drinhuyzen-Horst; overl. ouders 
Offermans-Theves en fam.; Jeu en 
Sophie Geelen-Reinink; Leny Meesen-
Peerboom; Maj Starmans en fam.;Gusta 
Monseweije-Pijls [jrd.]; Theo Owsjanny-
Fafarek; ouders Zinken-Starmans; 
Meintje Bosch;TrijntjeGrela-den Brok; 
Hub Custers; ouders Batens-Kok en Frik-
Tenfelde; Caroline v.d. Broeck namens 
Caeciliakoor. 
16.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling en 
aanbidding van het Allerheiligste met 
vespers. 
 
Maandag 2 april  2e Paasdag 
11:00 uur Grote St.-Jan H.Mis 
m.m.v. Dameskoor St.-Jan 
Miny Pieters-Savelberg [6wkd.]; overl. 
ouders Jennes-Haartmans Hennes en 
overl. fam .; Harry Lemmens. 
 
 
 



Dinsdag 3 april 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle zieken. 
  
Woensdag 4 april 
9.00-19.00 uur  Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
roepingen tot het priesterschap en het 
diakonaat. 
 
Donderdag 5 april 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle dopelingen. 
 
Vrijdag 6 april 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
roepingen tot het priesterschap en het 
diakonaat. 
  
Zaterdag 7 april 
19.00 uur H.Mis  kleine  St. Jan , 
voor: overl. ouders Kusters-Palmen; Fien 
Pieters-Sommers [6wkd.]; Lou Hauben  
[6de jrd.] en achterkleinzoon Koen. 
  
Zondag 8 april 
2de zondag van Pasen of zondag van 
de goddelijke Barmhartigheid 
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle zieken. 
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan 
mmv. De Zanglijsters  , voor: overl. 
ouders Lemmelijn-Driessen[jrd.]; overl. 
ouders Kusters-Palmen en overl. 
kinderen [jrd.]; Albert Nieling; Meintje 
Bosch. 
 
Maandag 9 april 
Aankondiging van de Heer 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan , 
voor: alle vormelingen. 
  
 
 
 

Dinsdag 10 april 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle eenzamen. 
 
Woensdag 11 april 
9.00-19.00 uur  Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Hein Wittenhorst. 
  
Donderdag 12 april 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: overl. ouders Wevers-Moonen. 
 
Vrijdag 13 april 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle eenzamen. 
  
Zaterdag 14 april 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: mevr. Savelberg [jrd.]; Mariet 
Smits-Heddema. 
 
Zondag 15 april 
3de zondag van Pasen 
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
overl. fam. van Dun-Süler en Verhooren-
Schmeits. 
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan mmv. 
Schola , voor: Giel en They Raets; 
overl. ouders Alofs-Kusters; Johannes- 
Gerits; Mia Hoenen-Bongers; Gerrit 
Leeraert [1e jrd.]; Pa en Ma Verboeket-
Heemels en fam.; Resi Hermens-
Schweinberger [6wkd.]; Henny Lendi-
Bremmers [6wkd.]; Caroline v.d. Broeck 
namens Caeciliakoor. 
 
Maandag 16 april 
19.00 uur H. Mis Kleine Sint Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diakonaat. 
 
 
 
 



Dinsdag 17 april                                                                                                 
19.00 uur H.Mis  Klein  St. Jan, voor: 
alle communicantjes. 
 
Woensdag 18 april 
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  19 april 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: Harry van Schoubroeck. 
  
Vrijdag 20 april 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Agnes Wittenhorst-Hermes [verj.]. 
 
Zaterdag 21 april 
Kerkdeurcol. voor priesteropleiding 
bisdom Roermond. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Anna Uiterdijk. 
 
Zondag 22 april 
4de zondag van Pasen 
Kerkdeurcol. voor priesteropleiding 
bisdom Roermond. 
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle eenzamen. 
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv. 
Dameskoor St. Jan , voor: Caroline 
v.d. Broeck-Knibbeler; Hub Custers [4e 
jrd.]. 
 
Maandag 23 april 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken. 
 
 

Dinsdag 24 april  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle communicantjes. 
 
Woensdag 25 april 
H. Marcus, evangelist 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur  H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle vormelingen. 
 
Donderdag 26 april 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: overl ouders Janssen-Hamers. 
 
Vrijdag 27 april 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Ernestine Richardson-Bryan; overl. 
echtp. Piet en Theresia Peters-Schrijvers 
[jrd.]. 
 
Zaterdag 28 april 
17.30-18.30 uur Kleine St. Jan 
Biechtgelegenheid. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Mia Janssen Berns[jrd.]; Gerda 
Severens-Bruls [jrd.]; Ietje Slagter-van 
Heumen; John Bergs [6wkd.]. 
 
Zondag 29 april 
5de zondag van Pasen 
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle zieken. 
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv. 
St. Jozefkoor , voor: roepingen tot het 
priesterschap en het diakonaat. 
 
Maandag 30 april 
19.00 uur  H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle die werkzaam zijn in de zorg. 

 
 
 
 
 



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 en collectanten 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 maart; Dat de 
Kerk de nood mag onderkennen aan vorming in geestelijke onderscheiding, zowel op 
persoonlijk als gemeenschappelijk vlak’. 
 
Geloof en Vriendschap 
Op zondag 22 april 14.00 uur H. Mis Grote St. Jan. 
 
Let Op!  Kopij voor het blad van mei 2018 uiterlijk donderdag 19 april 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!


