
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kerkelijke onderscheiding Piet Meessen 
 
Op vrijdag 25 mei kreeg dhr. Piet Meessen de 
pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et 
Pontifice overhandigd in de Grote St.-Jan te 
Hoensbroek aan het eind van een 
jubileumviering bij gelegenheid van het 100-
jarig bestaan van voetbalclub EHC/Heuts. 
Betreffende is al sinds 1988 bestuurlijk actief 
binnen deze Hoensbroekse vereniging. Dhr. 
Piet Meessen zet zich al meer dan 45 jaar in 
voor de parochie H. Johannes Evangelist en 
later de parochiefederatie. Bijna onafgebroken 
is hij in deze periode lid van het kerkbestuur 
te Hoensbroek, waarvan de meeste jaren als 
vicevoorzitter. Een belangrijke rol heeft hij ook 
gespeeld bij de restauratie van de Grote St. – 
Jan destijds. Sinds 2012 is hij ook lid van het 
bestuur van de Paredisstichting en in hetzelfde jaar trad hij ook aan als bestuurslid 
van de Heemkundevereniging in Hoensbroek. Daarnaast is hij vanaf 1990 bestuurlijk 
actief in de Societa Dante Alighieri te Sittard-Geleen. Deze vereniging heeft als doel 
het bevorderen van de kennis van de Italiaanse taal en cultuur. Vanaf 1992 is hiervan 
de voorzitter. Ook organiseerde hij in het verleden vanuit het Trevianum te Sittard 
jarenlang culturele reizen voor de scholieren. Iedereen die hem kent, kent hem als 
een betrokken persoon die altijd de dialoog zoekt. Een plezierig mens in de omgang 
met een grote loyaliteit. Het was voor hem een grote verrassing dat hij deze 
onderscheiding kreeg aangereikt uit handen van Pastoor van Dijck. 
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Priesterstudent Boby Thomas loopt stage in onze parochies 
 
In onze parochies mochten al vaker priesterstudenten stage lopen. Een jaar geleden 
hadden we Pawel die in onze parochies stage had gelopen. Deze zomervakantie en 
het komende studiejaar zal Boby Thomas in onze parochies stage lopen.  
Boby komt net zoals kapelaan Rijo uit de 
deelstaat Kerala in India. In de tijd dat 
kapelaan Rijo in onze parochies was kwam 
Boby daar vaker op bezoek. Vorig jaar was hij 
op roepingenzondag in onze parochies. 
Meerder parochianen zullen hem daarom al 
een beetje kennen. 
Boby is 29 jaar en begint na de zomervakantie 
aan zijn laatste studiejaar op Rolduc.  
Hij zal vanaf 11 juli anderhalve week in onze 
parochies stage lopen. In augustus (vanaf 15 
augustus) is hij wederom een week aanwezig. 
Daarna zal hij vanaf het nieuwe lopende 
studiejaar in september in de weekenden in 
de heilige Missen aanwezig zijn en ook door de week zal hij gemiddeld twee dagdelen 
er zijn. We wensen Boby een mooie en leerzame tijd in Hoensbroek toe. 

 
H. Mis en Lichtprocessie bij Lourdesgrot Mariarade 

 
Op zaterdag 18 augustus zal er wederom een feestelijke heilige Mis zijn bij de 
Lourdesgrot in Mariarade 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, nadat we in de Grote 
St. – Jan reeds op 15 augustus het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming hebben 
gevierd, dit nogmaals herhalen bij de Lourdesgrot. Aansluitend aan deze heilige Mis 
wordt er net zoals voorgaande twee jaar een lichtprocessie gehouden. Biddend en 
zingend lopen we een sfeervolle 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! 
 

Een sportieve zomer? 
 
Ik ben niet alleen pastoor van de parochies in Hoensbroek, maar daarnaast ook 
diocesaan sportadviseur van het Bisdom Roermond. Namens het Bisdom ben ik 
momenteel geestelijk adviseur van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie Voetbal 
en interim-voorzitter van de activiteitencommissie van afdeling voetbal-Zuid II. 
Daarnaast probeer ik zelf ook voldoende te bewegen, door een ronde te maken op de 
racefiets en wekelijks een uurtje aan zaalvoetbal te doen. Een sportende priester 
komt bij sommigen vreemd over, maar ik zou graag willen dat veel meer collega’s en 
ook parochianen dit zouden doen. Beweging en ontspanning is nu eenmaal belangrijk 
om je gezond te blijven voelen. Deze zomer zit wederom boordevol sportieve 
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elementen. He is een sportieve zomer. Tenminste… Het lichaam zullen wij in dit geval 
waarschijnlijk niet in conditie houden, want het betreft vooral de mogelijkheid om op 
t.v. grote sportevenementen te volgen. Niet alleen wacht de gebruikelijke 
belangrijkste tenniswedstrijd Wimbledon en de wielrenwedstrijd de Tour de France, 
deze keer is er ook nog eens een keer het WK-voetbal, dat nu al in volle gang is.  

Wie van sport houdt, kan weken aan een stuk 
voor de t.v. gekluisterd zijn. Iedere dag zijn er tot 
eind juli wel uitzendingen en in de meeste 
gevallen zelfs de hele middag en avond. Enkele 
uitzonderingen daargelaten, zullen de meeste van 
ons er toch wel een keuze uit maken. Zelfs voor 
de fervente sportverslaafden wordt het anders 
toch iets te veel van het goede. In ieder geval 
zullen velen van ons in deze periode uren aan de 
buis gekluisterd zijn. Beseffen we wel eens 

hoeveel tijd daarin gaat zitten?  
Waarom zeg ik dit. Heel vaak hoor ik mensen zeggen dat ze nergens meer tijd voor 
hebben. Waarschijnlijk kijken al deze mensen de hele zomer dan ook geen sport.  
Is het niet zo dat we graag tijd vrij maken voor iets wat wij belangrijk vinden?  
Als mensen maken we voor onszelf een waardeschaal, dat wat wij belangrijk vinden 
komt bovenaan of in ieder geval hoog te staan. Hebben we ons wel eens afgevraagd 
waar God eigenlijk op deze waardeschaal staat? Ik wens u allen in zoverre u van sport 
houdt een sportieve zomer toe, maar ook een zomer waarin we God de waarde geven 
die Hem toekomt. God gaat immers nooit op vakantie. 
 
Pastoor W. van Dijck 
 

MIVA-collecte op 25 en 26 augustus 
 
Op 25 en 26 augustus vindt ook in onze parochies aan het eind van de heilige Missen 
een kerkdeurcollecte plaats t.b.v. de MIVA. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor de 
allerarmsten in Zimbabwe. Vervoer is hier van levensbelang. In de armste regio van 
Zimbabwe is medische zorg niet makkelijk bereikbaar.  
Tawanda werkt voor het afgelegen Silobela ziekenhuis diep in het binnenland van 
Zimbabwe. Zijn team spoort kinderen en jongeren met een beperking op en geeft ze 
de juiste zorg. Tawanda, een man met een duidelijke missie. Al dertien jaar zet hij 
zich in voor de meest kwetsbare bevolking van Zimbabwe. Hij heeft dan ook een 
duidelijke bestemming in zijn leven: ‘’Ik wil mijn gemeenschap dienen’’. Het gebied 
waar Tawanda werkt is één van de armste regio’s van Zimbabwe. Tawanda: “De 
bevolking heeft hier geen geld om de busrit naar het ziekenhuis te betalen.” Uren 
lopen als je ziek bent of een beperking hebt is onmogelijk. Samen met een team van 
8 zorgverleners trekt hij de afgelegen dorpen in om voorlichting te geven en zorg te 
verlenen. “Vervoer is echt ons grootste probleem” vertelt Tawanda ons. “We lopen 
soms vijf uur om zorg te verlenen. Met een auto kan ik 6 tot 8 bezoeken per dag 
afleggen. Zonder auto slechts 1 of hooguit 2. Een auto is noodzakelijk om dit werk te 
doen.” Gelukkig heeft MIVA Tawanda al kunnen ondersteunen met een auto. Op dit 
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moment zijn er nog twee auto’s nodig. Dan kan ook de bevolking in de andere twee 
districten de zorg ontvangen waar ze recht op hebben. Daarom dat wij van harte dit 
doel willen ondersteunen. Hartelijk dank voor uw gift! Meer info vindt u ook op de 
website: www.miva.nl. 
 

Bedevaart Banneux dinsdag 2 oktober 
 
De jaarlijkse bedevaart naar Banneux vindt dit jaar plaats op dinsdag 2 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. U kunt zich laten 
inschrijven op het parochiekantoor (dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 uur). De 
kosten bedragen ook dit jaar: € 20,- voor de reis en verzekering. Als u ook aldaar van 
de gezamenlijke driegangen-maaltijd gebruik wilt nemen kost het € 35,-. 
 
 

Mgr. Schnackers: 'De paradox van ons geloof' 
 

Van tijd tot tijd ontmoeten we mensen die niet uit 
zijn op compromissen, maar wit is wit en zwart is 
zwart en ze vinden dat de duidelijkheid daarover 
moet overheersen. Het eigen gelijk is hen heilig. 
Meestal hebben ze daarbij de beste bedoelingen, 
maar ze schieten door in hun goede intenties en hun 
ijver wordt overijver. We ontmoeten ze in de politiek, 
maar ook in de kerk komen we ze tegen. Onlangs is 
er uitvoerig over in de krant bericht. Zo’n incident 
doet meestal veel schade, want de menselijke maat 
wordt vergeten. Zo’n hardliner zal waarschijnlijk met 
de beste bedoelingen handelen. Hoger goed is 
immers in het geding. Dat kan ’s lands veiligheid zijn 
of men ziet de geloofsleer van de Kerk afkalven. Het heilige geloofsgoed dient daarom 
onverkort en met grote nadruk verdedigd te worden. Het bevragen van het katholieke 
geloof mag dan wel, maar daarna moet men bereid zijn om het klinkklare antwoord 
zonder restricties over te nemen. Wie ingaat op de menselijke geloofsvragen en 
daaraan erkenning geeft, wordt al snel als relativistisch beschouwd. Paus Franciscus 
heeft sinds zijn aantreden de houding aangenomen van luisterbereidheid. Hoe leven 
de mensen? Hoe denken de mensen? Hoe zijn de noden van de mensen?  
Rond huwelijk en gezin liet hij eerst een enquête houden, alvorens in een synode met 
de bisschoppen het vraagstuk te bespreken. Na afloop van de synode heeft hij zijn 
aansporingen samengevat in het document ‘Amoris Laetitia’, de vreugde van de 
liefde. Zonder aan de kerkelijke leer afbreuk te doen, heeft hij oog gehad voor de 
situaties waarin mensen moeten leven. Hij heeft nagelaten om zijn afkeuring uit te 
spreken of om iemand af te schrijven. Voor een aantal katholieken heeft hij daarmee 
een onaanvaardbare onduidelijkheid geschapen.  
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Paus Franciscus ziet het leven als een tweeluik, samengesteld uit het luik van de 
kerkelijke leer en het luik van het concrete leven van de mensen. Deze panelen staan 
met elkaar in verbinding. De grenzen zijn vloeiend. Eigenlijk vormen de panelen 
paradoxen, niet met elkaar verenigbare zienswijzen. Maar voor de paus is de mens nu 
eenmaal in zichzelf een paradox. Voor heel wat katholieke gelovigen is deze 
benadering een hele opluchting, omdat er erkenning wordt gegeven aan de 
omstandigheden waarin zij moeten leven en aan de onmacht om aan de hoge norm 
te beantwoorden. Paus Franciscus staat toe dat er onderscheid wordt gemaakt. Voor 
de één mag de lat wat hoger liggen dan voor de ander. Of anders gezegd: voor de 
ander mag de lat wat lager liggen dan voor de één.  
Ik laat me in mijn denken graag leiden door de bijbel. Ook daar tref ik het tweeluik 
aan, dat ons moet verhelderen, wie God is of hoe God te werk gaat. In het Oude 
Testament lezen we het verhaal van Elia. Elia wordt in de Joodse wereld van Jezus 
steeds met ere vermeld. Hij staat voor de geloofstrouw aan God in een situatie, 
waarin het volk zich in groten getale tot afgoderij liet verleiden. Hij nam het op tegen 
de afgodspriesters en joeg hen over de kling (I Kon 18), waarna hij moest vluchten 
en een onderkomen zoeken in de woestijn bij de berg Horeb, de berg van God. Hij 
verwachtte er God te ervaren in donder en bliksem, in aardbeving en storm. Maar 
God verscheen hem in een zachte bries (I Kon 19,11-13). God bleek dus anders te 
zijn dan Elia had gemeend. Het Godsbeeld van Elia werd door God aangevuld.  
Ook het Nieuwe Testament kent een tweeluik. Wij zien het in de personen van 
Johannes de Doper en Jezus. Johannes, de asceet, komende vanuit de woestijn, was 
een vuurvreter die iedereen de les las. Hij waagde het zelfs de farizeeën en de 
Schriftgeleerden ‘adderengebroed’ te noemen. Hij las koning Herodes de les en wees 
hem op zijn huwelijkstrouw. De gevangenis was wat hij over zich afriep.  
Vanuit deze krocht liet hij aan Jezus, die een andere taal hanteerde, vragen: “Zijt Gij 
de komende of hebben we een ander te verwachten?” Het antwoord van Jezus 
luidde: “Gaat aan Johannes vertellen wat jullie horen en zien: blinden zien, lammen 
lopen, doven horen en aan de armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd.” Veel 
betekenend voegt Jezus eraan toe: “Zalig hij die aan mij geen aanstoot neemt” (vgl. 
Lc 7, 19-23). Jezus neemt geen afstand van Johannes, maar Hij vult aan. Juist zoals 
bij Elia wordt het Godsbeeld door God aangevuld.  
In een zwart-wit discussie bestaat er geen paradox. Daar is iets wit of zwart. In Kerk 
en geloof moeten we leven met de paradox van niet te verenigen zienswijzen die 
naast elkaar mogen blijven bestaan. Dat is moeilijk. Vandaar de aansporing van de 
Heer zelf: “Zalig hij die aan Mij geen aanstoot neemt.” 
  
Mgr. dr. Hub Schnackers, 
diocesaan administrator 
 
 
  
 
 
 
 

de paradox is, 
dat als 

je lief hebt 
tot het pijn doet, de pijn 

minder wordt 
en de 

liefde 
groter 

 
Moeder Teresa 
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26 augustus, bedevaart naar de H. Apollinaris in Remagen. 
 
De groep Geloof en Vriendschap gaat op 26 augustus naar Remagen in Duitsland op 
bedevaart bij de H. Apollinaris. 

                                                                                                                   
Het programma: 
08.15 uur: vertrek met een touringcar bij  
BS De vlieger aan de Maria-Gewandenstraat 24. 
11.00 uur: in Remagen: H. Mis met 
aansluitend de persoonlijke zegen met een 
relikwie van  
de H. Apollinaris. 
Aansluitend: Lunch, bij mooi weer in de tuin 
van de kerk. 
15.00 uur: H. Lof met gezang. 
Daarna: terugkeer naar Hoensbroek waar we 
in BMV De Vlieger warm eten. 
 
Een beperkt aantal parochianen kan aan deze 
dag deelnemen tegen de kostprijs van € 25,00 
per persoon. 

 
Aanmelden kunt u zich bij Anita Pietersz,  

via e-mail adres: reggyblues@hotmail.com  
of per telefoon op nummer: 045 5224625 
Let op! Het aantal plaatsen is beperkt! 

 

 
 
 
Bedevaart SITTARD-KEVELAER op maandag 10 september 

 
Het Duitse pelgrimsoord Kevelaer trekt elk jaar een miljoen bezoekers. De van 
oudshergrootste groepsreis vanuit ons land organiseert de Broederschap Sittard-
Kevelaer. Al sinds 1669 (!) trekken elk jaar in september honderden mensen vanuit 
Sittard en wijde omgeving naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. Dit jaar is de 
bedevaart naar de Mariastad op maandag 10 september. Gaat u ook mee? 
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Er zijn opstapplaatsen in verschillende wijken en dorpen – waaronder ook Mariarade – 
waarna alle bussen zich verzamelen bij “Op de Vos” in Nieuwstadt.  
Vandaar is om 8.30 uur het gezamenlijke vertrek naar Kevelaer.  
 
Het programma in Kevelaer is: 
10.15 uur Aankomst in Kevelaer, waarna processie naar de basiliek. 
10.30 uur Plechtige Hoogmis in de basiliek, waarna processie naar de Kaarsenkapel. 
15.00 uur Grote Kruisweg in het Mariapark en kleine Kruisweg in de Pax Christikapel. 
17.30 uur Plechtig Lof in de Basiliek met onze hulpbisschop Mgr. De Jong. 
Aansluitend trekken we in processie langs de Genadekapel en daarna gaan we weer 
terug naar de bussen voor de terugreis naar huis. 
 
Tussen de plechtigheden is er voldoende tijd voor ontspanning. Zo zijn in het 
gezellige stadje tal van winkels en restaurants. 
 
Aanmelden:  
Buskaarten zijn tot dinsdag 28 augustus verkrijgbaar bij de heer H. Lenssen, 
Geleenstraat 74, 6155 ND Puth, tel. (046) 4431247. 
Een buskaart kost € 18,-- per persoon. 
Vraag bij uw contactpersoon naar de vertrektijd van uw bus!  
Denkt u aan een geldig paspoort of identiteitsbewijs voor die dag. 

 
Meer informatie? Bel met de heer Frans Tummers: telefoon (046) 4520590. 
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H.Missen JULI en AUGUSTUS 2018 
Voorafgaande aan de H. Mis in de Kleine Sint Jan vanaf 18.30 uur is er 

gelegenheid voor het Rozenkransgebed . Indien een voorbidder aanwezig is 
kan dit gebed gezamenlijk worden gebeden. 

                                                                              
Zondag 1 juli 
13de zondag door het jaar 
9.30 uur H.Mis  Kapel Weustenrade 
met aansluitend processie, voor: tot 
Heil van de kerk; voor de levende en 
overleden leden van buurtschap 
Weustenrade; voor de levende en 
overleden leden van Kapelenstichting 
Weustenrade; Jo en Marie-José Koene-
Molitor; Mia Leunissen-Hameleers; Pie en 
Marieke Leunissen-Franssen; Wim van 
Lierop [namens inwoners Weustenrade]; 
Frans en Marieke Starmans-Severens 
,Lou, Ger en Zus; overl.ouders Boumans-
Lemeer; overl. ouders Leunissen-
Pasmans en Piet  Leunissen; Miel 
Vluggen; ouders Hub en Berta Vromen-
Leunissen en zoon Hub; Maria Coenen-
Sijstermans, ouders Sijstermans-Defeaux 
; ouders Coenen-Meulenberg; fam. 
L’Ortey-Coenen en Leentje Coenen; Sjir 
en Bertien Heijens-Starmans 
11.00 uur H. Mis, Grote St. Jan 
mmv. Dameskoor Mariarade , voor: 
tot Heil van de kerk ; intenties van onze 
parochies; Mia Hoenen-Bongers; Albert 
Nieling; Trijntje Grela-den Brok; Rika 
Römers-Pollaerts; Leny Meessen-
Peerboom; Anna van Vlodrop (10e jrd). 
16.00 uur Kleine St. Jan, uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste 
Sacrament en vespers. 
  
Maandag 2 juli 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan , 
voor: Jantje Severens-Mulder. 
 
Dinsdag 3 juli 
H. Tomas, apostel 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan  
 

Woensdag 4 juli 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle vormelingen. 
  
Donderdag 5 juli 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: Wies Cox-Sniekers. 
 
Vrijdag 6 juli 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: allen die werkzaam zijn in de 
zorg. 
  
Zaterdag 7 juli 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Ietje Slagter- van Heumen. 
 
Zondag 8 juli 
14de zondag door het jaar 
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle communicantjes. 
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv. 
De Zanglijsters, voor: overl. echtp. 
Clementine [jrd.] en Pierre Offermans-
Bachaus; Henny Lendi-Bremmers; Jo 
Vencken [jrd.]. 
 
Maandag 9 juli 
HH. Martelaren van Gorcum 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diakonaat. 
 
Dinsdag 10 juli                                                                                   
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: alle dopelingen. 
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Woensdag 11 juli 
H. Benedictus, abt, patr. v. Europa 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Hein Wittenhorst; Finy Hermans-
Otermans; Fien Leyten-Diederen. 
    
Donderdag  12 juli 
13.00 uur Gr. St. Jan, Huwelijk  
Patrick Becker en Jessica Visser 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken. 
  
Vrijdag 13 juli 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Math en Tiny Rademakers-Pommé. 
 
Zaterdag 14 juli 
19.00 uur  H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Mariet Smits-Heddema; Nelly 
Dokter-Ullijn en zoon Paul Dokter [jrd.]. 
 
Zondag 15 juli 
15de zondag door het jaar 
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan , voor: 
overl. v.d. fam. v. Dun-Süler en 
Verhooren-Smeits; overl. v.d. fam. 
Driessen- Marrell en Petra. 
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Alice Walkowiak [jrd.]; Nelly Dokter-Ullijn 
en zoon Paul [jrd.]; overl. ouders 
L’Ortye-Peters [jrd.]; Hub Essers 
[6wkd.];Theo Owsianny [verj.]; ouders 
Custers-Franssen [jrd.], Wiel en Hub. 
 
Maandag 16 juli 
15:00 uur Kleine St. Jan. Huwelijk 
Alena Babko en Roy Houben 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Leen Moorkamp-Bongaerts. 
Dinsdag 17 juli 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: pastoor Hendrik Polman en mej.  
Juliette Huntjens. 
 

Woensdag 18 juli 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19.00 uur  H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle eenzamen. 
 
Donderdag 19 juli 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Cor Rockx [sterfdag]. 
 
Vrijdag 20 juli 
H. Apollinaris, biss. en mart. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Leen Moorkamp-Bongaerts. 
 
Zaterdag 21 juli 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: John Bergs. 
 
Zondag 22 juli 
16de zondag door het jaar 
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
.allen die werzaam zijn in de zorg. 
11.00 uur H. Mis  Grote St. Jan , 
voor: Lou Houben en achterkleinzoon 
Koen. 
 
Maandag 23 juli 
H. Birgitta, kloosterlinge, patrones 
van Europa 
19.00 uur  H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Roos Hendriks-Bindels. 
 
Dinsdag 24 juli 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle communicantjes. 
 
Woensdag 25 juli 
H. Jakobus, apostel 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle dopelingen. 
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Donderdag 26 juli 
HH. Joachim en Anna, ouders van de 
heilige Maagd Maria 
19.00 uur  H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken. 
 
Vrijdag 27 juli 
Z. Titus Brandsma, pr en mart. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: overl. ouders Piet en Theresia 
Peters-Schrijvers en fam. 
 
Zaterdag 28 juli 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Fien Pieters-Sommers. 
17.30-18.30 uur Kleine St. Jan 
Biechtgelegenheid. 
 
Zondag 29 juli 
17de zondag door het jaar 
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
roepingen tot het priesterschap en het 
diakonaat. 
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Nelly van Tilburg-v.h. Hoofd [jrd.]; mevr. 
A.G. Staps-Janssen [jrd.] en fam.; Co 
Starreveld en fam. [1ste jrd.]; uit 
dankbaarheid voor Antonio Concettina, 
Di Mario Mancinella; Bernard en Corrie 
Cardinaal en dochter Corrie. 
 
Maandag 30 juli 
H. Petrus Chrysologus, biss. en 
kerkl. 
19.00 uur H. Mis Kleine St Jan, voor: 
alle vormelingen. 
 
Dinsdag 31 juli 
H. Ignatius van Loyola, priester 
19.00 uur  H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle eenzamen. 
 
 
 
 
 

Woensdag 1 augustus 
H. Alfonsus Maria de ‘Liguori biss. 
en kerkleraar 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: allen die werkzaam zijn in de zorg. 
 
Donderdag 2 augustus 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Harry van Schoubroeck [1ste jrd.]; 
fam Maenen-Mertens [uit dankbaarheid]. 
 
Vrijdag 3 augustus 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle dopelingen. 
 
Zaterdag 4 augustus 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Fieny van Bree-Roex. 
 
Zondag 5 augustus 
18de zondag door het jaar 
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
tot heil van de kerk; de intenties van 
onze parochies 
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
tot heil van de kerk; de intenties van 
onze Parochie; overl. ouders Bessems; 
Hein Wittenhorst senior [jrd]; Jeu Geelen 
[4de jrd.]; Trijntje Grela-den Brok; Henny 
Lendi-Bremmers; Leny Meessen-
Peerboom. 
16.00 uur Kleine St. Jan uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste 
Sacrament en vespers. 
 
Maandag 6 augustus 
Gedaanteverandering van de Heer 
19.00 uur H. Mis Kleine St Jan, voor: 
alle zieken. 
 
Dinsdag 7 augustus 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diakonaat. 
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Woensdag 8 augustus 
H. Dominicus, priester 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Sjaak Kleeven. 
 
Donderdag 9 augustus 
H. Teresia Benedicta van het Kruis 
[Edith Stein], maagd en martelares , 
patrones van Europa 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle vormelingen. 
 
Vrijdag 10 augustus 
H. Laurentius, diaken en martelaar 
19.00 uur H. Mis Kleine St Jan, voor: 
Theo van de Laarschot [trouwdag}. 
 
Zaterdag 11 augustus 
14:30 uur Kleine St. Jan, Huwelijk 
Bjorn Heckers en Tania Frausto 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: overl. echtp. Bemelmans-Velraeds 
[jrd.]; Henk Pirson. 
 
Zondag 12 augustus 
19de zondag door het jaar 
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle eenzamen. 
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Lieske en Hub Mantelaers [jrd.]; Ietje 
Slagter-van Heumen [verj.]. 
 
Maandag 13 augustus 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: allen die werkzaam zijn in de zorg. 
 
Dinsdag 14 augustus 
H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester 
en martelaar 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle communicantjes. 
 
 
 

Woensdag 15 augustus 
Maria Tenhemelopneming 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv. 
dameskoor St. Jan , voor: Wies Cox- 
Sniekers [jrd.]; Johannes Gerits; pastoor 
Hendrik Polman en mej. Juliette 
Huntjens; overl. ouders Piet en Theresia 
Peters-Schrijvers en fam.; Finy Hermans- 
Otermans; Pater Caspar Jacobs; overl. 
ouders Offermans-Kusters. 
 
Donderdag 16 augustus 
19.00 uur H. Mis Kleine St Jan 
 
Vrijdag 17 augustus 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken. 
 
Zaterdag 18 augustus 
14.00 uur Kleine St. Jan, Huwelijk 
Michel Christiaanse en Riana Schreij 
20.30 uur  H. Mis Lourdesgrot 
Mariarade met aansluitend 
lichtprocessie, voor: Mariet Smits-
Heddema; Cor Rockx. 
 
Zondag 19 augustus 
20ste zondag door het jaar 
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
roepingen tot het priesterschap en het 
diakonaat. 
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
overl.v.d. fam. de Jong- Philipsen [jrd.]; 
Albert Nieling. 
 
Maandag 20 augustus 
H. Bernardus, abt en kerkl. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Jan Jansen. 
Dinsdag 21 augustus 
H. Pius X, paus 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Lieske Quaedackers [jrd.]. 
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Woensdag 22 augustus 
H. Maagd Maria, Koningin 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Dirk en Gerda Spanjer en fam. 
 
Donderdag 23 augustus 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle eenzamen. 
 
Vrijdag 24 augustus 
H. Bartolomeüs, apostel 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: allen die werkzaam zijn in de zorg. 
 
Zaterdag 25 augustus 
19.00 uur H. Mis Kleine ST. Jan met 
kerkdeurcol. Miva, voor:Harry 
Lemmens; John Bergs. 
17.30 tot 18.30 uur Kleine St Jan 
Biechtgelegenheid. 
 
Zondag 26 augustus 
21ste zondag door het jaar 
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan met 
kerkdeurcol. Miva, voor: alle 
communicantjes. 
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan met 
kerkdeurcol. Miva, voor: Albert 
Dreissen; overl. ouders Janssen-Hamers. 
 
 
 
 

Maandag 27 augustus 
H. Monica 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle dopelingen. 
 
Dinsdag 28 augustus 
H. Augustinus, biss. en kerkl. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken. 
 
Woensdag 29 augustus 
Marteldood H. Johannes de Doper 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diakonaat. 
 
Donderdag 30 augustus 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Lenie v.d. Moolen-Peters [verj.]. 
 
Vrijdag 31 augustus 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle vormelingen 
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Je moet het maar weten: liturgische kleuren 
 
 
In liturgievieringen spelen kleuren een belangrijke rol. Tijdens eucharistievieringen 
komt de priester de ene keer in een groen kazuifel de kerk binnen, een andere keer in 
rood of wit. De kleur hangt niet af van de smaak van de betreffende priester. Hij staat 
ook niet vóór de mis in de sacristie voor de kast en denkt: “Wat zal ik vandaag eens 
aantrekken?”  
 
De kleur van de liturgische gewaden is voorgeschreven en wordt bepaald door het 
feest van de dag of de tijd van het kerkelijk jaar. De liturgische kleuren van de Kerk 
zijn wit, rood, groen, paars en roze.  
 
De kleur van hoogfeesten is wit. Dit wordt gedragen met Pasen en Kerstmis, op 
feestdagen van Jezus die geen verband houden met zijn lijden en op feestdagen van 
Maria, de engelen, heiligen die geen martelaar zijn en enkele bijzondere heiligen zoals 
Johannes, Petrus, Paulus en uiteraard op Allerheiligen. 
 
Op dagen waarop er geen bijzondere zaken te vieren zijn, dragen de priesters en 
diakens groen. Dat is eigenlijk het grootste deel van het jaar. Paars is de kleur van 
het lijden/de voorbereidingstijd en wordt gedragen in de Advent en de 
Veertigdagentijd en kan ook gedragen worden bij missen voor overledenen. 
Halverwege de Advent en de Vastentijd mag het paars iets zachter worden: met half-
advent (zondag Gaudete) en halfvasten (zondag Laetare) kan in de liturgie roze 
worden gedragen, maar dat is niet overal gebruikelijk. 
 
De kleur rood staat voor bloed en wordt gedragen op dagen die heel nadrukkelijk aan 
lijden gekoppeld zijn, zoals Palmzondag, Goede Vrijdag, de feestdagen rond het lijden 
van Jezus, de feesten van de apostelen, evangelisten en martelaren. Rood is ook de 
kleur van Pinksteren. 

 
 

(voor een kleurenplaatje: zie het parochieblad op onze website) 
www.parochieshoensbroek.nl 
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Mededelingen van Algemene Aard 
 

Misintenties en Noveenkaarsen 
Noveenkaarsen (á € 4,50) bij het secretariaat. In de sacristie een half uur voor/na de 
H. Mis. U kunt dan ook een misintentie opgeven. Offerkaarsjes á € 0,50 per stuk. 
HH. Missen door de week € 10,00 in het weekend € 25,00.  
 

Misdienaars en acolieten en collectanten gevraagd 
Wilt u ons helpen bij het dienen in de H. Mis. 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 juli: Dat 
priesters die in hun herderlijk vermoeidheid en eenzaamheid ervaren, hulp en steun 
mogen vinden in hun vriendschap met de Heer en met hun priesterbroeders’. 
De gebedsintentie voor de maand augustus: Dat economen en politici bij de ver 
strekkende besluiten die zij nemen, het gezin mogen beschermen als een kostbare 
schat van de mensheid’. 
 

Geloof en Vriendschap 
Op zondag 16 juli 15.30 uur  vrijwilligersbijeenkomst De vlieger. 
Op zondag 22 juli 13.30 uur H. Mis Grote St. Jan, BBQ speeltuin Maria-Gewanden. 
Op zondag 26 augustus 8.15 uur uitstapje Remagen; H. Mis, lunch en Lof 
 
Let Op! Kopij voor het blad van sept. 2018 vóór woensdag 22 augustus aanleveren! 
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Boekje met geschiedenis en beschrijving van de 
kleine Sint-Janskerk te Hoensbroek 

 

 
 
Als u geïnteresseerd bent in de geschiedenis en een beschrijving van de kleine St. 
Janskerk in Hoensbroek is dit een mooi boekwerkje voor u.  
Het is geschreven in opdracht van het kerkbestuur door Antoine P.J. Jacobs. 
Dit boek is te koop bij ons parochiekantoor voor de prijs van € 10,-  
 

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 

t.n.v.: Parochiefederatie Hoensbroek 
Misstipendia en andere bijdragen op:  

IBAN: NL93 INGB 0001 1226 73 of IBAN: NL58 ABNA 0474 9691 34. 
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Afscheid in huiselijke sfeer

045 - 542 99 88
www.postuitvaartzorg.nl

Afscheidskamer:
Kruisstraat 16

6411 BT  Heerlen
U kunt ook afscheid nemen in Hoensbroek!


