
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkproeverij in weekeinde 22 en 23 september 
 

Het ligt heel erg voor de hand en we hadden het misschien al veel eerder moeten 
doen. Namelijk: gewoon iemand uitnodigen om mee te gaan naar de kerk. Om het 
geloof te 'proeven'. In Engeland is het destijds begonnen met de titel: ‘Back to 
church’. Want waarom zou u datgene wat voor u waardevol is alleen voor uzelf hou-
den? Daarom doen wij mee met de landelijke 'Kerkproeverij' waaraan vele protes-
tantse kerkgemeenschappen en ook vele parochies in de Katholieke Kerk meedoen. 
Wat motiveert ons om het Evangelie te vertellen aan de mensen om ons heen? We 
hebben als christenen een roeping gekregen om mensen in contact te brengen met 
de Blijde Boodschap van Jezus. In Mattheüs 28 nodigt Hij ons uit om zijn goede 
nieuws aan de mensen die Hem niet kennen te vertellen. Niet alleen maar voor de 
geestelijken, de snelle praters of de theologen. Nee, wij allen als volgelingen van Je-
zus mogen van Hem getuigen. 
Durft u dat? Op uw collega, buurman, vriend, of familielid afstappen en zeggen: ‘Hé, 
ga je met me mee?’ Gewoon voor een keertje. Wie weet welke uitwerking het gaat 
hebben. Het gaat om het uitnodigen, dat we dat weer leren als christenen. En inder-
daad, misschien zegt diegene: ‘ik kom niet’. Maar dan hebben we de uitnodiging wel 
gedaan. En dat telt. Gek hè? Dit kan natuurlijk elke zondag. Maar hoe vaak doen we 
dit ook? Misschien denkt u: ‘Om eerlijk te zijn heb ik nog nooit iemand mee genomen 
naar de plek waar ik iedere zondag zo graag kom.’ 
Juist om elkaar te motiveren, is er een specifieke zondag voor aangewezen. Want hoe 
vaak denken we daar over na, om uit onze gewoonte van ‘zelf gaan’ te stappen en 
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het lef krijgen om mensen mee te nemen naar de kerk? Terwijl het de plek is waar we 
zelf blij zijn iets te mogen proeven van Gods goedheid, waar we blij zijn met de ge-
meenschap die we vormen. 
Dus daarom! Landelijk gebeurt dit op 15 en 16 september. We wijken echter uit naar 
het weekeind daarna: 22 en 23 september. Dit omdat wij de mensen een gewone hei-
lige Mis willen laten ervaren, zoals die iedere zondag is. Op zondag 16 september 
gaan we immers om 9.30 uur naar de Lourdesgrot in Mariarade en dat is een bijzon-
dere gelegenheid. Nee, wij willen ze gewoon de reguliere zondagsmis laten ervaren, 
met koor of volkszang in de parochiekerken. Daarom dus op 22 en 23 september.  
Een mooie aanleiding om eens iemand uit uw omgeving te laten kennismaken met de 
plek die voor u zo bijzonder waardevol is. Nodig die ander eens uit om te proeven van 
de stilte, de symboliek, de mystiek, de Communie, de Bijbel, de gemeenschap en… na 
de Hoogmis van 11.00 uur de koffie in het parochiekantoor De Polder. 
 
 

Maandelijkse avonden voor alleenstaanden 
 

‘Wij zijn elkaars hart en hand’  
 
Wij weten dat deze zin -geno-
men uit een lied in de zang-
bundels van onze kerk (Laus 
Deo)- op waarheid berust, 
maar laten ons er niet altijd 
meer op aanspreken. Het is 
een regel uit een al heel lang 
bestaand lied en wil uitdruk-
ken wat voor ons belangrijk 
is. Wij hebben elkaar nodig! 
Een mens die alleenstaand is 
en daardoor ‘alleen’ leeft, weet dit zelfs nog beter omdat dan aan de lijve wordt on-
dervonden wat het betekent om niet met een ander samen te kunnen zijn. Daarom 
dat een alleenstaande vaak zich bewust is van het feit wat het betekent dat een ander 
ook alleen door het leven moet. Onze samenlevingsvorm is nu anders dan vroeger. 
Het gezin is nog steeds de hoeksteen van de maatschappij, maar tegenwoordig zijn er 
veel alleenwonenden en alleen levenden. Het is belangrijk dat wij steeds beseffen dat 
wij als christenen elkaar nodig hebben en voor elkaar klaar moeten staan. Zien we ie-
dere medemens als een Christusdrager, als iemand waarin het licht van Christus door-
schijnt en voor wie wij ook licht moeten zijn. Daarom biedt de parochiefederatie 
Hoensbroek vanaf september een maandelijkse avond aan voor alleenstaanden. Sa-
men kan dan gesproken worden hoe als alleenstaande invulling kan worden gegeven 
aan het ‘christen-zijn’. Met name vanuit de Bijbel wordt gekeken om als alleenstaande 
bewust als christen te leven. 
De eerste bijeenkomst is woensdag 19 september van 20.00 uur tot 22.00 uur in het 
parochiekantoor De Polder, Hoofdstraat 85. De bijeenkomsten worden begeleid door 
mevr. Hannie Steinmeier, parochiaan en studente aan de Kairos-opleiding van ons 
Bisdom. Van harte welkom! 



 
 
 

Bedevaart Banneux 
 
We herhalen in dit parochieblad nogmaals de oproep tot op-
gave voor de bedevaart naar Banneux. Deze jaarlijkse bede-
vaart naar Banneux vindt dit jaar plaats op dinsdag 2 okto-
ber. We gaan wederom met een bus naar Banneux, alwaar 
we onder andere gezamenlijk de heilige Mis vieren, deel mo-
gen nemen aan de ziekenzegening en de kruisweg. Ook is er 
wederom de gelegenheid om gezamenlijk de maaltijd te nut-
tigen. Inschrijfformulieren liggen op het parochiekantoor. De 
kosten bedragen ook dit jaar: € 20,- voor de reis en verze-
kering; € 35,- inclusief lunch.  
 
 

H. Mis bij de Lourdesgrot op zondag 16 september 
  
Op zaterdag 18 augustus was er een heilige Mis en lichtprocessie bij de Lourdesgrot 
in Mariarade. Het was een sfeervolle heilige Mis met lichtprocessie. Op 16 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 heilige 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. Zo is er het verhaal dat hij preekte tegen de 
vogels, omdat de mensen zelf hun hart niet voor de bood-
schap van God geopend hadden. 
We zullen daarom op zaterdag 6 oktober om 12.30 u. 
op het pleintje voor de Kleine St.-Jan een dierenzegening 
houden. Een ieder die een dier heeft (alle dieren zijn wel-
kom) wordt van harte uitgenodigd om zijn/haar dier te la-
ten zegenen en zodoende Gods bescherming over zichzelf 
en het dier te vragen.   

 
 

 



Het sacrament van het doopsel ontvingen 
 

Joy Mordant   wonende in Heerlen 
Milena van Dijk   wonende in Heerlen 
Abigail Langen   wonende aan de Burg. Cremersstraat   
Jazlyn Boeren   wonende aan het Emmaplein 
Bram van den Boer   wonende in Heerlen 
Geneva Kamycki    wonende in Heerlen 
Luciana Kamycki   wonende in Heerlen  
Chelsey Theunisz  wonende aan de Kloosterstraat 

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

 
Wij namen afscheid van: 

Julia Looijkens-Terpstra  89 jaar wonende aan de Mettenstraat 
Kitty te Wiele-Schipper  84 jaar wonende aan de Prof. Asserstraat 
Hub Essers   79 jaar wonende aan de Weustenraadtstraat 
Hanneke Hendriks  63 jaar wonende aan de Leeuwerikstraat 
Lia Gijbels-Leblanc  90 jaar wonende aan de Marktstraat 
Keetje Fleuren-Kuijpers  80 jaar wonende in Brunssum 
Piet Portiek   54 jaar wonende aan de Dag. Hammerskjoldstraat 
Enny de Vries-Hamers  83 jaar wonende in Brunssum 
Nellie Mertens-van “t Hoofd 86 jaar wonende in het Pius Zorgcentrum 
Mia Spronk   93 jaar wonende in het Pius Zorgcentrum 
Christien Kerens-van Eijs  97 jaar wonende in Amstenrade 
Gerda Franssen-de Bruin  86 jaar wonende in Amstenrade 
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: 
 
Jessica Visser en Patrick Becker 
Alena Babko en Roy Houben 
Bjorn Heckers en Tania Frausto 
Michel Christiaanse en Riana Schreij 
 

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 1 september 
14.00 uur Kleine St.-Jan: Huwelijk 
van Chris Scholte en Chantal Kremer 

19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Peter Corstjens [jrd] en Wim Corstjens 
[jrd]; Hub Essers. 
  
 



Zondag 2 september, 22ste zondag. 
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
tot Heil van de kerk 
11.00 uur H. Mis, Grote St. Jan , 
mmv. Dameskoor St.-Jan voor: tot Heil 
van de kerk; overl. ouders Jacobs-
Tubee[jrd.]; overl. ouders Jacobs-
Jeurissen; Ietje Slagter-van Heumen; 
Trijntje Grela-den Brok; Henny Lendi-
Bremmers; Leny Meessen-Peerboom; 
ouders Mertens-van Eijseren [jrd.]; Riet 
Naebers-Lendfers [6e jrd.]. Overl. v.d. 
fam. Mertens-Jankowski 
16.00 uur Kleine St. Jan uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste 
en vespers. 
  
Maandag 3 september 
Verjaardag wijding v.d. kathedraal 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan , 
voor: allen die werkzaam zijn in de zorg. 
  
Dinsdag 4 september 
H. Gregorius de Groten paus en 
kerkl. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle eenzamen. 
 
Woensdag 5 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 communicantjes. 
  
Donderdag 6 september 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken. 
 
Vrijdag 7 september 
19.00 uur H.Mis Kl. St. Jan, voor: 
roepingen priesterschap/diakonaat. 
 
Zaterdag 8 september 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Jo Salmen; Mariet Peters-Slangen [jrd.]; 
Truus v.d. Boogaard-Mevissen [verj.]. 

Zondag 9 september, 23ste zondag. 
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Johannes Gerits; ouders Lindenlauf en 
broers. 
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan, mmv 
Schola voor: overl. ouders Kleijkers-
Maas [jrd.]; Karin Moonen[jrd.], fam. 
Moonen-Vincken, Jos Moonen [jrd], 
Trees Martens-Moonen [jrd], Marionette 
Moonen-van der Velden en Arie Kennis. 
Hub Custers[verj.] en ouders Moonen-
Toulouse [jrd.]. Miek Moonen, Rezi 
Moonen en Paula Moonen - Ritzen 
 
Maandag 10 september 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Math en Tiny Rademakers-
Pommé; Guill en Nora Moonen-de Bruijn. 
 
Dinsdag 11 september                                                                               
19.00 uur H.Mis  Kleine  St. Jan, 
voor: alle communicantjes. 
 
Woensdag 12 september 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
allen die werkzaam zijn in de zorg. 
    
Donderdag  13 september 
H. Johannes Chrysostomus, biss. en 
kerkl. 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: Koos Bernaards [jrd.] . 
  
Vrijdag 14 september 
Kruisverheffing 
15.00 uur Kleine St.-Jan: Huwelijk 
van Thomas Geerts en Nathalie Doven 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Dirk en Gerda Spanjes-Muys [jrd]. 
 
Zaterdag 15 september 
19.00 uur  H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Louis en Gertruda Rödiger-Zegers 
[jrd.]; Hub Essers. 



Zondag 16 september, 24ste zondag. 
9.30 uur H. Mis Lourdesgrot 
Mariarade, mmv. Dameskoor 
Mariarade, voor: Hub Vliegen [jrd.]; 
Jean Custers.  
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv. 
De Zanglijsters , voor: overl. ouders 
Sjang en Johanna Dirks en fam; Stella 
Brands-Meijers [3e jrd] 
 
Maandag 17 september 
H. Lambertus, biss. en mart. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diakonaat. 
 
Dinsdag 18 september 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken. 
 
Woensdag 19 september 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste 
19.00 uur  H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Keetje Fleuren-Kuijpers [6wkd.]. 
 
Donderdag 20 september 
HH. Andreas Kim Taegön, priester, 
en Paulus Chöng Hasang en 
gezellen,mart. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan , 
voor: Harry Linssen [4de jrd]. 
 
Vrijdag 21 september 
H Matteüs, apostel en evangelist 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: overl. ouders Piet en Theresia 
Peters-Schrijvers en fam. 
 
Zaterdag 22 september 
17.30 uur tot 18.30 
Biechtgelegenheid Kleine St. Jan 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Fien Pieters-Sommers; John Bergs. 
 
 

Zondag 23 september, 25ste zondag 
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
overl. v.d. fam. van Dun-Süler en 
Verhooren-Schmeits; 
11.00 uur H. Mis  Grote St. Jan, 
mmv. St. Jozefkoor , voor: Jantje 
Severens-Mulder; Brian Rossen [verj.]; 
Mia Hoenen-Bongers; Ger Lendemeijer 
[jrd.]; Lou Hauben en achterkleinzoon 
Koen; Enny de Vries [6wkd.]; Piet 
Portiek[6wkd.]. 
 
Maandag 24 september 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: allen die werkzaam zijn in de zorg. 
 
Dinsdag 25 september 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Annie de Wit. 
 
Woensdag 26 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 vormelingen 
 
Donderdag 27 september 
H. Vincentius de Paul, priester 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken. 
 
Vrijdag 28 september 
15.30 uur Kleine St.-Jan: Huwelijk 
van Math de Vos en Elsbeth Peters 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle dopelingen. 
 
Zaterdag 29 september 
HH. Michael, Gabriël en Rafaël, 
aartsengelen 
19.00 uur  H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diakonaat 
 
 
 



Zondag 30 september, 26ste zondag.  
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle eenzamen. 
 
 

11.00 uur H. Mis Grote St Jan, mmv. 
Dameskoor St.- Jan voor:  
Jeu en Sophie Geelen-Reinnink [3de jrd 
Sophie]; overl. ouders Nevels- Pijpers en 
Piet Nevels [jrd.]; overl. ouders Resi 
Hermens-Schweinberger.

 
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. 
 
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 
jongeren in Afrika toegang mogen hebben tot onderwijs en werk in hun eigen land. 
 
Geloof en Vriendschap 
Op zondag 23 september 14.00 uur H. Mis Grote St. Jan 
 
Let Op! Kopij voor het blad van oktober vóór woensdag 19 september 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!


