
 
	
	
	
	
	
	
	
 
 

 
Wereldmissiemaand oktober 

 
Dit jaar wordt in de We-
reldmissiemaand aandacht 
besteed aan Ethiopië. 
Ethiopië heeft een bijzon-
dere geschiedenis en een 
rijke cultuur, maar is nog 
steeds een van de armste 
landen ter wereld. Het is 
grotendeels afhankelijk 
van de landbouw. Als 
enige land in Afrika is 
Ethiopië nooit gekoloni-
seerd geweest (afgezien 
van een vijf jaar durende 
bezetting door Mussolini). Daardoor heeft het zich op heel eigen wijze kunnen ontwik-
kelen. De laatste keizer, Haile Selassie, werd in 1974 afgezet. Van 1974 tot 1991 was 
Ethiopië een communistische staat. Sindsdien is het een republiek. 
Het tot voor kort autocratisch bestuurde land bevindt zich op dit moment in een hoop-
volle en spannende ontwikkeling. In maart van dit jaar werd Abiy Ahmed verkozen tot 
premier en hij brengt vele hervormingen tot stand. Hij heeft duizenden dissidente 
Ethiopiërs vrijgelaten uit de gevangenissen. Ook is hij bereid een eind te maken aan 
het jarenlange conflict met Eritrea. Het vredesakkoord is door beiden ondertekend en 
dat betekent dat de oorlog tussen beide landen officieel voorbij is. Behalve hoopvol is 
het ook spannend. Er is al een aanslag gepleegd op de nieuwe premier. 
Dit jaar zijn er twee projecten in Ethiopië waar aandacht voor wordt gevraagd. 
Allereerst in de regio Kaffa in het vicariaat Jimma-Bonga. Hier zijn de Menjas afhanke-
lijk van de koffieverbouw. Deze bevolkingsgroep is erg klein, is arm en wordt gediscri-
mineerd. Vanuit hun gemeenschap in Wush Wush hebben de “Kleine Zusters van Je-
zus” zich het lot van de Menjas aangetrokken en proberen ze hun situatie te verbete-
ren. De zusters, onder leiding van zuster Kidist, hebben al veel bereikt. Kleine 
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projecten waarmee de mensen een inkomen kunnen verdienen. Ook is er een kleuter-
school in Wush Wush. Voor onderwijs na de basisschool ontbreekt het geld. 
Het tweede project is in het Apostolische Vicariaat Gambella, een van de armste re-
gio’s van het land. De eigen bevolking is hier al lang in de minderheid. Hier wonen 
vooral mensen uit Zuid-Soedan, gevlucht voor de oorlog. Onder hen zijn ook veel on-
begeleide kinderen. De priesters, zusters en catechisten die hier leven, hebben een 
bewuste keuze gemaakt. Zij gaan naar de vluchtelingenkampen, delen het armoedige 
leven en bemiddelen tussen vijandige etnische groepen. 
Pastoor Tesfaye is één van de priesters die regelmatig in de vluchtelingenkampen ko-
men om pastorale zorg te verlenen. Samen het geloof vieren betekent voor de vluch-
telingen een grote kracht waaruit zij moed kunnen putten. Graag zouden de mensen 
een echte kapel hebben, waar behalve het vieren van de eucharistie ook andere pas-
torale activiteiten kunnen plaatsvinden, zoals catecheselessen. “Wij willen er zijn voor 
de mensen en hen helpen om hun geloof ook in het vluchtelingenkamp te kunnen be-
leven”, aldus pastoor Tesfaye. 
In het weekeinde van 20 en 21 oktober zullen wij voor deze twee projecten een kerk-
deurcollecte houden. Hartelijk dank voor uw gift. 
Informatie over Wereldmissiemaand kunt u vinden op de website www.missio.nl en 
ook donaties kunnen worden gedaan via de website. 
 

Kledinginzameling 13 oktober 
 
In samenwerking met Stichting Aktie ’68 
houdt de parochiefederatie Hoensbroek 
op zaterdag 13 oktober opnieuw een kle-
dinginzameling. 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 op-
brengst komt ten goede aan de gehandicapte medemens. 
 

Dierenzegening zaterdag 6 oktober 
 
Ieder jaar wordt op 4 oktober Werelddierendag gehouden. Een dag die is uitgekozen 
omdat op deze dag in de Kerk de heilige Franciscus wordt gevierd. De heilige Francis-
cus begon in zijn leven op radicale wijze Jezus na te volgen. Alles liet hij achter om in 
armoede te gaan leven en zo open te staan voor Gods voorzienigheid.  
Franciscus was een man die bijzondere aandacht had voor de natuur en de dieren. Er 
is zelfs een verhaal dat hij preekte tot de vogels, omdat de mensen zelf niet wilden 
komen om te luisteren. Goed zijn voor mens, dier en natuur is een opdracht voor alle 
christenen. Ook dit jaar zullen wij daarom op de zaterdag na de feestdag van de hei-
lige Franciscus een dierenzegening houden. Op zaterdag 6 oktober om 12.30 uur zal 
bij de Kleine St.-Jan een dierenzegening plaatsvinden. Een ieder die een dier graag 
wil laten zegenen is van harte welkom. 
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Er gaat veel goed in onze parochies 
 
We ontmoeten van tijd tot tijd mensen met een vrolijk karakter. We noemen ze ‘het 
zonnetje in huis’. Ze beginnen de dag met een vrolijke lach en ze laten zich niet bepa-
len door stemmingen. Bij tegenslag zitten ze niet onmiddellijk bij de pakken neer, 
maar zien altijd weer kansen om gerezen problemen op te lossen. Ze verstaan zelfs 
de kunst om van problemen te leren en er mee hun voordeel te doen. Een probleem 
wordt als een uitdaging beschouwd.  
Daarnaast komen we ook mensen tegen die wel het tegendeel lijken van de hierboven 
omschreven zonnetjes. Ze hebben vaak een aanleg tot doemdenken. Het is alsof de 
zon voor hen nooit mag schijnen. Bij elke zonnestraal wijzen ze ons erop dat ze uit er-
varing weten dat dit soort weertype onvermijdelijk leidt tot onweer, storm en hagel. 
Mocht deze voorspelling niet uitkomen, dan is het toch té warm en té droog. Ze blij-
ven mopperen. Doet er zich een probleem voor en liggen de oplossingen voor de 
hand, dan worden bij elke oplossing twee nieuwe problemen bedacht.  
Een kritische opstelling kan soms zeker verhelderend werken, maar ze moet toch 
steeds opbouwend zijn. Rebelse pubers schudden het gezinsleven wel eens even op, 
maar na deze fase in het leven van jonge mensen komt na enige tijd ook weer even-
wicht. De tijd van opstandigheid is voorbij en ook deze jonge mensen willen dan een 
positieve bijdrage leveren aan het gezinsleven. Op deze wijze kijken ze vooruit en 
bouwen ze aan hun toekomst. Ze zien kansen. Uitdagingen. Ze laten zich inspireren.  
In de parochie is het niet anders. We laten ons soms verleiden om ons over de paro-
chie en de kerk enkel in negatieve bewoordingen te uiten, maar dan is mijn reactie 
steevast: “Er is geen betere kerk dan onze kerk. En waar is niets?” We vergeten dan 
dat de parochie en de grote kerk ook uit mensen bestaat en dat daar dus ook alles 
voorkomt, wat onder mensen in de grote samenleving en de grote wereld ook voor-
komt. Laten we maar eens in een willekeurige straat achter de voordeuren kijken. Of 
beter niet. Toch wonen achter deze voordeuren mensen met hun eigen leven van val-
len en opstaan, van mislukken en opnieuw beginnen, van vreugde en leed. We helpen 
deze mensen het meest als we hun goede kanten waarderen en over hen met liefde 
en respect spreken.  
Zo kan er natuurlijk altijd gewezen worden op fouten binnen die menselijke kerk, 
maar die menselijke kerk doet ook heel veel goed en heeft al eeuwenlang heel veel 
goed gedaan. Onderwijs en gezondheidszorg zijn al door de kerk van de grond getild, 
toen de politiek dit nauwelijks de moeite waard vond. Bovendien: wie iets doet, kan 
ook fouten maken. Wie niets doet, doet niets fout. Maar hij of zij heeft eigenlijk ook 
geen recht om vanaf de tribune maar steeds anderen op zijn of haar fouten te wijzen.  
Zo gebeurt er ook veel goeds in de parochies. Het goede kan publiekelijk gebeuren of 
in stilte, want onze cultuur heeft christelijke wortels. Mensen worden vanuit hun ge-
loof geïnspireerd tot inzet voor de naaste, tot omzien naar elkaar, tot hand- en span-
diensten voor de gemeenschap. Bewust en vaak ook onbewust ontlenen ze deze inzet 
aan hun geloof. Onze kerk viert, leert en dient. Ze wil opbouwen aan een gemeen-
schap waarin mensen tot hun recht komen.  Waarom niet wat zelfbewuster over de 
parochie gesproken,  WANT ER GAAT VEEL GOED IN DE PAROCHIE !!! 
 
Mgr. dr. Hub Schnackers, diocesaan administrator 
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HET SACRAMENT VAN HET DOOPSEL ONTVINGEN: 
  
Davi Olijve  wonende aan de Schiethouwer 
Amber Smeijsters wonende in Landgraaf 
Cato Borger  wonende aan de Sleinadestraat 
Nola Geelen  wonende aan de Weijenbergstraat 
Jayson Brinkhoff  wonende aan de Weijenbergstraat 
 
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden. 

WIJ NAMEN AFSCHEID VAN: 
 
Hub Dautzenberg  86 jaar wonende aan de IJsvogelstraat 
Tilly Gerrits-Klinckhamers  85 jaar wonende in het Pius Zorgcentrum 
Lia Brans-Elmbt   75 jaar wonende aan de Marconistraat 
Gerrit de Jong   95 jaar wonende aan de Weijenbergstraat 
Elly Starmans-Bruls  89 jaar wonende in Klimmen 
Toon van den Berg  84 jaar wonende aan de Pastoor Schleidenstraat 
Joke Kusters-Stijffs  84 jaar wonende aan de Monseigneur Hanssenlaan 
   
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: 
 
Chantal Kremer en Chris Scholte 
Nathalie Doven en Thomas Geerts 
Elsbeth Peters en Math de Vos 
 

H.Missen OKTOBER 2018 
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. 
                                                                              
Maandag 1 oktober 
H. Teresia v.h. Kind Jezus, mgd. en 
kerkl. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Theo v.d. Laarschot [verj.]. 
  
Dinsdag 2 oktober 
HH. Engelbewaarders 
Parochiebedevaart naar Banneux 
GEEN avondmis ivm. bedevaart 
Banneux 
 
 

Woensdag 3 oktober 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
Uitstelling / aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Wim Klaassen [verj.]. 
  
Donderdag 4 oktober 
H. Franciscus van Assisi 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: alle communiecantjes. 
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Vrijdag 5 oktober 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle eenzamen. 
  
Zaterdag 6 oktober 
12.30 uur  Dierenzegening op het 
pleintje voor de Kleine St. Jan. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Nellie Mertens-van ’t Hoofd [6wkd.]; 
Gerda Franssen-de Bruin [6wkd.]; Hub 
Dautzenberg [6wkd.]; Pastoor Jan Peters 
[jrd.]; Hub Essers; Hub Kleintjes [jrd.]. 
 
Zondag 7 oktober 
27ste zondag door het jaar 
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
tot Heil van de kerk; Tilly Gerrits-
Klinckhamers [6wkd.]; Johannes Gerits. 
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan 
mmv.Dameskoor Mariarade , voor: 
tot Heil van de kerk; overl. mw. Mierling-
Wijnen; Tiny Leeraert-Pappers [jrd.]; 
Trijntje Grela-den Brok; Henny Lendi-
Bremmers; Leny Meessen-Peerboom. 
16.00 uur Kleine St. Jan 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste en vespers. 
 
Maandag 8 oktober 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diakonaat. 
 
Dinsdag 9 oktober                                                                                  
19.00 uur H.Mis  Kleine  St. Jan, 
voor: allen die werkzaam zijn in de zorg. 
 
Woensdag 10 oktober 
H. Maria, Sterre der Zee 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
Uitstelling / aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Nelly Quaedackers-Braams. 
Donderdag  11 oktober 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken  

Vrijdag 12 oktober 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
They Raets [jrd.]. 
 
Zaterdag 13 oktober 
19.00 uur  H. Mis Grote St. Jan 
mmv. zangkoor Paluda, voor: Guus 
Beusen-senior [1ste jrd.]; Fieny van Bree-
Roex. 
 
Zondag 14 oktober 
28ste zondag door het jaar 
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan , voor: 
alle vormelingen. 
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv. 
De Zanglijsters , voor: Hein 
Wittenhorst  [jrd.]; overl. ouders Jennes-
Haartmans en fam. [jrd.]. 
 
Maandag 15 oktober 
H. Teresia v. Jezus, mgd.-kerkl. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle communicantjes. 
 
Dinsdag 16 oktober 
H. Margareta-Maria Alacoque, 
maagd 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Sjef Janssen [jrd.]. 
 
Woensdag 17 oktober 
H. Ignatius v. Antiochië, bischop en 
martelaar 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
Uitstelling / aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur  H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Mevr. de Jong en fam. de Jong-
Dammers. 
 
Donderdag 18 oktober 
H. Lucas, evangelist 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan , 
voor: Albert Nieling. 
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Vrijdag 19 oktober 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: overl. ouders Piet en Theresia 
Peters-Schrijvers en fam. 
 
Zaterdag 20 oktober 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan met 
kerkdeurcollecte wereldmissiedag, 
voor: Hub Essers. 
 
Zondag 21 oktober 
29ste zondag door het jaar 
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan met 
kerkdeurcollecte wereldmissiedag, 
voor:  alle eenzamen. 
11.00 uur H. Mis  Grote St. Jan 
met kerkdeurcollecte 
wereldmissiedag , voor: Mia Hoenen-
Bongers; Julles Houben en zoon Maurice; 
Geertr Tabak [jrd.]; overl. ouders Dols-
Schoonbroodt; Lou Hauben en 
achterkleinkind Koen. 
 
Maandag 22 oktober 
Kermismaandag! 
9.00 uur  H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
roepingen tot het priesterschap en het 
diakonaat. 
(GEEN avondmis) 
 
Dinsdag 23 oktober 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Roos Hendriks-Bindels; Petra 
Heerings-Rewinkel [verj.]. 
 
Woensdag 24 oktober 
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 25 oktober 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Jos Latten- Kelderman [verj.] 
 
Vrijdag 26 oktober 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Lia Brans-van Elmbt [6wkd.]. 
 
Zaterdag 27 oktober 
17.30-18.30 uur Kleine St. Jan 
Biechtgelegenheid. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Joke Kusters-Stijffs [6wkd.]; overl. 
ouders Johan en Annie Bindels- van 
Megen [jrd.]; Henk Pirson; John Bergs. 
 
Zondag 28 oktober 
30ste zondag door het jaar 
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle communicantjes. 
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv. 
St. Jozefkoor, voor: Elly Starmans-
Bruls. [6wkd.]; Annie Visser-
v.d.Laarschot [2de jrd.]; Theo Owsianny 
[7de jrd.] 
 
Maandag 29 oktober 
19.00 uur H. Mis Kleine St Jan, voor: 
alle eenzamen. 
 
Dinsdag 30 oktober 
Z. Maria Teresa van de Heilige Jozef, 
maagd. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diakonaat. 
 
Woensdag 31 oktober 
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. 
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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 oktober: Dat de 
godsgewijde mannen en vrouwen hun missionaire vurigheid hervinden en op zoek 
gaan naar de armen, gemarginaliseerden en de mensen zonder stem’. 
 

Geloof en Vriendschap 
Op zondag 28 oktober 14.00 uur H. Mis Grote St. Jan. 
 
Let Op! Kopij voor het blad van nov. 2018 vóór woensdag 24 oktober 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 

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!


