
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentatieavond start Paus Franciscusgroep 11 december 
 
Zoals u weet loopt de laatstejaars priesterstudent Boby Thomas bij ons stage. Vanuit 
deze stage is het ook de bedoeling om een bepaald stageproject te houden. Boby 
heeft aangegeven om hier een Hoensbroek een Paus Franciscusgroep te willen begin-
nen. Vijf jaar geleden, in de adventsbrief van 2013 heeft de emeritus-bisschop Frans 
Wiertz parochies opgeroepen een Franciscusgroep op te richten. Deze groepen moe-
ten zich - in navolging van het voorbeeld van de paus zelf - gaan inzetten voor armen 
en kanslozen in de maatschappij. Menselijke nabijheid, een goed woord, een toege-
stoken hand: het kan zo weldadig werken. 
De bedoeling is dat de Paus Franciscusgroep in Hoensbroek mensen waar mogelijk 
probeert te helpen en bij te staan. We hopen daarom vrijwilligers te vinden die een 
bepaalde kennis of vaardigheid hebben binnen een specifiek gebied om degene die 
hulp nodig heeft concreet te kunnen helpen. Ook worden er vrijwilligers gevraagd die 
mensen thuis kunnen bezoeken of gewoon de hand uit de mouwen willen steken bij 
een bepaalde inzamelingsactie voor deze groep. Want ieder jaar zal er ook een inza-
melingsactie worden gehouden om over bepaalde financiële middelen te beschikken, 
daar de financiën voor deze groep niet uit kerkelijke middelen komen.  
Om te laten zien wat de bedoeling precies is en of er mensen zijn die op een bepaalde 
manier deze groep mee vorm willen geven, willen wij allereerst beginnen met een 
presentatieavond. Deze presentatieavond zal plaatsvinden op dinsdag 11 december. 
Om 19.00 uur vieren we allereerst de heilige Mis in de Kleine St.-Jan. In deze Mis bid-
den wij bijzonder voor het welslagen van dit initiatief. Aansluitend gaan wij naar het 
parochiekantoor De Polder, Hoofdstraat 85, waar de presentatie van deze groep rond 
19.45 uur zal starten. We willen een ieder van harte uitnodigen om zich te laten in-
lichten over deze groep.  
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Gezinsviering Advent 

 
Op zaterdag 1 december zal de tweede gezinsviering van het lopende schooljaar 
plaatsvonden om 19.00 uur in de Grote St.-Jan. Communicanten hebben in de dagen 
ervoor ieder een eigen adventskrans gemaakt. Deze adventskransen zullen samen 
met de adventskrans van de kerk in deze viering gezegend worden. Iedereen is van 
harte uitgenodigd om aan deze viering deel te nemen. 
 

Kerstconcert 
 

Op zondag 16 december wordt er door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia 
wederom een kerstconcert georganiseerd in de Grote Sint Jan. Diverse koren zullen 
ook dit jaar prachtige kersliederen ten gehore brengen. Het concert begint om 15.00 
uur. Iedereen is van harte welkom. 
 

Vieringen Kerstmis 
 
In het weekeinde van 22 en 23 december, de vierde zondag van de Advent, zullen 
alle heilige Missen zoals gebruikelijk zijn. 
Op maandag 24 december zal er op kerstavond allereerst om 17.30 uur een korte 
viering zijn voor de peuters en kleuters (t/m groep 3), waarin het kerstverhaal met 
behulp van een mooie PowerPointpresentatie wordt verteld en gezamenlijk kerstlie-
deren worden gezongen.  
Om 18.30 uur is de gezinsviering met communicanten die teksten voorlezen en uit-
beelden. Deze viering zal opgeluisterd worden door De Zanglijsters.  
Om 20.30 is er de vroege nachtmis met volkszang en om 22.30 uur de tweede nacht-
mis, opgeluisterd door het Gemengd kerkelijk Zangkoor St. Caecilia, welke vooraf van 
22:15 uur tot 22:30 uur samen met u kerstliederen zullen zingen. 
Op Eerste Kerstdag maandag 25 december zal om 9.30 uur er een heilige Mis zijn 
in de Grote St.- Jan met volkszang en om 11.00 uur de  Hoogmis, ook met volkszang. 
Op Tweede Kerstdag dinsdag 26 december is de heilige Mis om 10.00 uur in de 
Grote St.-Jan opgeluisterd door het Breuker mannenkoor. 

                                           

Dankwoord 
18 november  2018! Voor ons en onze kinderen een heel speciale dag. Wij heb-
ben op deze dag twee grote feesten gevierd, ons 50 jarig huwelijk en 25 jaar  
diaken in de parochie in Hoensbroek. Grote dank aan pastoor van Dijck, diaken 
Ton Batens en het kerkbestuur, maar ook aan alle mensen die op deze dag 
aanwezig waren in de Grote St.-Jan en in het middagprogramma in de Kleine 
St.-Jan. Dank voor de cadeaus, de goede wensen, de bloemen. Een heel bij-
zondere dag, dank daarvoor. 
                                                                                           Marleen en Wim Smit 



Nieuwjaarsreceptie 
 
Alle parochianen zijn, zoals ieder jaar, uitgenodigd om na afloop van de H. Mis op 
dinsdag 1 januari (die om 11.00 uur in de Grote Sint Jan begint) in De Polder naar de 
nieuwjaarsreceptie te komen. 
 

Vredeslicht komt naar Hoensbroek 
 
Het idee om een danklicht te verspreiden 
ontstond in 1986 tijdens een uitzending 
van de openbare omroep in Oostenrijk. 
Een redacteur van de ORF stelde voor om 
een bijzonder licht te halen, om alle men-
sen die zich hadden ingezet voor een be-
nefietactie, een geschenk te geven. Men 
besloot om het vredeslicht op te halen in 
Bethlehem. Vanuit Bethlehem, de stad 
waar de Koning van de vrede werd gebo-
ren, wordt de boodschap van de vrede uitgedragen. Het vredeslicht staat open voor 
een ieder die de fundamentele mensenrechten respecteert. Het is een vuur dat men-
sen met elkaar verbindt en waarvan ieder elkaar de hand wil reiken. Het Vredeslicht 
wordt elk jaar met een kind uit Oostenrijk opgehaald in het Palestijnse Bethlehem en 
wordt met een bijzondere lantaren overgevlogen van Tel Aviv naar Linz in Oostenrijk. 
Van daaruit wordt het verdeeld over heel Europa. De scouting zorgt ervoor dat het 
licht ook in Nederland komt en daar verder wordt verspreid. 
Op zondag 16 december wordt dit licht in de middaguren ook naar Hoensbroek ge-
bracht en zal naast de kerststal in de Grote St.-Jan het vredeslicht branden. Wilt u 
graag dit licht ook thuis hebben? Neem dan op zondag 23 december bij de Hoogsmis 
van 11.00 uur of tijdens één van de vieringen op kerstavond of tijdens de kerstdagen 
zelf een lantaarntje of een kaars (die u tegen de wind kunt beschermen) mee. Na af-
loop van een viering kunt u het vredeslicht dan mee naar huis nemen.   
 

Advent als voorbereiding op Kerstmis 
 

Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn: adventus (=komst, er aan komen) en 
advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe.  
De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter: Het is de voorbereidingstijd op 
Kerstmis, de geboorte van Jezus Christus in onze mensengeschiedenis en de Advent is 
de periode van verwachting van de wederkomst van Jezus op het einde der tijden, 
wanneer God alles in allen zal zijn. Advent begint op de vierde zondag voor Kerstmis; 
dit jaar begint de Advent derhalve op 2 december. 
Zo leven wij in de Advent naar Kerstmis toe, opdat Jezus ook in ons eigen leven gebo-
ren mag worden. In deze periode worden wij uitgenodigd een grondhouding van ver-
wachting en openheid aan te nemen. Wij maken ons hart klaar om Hem te ontvangen 
en opnieuw binnen te laten.  
 



Wij namen afscheid van 
 
Charo Vazquez-Pacce  64 jaar wonende in Heerlen 
Mia Otten-Offermans  86 jaar wonende in Brunssum 
Lies á Campo-Leenders  84 jaar wonende in Brunssum 
Jan de Hey   86 jaar wonende in Landgraaf 
Henk Sprengers   74 jaar wonende aan de Houwerstraat 
Janny Wetzels-Hermelink  71 jaar wonende aan de Nobellaan  
Gerrit Zwakhalen   79 jaar wonende aan de Ridder Hoenstraat 
Jacques Naebers   86 jaar wonende in Hulsberg  
   
Mogen zij rusten in de vrede van de verrezen Heer en mogen hun 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 1 december 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, 
gezinsviering, voor: alle zieken. 
  
Zondag 2 december 
1ste zondag van de advent 
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan. 
11.00 uur H. Mis, Grote St. Jan 
mmv. St. Jozefkoor, voor: tot Heil van 
de kerk; Meintje Bosch; Henny Lendi-
Bremmers; Tijs Knibbeler[ 4de jrd.]; 
Marietje Krebbeks-Alferink [2de jrd.]; Leo 
Notermans. 
  
Maandag 3 december 
H. Franciscus Xaverius, priester 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan , 
voor: allen die werkzaam zijn in de zorg. 
Dinsdag 4 december 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Hein Wittenhorst [verj.]. 
 
Woensdag 5 december 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling / aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle communicantjes. 
  

Donderdag 6 december 
H. Nicolaas, bisschop 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan,  
 
Vrijdag 7 december 
H. Ambrosius, biss. en kerkl. 
18.15 uur Uitstelling Allerheilig-
ste met rozenkrans en vespers 
19.00 uur  H.Mis Kleine St. 
Jan, voor: Aloys Winants [4de jrd]. 
Zaterdag 8 december Onbevl. 
Ontvangenis van de H.M. Maria 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan 
 
Zondag 9 december 
2de zondag van de advent 
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle eenzamen.  
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv. 
Schola , voor: Leo Notermans [6 wkd.]; 
overl. ouders Peerboom-Brouwers [jrd.]; 
overl. ouders L’Ortye-Peters [jrd.]; Gerrit 
de Jongh; Onnie v. Soest-Mertens [jrd.]; 
Paul Vivermans [verj./jrd.]; fam. van 
Kessel-Aretz en overige fam. leden; 
Walter Wennekes [jrd.] en fam. 
 
 



Maandag 10 december 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: allen die werkzaam zijn in de zorg. 
 
Dinsdag 11 december                                                                          
19.00 uur H.Mis  Kleine  St. Jan, 
voor: alle communicantjes. 
 
Woensdag 12 december 
H.M. Maria van Guadaluoe 
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  13 december 
H. Lucia, maagd en mart. 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken. 
  
Vrijdag 14 december 
H. Johannes v.h. Kruis, priester 
en kerkl. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
roepingen tot het priesterschap en het 
diakonaat. 
 
Zaterdag 15 december 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle vormelingen. 
Zondag 16 december 
3de zondag van de advent 
9.30 uur H. Mis Kleine St Jan, voor: 
alle eenzamen. 
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv. 
Christko-koor  , voor: Jan de Hey 
[6wkd.];  Ietje Slagter-van Heumen [1ste 
jrd.]; Harry Lemmens [1ste jrd.]; ouders 
Portiek- van Dosselaar, Bettie en Piet. 
 
Maandag 17 december 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Jan Heynen [jrd.]. 
 
 
 
 

Dinsdag 18 december 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Leentje v.d. Enden-Dierx. 
Aansluitend aan de H. Mis: 
Boeteviering voor Kerstmis 
 
Woensdag 19 december 
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 20 december 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan , 
voor: Jantje Severens-Mulder; Sjeng 
Quaedackers [jrd.]. 
 
Vrijdag 21 december 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle comunicantjes. 
 
Zaterdag 22 december 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan voor: 
Mia Otten-Offermans[6wkd.]; Charo 
Vazquez-Pacce [6wkd.] ;  Henk Pirson; 
Finy Hermans-Otermans; John Bergs; Lia 
Gijbels-Le Blanc; Hub Dautzenberg; 
Jaennette Heiligers-Damoiseaux;. 
17.30 uur tot 18.30 
Biechtgelegenheid Kleine St. Jan. 
 
Zondag 23 december 
4de zondag van de advent 
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Tilly Gerrits-Klinckhamers. 
11.00 uur H. Mis  Grote St. Jan 
mmv. Dameskoor Mariarade , voor: 
Rob Peters [1ste jrd.];  overl. ouders 
Kusters-Palmen; Ouders Pieters-
Savelberg. 
 

              
 

 



Maandag 24 december 
17.30 uur Grote St Jan, Peuter en 
kleuter viering mmv. organist. 
18.30 uur H. Mis Grote St. Jan, 
Gezinsmis, mmv. De Zanglijsters, 
voor: Mw. Drinhuyzen-Horst; overl. 
ouders Smit en Oehlen, echtp. Wouters-
Smit, Frans Oehlen en Elly Oehlen;  Theo 
v.d. Laarschot. 
20.30 uur H. Mis Grote St.Jan, 
vroege nachtmis, met volkszang, 
voor: Hein Wittenhorst; overl. ouders 
Wijnen-Schillings en fam.  
22.30 uur H. Mis Grote St. Jan, 
nachtmis. mmv. Caeciliakoor, voor: 
ouders Wittenhorst-Hermans; Tonny 
Custers-Sijben; Gerard en Els Boonen-
v.d.Sterre en Charles vd Sterre; Caroline 
v.d. Broeck-Knibbeler; Leny Meessen-
Peerboom. 
 
Dinsdag 25 december 
Kerstmis 
9.30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
overl. ouders Maas-Bartels en dochters 
Mia en Tiny. 
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
overl. echtg. Ridder-Houben [jrd.]; Giel  
en They Raets; Johannes Gerits; mevr. 
de Jong en fam. de Jong-Dammers; 
overl. ouders  Piet en Theresia  Peters-
Schrijvers en fam.; overl v.d. fam Dün-
Süler en Verhooren-Schmeits; Fien 
Bosma-Cretskens; Jeu en Sophie Geelen-
Reinink; overl. ouders Resi Hermens-
Schweinberger; overl. ouders L’Ortye-
Peters; Hub Jansen, zoon Jan en fam. 
v.d.Laar;  ouders Kollée- Cobben en 
Geert Tabak; Lou Hauben en 
achterkleinkind Koen; Theo Owsianny, 
ouders Owsianny-Fafarek en ouders 
Zinken-Starmans; ouders Meessen 
Hounjet en ouders Peters-Cörvers; Joke 
Kusters-Stijfs en overl. fam. Kusters en 
Stijfs. 

Woensdag 26 december 
H. Stefanus, eerste martelaar 
10.00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv. 
Breuker mannenkoor, voor: overl. 
ouders Gelissen, Beumers en Dassen; 
overl. ouders Offermans-Theves en fam.; 
Wim Klaassen; Hub Custers. 
 
Donderdag 27 december 
H. Johannes, apostel en evangalist 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken. 
 
Vrijdag 28 december 
H.H. Onnozele Kinderen, mart. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle dopelingen. 
 
Zaterdag 29 december 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Jo Salmen. 
 
Zondag 30 december 
H. Familie, Jezus, Maria en Jozef 
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle eenzamen. 
11.00 uur H. Mis Grote St Jan , voor: 
Netje Smits- van Hertrooij [jrd.]; Pierre 
Offermans [jrd.] en echtg.Clementine 
Offermans-Bachaus; Leo Notermans; Rita 
Römers-Polaerts [jrd.]. 
 
Maandag 31 december 
H. Familie, Jezus, Maria en Jozef 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv. 
Caeciliakoor, voor: allen 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 december; Dat 
allen die zich dienstbaar inzetten voor het geloofsonderricht, door hun dialoog met de 
hedendaagse cultuur een taal mogen vinden die past bij deze tijd. 
 
Geloof en Vriendschap 
Op zondag 16 december 11.00 uur H. Mis Grote St. Jan. 
 

Let Op! Kopij voor het blad van januari 2019:  
vóór woensdag 19 december 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!


