
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opdracht van de Heer in de tempel 
 
Het feest van de Opdracht van de Heer in de 
tempel wordt ieder jaar op 2 februari gevierd en 
heet in de volksmond Maria Lichtmis. Het is een 
Mis namelijk met veel licht (kaarsenprocessie) en 
een feest waarbij een Maria een rol speelt. Het 
wordt precies veertig dagen na Jezus’ geboorte 
gevierd en vroeger werd op deze dag de kersttijd 
afgesloten. De officiële naam is echter de "Op-
dracht of Presentatie van de Heer in de Tempel", 
waarbij Jezus, zoals elk eerstgeboren joods jon-
getje, wordt opgedragen aan God. Volgens de 
joodse wet moest een eerstgeborene worden 
vrijgekocht. De ouders namen het kind mee naar 
de tempel, en door aan de priesters geld te ge-
ven, of een ander offer in natura, werd het kind 
'vrijgekocht'. 
In het oosten bestond het feest al halverwege de 
4e eeuw. De nadruk lag niet op Maria, maar op Jezus. Het feest heette er 'Ypapanti' = 
'Ontmoeting'. Bedoeld werd de ontmoeting van Jezus met zijn volk in de personen 
van Simeon en Anna; als sluitstuk van een drietal ontmoetingen: met de herders; met 
de drie wijzen uit het oosten; met Simeon en Anna. 'Ontmoeting' kon ook nog slaan 
op Jezus' ontmoeting met de God van zijn volk; immers Hij wordt bij deze gelegen-
heid aan God opgedragen in de tempel; als eerstgeborene behoorde Hij op bijzondere 
wijze aan God toe, zoals het evangelieverhaal van Lukas vertelt. De kerkelijke viering 
ging gepaard met een lichtprocessie, waarschijnlijk in aansluiting op de woorden van 
de oude Simeon: "Een licht dat voor de heidenen straalt" (Lukas 2,32). 
In het westen is het feest pas later doorgedrongen; in Rome en Milaan viert men het 
al in de 7e eeuw; in Frankrijk, Duitsland en Engeland in de 8e eeuw, maar in Spanje 
pas in de 11e eeuw. De wijding van de kaarsen duikt pas op in de 10e eeuw: in 
Frankrijk en Duitsland, en bereikt Rome eerst in de 12e eeuw. Tegelijk komt de na-
druk hier meer op Maria te liggen: het feest gaat dan ook heten Purificatio (= 'reini-
ging' en wel 'van Maria'). In de Joodse cultuur was de reiniging van de moeder na de 
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geboorte van een baby een religieuze verplichting, zoals Lukas in zijn vertelling aan-
geeft.  
Maria's tempelgang om zich te reinigen na de geboorte van haar eerste kind doet in 
onze streken haast onmiddellijk denken aan de zogenoemde kerkgang. Wanneer een 
moeder na de geboorte van haar kind voor het eerst weer naar de kerk ging, werd zij 
bij de ingang door de priester welkom geheten met een zegen, zij nam de stola van 
de priester vast en zo liepen ze getweeën naar voren tot bij het altaar; daar ontving 
zij een kaars en nogmaals een zegen met een gebed van dank voor het goede verloop 
van de geboorte. Hoewel het dus een dankritueel was, hebben vele moeders dit ge-
bruik als onaangenaam ervaren; in sommige streken heette het ook 'reiniging', en 
dacht men daarbij dus aan het gebruik zoals dat bij Lukas over Maria wordt verteld; 
maar omdat men in een andere religieuze cultuur leefde, voelde men de inhoud er 
niet meer van aan; elders dachten moeders dat zij op die manier hun kerkverzuim van 
de afgelopen tijd goedmaakten. Het was echter bedoeld als dankritueel. 
Bron: www.heiligen.net 
 
 

Presentatieviering communicanten Maria Lichtmis 
 
Op zaterdag 2 februari zal er een gezinsviering zijn in de Grote St.-Jan om 19.00 uur. 
In deze heilige Mis zullen de communicanten van dit jaar zich presenteren aan de pa-
rochianen. Achter op het bord in de Grote St.-jan zullen alle foto’s van de communi-
canten komen te hangen. In de gezinsvering zullen we tevens het feest vieren van de 
Opdracht van de Heer in de Tempel, beter bekend onder de naam Maria Lichtmis. Alle 
aanwezige kinderen mogen dan ook met een kaarsje een kleine lichtprocessie in de 
kerk houden. U bent allen van harte uitgenodigd om aan deze viering deel te nemen. 
Op het eind van de viering zal de Blasiuszegen gegeven worden. 
 

Blasiuszegen 
 
Ieder jaar viert de kerk op 3 februari de 
gedachtenis van de heilige Blasius. Deze 
heilige kennen we vooral van de Blasi-
uszegen. Aan het eind van de heilige 
Missen op zaterdag 2 en zondag 3 fe-
bruari zal dan ook deze zegen worden 
gegeven. De Blasiuszegen is vernoemd 
naar de heilige Blasius. Volgens de le-
gende zou hij kort voor zijn marteldood 
een jongetje genezen hebben dat door 
een visgraat in zijn keel dreigde te stik-
ken. De Blasiuszegen wordt gegeven met de kaarsen gekruist om de hals om aan God 
bescherming te vragen tegen keelziekten en alle andere kwaad. 



Wereldjongerendagen Panama 

 
In de zomer van 2016 vonden in Krakau in Polen de Wereldjongerendagen plaats. 
Ook de pastoor ging toen met een groep jongeren hier naar toe. De Wereldjongeren-
dagen vonden dit maal van dinsdag 22 t/m zondag 27 januari plaats in Panama. Ge-
zien het regenseizoen in de zomermaanden in dit land was men uitgeweken naar ja-
nuari. Het betekende voor de meeste landen echter dat schoolgaande jeugd dit maal 
niet in de gelegenheid was om hieraan deel te nemen. Toch zijn er 130 Nederlandse 
jongeren en begeleiders afgereisd naar deze editie van de Wereldjongerendagen. Ook 
kapelaan Rijo (hier wel bekend) mocht erbij zijn. 
De Wereldjongerendagen is het grootste evenement der wereld, dat tegenwoordig 
één maal in de drie jaar wordt gehouden. Honderdduizenden jongeren verzamelen 
zich om gezamenlijk hun geloof te vieren. Ook Paus Franciscus was wederom afge-
reisd naar dit evenement en ook dit maal werd hij door de jongeren groots onthaald 
en was er een prachtige slotviering met alle jongeren. 
Veel Nederlandse jongeren hebben ook de gelegenheid aangegrepen om de week 
voor de Wereldjongerendagen alvast naar Panama af te reizen om daar kennis te ma-
ken met de mensen in het land. In de plaats Sóna mochten ze een kleine week ver-
toeven en zien hoe de pastoor aldaar met financiële steun van o.a. Solidaridat pro-
gramma’s kon opzetten in de verbouwing van de landerijen.  
Ook werden ze aldaar groots onthaald met veel vreugde. ‘We leken wel popsterren’, 
zo vertelden ze (op de foto ziet u o.a. Mgr. de Jong die onthaald wordt). In Panama-
stad hebben ze naast de slotviering met de paus ook een openingsviering gehad met 
de aartsbisschop van Panama en op de vrijdag werd een grote gezamenlijke kruisweg 
gelopen. Wederom dus voor heel veel jongeren een unieke belevenis. Gezien de af-
stand (Panama) en door de omstandigheden -geringe deelname van Nederlandse jon-
geren- was er helaas weinig aandacht voor in de Nederlandse media. Informatie en 
foto’s kunt u vooral nog vinden op de website www.jongkatholiek.nl en op 
www.wjd2019.nl  Bij het ter perse gaan van dit parochieblad moest nog afgekondigd 
worden waar de volgende WJD plaatsvind, maar als de geruchten kloppen zal dit zijn 
in Lissabon en Fatima in Portugal in 2022. 

 



Het sacrament van het doopsel ontvingen 
 
Emily Pastoor   wonende aan de Dr. Philipsstraat 
Ravi Dieteren   wonende in Brunssum 
Elise van Geenen   wonende aan de Emmastraat 
Esmeé van Haaren  wonende in Heerlen 
 
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden. 

 
Wij namen afscheid van 

 
Thea Uitterdijk   86 jaar wonende in Brunssum 
Mia Op de Beke-Daemen  90 jaar wonende in Nuth 
Lenie Jacobs-Coenders  85 jaar wonende aan de Burg.v.d. Kroonstraat 
 
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. 
 

Vrijdag 1 februari 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: Jan Coen [verj.]. 
 
Zaterdag 2 februari 
Opdracht van de Heer 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan , 
Presentatiemis communicanten van 
2019, voor: allen die werkzaam zijn in 
de zorg. 
Na afloop van de H. Mis gelegenheid 
tot ontvangen van de Blasiuszegen. 
 
Zondag 3 februari 
4de zondag door het jaar 
09.30 uur H.Mis Kleine St. Jan,  
Tot Heil van de kerk 
Na afloop van de H. Mis gelegenheid 
tot ontvangen van de Blasiuszegen. 
 

11.00 uur H.Mis Grote St. Jan mmv. 
Dameskoor St. Jan , tot heil van de 
kerk; voor:Gerard Leijtens [6wkd.]; 
Johannes Gerits [verj.]; Toos 
Stokkermans-Janssen. 
Na afloop van de H. Mis gelegenheid 
tot ontvangen van de Blasiuszegen. 
 
16.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste 
en vespers. 
  
Maandag 4 februari 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle communicantjes. 
 
Dinsdag 5 februari 
H. Agatha, maagd en mart. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Gerrit Zwakhalen. 
 



Woensdag 6 februari 
HH. Paulus Miki en gezellen, mart. 
9.00-19.00 uur  Kleine St. Jan: uit-
stelling en aanbidding van het Aller-
heiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St.Jan, 
voor: alle zieken. 
 
Donderdag 7 februari 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: Wim Klaassen [trouwdag]; mevr, 
v.d. Moolen-Peters uit dankbaarheid. 
  
Vrijdag 8 februari 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle die werkzaam zijn in de zorg. 
  
Zaterdag 9 februari 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Hub Dautzenberg [verj.]; 
Jeannette Heiligers-Damoiseaux ; José 
Breuls [4de jrd.] ; mevr. Vrancken-de Wit.                                                                                               
 
Zondag 10 februari 
5de zondag door het jaar 
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle vormelingen. 
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan met 
volkszang  , voor: Gerrit de Jongh; 
Leny Meessen-Peerboom[jrd.]; ouders 
Wevers-Paes [jrd.]. 
 
Maandag 11 februari 
9.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
roepingen tot het priesterschap en het 
diakonaat. 
  
Dinsdag 12 februari 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle eenzamen. 
  
Woensdag 13 februari 
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 14 februari 
HH. Cyrillus, monnik en Methodius, 
bisschop 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Finy Hermans-Otermans. 
 
Vrijdag 15 februari 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alice Walkowiak. 
  
Zaterdag 16 februari 
19.00 uur H.Mis  kleine  St. Jan, 
voor: alle eenzamen. 
  
Zondag 17 februari 
6de zondag door het jaar 
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle communicantjes. 
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan mmv. 
Caeciliakoor, voor: Agnes Wittenhorst-
Hermes [jrd.]; Cilly van Zundert-
Bisschops; Nelly van Tilburg- v.h. Hoofd 
[verj. & jrd)]; Jos Latten-Kelderman [2de 
jrd.]; Cilly v. Zundert-Bisschops namens 
gemengd kerkelijk zamgkoor St. Caecilia. 
  
Maandag 18 februari 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
roepingen tot het priesterschap en het 
diakonaat. 
  
Dinsdag 19 februari 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle eenzamen. 
 
Woensdag 20 februari 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle eenzamen. 
  
Donderdag 21 februari 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: Fieny Janssen-Hamers [jrd.]. 
 
 



Vrijdag 22 februari 
Cathedra van de heilige apostel 
Petrus 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: allen die werkzaam zijn in de 
zorg. 
  
Zaterdag 23 februari 
17.30 uur tot 18.30 uur 
Biechtgelegenheid Kleine St. Jan. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Fien Pieters-Sommers. 
 
Zondag 24 februari 
7de zondag door het jaar 
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Tilly Gerrits-Klinckhamers. 
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv. 
St. Jozefkoor, voor:Resi Hermens-
Schweinberger; Fieny Thijssen-Dols 
[jrd.]; Leo Notermans. 

Maandag 25 februari 
19.00 uur H. Mis Kleine Sint Jan, 
voor: alle zieken. 
 
Dinsdag 26 februari                                                                                                               
19.00 uur H.Mis  Kleine  St. Jan, 
voor: Fien Leijten-Diederen. 
 
Woensdag 27 februari 
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 Priesteschap en het 
Diakonaat. 
    
Donderdag 28 februari 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: alle die werkzaam zijn in de zorg. 

 
Actie Kerkbalans 2019 

 

Stort	op:	NL93	INGB	0001	1226	73	of:	NL58	ABNA	0474	9691	34	
	t.n.v.:	Parochiefederatie	Hoensbroek		

o.v.v.:	Actie	Kerkbalans	2019.		
	

Wat is Kerkbalans?	

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse 
Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 
1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële 
bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden aan het begin van het jaar om gul te geven 
voor hun eigen plaatselijke kerk. Van harte bij u aanbevolen.  

Kijk ook eens op de web-site: https://kerkbalans.nl 



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 € 12,50 in het weekend € 27,50.  
Offerkaarsjes kosten € 0,50 per stuk. 
 
Misdienaars, 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 februari; Voor 
een edelmoedige ontvankelijkheid ten opzichte van slachtoffers van mensenhandel, 
gedwongen prostitutie en geweld ’. 
 
Geloof en Vriendschap 
Op zondag 24 februari om 14.00 uur H. Mis Grote St. Jan. 
 

Let Op! Kopij voor het blad van maart 2019:  
vóór woensdag 20 februari 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. 
Steeds invullen: t.n.v.: Parochiefederatie Hoensbroek 



 
 

   
 

 
 

    

Afscheid in huiselijke sfeer

045 - 542 99 88
www.postuitvaartzorg.nl

Afscheidskamer:
Kruisstraat 16

6411 BT  Heerlen
U kunt ook afscheid nemen in Hoensbroek!


