
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paus Franciscusgroep acties voor paaspakketten 
 
Ieder jaar kunnen wij nog altijd met medewerking van de Vincentiusvereniging Heer-
len en donateurs (zoals afgelopen Kerstmis de Rotary Hoensbroek) kerstpakketten 
verstrekken aan mensen die het goed kunnen gebruiken. Elke keer gaan de pakketten 
met gemak de deur uit en daarmee wordt duidelijk dat veel mensen zo’n extra voed-
selpakket goed kunnen gebruiken. 
Daarom dat wij nu ook in de dagen voor en rond Pasen pakketten willen aanbieden. 
De Paus Franciscusgroep Hoensbroek, die op initiatief van de priesterstudent Boby 
Thomas in het leven is geroepen gaat daarom binnenkort acties houden om geld in te 
zamelen om deze pakketten te kunnen samenstellen. 
Allereerst zal er na afloop van de jaarlijkse Carnavalsmis op zondag 3 maart in de 
Grote St.-Jan een kerkdeurcollecte worden gehouden. 
Een week later zal er na de gezinsviering op zaterdag 9 maart om 19.00 uur in de 
Grote St.-Jan een ‘soepactie’ worden gehouden. Door vrijwilligers wordt er na de hei-
lige Mis lekkere soep aangeboden. Er staan collectebussen alwaar men een bedrag in 
kan doen.  
Ook tijdens de vierde zondag van de Veertigdagentijd (31 maart) zal er na afloop van 
de heilige Missen op de zondag een ‘soepactie’ zijn. 
We hopen op deze manier voldoende geld in te zamelen om de nodige paaspakketten 
te kunnen samenstellen. Alvast hartelijk dank voor uw gift. 
 
 

Presentatie boeken Redemptor Hominis 
 
In het weekend van 16/17 maart zullen na afloop van de verschillende 
Eucharistievieringen zusters van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis, 
die gevestigd is in Genk (België), en missieposten heeft in Kameroen (Afrika) en in 
Paraguay (Latijns Amerika), bij ons aanwezig zijn om ons twee nieuwe boeken voor 
te stellen. Vijf jaar geleden waren ze al eens in Hoensbroek en presenteerden ze 
ook een tweetal boeken, nl.  ‘Van offer naar feest’ en ‘Luisteren naar Gods Woord’. 
Het eerste boek dat ze dit maal presenteren gaat over de waarde van de stilte met 
als titel: ‘God spreekt in de stilte van het hart’, geschreven door Emilio Grasso. 

PAROCHIEBLAD 
FEDERATIE HOENSBROEK 

Jaargang 3 – nr. 2 
Maart 2019 

 
website: www.parochieshoensbroek.nl 

 



Emelio Grasso is de stichter van de Gemeenschap 
Redemptor hominis.  Dit boek wil ons helpen om na te 
denken over de relatie tussen geloof en luisteren.  
In een werkelijkheid waarin wij door zoveel geluiden 
en lawaai worden verdoofd, is het zoeken naar stilte 
een voorafgaande voorwaarde om naar God te 
luisteren die onze weg geleidt. De Maagd Maria laat 
zien hoe zich vanuit haar innerlijke stilte de 
menswording van het Woord heeft kunnen 
verwezenlijken. Toen paus Franciscus het over Maria 
had, zei hij dat zij ‘met de stilte het mysterie dat zij 
niet begreep, heeft bedekt. En met de stilte heeft zij 
het mogelijk gemaakt dat het mysterie kon groeien en 
bloeien en daarmee allen een grote hoop bracht.’ 
Maria is voor ons een voorbeeld van echt luisteren. 

Het tweede boek van dezelfde auteur draagt de titel: 
‘Maria. Dochter, Bruid en moeder van het Woord’. Welke 
plaats heeft Maria in ons geloofsleven? Dat is de centrale 
vraag in dit boek. Wat zeker is: Maria is het voorbeeld 
voor onze relatie met God. Zij is geen godheid, maar een 
nederig schepsel – net zoals wij. Haar grootheid bestaat 
erin dat zij de Dochter van het Woord is. We kunnen de 
ware rol van Maria in ons leven dan ook het best 
ontdekken door enkele Bijbelpassages te bestuderen 
waarin zij wordt vermeld. Een vernieuwde visie op de 
Moeder Gods is daarvan het resultaat. 
Beide boeken worden aangeboden voor 10 euro. De 
opbrengst is bedoeld als steun voor de missie in 
Paraguay en Kameroen. 

 
 

Huispaaskaarsen 
 
In de Grote - en de Kleine St.-Jan komen vanaf het 
carnavalsweekeinde wederom intekenlijsten te liggen 
om een huispaaskaars te bestellen (t/m zondag 31 
maart).  
In de Paaswake op zaterdag 20 april om 20.30 uur 
zullen deze kaarsen gezegend worden en kunnen ze 
na deze heilige Mis meegenomen worden. Als u niet 
aanwezig bent kunt u de dagen erna de kaarsen 
ophalen na afloop van iedere heilige Mis. U kunt uw 
kaars in deze gevallen alleen ophalen in de kerk 
alwaar u de kaars besteld heeft. Dit omdat wij niet 
steeds de kaarsen van de ene naar de andere kerk 
kunnen verslepen. Houdt hier a.u.b. rekening mee. 



Stille Omgang in nacht 16/17 maart 
 
‘Vreugde is het onmiskenbare teken van God’ is de algemene intentie van de ko-
mende Stille Omgang die in de nacht van zaterdag 16 maart op zondag 17 maart 
2019 traditiegetrouw in Amsterdam gehouden wordt. Deze traditie is een eigentijdse 
herdenking van het eucharistisch wonder dat op 15 maart 1345 te Amsterdam plaats-
vond. Het is een jaarlijkse een bidtocht in stilte waar jaarlijks duizenden pelgrims, 
mannen en vrouwen, uit geheel Nederland aan deelnemen. Ook Limburg is hier 
steeds goed vertegenwoordigd. Mgr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond, zal tra-
ditiegetrouw de Limburgse pelgrims vergezellen, met hen de Stille Omgang lopen, die 
meteen na aankomst in Amsterdam gemaakt zal worden en hoofdcelebrant zijn in de 
plechtige Eucharistieviering om 1.30 uur in de Amsterdamse Krijtbergkerk, die gele-
gen is aan het Singel vlakbij het Spui. Na de Eucharistieviering is er gelegenheid om in 
de nabij gelegen Lutherse kerk een kop koffie te drinken en een broodje te eten. Om 
3.45 uur vertrekken de bussen vanaf het Rokin/hoek Spui terug naar Limburg. De 
deelnemersprijs bedraagt € 25,- per persoon. 
Voor inlichtingen, opgave en vertrektijd en plaats kunt u zich wenden tot dhr. Henk 
Verhaeg: telefoon 06 – 28 56 09 97. Opgave is mogelijk t/m 8 maart! 
 
 

Vastenactie 2019 
 
Stichting Jeugdkring Chrisko is voor het 
eerst in 2016 naar Nepal getrokken om in 
het armoedige Thali een onveilig geworden 
basisschoolgebouw weer geschikt te maken 
als school. De groep ging namens de stich-
ting Himalayan Care Hands, eveneens uit 
Heerlen. Onder de noemer van 30 Handen 
Helpen Nepal is er een groep van de 
Jeugdkring naar Nepal vertrokken om 
daadwerkelijk de handen uit de mouwen te 
steken.  In 2017 zijn opnieuw 30 helpende 
handen naar Thali gereisd. In 2018 ging de groep opnieuw naar Thali, dit keer met 32 
Nederlandse helpende handen. En natuurlijk waren er vele helpende handen ook ter 
plaatse, want steeds meer jongeren en volwassenen uit het dorp voelen zich geroe-
pen om hun steentje bij te dragen. Vorig jaar is er gestart met de bouw van een mid-
delbaar schooltje. Op die manier kan gerealiseerd worden dat de kinderen die de ba-
sisschool verlaten, niet terug hoeven vallen in de landbouw of het huishouden, maar 
verder aan hun toekomst kunnen bouwen. Dit jaar zal de school verder afgebouwd 
worden als opnieuw Chrisko naar Nepal gaat. Het middelbaar onderwijs in Nepal 
duurt drie jaar en hiermee worden de kansen op een baan of op beroepsonderwijs 
enorm vergroot. Voor dit doel als Vastenactie zullen wij een kerkdeurcollecte houden 
op de vijfde zondag van de Vastentijd (6/7 april). U kunt ook een bijdrage overmaken 
voor het project van 2019 kan op rekening NL95 INGB 0001 2007 22, ten name van 
Jeugdkring Chrisko, onder vermelding van 'bouw Thali'. 



St. Jozefkoor Mariarade – 85 jaar. 
 

 
 

Zondag 17 maart a.s. viert het St. Jozefkoor Mariarade niet alleen het patroonsfeest, 
maar ook het 85 jarig bestaan van het koor. Dit gebeurt tijdens de plechtige Eucharis-
tieviering op deze zondag om 11.00 uur in de Grote St. Jan. 
Het St. Jozefkoor Mariarade werd in 1934 opgericht als mannenkoor.  
In 1971 werd het een gemengd koor, met als dirigent de heer P. Stalmeier. 
Meer dan 80 jaar heeft het koor gezongen in de H. Hart van Jezuskerk te Mariarade. 
Na de sluiting van deze kerk luistert het koor regelmatig de H. Mis op in de Grote  
St. Jan in Hoensbroek, de H. Barbarakerk in Treebeek en in verschillende zorgcentra. 
Het koor staat onder leiding van de heer Dieteren. 
De repetities worden gehouden op dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur in het 
Gemeenschapshuis te Mariarade. Nieuwe leden, vooral mannelijke stemmen, zijn nog 
steeds welkom. 
 

Wij namen afscheid van 
 
Mariet Nieuwhof-Reul              102 jaar wonende in Heerlen 
Roos Leblanc-Diederen    90 jaar wonende  in Voerendaal 
Fonnie Barro-Drost    83 jaar wonende aan de Roodborststraat 
Driek van ’t Hoofd   83 jaar wonende aan de Sleinadastraat 
Gerda Corstjens-Tonnaer   93 jaar wonende aan de Alofsstraat 
   
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 maart 
19.00 uur: H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle communicantjes  
  
Zaterdag 2 maart 
19.00 uur: H.Mis Kleine  St. Jan , 
voor: alle alleenstaanden 
 
 
 

Zondag 3 maart 
8ste zondag door het jaar 
9.30 uur: H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
tot Heil van de kerk; overl v.d. fam. van 
Dun-Suler en fam. Verhooren-Schmeits. 
11.11 uur: H. Mis Grote St. Jan, 
carnavalsmis mmv. Caeciliakoor en 
harmonie St. Caecilia met 
aansluitend extra collecte voor de 
Paaspakketten.  



voor: Gerard en Els Boonen-v.d. Sterre; 
Charles v.d. Sterre; ouders Jan en Elisa 
Schoonbrood-Feron [jrd.]; echtp. Smits-
v.d.Bosch [jrd.];Leny Meessen-
Peerboom; Lia Brans-v. Elmbt; Cilly v. 
Zundert-Bisschops namens fam. en 
namens het Caeciliakoor;  Jacques 
Naebers; John v.d. Laar; Voor de leden 
en overl. leden v.d. vriendenkring; 
16.00 uur Kleine St. Jan uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligst 
en vespers. 
 
Maandag 4 maart 
9.00 uur : H.Mis Kleine St. Jan , 
voor: alle vormelingen. 
  
Dinsdag 5 maart 
19.00 uur: H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle eenzamen. 
 
Woensdag 6 maart 
Aswoensdag 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur: H.Mis Grote St. Jan, met 
uitreiking van het askruisje; mmv. 
dameskoor Mariarade, voor: Caroline 
v.d. Broeck-Knibbeler [1ste jrd.]. 
  
Donderdag 7 maart 
HH.Perpetua en Felicitas, mart. 
19.00 uur: H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken. 
 
Vrijdag 8 maart 
19.00 uur: H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: Piet Peters en Theresia 
Schrijvers en fam.; mevr. v.d. 
Moolen-Peters uit dankbaarheid. 
  
Zaterdag 9 maart 
19.00 uur: H.Mis  Gezinsviering 
Grote St. Jan met aansluitend 
soepaktie, voor: Christien Kerens-v. 

Eijs; Lia Gijbels-Le Blanc; Jeannette 
Heiligers-Damoiseaux. 
 
Zondag 10 maart 
1ste zondag veertigdagentijd 
09.30 uur: H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle vormelingen. 
11.00 uur: H. Mis Grote St. Jan 
mmv. de Zanglijsters, voor: Resi 
Hermens-Schweinberger [1ste jrd.]; Gerrit 
de Jongh; Gerard Leijtens; Mia 
Lendenmeijer-Smits [jrd.]; Henny Lendi-
Bremmers [1ste jrd.]; Hubert en Maria 
Bremmers-Zeelen [jrd.]; Harry en Wim 
Bremmers [jrd.]; Jacques Lendi [jrd.]. 
 
Maandag 11 maart 
19.00 uur: H. Mis Kleine Sint Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diakonaat. 
 
Dinsdag 12 maart                                                                                       
19.00 uur: H.Mis  Klein  St. Jan, 
voor: allen die werkzaam zijn in de zorg. 
 
Woensdag 13 maart 
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  14 maart 
19.00 uur: H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diakonaat. 
  
Vrijdag 15 maart 
19.00 uur: H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle vormelingen. 
 
Zaterdag 16 maart 
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Fonnie Barro-Drost [6wkd]; John 
Bergs; Pastoor Hendrik Polman en mej. 
Juliette Huntjens;  
 



Zondag 17 maart 
2de zondag veertigdagentijd 
9.30 uur: H. Mis Kleine St. Jan , 
voor: alle alleenstaande  
11.00 uur: H. Mis Grote St. Jan 
mmv. St. Jozefkoor , voor: Fien 
Leijten-Diederen; Johannes 
Laurentius Prevos en Anna Prevos-
Cörvers [jrd.]; Voor levende en over-
leden leden van het St. Jozefkoor Ma-
riarade. 
 
Maandag 18 maart 
19.00 uur: H. Mis Klein St. Jan, voor: 
Gerrit  Zwakhalen. 
 
Dinsdag 19 maart      H. Jozef 
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Caroline v.d.Broeck- Knibbeler. 
 
Woensdag 20 maart 
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 21 maart 
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan , 
voor: alle zieken. 
 
Vrijdag 22 maart 
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: mevr. de Jong [verj.] en fam. de 
Jong-Dammers. 
 
Zaterdag 23 maart 
17.30-18.30 uur Kleine St. Jan 
Biechtgelegenheid. 
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: allen die werkzaam zijn in de zorg. 
 
Zondag 24 maart 
3de zondag veertigdagentijd 
09.30 uur: H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Tilly Gerrits-Klinkhamers; 
Janny Wetzels-Hermelink. 

11.00 uur: H. Mis  Grote St. Jan  
mmv. Fanfare St.-Gabriël 
(Gabriëlfeest) en het Ceciliakoor, 
voor: ouders Meessen-Hounjet [jrd.]; 
ouders Smeets-Leunissen en zonen Jan 
en Harrie; Leo Notermans. 
 
Maandag 25 maart Aankondigeng 
van de Heer 
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Jan Janssen. 
 
Dinsdag 26 maart 
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Mia Otten-Offermans. 
 
Woensdag 27 maart 
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 28 maart 
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken. 
 
Vrijdag 29 maart 
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle eenzamen. 
 
Zaterdag 30 maart 
4de zondag veertigdagentijd 
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: allen die werkzaam zijn in de zorg. 
 
Zondag 31 maart 
09.30 uur: H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Johannes Gerits 
11.00 uur: H. Mis Grote St. Jan 
mmv. dameskoor St. Jan met 
aansluitend soepaktie, voor: Theo 
v.d. Laaschot vanwege zijn sterfdag; Piet 
Nevels en ouders Nevels-Pijpers [jrd.]; 
echtp. Jacob en Anneke Leistra-Gerits 
[jrd.]; Hanneke en Corry Peters; overl. 
ouders Offermans-Theves en fam



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 april 2019:  
vóór vrijdag 22 maart 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!


