
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De belofte 
 

Pasen is dé belofte 
voor mensen toen en nu 

dat leven meer is 
dan een aards uur nu 

 
Pasen keerde het tij 

van verlorenheid en graf 
naar God als onze Vader 
die in Jezus leven bracht 

 
Pasen, na Zijn cruciale offer, 

werd Gods ultieme gave 
een ieder die dit aanvaardt 

vindt eeuwig durende genade 
 

Geschreven door Jose Consemulder 
 

Wij wensen u allemaal een Zalig Pasen! 
Pastoor W. van Dijck, Diaken W. Smit en Diaken T. Batens 

 
Kledinginzameling op zaterdag 13 april 

 
In samenwerking met de Stichting Aktie ’68 houdt de Parochiefederatie Hoensbroek 
een kledinginzameling. De inzameling wordt gehouden op zaterdag 13 april. U kunt 
dan al uw gebruikte kleding, schoeisel (geen kussen en/of dekbedden) in een geslo-
ten plastic zak tussen 11.00 – 13.00 uur afleveren bij het Parochiekantoor aan de 
Hoofdstraat 85. De opbrengst van de door u ingeleverde kleding komt geheel ten 
goede aan de gehandicapte medemens. Stichting Aktie ’68 steunt al ruim 50 jaar de 
belangen van de gehandicapten. Zo organiseert zij jaarlijks reizen, subsidieert activi-
teiten en projecten die bijdragen aan het welzijn van de gehandicapten. Dit alles 
wordt mogelijk gemaakt door het inzamelen van gebruikte kleding.  
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Jezus, 
 

Hij kwam 
 

Hij stierf 
 

Hij overwon 
 

               
 



Lezing Pascha-Inzicht in de Joods Christelijke tradities 
 
Mevrouw Tonneke Stikvoort houdt namens het Mgr. 
Schrijnenhuis op donderdag 11 april om 19.45 uur 
in het parochiekantoor De Polder een leerzame le-
zing welke u meeneemt naar de Joodse tradities en 
zo meevoert naar ons Christelijk paasfeest.  
Aan de hand van een gedekte tafel met traditionele 
voedsel en symbolen laat zij ons kennis maken met 
de eeuwen oude traditie, waardoor onze rituelen 
rond Pasen een nog diepere betekenis gaan krijgen. Allerlei gebruiken komen aan de 
orde zoals: wijn, matzes (ongezuurd brood), de kaarsen, de menora (kandelaar), bit-
tere kruiden, eieren in zout water, charosjet, hysop en het lammetje. 
 

Boeteviering dinsdag 9 april 
 
Op dinsdag 9 april wordt er aansluitend aan de reguliere heilige Mis van 19.00 uur in 
de Kleine St.-Jan, rond 19.30 uur een boeteviering gehouden. We worden opgeroepen 
om met name in de Veertigdagentijd ons geweten te onderzoeken en God om verge-
ving te vragen voor onze fouten en tekorten, om ons zodoende goed voor te bereiden 
op Pasen. Tijdens deze boeteviering is er ook gelegenheid om het Sacrament van 
Boete en Verzoening te ontvangen. 
 

Vieringen in Goede Week 
 

Op Palmzondag 14 april begint de Goede Week. 
Op deze dag wordt het verhaal voorgelezen van Jezus die op 
een ezel Jeruzalem  binnentrekt, terwijl Hij toegejuicht wordt 
met palmtakken. Op zaterdagavond 13 april zullen wij een ge-
zinsviering houden met de communicanten, die vanuit de Kleine 
St.-Jan in processie met palmpaaskruisen naar de Grote St.-Jan 
zullen lopen, waar rond 18.00 uur de gezinsviering zal begin-
nen. Op zondag 14 april zal bij goed weer beide vieringen bui-

ten beginnen met de palmwijding. Aansluitend zullen wij in processie de kerk binnen-
trekken. Aan het einde van de heilige Missen kunt u een palmtakje mee naar huis ne-
men. Een palmtakje wordt traditioneel aan het kruis bevestigd als overwinningsteken 
en is zeker niet een magisch takje dat ons zou kunnen beschermen. 
 
Op woensdagavond 17 april zal er in de kathedraal te Roermond om 19.00 uur de 
Chrismamis zijn. In deze heilige Mis zal de bisschop Mgr. H. Smeets de nieuwe oliën 
wijden. Dit zijn de oliën die gebruikt worden bij een doopsel, het vormsel, de zieken-
zalving en de wijding. Na de Mis zal de nieuw gewijde olie meegenomen worden naar 
de parochies van ons bisdom. De reguliere heilige Mis in de Kleine St.-Jan op woens-
dagavond 17 april zal dan ook komen te vervallen.  



Op Witte Donderdag 18 april zal om 19.00 uur in de Grote 
St.-Jan worden herdacht dat Jezus op deze dag de sacra-
menten van de Eucharistie en het priesterschap instelde. In 
deze viering zal er traditioneel de voetwassing plaatsvinden 
naar het voorbeeld van Jezus: ‘De grootste van u moet die-
naar van allen zijn.’ Aansluitend aan deze heilige Mis lopen 
we met het Allerheiligste in processie naar de Kleine St.-Jan, 
alwaar er de gehele avond en nacht gelegenheid is tot stille 
aanbidding. Dit om met Jezus te waken, die de doodstrijd aanging in de Hof van Olij-
ven. 
 

Op Goede Vrijdag 19 april herdenken we de kruisdood van Je-
zus. Het is een geboden vasten – en onthoudingsdag. Omdat op 
deze dag Jezus de dood inging en daarna in zijn graf werd ge-
legd, kan er ook geen heilige Mis zijn op deze vrijdag of op de 
zaterdag tot de avond. Dit betekent dat een uitvaartmis auto-
matisch een woorddienst wordt. Op de vrijdag is er om 15.00 
uur een kruisweg in de Grote St.-Jan. Aansluitend wordt de no-
veen van de Goddelijke Barmhartigheid gestart in de Kleine St.-
Jan. Om 19.00 uur herdenken wij met een viering in de Kleine 
St.-Jan het lijden en sterven van Christus. 
 

Op Paaszaterdag ligt Jezus in zijn graf. Daarom wordt deze zaterdag ook wel Stille 
Zaterdag genoemd. In de avond als de duisternis invalt gaan we de verrijzenis van Je-
zus vieren. Dat doen wij in een Paaswake die om 20.30 uur begint in de Grote St.-
Jan. We verzamelen ons buiten waar een paasvuur wordt ontstoken en gezegend. 
Hieraan wordt de nieuwe paaskaars aangemaakt en achter de paaskaars aanlopend 
trekken we zo de kerk in. In deze viering wordt ook het nieuwe doopwater gezegend.  
 

Hoogmis Pasen tevens gezinsviering 
 
Op zondag 21 april zal de Hoogmis om 11.00 uur tevens een gezinsviering zijn met de 
communicanten. In deze viering staan we natuurlijk stil bij de betekenis van Pasen. 
We luisteren naar het verhaal van Pasen en deze feestelijke viering wordt opgeluis-
terd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia. Op het einde van deze viering 
is er wederom een verrassing voor alle kinderen. 
 

 

Palmtakken gezocht 
 

Doordat de laatste jaren de buxus is aangetast door motten is er een gebrek aan 
palmtakken. Heeft u nog een buxus en kunt u ons aan palmtakken helpen, laat 
het ons weten. Ook gelijkende takken zijn welkom, zoals het alternatief, de Ilex 
crenata. Hartelijk dank voor uw medewerking! 



Het Sacrament van het doopsel ontvingen 
 
Jovana Ubachs   wonende in Landgraaf 
Christian Coumans  wonende aan de Hubertusstraat 
Daylano Jansen   wonende in Brunssum 
 
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden. 
 
Wij namen afscheid van: 
  
Bep Nederstigt-Langeveld  92 jaar wonende in het Pius zorgcentrum 
Mientje Wetzels-Snackers  91 jaar wonende in het Pius zorgcentrum 
Jan Thissen   93 jaar wonende in het Pius zorgcentrum 
Lies Vankan-van Heeswijk 67 jaar wonende aan de Schuttersweide 
   
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. 
 
Maandag 1 april 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Fieny v. Bree-Roex; Fien 
Bosma-Cretskens; Mientje Wetzels-
Snackers. 
 

Dinsdag 2 april 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken. 
 

Woensdag 3 april 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: Albert Nieling. 
 

Donderdag 4 april 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diakonaat. 
 

Vrijdag 5 april 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle eenzamen. 
  
 

Zaterdag 6 april 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan 
met na afloop kerkdeurcollecte voor 
de vastenactie, voor: Jeanette 
Heiligers-Damoiseaux; ouders Kusters-
Palmen.                                                                                   
 

Zondag 7 april 
5de zondag veertigdagentijd 
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan 
met na afloop kerkdeurcollecte voor 
de vastenactie, voor: tot heil van de 
Kerk. 
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan 
mmv. Caeciliakoor met na afloop 
kerkdeurcollecte voor de 
vastenactie  , voor: tot heil van de 
Kerk;  Leny Meessen-Peerboom; Cilly van 
Zundert- Bisschops; Jacques Naebers; 
Lou Hauben [7de jrd.] en achterkleinzoon 
Koen. 
16.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling en 
aanbidding van het Allerheiligste met 
vespers. 
 



Maandag 8 april 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle communiecantjes 
  
Dinsdag 9 april 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Vrancken-de Wit [1ste jrd.]. 
Aansluitend: Boeteviering ter 
voorbereiding op Pasen 
  
Woensdag 10 april 
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 11 april 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle dopelingen. 
 
Vrijdag 12 april 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
overl. ouders Wevers-Moonen; Lia 
Gijbels-Le Blanc. 
  
Zaterdag 13 april 
18.00 uur ! H.Mis  gezinsviering met 
zegening palmpasenstokken  Grote 
St. Jan , voor: alle zieken. 
  
Zondag 14 april 
Palmzondag van het Lijden v.d.Heer 
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Fam. v. Dun-Süler en fam. Verhooren-
Smeits.  
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan mmv. 
de Zanglijsters  ,voor: Gerrit de 
Jongh; overl. ouders Lemmelijn-Driessen 
[jrd.]; Johannes Gerits; Gerard Leijtens; 
overl. ouders Heiligers-Offermans; Ric 
Verboeket en Agnes Heemels en fam.; 
Lei en Tiny Hoenen-Janssen (jrd). 
 
Maandag 15 april 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan , 
voor: alle vormelingen. 

Dinsdag 16 april 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle eenzamen. 
 
Woensdag 17 april 
9.00-17.00 uur  Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
GEEN H. Mis i.v.m. Chisma-mis in de 
Kathedraal te Roermond 
  
Donderdag 18 april 
Witte Donderdag 
19.00 uur H.Mis  Grote St. Jan mmv. 
Dameskoor Mariarade, voor: Els en 
Gerard Boonen-v.d. Sterren, Charles v.d. 
Sterren en Sophie en Joep Vijgen. 
 
Vrijdag 19 april 
Goede Vrijdag 
15.00 uur Kruisweg Grote St. Jan 
met volkszang. 
19.00 uur Kruisaanbidding kleine 
St. Jan met volkszang. 
  
Zaterdag 20 april 
Paaszaterdag/Stille Zaterdag 
20.30 uur Paaswake Grote mmv. 
Caeciliakoor St. Jan, voor: Hub 
Dautzenberg; Gerda Franssen- de 
Bruin[verj.]; overl.ouders Alofs-Kusters; 
Agnes Wittenhorst-Hermes [verj.]; José 
Breuls en wederz. ouders.; Cilly v. 
Zundert-Bisschops namens Caeciliakoor; 
Fonnie Barro-Drost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Zondag 21 april    Paaszondag 
9.30 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
overl. ouders Maas- Bartels, Mia en Tiny; 
overl. ouders Smit en Oehlen, echtp. 
Wouters-Smit; Frans Oehlen; Elly 
Oehlen; Mia Hoens. 
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan mmv. 
Caeciliakoor , voor: Caroline v.d. 
Broek-Knibbeler; Theo v.d. Laarschot; 
Jes en Wil Nunen-Stams en Adri 
[jrd.];overl. ouders Wittenhorst-Hermes; 
Johannes Gerits; Hein Wittenhorst; Nelly 
v. Tilburg-v.’t Hoofd; mevr. de Jong en 
fam. de Jong-Dammers; Mia 
Porankiewicz-Hermes; Piet Peters en 
Theresia Schrijvers en Mariet Peters-
Slangen; pastoor Jan Peters; Tonny 
Custers-Sijben; Gerrit Zwakhalen; Cilly v. 
Zundert-Bisschops namens fam. en St. 
Caeciliakoor; Gusta Monseweije-Pijls 
[jrd.]; mevr. Gijsbertha-Langeslag; Theo 
Owsianny, ouders Owsianny-Fafarek en 
ouders Zinken-Starmans. 
 
Maandag 22 april 
2de Paasdag 
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv. 
Dameskoor St. Jan, voor: overl. 
ouders Jennes-Haagmans en fam.; Anna 
Uiterdijk; Harry Lemmens; Theo Habets; 
Hub Custers [5de jrd.]. 
 
Dinsdag 23 april                                                                                                    
19.00 uur H.Mis  Klein  St. Jan, voor: 
alle die werkzaam zijn in de zorg. 
 
Woensdag 24 april 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle dopelingen. 

Donderdag  25 april 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: alle allenstaande. 
  
Vrijdag 26 april 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
overl. ouders Janssen-Hamers. 
 
Zaterdag 27 april 
17.30-18.30 uur Kleine St. Jan 
Biechtgelegenheid 
19.00 uur  H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle eenzamen. 
 
Zondag 28 april 
2de zondag v. Pasen/ zondag 
v.d.goddelijke Barmhartigheid 
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Tilly Gerrits-Klinckhamers; Janny 
Wetzels-Hermelink. 
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv 
Schola. , voor: Mia Janssen-Berns 
[jrd.]; Gerda Severens-Bruls [jrd.]; 
Leentje v.d. Enden-Dierx; Leo 
Notermans; Elly Starmans-Bruls; ouders 
Raats-Ruyters, Janny, Giulian en Hub. 
 
Maandag 29 april 
H. Catharina v. Siena, maagd en 
kerkl. Patrones v. Europa 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken. 
 
Dinsdag 30 april  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle communicantjes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



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 april: Voor art-
sen en hun humanitaire medewerkers in oorlogsgebieden, die om het leven van an-
dere te redden, gevaar lopen voor eigen leven’. 
 
Geloof en Vriendschap 
Op zondag 28 april 14.00 uur H. Mis Grote St. Jan. 
 

Let Op! Kopij voor het blad van mei 2019:  
vóór woensdag 24 april 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!


