
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ook dit jaar openstelling Kleine St.-Jan tijdens braderie  
 

Vorig jaar hebben wij voor de eerste keer 
de Kleine St.-Jan opengesteld tijdens de 
jaarlijkse braderie in Hoensbroek op Hemel-
vaartsdag. Het was een groot succes. Meer 
dan 1000 mensen hadden een kaarsje aan-
gestoken in de kerk. Ook dit jaar willen wij 
daarom de Kleine St.-Jan op Hemelvaarts-
dag openstellen. Op deze donderdag 30 
mei zal de kerk tussen 11.00 – 16.00 uur 
geopend zijn. Tevens is er een stand (vlak 
bij de trappen naar de Kleine St.-Jan) alwaar we religieuze artikelen verkopen en ook 
een boek over de Kleine St.-Jan. We hebben dit jaar nog meer mooie devotionalia die 
wij kunnen verkopen voor een goedkope prijs. We hopen dat mensen geraakt mogen 
worden door de schoonheid en de stilte van Kleine St.-Jan. Een gratis kaarsje -dat 
door ons uitgedeeld wordt- opsteken met een persoonlijke intentie kan goed doen, 
dat hebben we ook het afgelopen jaar gezien. 
Een ieder is aldus van harte uitgenodigd.  
 

Roepingenzondag 
 

Op roepingenzondag bidt de Kerk wereldwijd om roepingen tot het priesterschap, het 
diaconaat en het religieuze en godgewijde leven. Dit jaar valt Roepingenzondag op 12 
mei. In dit weekeinde zal er in iedere heilige Mis bijzonder gebeden worden om roe-
pingen. Tevens zal er een kerkdeurcollecte worden gehouden voor de priesteroplei-
ding van ons Bisdom, die geheel aangewezen is op giften. We hebben de meeste ja-
ren hier in Hoensbroek een priesterstudent die stage loopt. Dit jaar is dat b.v. Boby 
Thomas. De laatste jaren met name zagen wij dat ze uit het buitenland komen. Het 
geeft aan dat hier van eigen grond nog maar weinig jongeren voor het priesterschap 
kiezen en ons gebed dus hard nodig is. Tevens zijn wij dankbaar voor al die jonge 
mannen die van een ver land komen om hier als priester aan de slag te gaan. Onze 
steun blijft nodig. 
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Kruisdagen in Weustenrade 
Ook dit jaar zullen de traditionele kruisdagen wederom in Weustenrade plaatsvinden. 
Dit jaar is dit op maandag 27 mei, dinsdag 28 mei en woensdag 29 mei.  
Om 20.00 uur zal er op deze avonden in de kapel van Weustenrade een gebedsdienst 
gehouden worden. Aansluitend zullen we, de rozenkrans biddend, door de velden lo-
pen. Iedere avond lopen we op deze manier naar een veldkruis.  De kruisdagen zijn 
dagen waarin van oudsher gebeden wordt om Gods zegen over de velden af te sme-
ken. Deze zijn bedoeld om God te danken voor de schepping en de vruchten van de 
aarde. Ook zijn ze bedoeld om te bidden voor bijzondere noden van de Kerk.   

 
Heilige Mis bij Lourdesgrot Mariarade 

Op zaterdagavond 11 mei zal er op de vooravond van Moederdag ook dit jaar de hei-
lige Mis plaatsvinden om 19.00 uur bij de Lourdesgrot in Mariarade. De reguliere hei-
lige Mis in de Kleine St.-Jan komt hierdoor te vervallen. We hopen dat velen komen 
om samen hier rond de Moeder Gods te bidden en te vieren. 

 
Volop activiteiten Pausfranciscusgroep 

Op dit moment is de Pausfranciscusgroep 
met allerlei activiteiten bezit. Allereerst 
was er de voedselpakkettenactie. In to-
taal was er door diverse acties (huisze-
genkaarten, collecte met carnavalsmis, 
soepactie en een maaltijd) maar liefst € 
1250, - opgehaald, waardoor wij 50 pak-
ketten konden samenstellen. Geleverd 
werden de producten door de Plusmarkt 
van Danny Rosenboom, die ons de shop-
perstas (om de producten in te doen) er 
gratis bij deed. Met de vrijwilligers wer-
den deze pakketten in een recordtempo in orde gemaakt, zodat wij ze op de dag dat 
ze geleverd waren, al aan de mensen konden uitdelen. Binnen een uur waren de pak-
ketten op! Een attente ondernemer in Hoenbroek Andre Lankhorst met zijn bedrijf 
ProfiSat stelde vervolgens nog eens  
€ 200,- ter beschikking, waardoor we nogmaals acht pakketten konden samenstellen. 
Op 12 april konden we onze medewerking geven aan de Koningsspelen op de St. Pau-
lus basisschool. Op deze school zijn vele kinderen uit armlastige milieus. Ook kent de 
school veel kinderen uit gezinnen die gevlucht zijn uit hun land. Het budget dat deze 
school had voor de Koningsspelen was niet toereikend. De Militaire en Hospitale Orde 
van St. Lazarus van Jeruzalem doneerde een bedrag aan de Pausfranciscusgroep, zo-
dat deze de mogelijkheid had om op deze school een stormbaan ter beschikking te 
stellen en aan het einde van de dag een ieder te trakteren op een waterijsje. 
Daarnaast heeft dezelfde orde een bedrag ter beschikking gesteld om op een tweetal 
basisscholen (De Vlieger en St. Paulus) tot aan de zomervakantie kinderen twee maal 
per week te voorzien van vers fruit. Onze priesterstudent Boby Thomas heeft intussen 
verschillende mensen die thuiszittend zijn bezocht en ze een kaart met paaswensen 
aangeboden namens het pastoraal team. Tenslotte kunnen wij ook dit jaar door een 



schenking van de Rotary Hoensbroek een uitstap organiseren naar het recreatiepark 
Irrland. Ruim meer dan honderd kinderen en begeleiders, die vaak niet de mogelijk-
heid hebben een uitstap te houden of op vakantie te gaan, gaan mee naar dit park op 
dinsdag 30 april. Niet alleen wordt de busreis en de entree door de Pausfranciscus-
groep betaald door de bijdrage van de Rotary Hoensbroek, ook krijgt een ieder een 
lunchpakket aangeboden.  
Inmiddels liggen de statuten van de Pausfranciscusgroep bij de notaris en zal deze 
groep binnenkort worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, zodat wij een 
officiële stichting zijn, die binnen de ANBI-regeling valt. Vandaaruit kan deze stichting 
ook een eigen onafhankelijke bankrekening krijgen, alwaar mensen in de toekomst 
geld aan kunnen doneren. Hoe meer gelden wij binnenkrijgen, hoe meer wij als groep 
voor onze medemens kunnen betekenen. We zijn in ieder geval uiterst actief en we 
doen wat binnen onze mogelijkheden ligt.  
 

Koster Jan Slangen overleden  
Onze oud-koster Jan Slangen is op woensdag 10 april 2019 
na een ziekteperiode overleden. Jan was vele jaren een 
zeer toegewijd en gewaardeerd lid van onze parochie-fa-
milie. Eerst als koster, samen met zijn broer in de St. Jo-
zefkerk in de Passart. Toen op hem een beroep werd ge-
daan om koster te worden in de kleine St.-Jan aan de 
Markt in Hoensbroek twijfelde hij geen moment. Hij wist 
dat het veel werk was vanwege het feit dat deze kerk elke 
dag gebruikt wordt. Toch was dat voor Jan geen reden om 
nee te zeggen. Tot het moment dat Jan ziek werd heeft hij de Kerk vol overgave ge-
diend. We zijn hem daarvoor heel veel dank verschuldigd. Moge hij zijn verdiende 
loon nu in de heerlijkheid van God de Vader ontvangen. Op dinsdag 16 april hebben 
wij in een plechtige uitvaartmis afscheid van hem genomen. 
Jan, bedankt, we zullen je missen, rust in vrede! 
 

Wandelen naar pater Karel 
Op zaterdag 25 mei gaan we te voet naar Pater Karel in Munstergeleen. We vertrek-
ken om 10:00 uur vanaf het pleintje voor de kleine St. Jan. De afstand is ongeveer 
9,5 km enkele reis dus een looptijd van zo’n 2 uur heen en 2 uur terug. Iedereen 
neemt zelf een lunchpakket en drinken voor onderweg mee. In de kapel kan iedereen 
een kaarsje aansteken met een intentie voor zichzelf of iemand anders.   
We bidden gezamenlijk een tientje van de Rozenkrans en sluiten af met het gebed 
voor pater Karel. Voor degenen die het niet volhouden zijn er bezemwagens beschik-
baar. Gaat u mee: meldt u even aan bij diaken Ton Batens: 
Liefst per e-mail: diaken.batens@gmail.com of telefonisch op 06-15858042. 
 
Noteer ook al vast in uw agenda: Op zaterdag 22 juni lopen we naar Wittem. 
Afhankelijk van de route is de enkele reisafstand: 18 a 20 km. 
Bericht volgt in het volgende parochieblad. 
 
 



Het Sacrament van het doopsel ontvingen: 
 
Yfke Kals  wonende in Amstenrade  
Sef Rikken  wonende aan de Juliana-Bernhardlaan  
 
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden. 
 
Wij namen afscheid van: 
 
Math Driessen  wonende in Amstenrade  
Koster Jan Slangen wonende aan de Verzetstraat 
Henk Ghijsen  wonende aan de Slot Hillenradelaan 
Jacques Bemelen wonende aan de Voltalaan 
   
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. 
 
Woensdag 1 mei 
H. Jozef, de arbeider 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
Uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste  
19.00 uur: H. Mis Kleine St Jan, 
voor: Mia Otten-Offermans 
 
Donderdag 2 mei: H. Athanasius, 
bisschop en kerkleraar 
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan                                                                             
 
Vrijdag 3 mei 
HH. Filippus en Jakobus, apostelen 
19.00 uur: H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: echtp. Piet en Theresia Peters-
Schrijvers [jrd.] 
  
Zaterdag 4 mei 
19.00 uur: H.Mis:  kleine  St. Jan 
  
Zondag 5 mei 
3de zondag van Pasen 
9.30 uur: H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
tot Heil van de kerk 

11.00 uur: H. Mis  Grote St. Jan 
mmv. St. Jozefkoor , voor: tot Heil 
van de kerk; de intenties van onze 
parochies; Mien Franssen [jrd.]; Leny 
Meessen-Peerboom; Antje Schütt-
Thijssen; ouders Hendrikx-Scheren; 
ouders Dautsenberg-Ruiters. 
 
Maandag 6 mei 
19.00 uur: H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: mevr. v. Krevel [verj.] 
  
Dinsdag 7 mei 
19.00 uur: H.Mis Kleine St. Jan 
 
Woensdag  8 mei 
HH.Wiro, Plechelmus en Otger 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
Uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19.00 uur: H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: Mia op de Beke-Daemen  
 
Donderdag 9 mei 
19.00 uur: H.Mis  Kleine St. Jan 
Vrijdag 10 mei 



19.00 uur:  H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: Gerrit Zwakhalen 
  
Zaterdag 11 mei 
19.00 uur: H.Mis bij de Mariagrot in 
Mariarade, mmv Dameskoor 
Mariarade voor: Anna Uiterdijk; Bertha 
Frijters-Lück; overl. ouders  Hoenen-
Hoofs en zonen Huub en Twan [jrd.]; 
Rika Römers-Pollaerts; Truus v.d. 
Boogaard-Mevissen 
 
Zondag 12 mei 
4de zondag van Pasen 
9.30 uur: H.Mis Klein St. Jan  , voor: 
overl. ouders Smit en Oehlen; Theo 
Owsianny, ouders Owsianny-Fafarek en 
ouders Zinken-Starmans 
11.15 uur: H. Mis Grote St. Jan met 
1e H. Communie van BS. De Vlieger, 
De Voeëgelstjang en Hoensbroek 
Zuid mmv. Fanfare St. Gabriël, voor: 
Gerrit de Jong; Louise Palmen [jrd.]; 
Lenie v.d. Moolen-Peters uit 
dankbaarheid ivm. moederdag; mevr. v. 
Krevel; Gerard Leijtens; Gijsbertha 
Langeslag 
 
Maandag 13 mei 
H. Servatius, bisschop 
19.00 uur: H. Mis Kleine Sint Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diakonaat 
 
Dinsdag 14 mei        
H. Mattias                                                                              
19.00 uur: H.Mis  Klein  St. Jan, 
voor: al onze communicantjes 
 
Woensdag 15 mei 
H. bisschoppen van Maastricht 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
Uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19.00 uur: H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: Fien Pieters-Sommers; mevr. de 
Jong en fam. de Jong-Dammers 
    

Donderdag  16 mei 
19.00 uur: H.Mis  Kleine St. Jan 
  
Vrijdag 17 mei 
19.00 uur: H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: Piet Peters en Theresia Schrijvers 
en pastoor Jan Peters en Mariet Peters-
Slangen. 
 
Zaterdag 18 mei 
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Lou Houben en achterkleinzoon 
Koen 
 
Zondag 19 mei 
5de zondag van Pasen 
9.30 uur: H. Mis Kleine St. Jan , 
voor: Lou Houben en achterkleinzoon 
Koen 
11.15 uur:  H. Mis Grote St. Jan 1e H. 
Communie Bs. De Regenboog  mmv. 
Harmonie St. Caecillia. 
Maandag 20 mei 
Z. Josefa Stenmanns, maagd 
19.00 uur: H. Mis Klein St. Jan, voor: 
Fien Bosma-Cretskens 
 
Dinsdag 21 mei 
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Roepingen tot het priesterschap 
en het diakonaat 
 
Woensdag 22 mei 
H. Rita van Cascia, kloosterlinge 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
Uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Mientje Wetzels-Snackers 
 
Donderdag 23 mei 
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan 
Vrijdag 24 mei 
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan 
 
 
 
 



Zaterdag 25 mei 
17.30-18.30 uur Kleine St. Jan 
Biechtgelegenheid 
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: echtp. Lucassen-v. Egmond [jrd.]; 
Jeannette Heiligers-Damoiseaux; Miny 
Pieters-Savelberg 
 
Zondag 26 mei 
6de zondag van Pasen 
9.30 uur: H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Tilly Gerrits-Klinckhamers; Janny 
Wetzels-Hermelink 
11.15 uur: H. Mis  Klein St. Jan 1e H. 
Communie Bs. De Mheijster en St. 
Paulus  mmv.Harmonie St. Caecilia , 
voor: ouders Jan Willem en Anna 
Bisschops-Hellebrand [jrd.]; Jan Thissen 
 
Maandag 27 mei: 1e Kruisdag 
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Fonnie Barro-Drost 
20:00 uur: kapel Weustenrade: 
Gebedsdienst + gebedstocht d/d velden 

Dinsdag 28 mei: 2e Kruisdag 
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan 
20:00 uur: kapel Weustenrade: 
Gebedsdienst + gebedstocht d/d velden 
 
Woensdag 29 mei: 3e Kruisdag 
9.00-19.00 uur: Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan 
20:00 uur: kapel Weustenrade: 
Gebedsdienst + gebedstocht d/d velden 
 
Donderdag 30 mei 
Hemelvaart van de Heer 
9.30 uur: H. Mis Grote St. Jan met 
volkszang, voor: Roepingen tot het 
priesterschap en het diakonaat 
 
Vrijdag 31 mei 
Maria Bezoek 
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Ja

 

Communicanten 2019 
 

BS Hoensbroek-Zuid  
Lynn Ploemen 
Daylano Jansen   
Devin Ritsma   
Lyndi Ritsma   
Zara Albert   
Joy Franssen   
Jayden Vermeer    
Dean Ricksen   
Roland Martines  
  
BS De Vlieger 
Lloyd Hoekstra   
Nikita Niesing   
Djarno Van Wersch  
Ryan van Hardefeld  
P.J. Becker   
Ritschy Groen   
Demy Capelle   
 

BS De Voegelsjtang 
Enora Reinink  
Daviano Huiskes 
Kyenna Heesakkers 
 
BS De Regenboog  
Sanne Kwakkelaar  
Stef van ’t Land   
Pim van ’t Land   
Amy van Gastel   
Steyn van Lubeek  
Bo Schlenter   
Imke Lendi   
Amberley Kwidama  
Laura Maessen   
Amber-Lynn Rasenberg  
Finn de Hoop   
Naomi Spierings   
Dewy Hoogeveen  
Jill Sweelssen  

BS De Mheijster 
Quinten Vaneman 
Jahrensio van den Broek 
Daisy Rouw 
   
BS Sint Paulus 
Lorenzo Piras  
Aiden Meurs 
   
BS Heliantus Heerlen  
Niels Borger 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



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 mei; Dat de 
Kerk in Afrika door het engagement van haar leden het zaad mag zijn dat de volkeren 
tot eenheid brengt, en een teken van hoop voor dit continent ’. 
 
Geloof en Vriendschap 
Op zondag 26 mei, 14.00 uur, Wittem / St. Gerlach 
 

Let Op! Kopij voor het blad van junii 2019:  
vóór woensdag 22 mei 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!


