
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Eerste heilige Communievieringen en H. Vormsel 2020 
 
De data voor de Eerste heilige Communievieringen voor het schooljaar 2019 – 2020 
zijn vastgesteld. Op zondag 10 mei 2020 zullen de kinderen van de basisscholen De 
Wonderwijs en De Vlieger de Communie doen; op zondag 17 mei  kinderen van de 
basisscholen De Regenboog, De Mheyster en St.-Paulus. Alle vieringen vinden plaats 
in de Grote St.-Jan en beginnen om 11.15 uur. 
De viering van het heilig Vormsel voor alle kinderen van de groepen 8 van de diverse 
scholen, die dit sacrament willen ontvangen, zal plaatsvinden op Tweede Pinksterdag 
1 juni om 11.00 uur in de Grote St.-Jan. 
 

Bedevaart voor blinden en slechtzienden op 15 juni 
 
Het Odiliacomité Sweikhuizen nodigt u uit om deel te nemen 
aan de bedevaart voor blinden en slechtzienden (blindendag) 
op zaterdag 15 juni. Om 11.00 uur is de ontvangst van de 
bedevaartgangers op het Odiliaplein door:  pastoor Geurts 
en diaken Janssen, het Odiliacomité, de schutterij St. Jo-
seph, de Beesenhofkapel en de misdienaars. Vandaaruit is er 
een processie naar de kerk waar om 11.30 uur de heilige Mis 
wordt gevierd. Aansluitend is er een koffietafel in het Rector 
Raevenhuis voor de bedevaartgangers en de genodigden. 
Om 13.15 uur is er een optreden van de Beesenhofkapel in 
het Rector Raevenhuis en om 14.15 uur een concert in de 
kerk door  de koren van Moorveld en Sweikhuizen. Daarna is 
er om 15.00 uur een plechtig Lof met ogenzegening door 
pastoor Geurts en diaken Janssen met zang van het kerkkoor. Rond 15.30 uur wordt 
de dag afgesloten  met Limburgse vlaai in het Rector Raevenhuis. Aanmelden kan tot 
10 juni op: blindendagsweikhuizen@gmail.com.  
Bij uw aanmelding gaarne uw naam, adres en telefoonnummer vermelden.  
Voor meer informatie kunt u ook één van onderstaande nummers bellen: 
Tel. 046-443 2242 of mobiel: 06-22 68 03 14. 

 

PAROCHIEBLAD 
FEDERATIE HOENSBROEK 

Jaargang 3 – nr. 5 
Juni 2019 

 
website: www.parochieshoensbroek.nl 

 



Met 113 kinderen en begeleiders naar Irrland 
 
De Paus Franciscusgroep organi-
seerde met financiële steun van de 
Rotary Hoensbroek een dagtrip naar 
het recreatiepark Irrland voor kin-
deren die normaler wijze niet vaak er-
gens heen kunnen of op vakantie 
kunnen gaan. Met twee bussen en 
nog een tweetal auto’s erachter aan, 
omdat de bussen geheel vol waren, 
gingen we met 113 kinderen en ou-
ders op dinsdag 30 april naar Irrland, 
een recreatiepark waar de kinderen 
zelf actief bezig moeten zijn. Ze hadden daar een prachtige dag. Niet alleen kregen ze 
het vervoer naar Irrland en de entree aangeboden, ook kreeg een ieder een lunch-
pakket. Op de website van de parochie kunt u een foto-impressie van de dag vinden. 

 
Bedevaart naar Medjugorje 

 
Al zeven keer ben ik op pelgrimage geweest naar het kleine plaatsje Medugorje in 
Bosnië-Herzegovina, zo’n 100 km verwijderd van de havenstad Split in Kroatië en vlak 
bij Mostar, de stad die tijdens de burgeroorlog zo zwaar getroffen werd. Medjugorje is 
bekend geworden omdat een aantal kinderen sinds 1981 melding maakten van het 
feit dat Maria aan hen verscheen. Zo groeide het langzaam uit tot een grote bede-
vaartplaats. Onlangs heeft de Paus bekend gemaakt dat Medjugorje officieel een be-
devaartplaats van de Kerk is, zonder daarbij de verschijningen te erkennen (daarover 
is nog geen officiële uitspraak gedaan). Wel mogen vanaf nu parochies en kerkelijke 
bedevaartorganisaties ook officieel pelgrimages naar Medjugorje ondernemen. 
Medjugorje staat wereldwijd bekend als een genadeoord. Zeer veel mensen zijn hier 
tot geloof gekomen en/of hebben zich bekeerd. Zeer vele mensen maken gebruik van 
het Sacrament van Boete en Verzoening en iedere dag staan lange rijen voor de 

biechtstoelen. Duizenden jonge 
mensen hebben hier ook hun roe-
ping ontvangen tot het priester-
schap of het religieuze leven. In 
Medjugorje wordt iedere avond de 
heilige Mis gevierd met gelovigen 
uit de hele wereld. Daarnaast be-
klimmen de mensen, de rozenkrans 
biddend, de verschijningsberg en 
wordt ook de kruisberg beklommen 
terwijl de kruisweg wordt gebeden.  
Omdat ik aldus al meerdere malen 

in Medjugorje ben geweest wil ik volgend jaar van maandag 27 april tot zaterdag 2 
mei een bedevaart naar Medjugorje organiseren. We gaan met het vliegtuig vanuit 



Brussel-Charleroi naar Zadar in Kroatië en gaan vandaaruit met gehuurde 
auto(busje)s naar Medjugorje (2 en een half uur rijden).  We zullen in Medjugorje de 
avondvieringen mee beleven, de kruis – en verschijningsberg beklimmen, Mostar be-
zoeken, een bezoek brengen aan het Cenacolo (opvang van verslaafden) en de mooie 
Kravica watervallen. De kostprijs inclusief vlucht, huurauto en halfpension schat ik 
rond € 250,- per persoon. De kamers in het pension zijn tweepersoonskamers. U kunt 
zich bij mij persoonlijk opgeven. 
 
Pastoor W. van Dijck 
 

Sacramentsprocessie op 30 juni 
 
Op zondag 30 juni zal de jaarlijkse Sacramentsprocessie worden gehouden. Om 9.30 
uur zal er de heilige Mis zijn in de Grote St.-Jan. Deze heilige Mis zal tevens de dank-
viering zijn van de communicanten van dit jaar. De gebruikelijke route wordt gelopen: 
Grote St.-Jan - St.-Jansstraat - Juliana Bernhardlaan - Ridder Hoenstraat - Slakken-
straat - Horstplein - Slakkenstraat - Nieuwstraat - Gebrookerplein - Hoofdstraat - St.-
Jansstraat - Grote St.-Jan. De rustaltaren vindt u op het Horstplein en op het Ge-
brookerplein. Het Gemengd koor St. Caecilia, Het Breuker mannenkoor en het dames-
koor van de Grote St-Jan zullen hun medewerking geven aan deze dag. Tevens zullen 
ook de Harmonie St. Caecila en de fanfare St. Gabriel de processie muzikaal omlijsten. 
We willen de bewoners aan de route vragen om de straten zo veel mogelijk autovrij te 
houden en voor daar waar mogelijk te vlaggen of voor gepaste versiering te zorgen, 
zodat de processie zo mooi mogelijk kan verlopen. Dank voor uw medewerking en na-
tuurlijk hartelijk welkom allemaal! 
 

29 juni Hoogfeest H.H. Petrus en Paulus 
 
Op zaterdag 29 juni wordt het hoogfeest gevierd van de H.H. Petrus en Paulus. Wij 
zullen dit in onze parochie aldus vieren tijdens de reguliere heilige Mis van 19.00 uur. 
Het is opmerkelijk dat deze twee heiligen op één dag worden gevierd. In de Handelin-
gen van de apostelen beschuldigd Paulus Petrus ervan dat hij zich zwak toont door 
mee te doen met de Joden. Paulus was eerst nog een christenvervolger voordat Jezus 
zich aan hem openbaarde en hij Christus ging verkondigen. Petrus toonde zich zwak 
door tot drie maal toe te ontkennen dat Hij Jezus kende, maar werd toch door Jezus 
als leider aangesteld over de Kerk. Deze twee apostelen waren uiteindelijk beide be-
reid hun leven voor Jezus te geven. Petrus stierf in Rome net als Jezus ook aan het 
kruis (zij het met het hoofd naar beneden) en Paulus werd door het zwaard onthoofd 
buiten de stadsmuren van Rome omdat hij een Romeins staatsburger was. Beide heb-
ben hun leven gegeven voor Jezus en worden gezien als de twee grote geloofsver-
kondigers onder de apostelen. Ze leren ons dat Jezus zijn Kerk laat afhangen van 
twee zondige mensen die door Hem geroepen zijn, maar door de kracht van Gods 
Geest tot grote daden bereid waren. Door de kracht van diezelfde Geest zijn wij allen 
geroepen om Jezus uit te dragen in onze wereld om zo zijn leerlingen te zijn.  
 
 



Het Sacrament van het doopsel ontvingen: 
Noah Erlandsson- Danér  wonende aan de Ridderhoenstraat 
Finn Fijten   wonende aan de Heisterberg 
Xavi Villier   wonende in Kerkrade 
Jeróme Villier   wonende in Kerkrade 
Livay Scheilen   wonende aan de Singel 
Tijn Frik    wonende in Brunssum 
Isabel de Graaf    wonende aan de Hermanstraat 
 
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden. 
 
Wij namen afscheid van: 
Pierre Wetzels   74 jaar wonende aan de Nobellaan 
Mevr. Cox-Lendemeijer  94 jaar wonende in Nuth 
Rob Gelauff   74 jaar wonene aan de Juliana-Bernhardlaan 
May van Diesen   87 jaar wonende aan de Amstenraderweg 
Jan Martens   87 jaar wonende Heerlen 
   
Mogen zij rusten in de vrede van de verrezen Heer en mogen hun nabestaanden 
kracht en sterkte ontvangen om dit verdriet te kunnen dragen. 
 
Een kerkelijk huwelijk zijn aangegaan: 
Jamie Quijs en Gioya Schelten. 

 
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 juni 
19.00 uur H.Mis Klein St. Jan,  
voor: Henk Pirson. 
 
Zondag 2 juni  7de zondag van Pasen 
09.30 uur H.Mis  Kleine  St. Jan,  
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan mmv. 
Zanglijsters, voor: tot heil van de kerk 
en voor de intenties van onze parochies; 
Henk Ghijsen [6wkd.]; overl. ouders 
Bindels-van Boekhold en zoon Zef [jrd.]; 
overl. ouders Peters-Linssen [jrd.]; Leny 
Meessen-Peerboom; fam. Keulen-
Hennekens; mw. Lenie Jacobs-Coenders; 
dhr. W. Klaasen [jrd.]; overl. ouders Piet 
en Mia Van ’t Hoofd-Scheilen [jrd.]. 
16.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling en 
aanbidding van het Allerheiligste. 
  

Maandag 3 juni 
HH. Carolus Lwanga en gezellen, 
martelaren. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,  
voor: Toos v.d. Brand-Mikelj. 
 
Dinsdag 4 juni 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,  
voor: alle vormelingen. 
 
Woensdag 5 juni 
HH. Bonifatius, bisschop, en gezellen, 
marteleren. 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan:  
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken. 

 
 



Donderdag 6 juni 
H. Norbertus, bisschop. 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: alle communicantjes. 
  
Vrijdag 7 juni 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Leentje v.d. Enden-Dierx. 
  
Zaterdag 8 juni 
18.00 uur H. Mis Kapel Ten Esschen, 
voor: de levende en overl. inwoners van 
het buurtschap Ten Esschen.                                                                                                    
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
koster Jan Slangen (6 wkd); Henk Pirson. 
 
Zondag 9 juni 
Pinksteren. 
9.30 uur H.Mis Grote St. Jan mmv. 
dameskoor St. Jan, voor: alle zieken. 
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan mmv. 
Caeciliakoor , voor: Caroline v.d. 
Broeck-Knibbeler; Johannes Gerits; mevr. 
de Jong en fam. de Jong-Dammers; Mia 
Porankiewicz-Hermes; Ouders Peters- 
Schrijvers, zoon pastoor Jan Peters en 
schoondochter Mariet Peters-Slangen; 
Fam. Geraets-Klerks; Cilly Bisschops; 
Jacques Naebers; Gerard Leijtens; Lies 
Vankan-van Heeswijk; John en Carin 
Vermeulen; Henk Ghysen namens 
Caeciliakoor. 
 
Maandag 10 juni 
Heilige Maria, Moeder van de Kerk. 
11.30 uur H. Vormselmis Grote St. 
Jan mmv. koor New Generation , 
voor: Gerrit Zwakhalen. 
  
Dinsdag 11 juni 
H. Barnabas, apostel. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
overl. fam. Geraets-Klerks. 
  
 
 
 

Woensdag 12 juni 
9.00-19.00 uur  Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,  
 
Donderdag 13 juni 
Jezus Christus, eeuwige 
Hogepriester. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,  
voor: roepingen tot het Priesterschap en 
het Diakonaat. 
 
Vrijdag 14 juni 
H. Lidwina, maagd. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,  
voor: Fien Leijten-Diederen; Hendrik 
Driessen [sterfdag]. 
  
Zaterdag 15 juni 
19.00 uur H.Mis  kleine  St. Jan , voor: 
Hub Dautzenberg [vaderdag]; Math de 
Smet en Gertruda Heiligers. 
  
Zondag 16 juni 
Heilige Drie-eenheid. 
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan,  
voor: overl. ouders Smit en Oehlen. 
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan mmv. 
Schola ,voor: Pierre Wetzels (6-wkd) 
Henk Ghijsen (vaderdag) Sjeng van Cleef 
[jrd.]; Elly Starmans-Bruls [ivm vaderdag]; 
Lou Hauben en achterkleinzoon Koen 
[vaderdag]; Hub Custers [vaderdag]; Henk 
Ghysen namens Caeciliakoor; Theo 
Owsianny, ouders Owsianny-Fararek en 
ouders Zinken-Starmans. 
  
Maandag 17 juni 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan , voor: 
allen die werkzaam zijn in de zorg. 
  
Dinsdag 18 juni 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,  
voor: alle comunniecantjes. 
 

 
 



Woensdag 19 juni 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,  
voor: alle eenzamen. 
  
Donderdag 20 juni 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: Chistien Kerens-v. Eijs. 
 
Vrijdag 21 juni 
H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: Sjef Slangen en Joke Arends, 
kinderen en schoonzoon. 
  
Zaterdag 22 juni 
Kerkdeurcollecte tgv onze processie 
17.30-19.30 Kleine St. Jan, 
Biechtgelegenheid. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
roepingen tot het priesterschap en het 
diakonaat. Jopie Cox-Lendemeijer (6 wkd) 
 
Zondag 23 juni    Sacramentsdag. 
Kerkdeurcollecte tgv onze processie 
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan,  
voor: alle communicantjes.  
Jan Martens (6-wkd) 
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan  
mmv. dameskoor Mariarade, voor: 
overl. Joke de Kleijn-Vesters en Wim de 
Kleijn [jrd.]; overl. ouders Beckers-
Driessen en kleindochter Marylou 
Hensse-Beckers [jrd.]; Anna v. Vlodrop 
[11de jrd.]. 
 
Vormelingen 2019: 

Maandag 24 juni 
Geboorte van H. Johannes de Doper. 
19.00 uur H. Mis Kleine Sint Jan, 
voor: Petra Heerings-Rewinkel [2de jrd.] 
 
Dinsdag 25 juni                                                                                                               
19.00 uur H.Mis  Klein  St. Jan,  
voor: alle eenzamen. 
 
Woensdag 26 juni  
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  27 juni 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, voor: 
Marian Phar-Sturmans [7de jrd.]. 
  
Vrijdag 28 juni 
Heilig Hart van Jezus. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,  
voor: alle zieken. 
 
Zaterdag 29 juni 
19.00 uur  H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle communicantjes. 
 
Zondag 30 juni  PROCESSIEZONDAG 
9.30 uur H. Mis Grote St. Jan met 
aansluitend Processie mmv. 
Caeciliakoor, Breuker mannenkoor, 
dameskoor St. Jan, Harmonie St. 
Caecilia en Fanfare St. Gabriel voor: 
Johannes Gerits; Janny Wetzels-Hermelink; 
Cilly Bisschops; Annie en Rene Moonen 
[jrd.]; overl. ouders Haagmans en fam.; 
Jan Thissen; Henk Ghijsen (Caeciliakoor).

 
BS De Mheyster: 
Fleur Dohmen 
Boyd Hax 
Rens Mawhin 
Myrle Ossewaarde 
Lynn Raadschelders 
Pepijn Stassen 
Nina van der Loo 
 

Gwenny Slangen 
Emma de Wijs 
BS St.-Paulus: 
Jaiden Voogd 
BS de Griffel: 
Mike Ruijters 
BS de Boemerang: 
Colin van de Boom 

 

BS de Vlieger: 
Maxx Garritsen 
Beau Smeets 
BS de Regenboog: 
Britt Lendy 
Maya Losko 
Jadey Bindels 
Laura van Criekingen 
 

Amber Coenen 
Lieke Hendriks 
Femke Smeding 
Senna van Prooijen 
Joly Copier 
Sara Ronden 
Lytchano van Kempen 
Elders: 
Isa Sauren 



Wandelen naar Wittem 
Op zaterdag 22 juni gaan we te voet naar Wittem. We vertrekken om 9:00 uur vanaf 
het pleintje voor de kleine St. Jan. De afstand is ongeveer 20 km enkele reis dus een 
looptijd van zo’n 4 uur. Iedereen neemt zelf een lunchpakket en drinken voor onder-
weg mee. Ter plaatse kan iedereen een kaarsje aansteken met een intentie voor zich-
zelf of iemand anders. We bidden gezamenlijk een tientje van de Rozenkrans en slui-
ten af met gebed. Voor degenen die het niet volhouden is er een bezemwagen be-
schikbaar. Gaat u mee: meldt u even aan bij diaken Ton Batens: 
Liefst per e-mail: diaken.batens@gmail.com of telefonisch op 06-15858042. 
 

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. 
 
Gebedskring 
De gebedsintentie voor degenen die thuis meebidden voor de maand juni; Dat onze broe-
ders en zusters die van het geloof zijn afgedwaald, door ons gebed en evangelisch getui-
genis opnieuw de barmhartige nabijheid van de Heer mogen ontdekken en de schoonheid 
van het christelijk leven’. 
 
Geloof en Vriendschap 
Op zondag 23 juni 14.00 uur H. Mis Grote St. Jan 
 
Let Op! Kopij voor het blad van juli 2019: vóór dinsdag 25 juni aanleveren! 
 

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!


