
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelisatie-dag op braderie Hoensbroek 
 
Op Hemelvaarts-
dag stonden vrij-
willigers van onze 
parochies op de 
braderie in 
Hoensbroek. De 
Kleine St.-Jan 
was geopend om 
er binnen te lo-
pen en ook had-
den wij een 
kraampje – vlak 
bij de Kleine St.-
Jan – alwaar wij 
devotionalia en 
boeken over de 
Kleine St.-Jan 
verkochten. We 
kunnen terugkijken naar een zeer geslaagde dag. Meer dan 1000 kaarsjes werden 
door vrijwilligers uitgereikt aan de mensen om in het kleine kerkje aan te maken. De 
gehele dag liep er een stroom van mensen het kerkje binnen en wat opviel was dat 
het merendeel jongere mensen betrof. In de kerk lagen overal blaadjes met daarop 
het Onze Vader en het Weesgegroet, om mensen te helpen bij het bidden.  
Ook konden wij bij het kraampje zeer veel religieuze artikelen verkopen en ook hier 
maakte de jonge generatie gebruik van. Aan het einde van de dag konden we tevre-
den terugkijken. Nadat wij vorig jaar dit voor de eerste keer hebben gedaan, kwamen 
er dit jaar nog veel meer mensen in de Kleine St.-Jan en werden er ook veel meer de-
votionalia verkocht. Het was een dag met bijzondere ontmoetingen, veelal positieve 
reacties en ook emotionele momenten bij het ontsteken van de kaarsjes. De sfeer die 
deze bijzondere kerk heeft op mensen blijft uniek. We gaan er daarom voor zorgen 
dat wij ook het volgend jaar wederom op de braderie present zullen zijn. 
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Jubileum-bedevaart Sittard-Kevelaer op 9 september 
 
Ieder jaar organiseert de Broederschap Sittard-Kevelaer een drukbezochte bedevaart 
naar de Duitse stad Kevelaer. In 2019 viert deze Broederschap een bijzonder jubi-
leum. De eerste bedevaart vanuit Sittard naar Kevelaer dateert van 1669. Dit jaar her-
denkt de Broederschap dus dat 350 jaar geleden de eerste bedevaart van Sittard naar 
Kevelaer trok. Daarmee is deze bedevaart niet alleen een van de grootste, maar ook 
een van de oudste bedevaarten vanuit Nederland naar deze bekende bedevaarts-
plaats. Op maandag 9 september is de grote bedevaart naar Kevelaer. Deze hele dag 
zal Kardinaal Willem Eijk, Aartsbisschop van Utrecht, bij ons zijn om samen met ons 
het jubileum te vieren. Bovendien zal aan elke pelgrim een speciale jubileumspeld 
worden uitgereikt. Deze jubileumspeld wordt alleen in dit jubileumjaar uitgereikt. Meld 
u daarom op tijd aan! 
Er zijn opstapplaatsen in verschillende wijken en dorpen – waaronder ook Mariarade 
– waarna alle bussen zich verzamelen bij “Op de Vos” in Nieuwstadt. Vandaar is om 
8.30 uur het gezamenlijke vertrek naar Kevelaer. Het programma in Kevelaer is: 
10.15 uur Aankomst in Kevelaer, waarna processie naar de basiliek. 
10.30 uur Pontificale Hoogmis in de basiliek, waarna processie naar de Kaarsenkapel. 
15.00 uur Grote Kruisweg in het Mariapark en kleine Kruisweg in de Pax Christikapel. 
17.30 uur Plechtig Lof in de Basiliek. 
Aansluitend trekken we in processie langs de Genadekapel en daarna gaan we weer 
terug naar de bussen voor de terugreis naar huis. Tussen de plechtigheden is er vol-
doende tijd voor ontspanning. Zo zijn in het gezellige stadje tal van winkels en restau-
rants. 
Aanmelden: Buskaarten zijn tot dinsdag 27 augustus verkrijgbaar bij de heer H. Lens-
sen, Geleenstraat 74, 6155 ND Puth, tel. (046) 4431247. 
Een buskaart kost € 18,– per persoon. Bij deelname krijgt u de jubileumspeld gratis 
(zolang de voorraad strekt). 
Meer informatie? Bel met de heer Frans Tummers: telefoon (046) 4520590. 
Wilt u nog meer weten? In dit jubileumjaar verschijnt een fraai vormgegeven boekje 
over de Broederschap Sittard-Kevelaer en de eeuwenoude bedevaart. In de voorver-
koop kost dit € 10,- en is te bestellen via uw contactpersoon. Op de bedevaartsdag 
zelf betaalt u € 12,- voor het boekje. 
 

 
Ranil Camillus neemt plaats in van Boby Thomas 

 
Het afgelopen jaar heeft de priesterstudent Boby Thomas stage gelopen in onze paro-
chiefederatie. Tijdens de vorige zomermaanden was hij drie weken de gehele dag 
aanwezig en heeft hij in deze periode heel wat mensen kunnen bezoeken. Het afgelo-
pen jaar heeft hij kennis mogen maken met alle facetten van het parochieleven. Naast 
de weekeindvieringen, alwaar hij aanwezig was, bestond de stage ook uit twee ove-
rige dagdelen alwaar hij aanwezig was om zoveel mogelijk het leven in de parochie te 
leren kennen. Tenslotte was er ook een opdracht om een aan een stageproject te vol-
doen. Boby koos er voor om een Pausfrancisusgroep te beginnen.  



Hij bezocht in dit kader mensen thuis en zette een actie op om voedselpakketten te 
maken. Op 17 juni was hij voor de laatste keer aanwezig in de zondagsmis en hebben 
wij van hem afscheid genomen. We hebben hem bedankt voor hetgeen hij in onze 
parochies heeft gedaan en hem ook een klein presentje gegeven. Inmiddels is hij naar 
India gegaan voor een periode van twee 
maanden. Op donderdag 4 juli zal hij diaken 
worden gewijd door zijn eigen bisschop 
(waarvoor hij ons gebed vraagt). Bij terug-
komst zal hij in ons Bisdom ergens in de pa-
rochie actief zijn om vervolgens volgend 
jaar zijn priesterwijding te mogen ontvan-
gen.  
Inmiddels is een nieuwe priesterstudent Ra-
nil Camillus (zie foto) bij ons stage gaan lo-
pen. Hij komt van Sri Lanka en was reeds 
afgelopen Roepingenzondag te gast bij ons. 
Via de website van de parochies Hoens-
broek en het volgende parochieblad zal hij 
zich nog nader aan u voorstellen. Hij loopt 
nu drie fulltime weken hier stage, voordat 
hij in de loop van september net als Boby in 
de weekenden en twee dagdelen per week 
zal komen. In de zomermaanden zal hij ook 
vooral mensen gaan bezoeken. 
 
 

Veel personele wijzigingen in omliggende parochies 
 
De afgelopen maanden zijn er nogal wat wijzigingen in personele bezetting gekomen 
in onze omliggende parochies. Het is zeker ook het vermelden waard omdat vooral de 
priesters elkaar proberen te helpen daar waar nodig is. Zo is inmiddels al geruime tijd 
geleden pastoor Honings benoemd als nieuwe pastoor-deken van Schinnen. Helaas is 
op dit moment nog steeds niet duidelijk wanneer hij daar kan beginnen. In hetzelfde 
dekenaat is een tijd geleden de pastoor van Doenrade en Oirsbeek, pastoor Houben, 
overleden en pastoor Jacobs van Amstenrade, Bingelrade en Jabeek is begin dit jaar 
met emeritaat gegaan. Het betekent dat al deze parochies  in deze zomermaanden op 
vervanging zijn aangewezen totdat alles definitief is ingevuld. 
Inmiddels heeft ook pastoor Miltenburg afscheid genomen van Heerlerheide i.v.m. zijn 
benoeming als pastoor-deken van Thorn. De bisschop van Roermond heeft pastoor 
Janssen – thans pastoor in Eijsden – benoemd als nieuwe pastoor van Heerlerheide. 
In de loop van september zal hij aldaar geïnstalleerd worden. Assistent pater Bert 
Koppen zal vanuit Heerlerheide naar de parochies in Brunssum gaan en hier ook gaan 
wonen.  
Door deze wijzigingen en vooral door de nu nog leegstaande parochies betekent het 
dat er niet altijd even gemakkelijk vervanging te vinden zal zijn. In Hoensbroek heb-
ben we gelukkig op tijd vervanging kunnen regelen (wanneer de pastoor op vakantie 
is), zodat op de reguliere tijdstippen een heilige Mis gewaarborgd is. 



Het Sacrament van het doopsel ontvingen: 
Lauren Meijers   wonende aan de Kompelstraat 
Jesslynn De Haas  wonende aan de Marktgravenstraat 
Krijnn Wapperom  wonende aan de Akerstraat Noord 
James Bruls   wonende in Oirsbeek 
Emily Hermans   wonende aan de Akerstraat Noord 
Givanno Ossel   wonende aan de Hoogstraat 
Evan Harts   wonende in Kerkrade 
Logen Harts    wonende in Kerkrade 
 
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden. 
 
Wij namen afscheid van: 
Leni Loup-Hoscheid  95 jaar wonende in het Pius zorgcentrum 
José Verboeket   73 jaar wonende Op de Acker te Hoensbroek 
Chris Manuel   81 jaar wonende Wijenbergstraat te Hoensbroek 
Maria Daemen   93 jaar wonende Akerstraat nrd. te Brunssum 
   
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 Juli 
9.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap 
en het diakonaat. 
 
Dinsdag 2 Juli 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Fonnie Barro-Drost. 
 
Woendag 3 juli 
H. Thomas, apostel. 
9.00-19.00 uur  Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: May van Diesen. 
 
Donderdag 4 juli 
H. Elisabeth van Portugal. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: uit dankbaarheid T.H. 
Vrijdag 5 juli 

18.15 uur Kleine St. Jan uitstelling 
Allerheiligste, vespers en 
Rozenkransgebed. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: allen die werkzaam zijn in de 
zorg. 
 
Zaterdag 6 juli 
14:00 uur Huwelijk Laila Potalivo 
en Ruud Römgens 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle eenzamen; mw. Leni Loup-
Hoscheid 
  
 
 
 
 
 
 
 

                



Zondag 7 juli 
14de zondag door het jaar. 
9.30 uur H.Mis  Kapel Weustenrade 
met aansluitend processie, voor: tot 
Heil van de kerk; Elly Starmans-Bruls 
(namens inw. Weustenrade); Annie en Jo 
Jennekens-Driessen en Tieny; overl. ouders 
Boumans-Lemeer en ouders Leunissen-
Pasmans, zoon Piet; Fam. Starmans-
Severens, Loe, Ger en Zus; Hub en Bertha 
Vromen, Hub en Tresy; Maria Coenen-
Sijstermans en ouders Sijstemans-Defaux 
en Coenen-Meulenberg; Marie-José Koene-
Molitor, Jo Koene, Mia Leunissen-
Hameleers, Marieke Leunissen-Franssen en 
Pie Leunissen; Wim van Nierop (namens 
inw. Weustenrade); Ouders Vromen-
Leunissen en zoon Hub; Jan Coen 
11.00 uur H. Mis, Grote St. Jan mmv. 
Dameskoor Mariarade , voor: tot Heil 
van de kerk ; intenties van onze parochies; 
Clementine Offermans-Bachaus[jrd.] en 
echtn. Pierre Offermans; Leny Meessen-
Peerboom; Gerard Leijtens; Enny de Vries-
Hamers. 
16.00 uur  Kleine St. Jan uitstelling en 
aanbidding van het Allerheiligste 
Sacrament en vespers. 
  
Maandag 8 juli 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan , voor: 
roepingen tot het priesterschap en het 
diakonaat. 
  
Dinsdag 9 juli 
HH. Martelaren van Gorcum. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle eenzamen; mw. Franken-de Wit 
 
Woensdag 10 juli 
9.00-19.00 uur  Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle vormelingen; May van Diesen. 
  
 
 

Donderdag 11 juli 
H.Benedictus, abt, patroon van Europa 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, voor: 
Finy Hermans-Otermans; Fien Leijten-
Diederen. 
 
Vrijdag 12 juli 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: Math en Tiny Rademakers-
Pommé; Guill en Nora Moonen-de 
Bruyn. 
  
Zaterdag 13 juli 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle zieken; mw. Leni Loup-Hoscheid 
 
Zondag 14 juli 
15 de zondag door het jaar. 
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
fam. v. Dun-Süler en Verhooren-Schmeits. 
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv. 
De Zanglijsters, voor: Nelly Dokter-Ullijn 
en zoon Paul [jrd.]; overl. ouders L’Ortye-
Peters; Lenie Jacobs-Coenders; Theo 
Owsianny [verj.]; Ouders Custers-Franssen, 
Hub en Wiel; Jo Vencken 
 
Maandag 15 juli 
H. Bonavenntura, bisschop en 
kerkleraar. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alice Walkowiak; overl. v.d. fam. Driessen-
Marell en Petra 
 
Dinsdag 16 juli                                                                                   
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan 
 
Woensdag 17 juli 
9.00-19.00 uur  Kleine St. Jan:   
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
pastoor Hendrik Polman en mej. Juliette 
Huntjens; May van Diesen. 
 
Donderdag 18 juli 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, voor: 
alle zieken. 



Vrijdag 19 juli 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Piet Peters en Theresia Schrijvers, pastoor 
Jan Peters en Mariet Peters-Slangen; Cor 
Rockx (jrd). 
 
Zaterdag 20 juli 
19.00 uur  H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Miny Pieters-Savelberg; overl. vader [jrd.]; 
mw. Leni Loup-Hoscheid 
 
Zondag 21 juli 
16de zondag door het jaar. 
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan , voor: 
allen die werkzaam zijn in de zorg. 
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan , voor: 
Enny de Vries-Hamers. 
 
Maandag 22 juli 
H. Maria Magdalena. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle vormelingen. 
 
Dinsdag 23 juli 
H. Brigitta, kloosterlinge, patrones 
van Europa. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle zieken. 
 
Woensdag 24 juli 
9.00-19.00 uur  Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur  H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
May van Diesen. 
 
Donderdag 25 juli 
H. Jakobus, apostel. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan , voor: 
Gerrit Zwakhalen. 
 
Vrijdag 26 juli 
HH. Joachim en Anna, ouders van de 
heilige Maagd Maria. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
roepingen tot het priesterschap en het 
diakonaat. 

Zaterdag 27 juli 
17.30 -18.30 uur Kleine St. Jan 
Biechtgelegenheid. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Fien Pieters-Sommers; Lia Gijbels-Le Blanc; 
mw. Leni Loup-Hoscheid 
 
Zondag 28 juli 
17de zondag door het jaar. 
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
allen die werzaam zijn in de zorg. 
11.00 uur H. Mis  Grote St. Jan , voor: 
Nelly van Tilburg-v. t. Hoofd [jrd.]; Lenie 
Jacobs-Coenders; Jan Thissen. 
 
Maandag 29 juli 
H. Martha. 
19.00 uur  H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
fam. Staps-Janssen en mevr. A.G. Staps-
Janssen [jrd.]. 
 
Dinsdag 30 juli 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle communicantjes. 
 
Woensdag 31 juli 
H. Ignatius van Loyola, priester 
9.00-19.00 uur  Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Antje Schütt-Thyssen. 
 
 
 

 



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 juli:  
Dat degenen die belast zijn met de rechtspraak, integer handelen en dat de onge-
rechtigheid in de wereld niet het laatste woord heeft’. 
 
Geloof en Vriendschap 
Op dinsdag 16 juli 15.30 uur  vrijwilligersbijeenkomst De vlieger. 
Op zondag 28 juli 13.30 uur H. Mis Grote St. Jan, BBQ speeltuin Maria-Gewanden. 
 
 
Let Op! Kopij voor het blad van augustus 2019 vóór dinsdag 23 juli 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!


