
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De stagiaire Ranil Camillus stelt zich voor 
 
Ik ben Ranil Camillus. Ik ben 30 jaar oud. Ik kom uit Sri 
Lanka. Ik kom uit het bisdom Batticaloa. Toen ik 17 jaar 
oud was begon ik in het Kleinseminarie te studeren. Ik 
studeerde 4 jaar lang in dit seminarie. Daarna heb ik fi-
losofie gestudeerd in een Groot seminarie. Mijn huis ligt 
20 km ver van mijn parochie. Mijn parochie staat in het 
oosten van Sri Lanka. Toen ik klein was, kwam de pas-
toor twee keer per maand naar mijn huis om een Heilige 
Mis in mijn huis te vieren. Wij waren de enige katholieke 
familie in mijn dorp, alle andere mensen waren boed-
dhisten. Toen ik op de middelbare school studeerde, 
ging ik naar de kerk in de stad. Daar kon ik de Bijbel en 
de catechismus studeren. Voor mij is alles de liefde en 
de genade van God. Ik ben God erg dankbaar voor mijn 
roeping. En nu moet ik zeggen dat ik erg blij ben bij jullie te zijn en mijn opleiding tot 
het priesterschap in Nederland te volgen. In Sri Lanka vroeg de pastoor of ik priester 
wilde worden, ik zei “ja”, want ik werd geïnspireerd door de activiteiten van de pas-
toor. Toen ik de beslissing om een seminarist te worden had genomen, wilde mijn 
moeder niet dat ik priester zou worden, want ik was de jongste van mijn familie. Toen 
ik voor het eerst naar het Kleinseminarie ging, moesten mijn ouders huilen. Maar nu 
zijn ze erg blij dat ik naar het altaar van God ben gegaan en er twaalf jaren met liefde 
en genade van God volgden. Want het is belangrijk dat wij onze eigen roeping vin-
den. Dat is alleen mogelijk door het gebed en door een persoonlijke relatie met God. 

 
H. Mis en Lichtprocessie bij Lourdesgrot Mariarade 

 
Op zaterdag 17 augustus zal er wederom een feestelijke heilige Mis zijn bij de Lour-
desgrot in Mariarade om 20.30 uur. De heilige Mis van 19.00 uur in de Kleine St.-Jan 
zal daardoor komen te vervallen. Op deze avond zullen we, nadat we in de Grote St. – 
Jan reeds op donderdag 15 augustus het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming 
hebben gevierd, dit nogmaals herhalen bij de Lourdesgrot. Aansluitend aan deze hei-
lige Mis wordt er inmiddels voor de vierde maal een lichtprocessie gehouden. Biddend 
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en zingend lopen we een sfeervolle ronde om vervolgens bij de Lourdesgrot met een 
toewijding aan Maria af te sluiten. We hopen op goed weer en natuurlijk op een grote 
opkomst. Daarom van harte uitgenodigd! 
 

MIVA kerkdeurcollecte 24 en 25 augustus 
 
Op 24 en 25 augustus 
2019 vindt de jaarlijkse 
kerkdeurcollecte t.b.v. 
de MIVA plaats. Dit jaar 
vragen wij uw aandacht 
voor meisjes in Kame-
roen. Zuster Clemen-
tine woont in Bangang, 
Kameroen. De inwoners 
van dit gebied hebben 
sterk geleden aan de 
gevolgen van de ziekte 
aids. Er is een hele ge-
neratie verloren gegaan. De kinderen van deze generatie zijn eenzaam achtergeble-
ven zonder ouders. Zuster Clementine trekt zich het lot van deze kinderen aan. De 
achtergestelde meisjes krijgen hulp in het ontwikkelen van hun vaardigheden. In een 
sober klooster, geen stromend water, geen toilet, soms elektriciteit vangt Zuster Cle-
mentine deze meisjes op. De achtergestelde meisjes krijgen hulp in het ontwikkelen 
van hun vaardigheden. Ze krijgen naailes, computerles of leren kappersvaardigheden. 
Dankzij Zuster Clementine hebben zij weer kans op een mooie toekomst. Zuster Cle-
mentine: ‘Een glimlach toveren op het gezicht van de meisjes, daar doe ik het voor’. 
Zuster Clementine bezoekt kansarme gezinnen en kinderen. Zij geeft ze de zorg die 
zo hard nodig is. De 3-jarige Marvelous is geboren met een afwijking aan haar benen. 
Zuster Clementine zorgde dat ze geopereerd kon worden. Met een auto van MIVA kon 
zij Marvelous en haar familie bereiken. In Kameroen zijn er gelukkig meer mensen als 
zuster Clementine. Voor hen zijn er in 2019 nog zes auto’s nodig.  
In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar 
voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om ande-
ren te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communi-
catiemiddelen. Voor meer informatie of donaties zie miva.nl 

 
Bedevaart Banneux dinsdag 1 oktober 

 
De jaarlijkse bedevaart naar Banneux vindt dit jaar plaats op dinsdag 1 oktober. We 
gaan wederom met een bus naar Banneux, alwaar we onder andere gezamenlijk de 
heilige Mis vieren, deel mogen nemen aan de ziekenzegening en de kruisweg. Ook is 
er wederom de gelegenheid om gezamenlijk de maaltijd te nuttigen. U kunt zich laten 
inschrijven op het parochiekantoor (dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 uur). De 
kosten bedragen ook dit jaar: € 20,- voor de reis en verzekering. Als u ook aldaar van 
de gezamenlijke driegangen-maaltijd gebruik wilt nemen kost het € 35,-. 



 
Maria Tenhemelopneming 

 
De jaarcyclus van Maria’s feesten kent zijn seizoe-
nen. Op 8 december – Maria Onbevlekt Ontvangen 
- is het winter: alles slaapt nog, maar de kiem van 
nieuw leven zit diep in de aarde, zoals Maria in 
Anna’s schoot. Op 25 maart – Maria Boodschap - is 
het al lente: dan daagt het heil na eeuwen wach-
ten. De Zon komt voorgoed op in Maria’s schoot. 
Op 31 mei – Maria bezoekt haar nicht Elisabeth – 
breekt alles uit in bloei. En op 15 augustus – Maria 
Tenhemelopneming - is het volle zomer en de tijd 
om te oogsten: vruchten zijn er, overvloedig, vol-
dragen, kleurrijk, uitbundig, zowel buiten op het 
veld als in de kerk. Als je op die dag naar Maria kijkt zie je haar tweemaal: in het klein 
en in het groot, dichtbij en veraf. Met andere woorden: je ziet op die dag Maria en de 
Kerk, de mensheid. Maria’s Hemelvaart wil zeggen dat zij met ziel en lichaam bij de 
Heer is: verrezen – helemaal – zoals haar Zoon. Zij deed Hem geboren worden, week 
niet van zijn zijde, ook niet onder het kruis en geloofde in zijn verrijzenis. Zij deelt dan 
ook volop in dat nieuwe leven van en bij de Heer. Maar 15 augustus is meer! Wie 
naar Maria kijkt, ziet ook de hele kerkgemeenschap. Haar voorrechten zijn onze voor-
uitzichten, haar vreugde is onze hoop. Het wonder van haar tenhemelopneming is het 
geheim van onze verlossing. Wij zijn erbij betrokken.  
Een ieder is welkom om dit te vieren op 15 augustus in de heilige Mis om 19.00 uur in 
de Grote St.-Jan en op 17 augustus om 20.30 uur bij de Lourdesgrot in Mariarade. Op 
15 augustus zal ook traditioneel het Kruudwusj worden gezegend.  
 

 
Rijo Muprappallil nieuwe pastoor Blerick 

 
De voormalig kapelaan van Hoensbroek, Rijo Muprappallil, die tot oktober 2015 hier 
werkzaam was en daarna benoemd werd voor het parochiecluster in Heerlen-Noord, 
is door de Bisschop van Roermond benoemd tot de nieuwe pastoor van de parochie-
federatie in Blerick. Tot het cluster in Blerick behoren de parochies H. Antonius van 
Padua, H. Hubertus, H. Maximiliaan Kolbe, H. Jozef, H. Lambertus, H. Johannes de 
Doper en Onbevlekt Hart van Maria. Deze parochies hadden geen pastoor meer sinds 
het onverwacht overlijden afgelopen februari van pastoor Jos van der Ven. Rijo Mu-
prappallil Joseph is 34 jaar, en is afkomstig uit de deelstaat Kerala in India. Hij is 
priester van het bisdom Kanjirapally. In januari 2013 is hij in zijn thuisbisdom Kanjira-
pally tot priester gewijd. De installatie van Rijo is voorzien op zondag 6 oktober om 
14.00 uur in de H. Antonius van Paduakerk in Blerick. 
 
 
 



 
Het Sacrament van het doopsel ontvingen: 
Lynn Cootjans   wonende in Heerlen 
Angelina van den Ham wonende aan de Slotstraat 
Marly van Iersel   wonende aan de Amstenraderweg 
Tess Kloprogge  wonende aan de Julianastraat 
Guilermo Roozen  wonende in Heerlen 
 
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden. 
 
Wij namen afscheid van: 
Frans Kruissen    90 jaar wonende aan de Wilhelminastraat 
Gusta Cörvers-Schouteten  99 jaar wonende in het Pius-centrum 
Huub Höppener    77 jaar wonende aan de St. Gerlachstraat 
Sien Cörvers-Capelle   97 jaar wonende aan de Pannenberg 
   
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. 
 

Donderdag 1 augustus 
H. Alfonsus Maria de ‘Liguori, 
bisschop en kerkleraar 
19.00 uur  H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken. 
 
Vrijdag 2 augustus 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle dopelingen. 
18.15 uur Kleine St. Jan uitstelling 
en aanbidding Allerheiligste, 
vespers en Rozenkransgebed. 
 
Zaterdag 3 augustus 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Leni Loup-Hoscheid 
 
 
 
 
 
 

Zondag 4 augustus 
18de zondag door het jaar. 
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Tot Heil van de kerk. 
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor:Tot heil van de kerk; de intenties 
van onze parochies; Hein Wittenhorst 
[jrd.]; Leny Meessen-Peerboom; overl. 
ouders Bessems; Enny de Vries-Hamers. 
16.00 uur Kleine St. Jan uitstelling 
en aanbidding Allerheiligste, 
vespers en Rozenkransgebed. 
 
Maandag 5 augustus 
Kerkweiding v.d. Basiliek van Maria 
de Meerdere. 
19.00 uur H. Mis Kleine St Jan, voor: 
alle vormelingen. 
 
 
 
 



Dinsdag 6 augustus 
Gedaanteverandering v.d.Heer. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle eenzamen. 
 
Woensdag 7 augustus 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: May van Diesen. 
 
Donderdag 8 augustus H.Dominicus,  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diakonaat. 
 
Vrijdag 9 augustus 
H. Teresia Benedicta v.h. Kruis 
[Edith Stein] maagd en martelares, 
patrones van Europa. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle dopelingen. 
 
Zaterdag 10 augustus 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Henk Pirson; Leni Loup- Hoscheid; 
Fans Kruissen [6wkd.] 
 
Zondag 11 augustus 
19de zondag door het jaar. 
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle zieken. 
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Chris Manuel [6wkd.]; Martha Daemen 
[6wkd.]; overl. echtg. Bemelmans-
Velraeds [jrd.]; Lieske en Hub Mantelaers 
[jrd.]; Leni Jacobs-Coenders; Enny de 
Vries-Hamers; Jopie Cox-Lendemeyer; uit 
dankbaarhed voor 85e verjaardag. 
 
Maandag 12 augustus 
19.00 uur H. Mis Kleine St Jan, voor: 
alle zieken. 
 
 
 

Dinsdag 13 augustus 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
roepingen tot het priesterschap en het 
diakonaat. 
 
Woensdag 14 augustus 
H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester 
en martelaar 
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 15 augustus 
Maria Tenhemelopneming. (met 
zegening en uitreiking kroetwusj) 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv. 
dameskoor St. Jan, voor: Finy 
Hermans-Otermans; Johannes Gerits; 
Pastoor Hendrik Polman en mej. Juliette 
Huntjens; Piet Peters en Theresia 
Schrijvers, pastoor Jan Peters en Mariet 
Peters-Slangen. 
 
Vrijdag 16 augustus 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan  
 
Zaterdag 17 augustus 
20.30 uur H. Mis Lourdesgrot 
Mariarade met aansluitend 
lichtprocessie. Mmv. Dameskoor 
Mariarade, voor: Gerda Franssen-de 
Bruin [jrd.]. 
 
Zondag 18 augustus 
20ste zondag door het jaar. 
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle eenzamen. 
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv. 
Caeciliakoor, voor: Gusta Cörvers-
Schouteten [6wkd]; Harry Lemmens. 
 
Maandag 19 augustus 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Chistien Kerens-v. Eijs; overl. 
v.d.fam de Jong-Philipsen [jrd.]. 



Dinsdag 20 augustus 
H. Bernardus, abt en kerkleraar. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Jan Janssen 
Woensdag 21 augustus 
H. Pius X, paus. 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan St. 
Jan , voor: Lieske Quaedackers [jrd.]. 
 
Donderdag 22 augustus 
H. Maagd Maria, Koningin. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle dopelingen. 
 
Vrijdag 23 augustus 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken. 
 
Zaterdag 24 augustus 
17.30-18.30 uur Kleine St. Jan 
Biechtgelegenheid. 
19.00 uur  H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Sien Cörvers-Capelle [6wkd]; Hub 
Dautzenberg [1ste jrd.]; Leni Loup 
Hoscheid 
 
Zondag 25 augustus 
21ste zondag door het jaar. 
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Janny Wetzels-Hermelink; Tilly Gerrits-
Klinckhamers[jrd.]. 
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv. 
Dameskoor St. Jan, voor: Lies 
Vankan-v. Heeswijk [verj.]. 
 
Maandag 26 augustus 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: overl. ouders Janssen-Hamers. 
 
 

Dinsdag 27 augustus H. Monica. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diakonaat. 
 
Woensdag 28 augustus 
H. Augustinus, bisschop en 
kerkleraar 
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 29 augustus 
Marteldood H. Johannes de Doper. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle eenzamen. 
 
Vrijdag 30 augustus 
H. Bartolomeüs, apostel 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Lenie v.d. Moolen-Peters [verj.] uit 
dankbaarheid. 
 
Zaterdag 31 augustus 
19.00 uur H. Mis Kleine ST. Jan , 
voor: Huub Höppener [6wkd.]; 
Jeannette Heiligers-Damoiseaux; Peter 
Corstjens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 ) 

Hemelvaart van Maria (Peter Paul Rubens) 



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 de maand augustus; Dat de gezinnen door een leven in gebed 
en liefde steeds worden tot leerscholen van waarachtige menselijke ontwikkeling’. 
 
Geloof en Vriendschap 
Op zondag 25 augustus 10.30 uur uitstapje Heppeneert; H. Mis, lunch en Lof 
 
 
 

Let Op! Kopij voor het blad van september 2019  
vóór dinsdag 21 augustus 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!


