
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkproeverij 28 en 29 september 
 

 
We zijn wel vaak gastvrij als kerk, maar zijn we ook echt uitnodigend? Kerkproeverij is 
gebaseerd op het Engelse Back to Church Sunday. Dit is een initiatief van Michael 
Harvey dat inmiddels wereldwijd succes heeft. Kerkproeverij vormt dé gelegenheid 
om iemand die je kent persoonlijk uit te nodigen om naar de kerk te gaan voor een 
viering, om zo geheel vrijblijvend te proeven aan het geloof. Dit kunnen mensen zijn 
in je omgeving die al een poos niet meer in de kerk zijn geweest, of die weinig met 
het geloof (denken te) hebben. Het daagt de kerk ook uit om eens stil te staan bij hoe 
de viering overkomt voor gasten. Ook als je als gelovige zelf misschien even niet zo-
veel meer hebt met 'de kerk', kan Kerkproeverij juist een aanleiding zijn om je te laten 
verrassen. Door mede-gelovigen, door te bezinnen op wat geloof betekent voor jou, 
door jezelf uit te dagen om (toch) iemand uit te nodigen, door biddend het gesprek 
aan te gaan. Met de ander, met jezelf, met God. Met deze landelijke campagne van 
Kerkproeverij wordt er een verbinding gelegd tussen de kerken. In 2018 vond met 
succes de tweede editie van Kerkproeverij plaats. Honderden kerken participeerden 
en deden een uitnodiging aan mensen in hun omgeving. Natuurlijk gaan we daarom 
opnieuw een Kerkproeverij organiseren, en wel in de weekend van 28 en 29 septem-
ber 2019. De initiatiefnemers willen met Kerkproeverij een beweging in gang te zetten 
waarin een cultuur van uitnodigen centraal staat. Wij als parochiefederatie zullen – 
net als vorig jaar – ook dit jaar hieraan deelnemen. Wij nodigen iedere kerkgaande 
parochiaan uit om iemand uit uw omgeving mee te nemen naar een viering in dit 
weekeinde. Zo laten wij zien wat en waarom wij vieren. En zegt men op de uitnodi-
ging ‘nee’, dan heeft u in ieder geval een uitnodiging gedaan en dat is alleen al waar-
devol! 
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Bedevaart Banneux dinsdag 1 oktober 
 
Zoals u ook al in het vorige parochieblad kon lezen gaan wij dit jaar op dinsdag 1 ok-
tober op bedevaart naar Banneux. We mogen daar tezamen de heilige Mis vieren, 
deelnemen aan een gezamenlijke maaltijd, de kruisweg lopen en aanwezig zijn bij het 
lof met de ziekenzegen. Daarnaast is er voldoende tijd voor persoonlijk gebed, een 
kopje koffie of een winkeltje bezoeken. U kunt zich laten inschrijven op het parochie-
kantoor (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 drie-
gangen-maaltijd gebruik wilt nemen kost het € 35,-. Tevens kunt u op het opgavefor-
mulier aangeven vanaf welke plek vanuit Hoensbroek u op de bus wilt stappen. 
 
Lezing ‘Leven in de Goddelijke wil Zondag 22 september’ 
 
Goedele de Maeyer uit België zal 
een zeer interessante lezing hou-
den over hoe te leven in de Godde-
lijke wil. De mysticus Luisa Pic-
carreta (kandidaat zalige) uit Italië 
heeft in opdracht van Jezus en Ma-
ria alles opgeschreven wat aan 
haar geopenbaard werd. Deze bij-
zondere vrouw leidde een gewoon 
leven dat toch buitengewoon was.  
Op eenvoudige wijze zal u worden 
uitgelegd hoe we kunnen leven zo-
als God het bedoeld heeft. Het is 
een manier van leven, en als we deze weg volgen, zal Jezus ons een zeer bijzondere 
genade schenken. Bovendien beloofde Jezus dat dit onderricht dat Hij aan Luisa had 
gegeven, ten goede komt niet alleen aan uzelf, maar aan iedereen. Ook al heeft men 
er hier nog niet veel over gehoord, toch zijn haar boeken over de gehele wereld ver-
spreid, en zelfs haar biografie is reeds uitgegeven door het Vaticaan. Bent u geïnte-
resseerd? Zondag 22 september om 14:00 Cultuurhuis Landgraaf , Veldstraat 21. Voor 
informatie kunt u bellen met nummer 06-22951332 of de website https://luis-
apiccarreta-goddelijkewil.org/ bezoeken. 
 

H. Mis bij de Lourdesgrot op zondag 15 september 
 
Op zaterdag 17 augustus was er een heilige Mis en lichtprocessie bij de Lourdesgrot 
in Mariarade. De gehele dag was het dreigend weer en regenachtig. In de avond werd 
het echter droog en daardoor was er een mooie heilige Mis met aansluitend een 
prachtige en sfeervolle lichtprocessie, al ging menig kaarsje wel door de wind uit.  
Op 15 september zal er wederom een heilige Mis zijn bij de grot, omdat op deze dag 
ook het buurtfeest van Mariarade wordt gehouden. De heilige Mis begint om 9.30 uur 
bij de Lourdesgrot. Een ieder wordt natuurlijk van harte uitgenodigd om deel te 



nemen aan deze heilige Mis. Hierdoor komt de reguliere heilige Mis van 9.30 uur in de 
Kleine St. - Jan op deze zondagochtend te vervallen.   
 
 

Bisschop van en tot Hoensbroeck herbegraven 
 
Hoensbroek heette aanvankelijk Broek of 
Broich, hetgeen 'moeras' betekent. (De Lim-
burgse aanduiding Gebrook betekent niets an-
ders dan 'het moeras'). In 1388 werd het afge-
scheiden van Heerlen en geschonken aan rid-
der Herman Hoen, wiens familie van dan af 
Hoen van den Broeck, later Van Hoensbroeck 
zou heten en één van de aanzienlijkste adel-
lijke families in Limburg werd. Deze Herman 
Hoen bouwde vervolgens het kasteel, dat nu 
Kasteel Hoensbroek heet en was er de eerste 
bewoner van. Filips Damiaan Lodewijk graaf 
van en tot Hoensbroeck (Roermond, 24 febru-
ari 1724 - 17 april 1793) was de dertiende bis-
schop van Roermond, van 1775 tot zijn dood 
en komt voort uit dit adellijk geslacht. Hij resi-
deerde op kasteel Hillenraad te Swalmen. Hij 
was een spraakmakend persoon, groot levens-
genieter, zachtaardig van karakter en groot muziekliefhebber.  
Op 1 november 1771 werd Hoensbroeck tot priester gewijd. Op 29 mei 1775 werd hij 
benoemd tot bisschop van Roermond; zijn bisschopswijding vond plaats op 2 juli 
1775. Hoensbroeck was een zwaarlijvige man en vol van medelijden met alle noodlij-
denden. Voor zijn bisdom was hem niets te veel. Het volk en de geestelijkheid eerden 
hem als groot weldoener en vader.  
In 1792 vielen revolutionaire troepen van Frankrijk het bisdom binnen en belegerden 
kasteel Hillenraad. De bisschop had zich toen in zijn geheime kamer verborgen. Hoe 
goed de Franse soldaten naar hem zochten, ze vonden de bisschop niet. Een Franse 
generaal kwam op het idee om 's avonds als het donker was alle kamers in het kas-
teel te verlichten. De kamer die dan niet verlicht was, moest de geheime kamer zijn. 
Maar bisschop Hoensbroeck werd gewaarschuwd en hij zette die avond ook een kaars 
voor het raam waardoor de geheime kamer alsnog niet ontdekt werd.  
Hoensbroeck overleed op 69-jarige leeftijd. Op last van het Oostenrijkse bestuur kon 
de bisschop niet worden begraven in Roermond. Twee kapelaans en een koster heb-
ben hem destijds begraven in de Sint Martinuskerk te Venlo. Op 5 november 2018 
werd zijn graf geopend voor restoratiewerkzaamheden. Hierbij is de grafsteen geres-
taureerd en het stoffelijk overschot geconserveerd. Vervolgens is de bisschop onlangs 
op zaterdag 17 augustus 2019 in een pontificale requiemviering, met als hoofdcele-
brant Monseigneur Harrie Smeets, opnieuw begraven in de kerk aldaar. 
Artikel gedeeltelijk uit Wikipedia 
 



Het Sacrament van het doopsel ontvingen: 
Fiora Loomans   wonende in Heerlen 
Jordynn Geerlings  wonende aan de Kastanjelaan 
Charlie Ubaghs   wonende in Brunssum 
Noah van den Berg  wonende aan de Hoofdstraat 
Jayvana Hanssen  wonende aan de Heuvelstraat 
Mayla Lataster   wonende aan de Mgr. Drehmannstraat 
 
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden. 
 
 
Wij namen afscheid van: 
Leny Starreveld   88 jaar wonende in Amstenrade 
Math L’Ortye   66 jaar wonende in Amstenrade 
Antoon Houbiers   86 jaar wonende in Bunde 
Annie Bisschops-Haagmans 84 jaar wonende aan de Pastoor Schleidenstraat 
Lucie Wijers-Peskens  85 jaar wonende aan de Pastoor Schleidenstraat 
Annie Olynietsak-Hendriks 93 jaar wonende in 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. 
 
 
 

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. 

Zondag 1 september 
22STE  zondag door het jaar 
9.30 uur H.Mis  Klein St. Jan, voor: 
tot Heil van de kerk;  
11.00 uur H. Mis, Grote St. Jan 
mmv.Dameskoor Mariarade  , voor: 
tot Heil van de kerk ; intenties van onze 
parochies; overl. ouders Jacobs-
Jeurissen; Leny Meessen-Peerboom; 
Jacques Naebers [jrd.] en Riet Naebers-
Lendfers; Lenie Jacobs-Coenders; Jan 
Thissen; overl ouders Mertens-van 
Eyseren [jrd.]; overl. ouders Diederen-
Habets [jrd.]. 
16.00 uur Kleine St. Jan uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste 
Sacrament en vespers. 
  
 

Maandag 2 september 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan , 
voor: alle zieken. 
  
Dinsdag 3 september 
Verjaardag wijding v.d. Kathedraal 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle eenzamen. 
 
Woensdag 4 september 
H. Gregorius de Grote, paus 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 vormelingen. 
 
 



Donderdag 5 september 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diakonaat. 
 
Vrijdag 6 september 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: allen die werkzaam zijn in de 
zorg. 
  
Zaterdag 7 september 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,  
voor: Mariet Peters-Slangen[jrd.]; Mia 
Otten-Offermans. 
 
Zondag 8 september 
23ste  zondag door het jaar 
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Johannes Gerits; Hub Vliegen [jrd.] 
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan 
mmv.de Zanglijsters , voor: Karin 
Moonen {jrd.]; overl. fam. Moonen-
Vincken; Jos Moonen [jrd];  Trees 
Martens-Moonen [jrd.]; Marionette 
Moonen; Arie Kennis; Jopie Cox-
Lendemeijer. 
 
Maandag 9 september 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diakonaat. 
 
Dinsdag 10 september                                                                                 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: alle dopelingen. 
 
Woensdag 11 september 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,   
voor: Anny Bisschops-Haagmans. 
    
Donderdag  12 september 
De Heilige naam van Maria 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken. 

Vrijdag 13 september 
H. Johannes Chrysostomus, bis-
schop en kerkl. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,  
voor: Math Driessen. 
 
Zaterdag 14 september 
14:00 uur Kleine St. Jan: 
Huwelijksviering Ritchy van de Ven en 
Jilly Pondaag 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Louis en Gertruda Rödiger-Zegers 
[jrd.]. 
 
Zondag 15 september 
24ste zondag door het jaar 
9.30 uur H. Mis Lourdesgrot 
Mariarade met volkszang , voor: alle 
eenzamen. 
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv. 
St. Jozefkoor, voor: Math L’Ortye 
[6wkd.]; Lenie Starreveld [6wkd.]; overl. 
oud. Sjang en Johanna Dirks en 
familieleden; Leentje van den Enden-
Dierx; Elly Starmans-Bruls [1ste jrd.]; Hub 
Custers [verj.] en ouders Moonen- 
Toulouse [jrd.]; Rob Gelauff 
 
Maandag 16 september 
HH. Cornelius, paus en Cyprianus, 
bisschop,martelaaen 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diakonaat. 
 
Dinsdag 17 september 
H. Lambertus, bisschop en 
martelaar 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle vormelingen. 
 
Woensdag 18 september 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle eenzamen. 



Donderdag 19 september 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Gijsbertha Langeslag. 
 
Vrijdag 20 september 
HH. Andreas Kim Taegón, priester 
en Paulus Chóng Hasang en 
gezellen, martelaren 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Piet Peters en Theresia Peters-
Schrijvers; pastoor Jan Peters; Mariet 
Peters-Slangen. Dhr. Linssen [jrd]. 
 
Zaterdag 21 september 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Annie Olynietsak [6 wkd]; Jan 
Slangen; Jopie Cox-Lendemeijer. 
 
Zondag 22 september 
25ste  zondag door het jaar 
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan,  
voor: .fam. v. Dun Suler en fam. 
Verhooren-Schmeits 
11.00 uur H. Mis  Grote St. Jan met 
volkszang , voor: Cilly van Zundert-
Bisschops; Enny de Vries-Hamers [1ste 
jrd.]. 
 
Maandag 23 september 
H. Pius van Pietrelcina, priester 
[Pater Pio] 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Brian Rossen [verjd]. 
 
Dinsdag 24 september 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle communicantjes. 

Woensdag 25 september 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Anny Bisschops-Haagmans. 
 
Donderdag 26 september 
19.00 uur  H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken. 
 
Vrijdag 27 september 
H. Vincentius de Paul, priester 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Mientje Wetzels-Snackers. 
. 
Zaterdag 28 september 
17.30-18.30 uur Kleine St. Jan 
Biechtgelegenheid. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: allen die werkzaam zijn in de zorg. 
 
Zondag 29 september 
26ste  zondag door het jaar 
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Janny Wetzels-Hermelink. 
11.00 uur H. Mis Grote St Jan mmv. 
Schola, voor: Antoon Houbiers [6wkd.]; 
Sophie Geelen-Reinink [4de jrd.]; Piet 
Nevels [jrd.] en overl. oud. Nevels-
Pijpers; Jan Thissen; Henk Ghijsen; Rika 
Römers-Pollaerts 
 
Maandag 30 september 
H. Hiëronymus, priester en kerkl. 
19.00 uur H. Mis Kleine St Jan,  
voor: alle vormelingen.

 

  
St. Johannes evangelist op Patmos (van Sandro Botticelli 1445-1510) 



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 september ; Dat 
politici, wetenschapsmensen en economen samenwerken ter bescherming van zeeën 
en oceanen. 
 
Geloof en Vriendschap 
Op zondag 22 september 14.00 uur H. Mis Grote St. Jan  
 
 

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!


