
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dierenzegening zaterdag 5 oktober 
 
Op 4 oktober vieren we jaarlijks Werelddierendag. 
Een dag die gekozen is omdat dit de feestdag is van 
de heilige Franciscus. Een man die er voor koos om 
Jezus radicaal in armoede na te volgen in een tijd 
waarin geld, aanzien en macht al voorop stonden. 
Ook de Kerk wilde hij door zijn voorbeeld vernieu-
wen. Hij preekte tussen de vogels; hij beschermde 
een dorp tegen een wolf en bouwde met Kerstmis 
een levende kerststal met dieren. Door o.a. deze 
voorbeelden wordt hij mede ook als grote dieren-
vriend en beschermer van de natuur gezien.  En dit 
laatste is zeker op dit moment breed in de aandacht. 
We zijn immers allemaal geroepen om goed met het 
milieu waarin we leven om te gaan. 
Op zaterdag 5 oktober, een dag na Werelddierendag 
en aldus ook een dag na de feestdag van de H. 
Franciscus zal om 12.30 uur de jaarlijkse dierenzege-
ning plaatsvinden op het pleintje voor de Kleine St.-Jan. Heeft u een huisdier en wilt u 
het graag laten zegenen? Van harte welkom.  
 

Kledinginzameling 12 oktober 
 

In samenwerking met Stichting Aktie ’68 
houdt de parochiefederatie Hoensbroek 
op zaterdag 12 oktober opnieuw een kle-
dinginzameling. Deze vindt plaats tussen 
11.00 – 13.00 uur bij parochiekantoor De 
Polder. U kunt al uw gebruikte kleding, 
schoeisel, dekens en beddengoed in een 
gesloten plastic zak inleveren. De op-

brengst komt ten goede aan de gehandicapte medemens. Meer informatie kunt u vin-
den op de website: www.stichtingaktie68.nl  
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Concert: Magical Moments 
 
Harmonie St. Caecilia houdt op zaterdag 2 no-
vember haar jaarlijkse galaconcert. Ook dit jaar 
heeft de harmonie weer een uniek programma 
samengesteld dat u meeneemt voor een avond 
vol magische momenten. De harmonie en haar 
gasten zorgen voor een zeer afwisselend pro-
gramma met muziek, zang, beelden en cabaret. 
Zanger en cabaretier Jack Vinders zal op deze 
avond het programma presenteren op zijn eigen 
wijze en de harmonie begeleidt hem bij de uitvoe-
ring van enkele van zijn liedjes. Ook het Ge-
mengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia uit Hoens-
broek zal meewerken aan het mooie programma.  
Het concert vindt plaats in het Corneliushuis in 
Heerlerheide en begint om 19:30 uur. Om ieder-
een de gelegenheid te geven om een mooi plekje 
te zoeken, gaat de zaal om 19:00 uur open. Kaar-
ten kosten 12,50 en zijn verkrijgbaar via de leden van de harmonie of door een mail 
te sturen naar secretaris@harmoniehoensbroek.nl 
 

Wereldmissiedag 
 
Paus Franciscus heeft oktober 2019 uitgeroepen tot Buitengewone Wereldmissie-
maand om stil te staan bij de 100e verjaardag van de Apostolische brief Maximum Il-
lud van paus Benedictus XV. Deze paus heeft hiermee, na de slopende invloed van de 
Eerste Wereldoorlog, niet alleen een impuls aan de katholieke missie gegeven maar is 
ook een heel nieuwe richting ingeslagen. Hij wilde de missie strikt scheiden van alle 
nationale, militaire en koloniale belangen van Europese landen in de toenmalige mis-
siegebieden. Bovendien wilde hij dat juist autochtone priesters, religieuzen en bis-
schoppen ter plaatse de regel en niet meer de uitzondering zouden worden. Dit jaar is 
de opbrengst van de kerkdeurcollecte voor Noordoost-India. Dit gebied is slechts via 
een smalle doorgang verbonden met het centrale gedeelte van India. De vele bevol-
kingsgroepen voelen zich vaak tweederangs-burgers in hun land. Christenen zijn er 
vooral onder de inheemse volken. 
Er zijn een drietal projecten die dit jaar daar ondersteund worden. 
Allereerst zijn er de rondtrekkende zusters franciscanessen die o.a. medische zorg 
verlenen en onderwijs geven in een aantal bergdorpen. De huisbezoeken die de zus-
ters afleggen zijn van groot belang voor het geloofsleven van de dorpsbewoners. 
Vaak kunnen zij vanwege de politieke situatie hun geloof niet of nauwelijks praktise-
ren en verdiepen. Kerkdiensten vinden veelal plaats in andere gebouwen, zoals bij-
voorbeeld een basisschool. 
Ook wordt er dit jaar hulp geboden aan de zusters Salesianen die werkzaam zijn in de 
deelstaat Assam. Het zijn meestal vrouwen die op de theeplantages de theebladeren 
plukken, want zij zijn snelle plukkers. Vaak zijn ze analfabeet en worden ze uitgebuit. 



Door de grote armoede zijn ze makkelijk slachtoffer van mensenhandel en van or-
gaanhandel. De zusters maken de vrouwen en meisjes bewust van de gevaren. Deze 
bewustwording doen ze met behulp van straattheater, waarbij jongeren zelf rollen 
spelen. Ook geven de zusters onderwijs. Van het leren lezen, schrijven en rekenen tot 
het durven opkomen voor je rechten. 
Het laatste project wat dit jaar ondersteund wordt is in de deelstaat Meghalaya. Ook 
daar zijn Touring Sisters actief. Deze zusters behoren tot de Missionary Sisters of 
Mary Help of Christians. Zij bezoeken regelmatig de gezinnen van de mijnwerkers. Het 
werk in de mijnen gebeurt op de meest primitieve manier, zonder enige vorm van vei-
ligheid. Er vallen vaak dodelijke slachtoffers. Nog in december vorig jaar verdronken 
15 jongeren in een mijn toen plotseling water uit een rivier naar binnen drong. On-
danks een grootschalige reddingsoperatie kwam de hulp te laat. Slechts twee licha-
men konden worden geborgen. Toch nemen de arbeiders het risico op de koop toe. 
Alleen zo kunnen zij en hun gezinnen overleven. Maar er vallen niet alleen slachtoffers 
onder mensen. Ook het milieu heeft eronder te lijden en is ernstig vervuild. De mijnen 
vergiftigen rivieren en het 
grondwater met zware metalen. 
Op veel plekken kunnen de in-
woners alleen nog regenwater 
drinken. Ook hier bieden de zus-
ters op allerlei gebied hulp. De 
kerkdeurcollecte vindt dit jaar 
plaats in het weekeinde van 19 
en 20 oktober. Hartelijk dank 
voor uw gift.  
U kunt ook geld overmaken via 
de website www.missio.nl. 
 

Ontstaan rozenkrans 
 
Wel eens afgevraagd waar het rozenkransgebed vandaan komt? De oorsprong van 
het rozenkransgebed moet worden gezocht in de vervanging van het monastieke 
psalmgebed. Daar werden 150 psalmen uit het hoofd geleerd door de monniken. Een 
onmogelijkheid voor het gewone volk. Daarom werden er 150 Onze Vaders gebeden. 
Pas later in de 15e eeuw werd het door een dominicaan: Alanus de Rupe gepromoot 
en definitief in verbinding gebracht met Maria. De 150 Onze Vaders werden Weesge-
groetjes en bij het begin van ieder tientje (5x voor een rozenhoedje) wordt een Onze 
Vader gebeden en een geheim omtrent Jezus of Maria overwogen. Door de ‘Geheimen 
van het Licht toe te voegen (door Paus Johannes Paulus II), kent de gehele rozen-
krans inmiddels 200 Weesgegroetjes en geen vijftien geheimen meer maar twintig. 
De overwinning bij de Slag bij Lepanto op 7 oktober 1571 wordt toegeschreven aan 
het bidden van de rozenkrans door zowel het niet-strijdende volk als de krijgsmacht. 
Na de slag stelde Paus Pius V officieel op 7 oktober een feestdag in als gedachtenis 
van de overwinning op de Ottomanen. Sindsdien geldt de maand oktober als rozen-
kransmaand. 
 



Het Sacrament van het doopsel ontvingen: 
Shaylin Beij  wonende aan de Weustenraedtstraat  
Merijn Smits  wonende aan de Slot Harenlaan 
Gabriëllah Krewinkel wonende aan de Hommerterweg 
Noa Mengelers  wonende in Landgraaf 
 
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden. 
 
Wij namen afscheid van: 
Barbara Van der Vaart-Schrijnemakers 89 jaar wonende in Heerlen 
Annelies Verstraeten   63 jaar wonende aan de Slakkenstraat 
Annie Smeets-Stevens   86 jaar wonende in Valkenburg a/d Geul 
Angela Prevos-Janusch    81 jaar wonende aan de Marktstraat 
Corrij Zohar-Faijaars                                83 jaar wonende aan Schout Franssenplein 
Frits van Zadelhoff   78 jaar wonende in Heerlen  
Joop Cardinaal    77 jaar wonende aan de Roodborststraat 
   
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: 
Jilly Pondaag en Ritchy van den Ven 
 
Mogen zij de aanwezigheid van God in hun huwelijk ervaren. 
 

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. 

Dinsdag 1 oktober 
H. Teresia v.h. Kind Jezus, maagd en 
kerklerares 
PAROCHEBEDEVAART NAAR 
BANNEUX 
GEEN H.Mis in de Kleine St. Jan 
  
Woensdag 2 oktober 
HH. Engelbewaarder 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Anna Uiterdijk. 
 
 
 

Donderdag 3 oktober 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle dopelingen. 
 
Vrijdag 4 oktober 
H. Franciscus van Assisi 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Mia Otten-Offermans; Lucie Weyers-
Peskens. 
  
Zaterdag 5 oktober 
12.30 uur Dierenzegening Kleine St. 
Jan 
19.00 uur H.Mis  kleine  St. Jan , 
voor: Jeannette Heiligers-Damoiseaux 
[jrd.]; pastoor Jan Peters [jrd.]; Leny 
Starreveld. 



 
Zondag 6 oktober 
27ste zondag door het jaar 
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
tot Heil van de kerk; Johannes Gerits 
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan mmv. 
Caeciliakoor , voor: tot heil van de 
kerk; de intenties van onze parochies; 
Barbara v.d. Vaart-Schrijnenmakers 
[6wkd.]; Mia Porankiewicz-Hermes [1ste 
jrd]; Leny Meessen-Peerboom; Gerard-
Leijtens; Lenie Jacobs-Coenders; dhr. W. 
Klaassen [verj.]; Lieske Van Kan-Van 
Heeswijk; Henk Ghijsen; Hub Kleintjens 
[jrd.]; Frans Kruissen; Jacques Rompen 
en Marlies; Antoon Houbiers. 
16.00 uur Kleine St. Jan uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste 
en vespers. 
 
Maandag 7 oktober 
Heilige Maagd Maria van de 
Rozenkrans 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan , 
voor: alle vormelingen.  
 
Dinsdag 8 oktober 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle eenzamen. 
 
Woensdag 9 oktober 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Mia Op de Beke-Daemen; Anny 
Bisschops-Haagmans. 
 
Donderdag 10 oktober 
H. Maagd Maria, Sterre der Zee 
9.30 uur H.Mis  Grote St. Jan, voor: 
allen die werkzaam zijn in de zorg. 
 
Vrijdag 11 oktober 
H. Johannes XXIII 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: Lucie Weyers-Perkens. 

  
Zaterdag 12 oktober 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Mia Op de Beke-Daemen; Leny 
Starreveld; Hub Höppener 
 
Zondag 13 oktober 
28ste zondag door het jaar 
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:  
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv. 
De Zanglijsters , voor: Tiny Leeraert-
Pappers [jrd.]; Hein Wittenhorst [jrd.]; 
ouders Jennes-Haartmans en fam.; Jopie 
Cox-Lendemeijer; Rob Gelauff; ouders 
Zopf- v.d. Berg [jrd.]; Antoon Houbiers. 
Dhr. en mevr. Laven b.g.v. hun 60 
jarig huwelijk uit dankbaarheid; 
 
Maandag 14 oktober 
19.00 uur H. Mis Kleine Sint Jan, 
voor: alle vormelingen. 
 
Dinsdag 15 oktober   
H. Teresia van Jezus, mgd. en kerl.                                                                                        
19.00 uur H.Mis  Klein  St. Jan, voor: 
alle zieken. 
 
Woensdag 16 oktober 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
mevr. de Jong en fam. de Jong-
Dammers; Sjef Janssen[jrd.]. 
    
Donderdag  17 oktober 
H. Ignatius van Antiochië, bisschop 
en martelaar 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: alle vormelingen. 
  
Vrijdag 18 oktober 
H. Lucas, evangelist 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Piet Peters en Theresia Schrijvers; 
pastoor Jan Peters en Mariet Slangen-
Peters; Lucie Weyers-Perkens. 



 
Zaterdag 19 oktober 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan , 
voor: alle zieken. 
 
Zondag 20 oktober 
29ste zondag door het jaar 
9.30 uur H. Mis Grote St. Jan , voor:  
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv. 
St. Jozefkoor , voor: Annelies 
Verstraeten [6wkd.]; Enny de Vries-
Hamers; Frans Kruissen; Geert Tabak 
[jrd.]; overl. ouders Offermans-Kusters 
en kinderen; Antoon Houbiers 
 
Maandag 21 oktober 
09.00 uur (ivm kermis): H. Mis Kleine 
St. Jan, voor: alle vormelingen. 
 
Dinsdag 22 oktober 
H. Johannes Paulus II, paus 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diakonaat. 
 
Woensdag 23 oktober 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur  H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Petra Heerings-Rewinkel [verj.]; 
Anny Bisschops-Haagmans. 
 
Donderdag 24 oktober 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan , 
voor: Jacques Naebers [jrd.]. 
 
Vrijdag 25 oktober 
Verjaardag wijding van alle kerken 
waarvan de wijdingsdatum niet 
bekend is 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Lucie Weyers-Peskens; Jos Latten-
Kelderman (verj) 
 
 
 

 
Zaterdag 26 oktober 
17.30-18.30 uur Kleine St. Jan 
Biechtgelegenheid. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Henk Pirson; Lia Gijbels-Le Blanc; 
Miny Pieters-Savelberg; Jopie Cox-
Lendemeijer; ouders Johan en Annie 
Bindels-van Megen. 
 
Zondag 27 oktober 
30ste 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. 
Vocaal Ensemble Parkstad  , voor: 
Chris Manuël; Rika Römers-Pollaerts; 
ouders Dols-Schoonbroodt; Antoon 
Houbiers; Theo Owsianny (8e jrd) 
 
Maandag 28 oktober 
HH. Simon en Judas, apostelen 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle communicantjes. 
 
Dinsdag 29 oktober 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle die werkzaam zijn in de zorg. 
 
Woensdag 30 oktober 
B. Roe Z. Maria Theresa van de 
Heilig Jozef, maagd 
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 31 oktober 
19.00 uur  H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle vormelingen. 
 
 
 
 
 



 
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 
de lekengelovigen hun eigen zending mogen vervullen door hun creativiteit in dienst 
te stellen van de uitdagingen waarvoor de huidige wereld zich gesteld ziet’. 
 
Geloof en Vriendschap 
Zondag 27 oktober 14.00 uur H. Mis Grote St. Jan, daarna bijeenkomst in De Vlieger. 
 
 

Let Op! Kopij voor het blad van september 2019  
vóór dinsdag 22 oktober 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!


