
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezoek bisschop aan dekenaat Heerlen 
 
De bisschop zal binnen het kader van zijn be-
zoeken aan alle dekenaten van het bisdom het 
dekenaat Heerlen bezoeken van vrijdag 22 t/m 
zondag 24 november. Bijna alle dekenaten zijn 
nu bezocht door de bisschop en Heerlen is nu 
als één na laatste aan de beurt. 
De bedoeling is dat de bisschop een indruk 
krijgt van ons dekenaat en hieromheen is dan 
ook een programma samengesteld. Op vrijdag-
ochtend 22 november zal hij na ontvangst door 
het dekenaal bestuur een ontmoeting hebben 
met vertegenwoordigers van alle diaconale 
groepen van het dekenaat en de burgemeesters 
van de verschillende gemeentes die liggen bin-
nen het dekenaat (Heerlen, Voerendaal en 
Brunssum). Ook een afvaardiging van de Paus-
Franciscusgroep Hoensbroek zal hierbij aanwe-
zig zijn. In de middag zal hij naar Mondriaan 
gaan en viert hij in Wijerode de heilige Mis. 
Aansluitend heeft hij een maaltijd met de ge-
loofsgroep hier in Hoensbroek. In de avonduren heeft hij een ontmoeting met alle 
kerkbestuursleden van het dekenaat.  
Zaterdagmorgen celebreert hij de heilige Mis in de Theresiakapel in Heerlen. Rond de 
middag is hij aanwezig in de Andreasparochie in Heerlen voor een ontmoeting om 
daarna naar het kinderwerk van de blauwe zusters in Brunssum te gaan. 
Het avondeten gebeurt in Brunssum tezamen met vluchtelingen. In de avond gaat hij 
naar de voormalige kerk in Kunrade die een herbestemming heeft gekregen om 
daarna in Voerendaal de dekenale Vormelingendag te bezoeken. 
Zondag viert hij om 11.15 uur de heilige Mis in de Corneliuskerk te Heerlerheide als 
afsluiting van het Corneliusjaar. Ieder is uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Na 
de Mis is een bijeenkomst met alle kerkgangers in zorgcentrum Ter Eyck. 
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In Café Pelt wordt hij daarna voor het radioprogramma Noa de Mes geïnterviewd. 
Om 17.00 uur bidt hij de vespers in de H. Franciscuskerk aan de Laanderstraat te 
Heerlen (iedereen is ook hier welkom), om daarna nog een afsluitend samenzijn te 
hebben met de priesters en diakens van het dekenaat.  
 

Eerste gezinsviering van het nieuwe schooljaar 
 
Op 11 november viert de Kerk het feest van de H. Martinus, ook wel Sint Maarten in 
de volksmond genoemd. Als Romeins soldaat deelde hij zijn mantel met een arme be-
delaar en deze goede daad betekende de omkeer in zijn leven. Hij liet zich dopen en 
werd later zelfs bisschop. Op vrijdag 15 november zullen we daarom in de Grote St.- 
Jan om 18.30 de eerste gezinsviering van het nieuwe schooljaar houden, alwaar met 
name de kinderen die dit schooljaar de Eerste heilige Communie mogen ontvangen 
uitgenodigd zijn. We zullen op deze avond in een korte gebedsdienst (geen heilige 
Mis) vooral stilstaan bij het leven van de heilige Martinus. Aansluitend aan de gebeds-
dienst zal er een Sint Maartensstoet zijn met lampionnen waarbij we de mensen in het 
Piuszorgcentrum kort zullen bezoeken. De stoet zal eindigen op de parkeerplaats van 
het parochiekantoor De Polder, alwaar de scouting een Sint-Maartensvuur gemaakt 
heeft en waar een beker warme chocolademelk met speculaas op alle deelnemers 
wacht. De heilige Mis zal op deze dag worden verplaatst naar de ochtenduren om 
9.00 uur in de Kleine St.- Jan. 
 

Allerzielen 
 
Als ouders hun kindje willen laten do-
pen vertellen ze vaak dat ze de ge-
boorte van hun kindje als een wonder 
hebben ervaren. Ze zien een stuk van 
het geheim van het leven en beseffen 
dan maar al te vaak dat het leven 
meer is. Je zou kunnen zeggen: ze 
ervaren op zo’n moment heel vaak 
God in hun leven. Na de pijnlijke mo-
menten van de geboorte ligt daar het 
nieuwe leven in je armen. Dit geheim 
van het pasgeborene dat huilt en 
ademt en je aankijkt. Het wonder van het leven. Een geheim dat ons te boven gaat. 
Het klinkt misschien vreemd, maar bij een sterfbed kun je een dergelijke ervaring ook 
hebben. Het zijn heel bijzondere momenten, ja misschien zelfs wonderlijke, als je aan 
een sterfbed zit. Momenten van gedeelde herinneringen, momenten van eerbiedige 
rust. Momenten waarbij je, net als bij de geboorte, geconfronteerd wordt met het ge-
heim van de mens. De momenten worden heel intens beleefd en vragen waar je an-
ders achteloos aan voorbij kunt gaan, komen dan in je op: wat zijn wij als mens? 
Waar komen we vandaan en waar gaan we naar toe? Wat is de bedoeling van het le-
ven, van het lijden en de dood? En waar is God bij dit alles? 



Iedere keer als we een dierbare verliezen is dat heel ingrijpend. We worden, of we 
het willen of niet, geconfronteerd met het grote mysterie van leven en dood. Je er-
vaart bij een sterven dat de liefde niet verdwijnt. De liefde die blijft en daarom alleen 
is de liefde eeuwig. In de dood, zoals bij een geboorte, wordt het wonder van het le-
ven zichtbaar. God wordt daarin zichtbaar, omdat Hij daarin aanwezig is. God is bij 
ons bij lijden en dood. Hij is bij ons als we sterven. Hij is bij ons verdriet aanwezig. Hij 
is in zijn Zoon juist de Verlosser. Degene die ons door het lijden en de dood heen-
voert en ons geboren laat worden tot nieuw en eeuwig leven. 
Op zaterdag 2 november zullen we om 19.00 uur in de Grote St.-Jan een Requiemmis 
opdragen voor alle onze dierbare overledenen en op zondag 3 november zal het Aller-
zielenlof om 15.00 uur zijn in de Grote St.-Jan. We zullen dan ook de namen noemen 
van de overledenen van het afgelopen jaar en voor hen en al onze dierbaren kaarsje 
aanmaken. Aansluitend gaan we naar de kerkhoven om de graven te zegenen. 
 

Kerstdiner Hoensbroek 2019 
 
Voor de tweede keer organiseert de Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek een kerst-
diner voor mensen die eenzaam zijn en/of weinig te besteden hebben. Het diner vindt 
plaats in BMV Auvermoer (nieuwe schoolgebouw Wonderwijs) op Eerste Kerstdag van 
16.00 – 20.30 uur. Er zal een verassingsdiner zijn met een kleinigheidje voor de vol-
wassenen en een cadeautje voor de kinderen. Wilt u zelf hierheen of kent u mensen 
voor wie dit diner zou kunnen zijn? Opgave kan tot 20 november via:  
versteeganny@gmail.com of anders telefonisch na 18.00 uur: 06 - 43 70 76 75. 
Gaarne bij opgave naam, adres en geboortedatum vermelden en eventuele allergieën 
of dieetwensen. Als er kinderen worden opgegeven mag u ook een suggestie doen 
voor een cadeautje (maximaal € 20,-). Zo kan de aanwezige kerstman geholpen wor-
den om het kinderen een passend cadeautje te geven. Ook Pastoor van Dijck is bij 
het diner aanwezig en zal een kerstgedachte uitspreken.  
 

Alvast noteren in uw agenda: Kerstconcert door 
Gem. Kerk. Zangkoor St.-Ceacilia en Breuker Mannenkoor 

 
Zaterdag 7 december om 19.30 uur is het jaarlijkse Kerstconcert in Hoensbroek. 
Dit jaar zal dit concert vroeger en elders plaatsvinden dan normaliter en wel in  
Partycentrum Amicitia aan de Markt in Hoensbroek. 
Deelnemende koren dit jaar zijn: Breuker Mannenkoor en Caeciliakoor, beiden uit 
Hoensbroek. Het Breuker Mannenkoor en Caeciliakoor zijn altijd de vaste gasten.  
Tevens zullen optreden: de zangeressen Iris en Karlijn van der Stelt.           . 
Begeleidend pianist BMK: Wim Eggen en Caeciliakoor: Ed Coenen. 
De presentatie is, zoals altijd, in handen van July Vijgen, die tevens een Kerstverhaal 
zal voordragen 
Ook dit jaar zal het -gezien de deelnemende koren en zangeressen- weer een mooi en 
vooral afwisselend programma worden.  
Van harte bent u uitgenodigd. Vanaf 19.00 uur is de zaal geopend. Gratis entree; een 
vrije gave is natuurlijk welkom. 
 



Het Sacrament van het doopsel ontvingen: 
Nine Mengelers  wonende aan de Julianastraat 
Isabelle Moonen  wonende in Rotterdam 
Sean Lahaije  wonende in Oirsbeek 
Siem Gommars  wonende in Driel 
 
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden. 
 
Wij namen afscheid van: 
Mientje Cox-Leblanc  88 jaar wonende aan de Middelste Wehr 
Wiel Hollanders   78 jaar wonende in Brunssum 
Paul Baggen   87 jaar wonende in Heerlen 
Jeannette Hermens-Boshouwers 89 jaar wonende in Best 
   
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. 

Vrijdag 1 november Allerheiligen 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan 
mmv. Caeciliakoor, voor:  
Jan Slangen; overl. ouders Smit en 
Oehlen, echtp. Wouters-Smit, Frans 
Oehlen, Elly Oehlen; Mia Hoens; Piet 
Peters en Theresia Schijvers, Pastoor 
Jan Peters, Mariet Peters-Slangen; 
Caroline v.d. Broek-Knibbeler; ouders 
Kusters-Palmen; Hanneke en Corry 
Peters; Cora van Velzen [jrd.]; 
Johannes Gerits; mevr de Jong en 
levenden en overledenen van de fam. 
de Jong-Dammers; echtp. Vrancken-
Smeets; Lucie Weyers-Perkens [jrd.]; 
Joke Kusters-Stijffs en overl. fam. 
 
Zaterdag 2 november Allerzielen 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan mmv. 
Dameskoor St. Jan/ Mariarade, 
voor: Fien Leijten-Diederen; overl. 
ouders Maas-Bartels en fam.; Frans en 
Gregor v.d. Brand en Toos v.d.Brand-
Mikelj; Huub Höppener; Miep Langeslag-
Arts en ouders en schoonouders. 

Zondag 3 november 
09.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Tot Heil van de kerk; fam. v. Dun-Suler 
en fam. Verhooren-Schmeits; Uit 
dankbaarheid; Martha van Kessel-Marx. 
 
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan mmv. 
Dameskoor Mariarade , voor: tot heil 
van de kerk; de intenties van onze 
parochies; Corry Zohar-Fayaars [ 6wkd]; 
Frits van Zadelhoff [6wkd.]; Leny 
Meessen-Peerboom; Ouders L’Ortye-
Peters; Math L’Ortye; Enny de Vries-
Hamers; Leny Starreveld; Frans Kruissen; 
Theo Owsianny; ouders Owsianny-
Fafarek; ouders Zinken-Starmans; 
Ouders Hollanders-Diris; Hub Custers; 
May en Elly Starmans-Bruls. 
 
15.00 uur Grote St. Jan, 
Allerzielenlof: met aansluitend 
zegening van de graven op de 
Hoensbroekse kerkhoven. 
 
 



Maandag 4 november 
H. Carolus Borromeus 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle zieken. 
 
Dinsdag 5 november 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Mia Otten-Offermans. 
 
Woensdag 6 november 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: uit-
stelling en aanbidding van het Aller-
heiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: Anny Bisschops-Haagmans. 
 
Donderdag 7 november 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: alle communicantjes. 
  
Vrijdag 8 november 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle die werkzaam zijn in de zorg. 
  
Zaterdag 9 november 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: allen die werkzaam zijn in de zorg.                                                                                                       
 
Zondag 10 november 
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Ouders Cremers-Corwener [jrd.] en 
overl. fam.; Ouders Custers-Bouwens en 
fam. 
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan mmv. 
De Zanglijsters  , voor: ; Joop 
Cardinaal [6wkd.]; Lenie v.d. Moolen-
Peters [7de jrd.]; dhr. Gerard Leijtens; 
mevr. Jopie Cox- Lendemeyer; Rob 
Gelauff; Frans Kruissen. 
 
Maandag 11 november 
9.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
roepingen tot het Priesterschap en het 
Diakonaat. 
  
 
 

Dinsdag 12 november 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle eenzamen. 
  
Woensdag 13 november 
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 14 november 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
roepingen tot het Priesterschap en het 
Diakonaat. 
 
Vrijdag 15 november 
9.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle die werkzaam zijn in de zorg. 
18.30 uur Grote St. Jan: 
Gezinsviering St. Maarten met alle 
comunicantjes. (Geen H.Mis) 
  
Zaterdag 16 november 
19.00 uur H.Mis  kleine  St. Jan , 
voor: Wiel Hollanders [6wkd.]; Truus 
v.d. Boogaard-Mevissen; Brian Rossen 
[jrd.]; mevr. Jopie Cox-Lendemeyer. 
  
Zondag 17 november 
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Johannes Gerits. 
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan mmv. 
St. Jozefkoor ,voor: Huub Geelen 
[jrd.]; mevr. Martha Daemen; Anny 
v.d.Visser-v.d. Laarschot [3de jrd.]; Frits 
van Zadelhoff. 
  
Maandag 18 november 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Gerrit Zwakhalen. 
  
Dinsdag 19 november 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle eenzamen. 
 
 



Woensdag 20 november 
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; Jan van 
Krevel [7de jrd.] 
  
Donderdag 21 november 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken. 
 
Vrijdag 22 november 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het 
priesterschapen het diakonaat. 
  
Zaterdag 23 november 
17.30 uur tot 18.30 uur 
Biechtgelegenheid Kleine St. Jan. 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan mmv. 
Caeciliakoor, voor: Fien Pieters-
Sommers; John en Carin Vermeulen. 
 
Zondag 24 november 
Hoogfeest van Christus Koning van 
het Heelal 
09.00 uur H.Mis  kleine  St. Jan 
11:00 uur H.Mis Grote St. Jan mmv. 
Harmonie st. Caecilia, voor:  
Jacques Naebers [1e jrd]; Janny Wetzels-
Hermelink [1e jrd.]; Ouders L’Ortye-
Peters; Els en Gerard Boonen-v.d. 
Sterren, Sophie en Joep Vijgen, Charles 
v.d. Sterren; Rika Römers-Pollaerts; Leny 
Starreveld; Thijs Knibbeler [verj.];  
Harry Lemmens [jrd.]. 
 

Maandag 25 november 
19.00 uur H. Mis Kleine Sint Jan, 
voor: alle zieken. 
 
Dinsdag 26 november                                                                                                          
19.00 uur H.Mis  Kleine  St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diakonaat. 
 
Woensdag 27 november 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Anny Bisschops-Haagmans. 
    
Donderdag 28 november 
9.30 uur H.Mis  Kleine St. Jan, voor: 
allen die werkzaam zijn in de zorg. 
 
Vrijdag 29 november 
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Anna Uiterdijk. 
 
Zaterdag 30 november 
19.00 uur H. Mis v/d Eerste zondag 
van de Advent, Grote St. Jan.  
Gezinsmis, voor: overl.ouders Hubert 
en Maria Kusters-Palmen en levenden en 
overledenen familieleden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zondag 1 december: Eerste zondag van de Advent 



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 
in het Midden-Oosten,  waar verschillende religieuze gemeenschappen samenleven, 
een geest ontstaat van dialoog, ontmoeting en verzoening’. 
 
Geloof en Vriendschap 
Op zondag 24 november om 14.00 uur H. Mis Grote St. Jan/ De vlieger/ Sinterklaas. 
 

Let Op! Kopij voor het blad van december 2019  
vóór dinsdag 19 november 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………………. Schoolstraat 5, 6336 AN Hulsberg 
  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!


