
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paus Franciscusgroep Hoensbroek 

 
Dit najaar zijn de statuten van de Pausfranciscusgroep Hoensbroek ondertekend en 
staat deze stichting officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Tevens heeft 
deze stichting van de belastingdienst het predicaat ‘ANBI-stichting’ gekregen. Dit 
houdt in dat er geen belasting over inkomsten (giften) betaald hoeft te worden. Alle 
giften aan deze stichting zijn bij de belastingopgaaf aftrekbaar.  
We proberen met deze Stichting mensen geestelijk en materieel te helpen. We geven 
geen ‘cash’ aan mensen, maar proberen ze concreet daar te helpen waar er nood is.  
Zo verstrekken we twee keer per jaar voedselpakketten (met Kerstmis en Pasen).  
We behandelen individuele hulpvragen en kunnen b.v. als het weekbudget op is voor 
een aantal dagen eten geven aan mensen. Soms is er een noodzakelijk huishoudelijk 
apparaat stuk en heeft men geen geld om een nieuwe te kopen. In die gevallen kun-
nen we kijken of de Vincentiusvereniging deze hulpvraag kan behandelen. 
Daarnaast proberen we ook jaarlijks een aantal activiteiten te organiseren om kin-
deren uit ‘armere’ gezinnen te helpen. Zo delen wij dankzij gelden van De Hospitale 
en Militaire Orde van St. Lazarus fruit uit gedurende een aantal weken op bepaalde 
scholen. Het blijkt dat nogal eens kinderen niet alleen ongezond eten door een slechte 
financiële situatie, maar ook zonder ontbijt op school komen.  
Jaarlijks kunnen wij dankzij een financiële bijdrage van de Rotary Club Hoensbroeck 
een uitstap organiseren voor kinderen die zelden of nooit erop uit kunnen of op va-
kantie kunnen gaan. Mede dankzij de Rotary kunnen wij in samenwerking met de Vin-
centiusvereniging ook dit jaar met Kerstmis voedselpakketten uitdelen. Omdat geble-
ken is dat de vraag veel hoger is dan het aanbod, willen we vooraf een soepactie hou-
den om geld in te zamelen, zodat wij in staat zijn om meer voedselpakketten samen 
te stellen.  De vrijwilligers van de Pausfranciscusgroep zullen daarom in het week-
einde van 30 november/1 december u soep aanbieden na afloop van de heilige Mis-
sen. Er staan collectebussen om een bijdrage te geven.  
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De gehele opbrengst wordt besteed aan voedselpakketten. De vrijwilligers zamelen 
niet alleen geld in, ze helpen ook mee om deze pakketten samen te stellen, zodat ze 
via de pastorie voor Kerstmis uitgedeeld kunnen worden.  
U kunt de Stichting Pausfranciscusgroep financieel ondersteunen door een bijdrage 
over te maken. Dit kan algemeen voor alles wat wij ondernemen, maar ook specifiek 
voor een doel. Geeft u dan a.u.b. aan bij overmaking voor welk doel het geld bedoeld 
is. Giften aan deze stichting kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer:  
NL39 RBRB 0782 9937 10  t.n.v. Stichting Pausfranciscusgroep Hoensbroek. 
Dank u wel voor uw bijdrage! 
 

Gezinsviering Advent 
 
Op 30 november wordt de volgende gezinsviering gehouden om 19.00 uur in de 
Grote St.-Jan. Communicanten hebben ieder een eigen adventskrans gemaakt. Deze 
adventskransen zullen in deze viering gezegend worden. Iedereen is van harte uitge-
nodigd om aan deze viering deel te nemen. 
 

Kerstconcert 
 

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. Tevens zullen optreden: de zangeressen Iris en Karlijn van der Stelt.     
Begeleidend pianist Breuker Mannenkoot: Wim Eggen en Caeciliakoor: Ed Coenen. 
De presentatie is, zoals altijd, in handen van July Vijgen, die tevens een Kerstverhaal 
zal voordragen. U bent van harte uitgenodigd.  
Zaal mopen: 19.00 uur. Gratis entree; een vrije gave is natuurlijk welkom. 

 
Kerststal 

 
Thuis wordt binnenkort de kerstversiering aangebracht en in vele gezinnen gelukkig 
ook een kerststal neergezet. Dit laatste maakt het verhaal van Kerstmis zichtbaar.  
De beelden die we zien vertellen ons immers het verhaal van Kerstmis. Het is de een-
voudigste vorm van geloofsoverdracht. Juist zo’n kerststal maakt het zichtbaar en ge-
makkelijk. Sinds de heilige Franciscus kennen we het gebruik van de kerststal. Hij 
maakte voor de eerste keer met Kerstmis een levende kerststal. Ook in de kerken 
staan overal in de wereld kerststallen. De beelden kunnen groter of kleiner zijn, ge-
kleurd of niet, cultuurgebonden, maar de boodschap blijft hetzelfde: God wordt mens 
onder ons mensen om ons bestaan te delen om ons met God te verzoenen door de 
vrede te brengen. Ook in de Kleine – en de Grote St.-Jan worden er dankzij vrijwil-
ligers weer prachtige kerststallen opgebouwd. Bezoek en bewonder ze en laat met 
Kerstmis dit kleine pasgeboren goddelijk Kind toe in uw hart.  
 

 



Vieringen Kerstmis 
 
Op Kerstavond, dinsdag 24 december, zal 
er op allereerst om 17.30 uur een korte viering 
zijn voor de peuters en kleuters (t/m groep 3), 
waarin het kerstverhaal met behulp van een 
mooie PowerPointpresentatie wordt verteld en 
gezamenlijk kerstliederen worden gezongen.  
Om 18.30 uur is de gezinsviering met commu-
nicanten die teksten voorlezen en uitbeelden. 
Deze viering zal opgeluisterd worden door het 
koor Sing4Joy.  
Om 20.30 uur is er de vroege nachtmis met volkszang en om 22.45 uur de tweede 
nachtmis (kwartier later dan voorgaande jaren), opgeluisterd door het Gemengd ker-
kelijk Zangkoor St. Caecilia. 
Op Eerste Kerstdag, woensdag 25 december, zal om 9.30 uur er een heilige Mis 
zijn in de Grote St.- Jan met volkszang en om 11.00 uur de  Hoogmis met volkszang, 
ondersteund door organist Ed Coenen met soliste Sandra en zangeressen van onze  
dameskoren. Op Tweede Kerstdag, donderdag 26 december, is de heilige Mis 
om 10.00 uur in de Grote St.-Jan opgeluisterd door het Breuker mannenkoor. 
 

Zalig    Kerstmis 
 

Vredeslicht komt naar Hoensbroek 
 

Het Vredeslicht wordt jaarlijks ontstoken door een kind en daarna verspreid. Zo ont-
staat er vanuit dat ene kleine vlammetje een oceaan van licht. Duizenden scouts uit 
de hele wereld geven het licht in de tijd voor Kerstmis aan elkaar door. Zo vormen zij 
samen een keten van licht, als teken van vrede en vriendschap. Ook dit jaar zal het 
vredeslicht naar Hoensbroek worden gebracht. Scouting St. Christoffel uit Hoensbroek 
zal dit vredeslicht naar ons brengen in de H. Mis op zaterdag 21 december om 19:00 
uur in de kleine St.-Jan. Daarna zullen we dit vredeslicht laten branden bij de kerststal 
in de Grote St.-Jan. Als u zelf het vredeslicht mee naar huis wil nemen dan kan dit. 
Neem dan op die zaterdag de 21e of op dinsdagavond 24 december tijdens één van 
de vieringen op kerstavond of tijdens de kerstdagen zelf een lantaarntje of een kaars 
mee. Na afloop van een viering kunt u het vredeslicht dan mee naar huis nemen.   

 
Nieuwjaarsreceptie 

 
Alle parochianen zijn, zoals ieder jaar, uitgenodigd om na afloop van de H. Mis op 
woensdag 1 januari om 11.00 uur in de Grote Sint Jan naar de nieuwjaarsreceptie in 
het parochiekantoor De Polder te komen. Ingang is via de pastorie (Hoofdstraat 83).  



Opheffing Gemengd Koor Paluda 
 
In 1914 begonnen onder de naam Onze Vriendenkring groeide het uit tot een groot 
zangkoor dat voor de naam Paluda koos. In 1958 werd het een gemengd koor door 
een gebrek aan mannen. En dit laatste is nu wederom een probleem, er zijn te weinig 
mannenstemmen, waardoor het koor zich genoodzaakt heeft gevoeld zichzelf op te 
heffen. Zeer betreurenswaardig omdat het koor al jarenlang een gerenommeerd koor 
is met hoogstaande zang. Vele malen zongen ze ook in de kerk en daarom willen ze 
dit als laatste nog eenmaal doen en wel op 8 december om 11.00 uur in Grote St.-
Jan. Een laatste kans om dit koor nog eenmaal te 
horen. Heel veel dank voor de jarenlange samen-
werking en mooie gezangen in kerk en zalen. 
 
 
Het Sacrament van het doopsel ontvingen: 
Mia Scholte  wonende aan de Kasteel Hoensbroeklaan 
Killian Lichtenberg wonende aan de Kouvenderstraat   
Lyvana de Rooij      wonende in Heerlen 
 
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden. 
 
Wij namen afscheid van: 
Leny Starreveld  wonende aan de Schuttersweide  
Finy Snellen-Heijlands wonende aan de Marktstraat 
   
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 december 
1ste  zondag van de advent 
9.30 uur H.Mis  Klein St. Jan, voor: 
tot Heil van de kerk. 
11.00 uur H. Mis, Grote St. Jan 
mmv. Caeciliakoor  , voor: tot Heil 
van de kerk ; intenties van onze 
parochies; Elly Starmans-Bruls; Math 
Driessen [verj.]; Lieske Vankan-van 
Heeswijk; Frans Kruissen; Thijs Knibbeler 
[jrd.]; Gusta Cörvers-Schouteten; Henk 
Ghijsen; ouders Jos en Mia Hoenen. 

16.00 uur Kleine St. Jan uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste 
Sacrament en vespers. 
  
Maandag 2 december 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan , 
voor: alle zieken. 
 
Dinsdag 3 december 
H. Franciscus Xaverius, priester 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle eenzamen. 
 
 



Woensdag 4 december 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
Uitstelling / aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Hein Wittenhorst [verj.]; Wiel Hollanders. 
  
Donderdag 5 december 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diakonaat. 
 
Vrijdag 6 december 
H. Nicolaas, bisschop 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,  
  
Zaterdag 7 december 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Jeannette Hermens-Boshouwers [6 
wkd.]; Leny Starreveld; Mientje Cox-
Leblanc. 
 
Zondag 8 december 
2de zondag van de advent 
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan. 
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv. 
Gemengd Koor Paluda , voor: Leden 
en overl. leden Gemengd Koor Paluda; 
overl. ouders Peerboom-Brauwers[jrd.]; 
Gerard Leijtens; overl. ouders L’Ortye-
Peters; overl. echtgenote Onnie van 
Soest-Mertens [jrd.]; overl. ouders van 
Kessel-Aretz en overl fam.; Walter 
Wennekes en fam. [jrd.]. 
 
Maandag 9 december 
Onbevlekte Ontvangenis van de H. 
Maagd Maria 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Paul Vievermans [jrd.]; Aloys 
Winants [ 5de jrd.]. 
 
Dinsdag 10 december                                                                                 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: mevr. van Krevel [jrd.]; Joop 
Cardinaal [verj.]. 
 
 

Woensdag 11 december 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
Uitstelling / aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Wiel Hollanders. 
    
Donderdag  12 december 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan. 
 
Vrijdag 13 december 
H. Lucia, maagd en martelares 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
roepingen tot het priesterschap en het 
diakonaat. 
 
Zaterdag 14 december 
H. Johannes van het Kruis, priester 
en kerkl. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor:  Mia Otten-Offermans; Jan 
Slangen; Jopie Cox-Lendemeyer; Mientje 
Cox-Leblanc. 
 
Zondag 15 december 
3de zondag van de advent 
9.30 uur H. Mis Kleine St.  
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan met 
Geloof en Vrienschap mmv. 
Christko-koor , voor: Leentje v.d. 
Enden-Dierx; Rob Gelauff; Hub 
Höppener; Frits v. Zadelhoff; ouders 
Offermans-Kusters en kinderen. 
 
Maandag 16 december 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diakonaat. 
 
Dinsdag 17 december 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Jan Heijnen [jrd.]. 
Aansluitend: Boeteviering ter 
voorbereiding op Kerstmis 
 

 
 



Woensdag 18 december 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
Uitstelling / aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Antje Schütt-Thijssen; Wiel 
Hollanders. 
 
Donderdag 19 december 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan , 
voor: alle zieken. 
 
Vrijdag 20 december 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Finy Hermans-Otermans; Sjeng 
Quaedackers [jrd.]; Fonnie Barro-Drost. 
 
Zaterdag 21 december 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Lia Gijbels- Leblanc; Mientje Cox-
Leblanc. 
 
Zondag 22 december 
4de zondag van de advent 
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
fam. v. Dun-Süler en fam Verhooren-
Scheits; Angela Prevos-Janusch. 
11.00 uur H. Mis  Grote St. Jan 
mmv. Dameskoor St. Jan , voor: 
overl. ouders Kusters-Palmen; Angela 
Prevos-Janusch; Henk Ghijsen. 
 
Maandag 23 december 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: allen die werkzaam zijn in de zorg. 
 

 
 

Dinsdag 24 december 
17.30 uur Grote St. Jan: Peuter en 
kleuterviering mmv organist. 
18.30 uur H. Mis  Grote St. Jan. 
gezinsviering mmv koor Sing4Joy, 
voor: Theo v.d.Laarschot; overl. ouders 
Smit-Oehlen en echtp. Wouters-Smit, 
Frans Oehlen en Elly Oelen; Mia Otten-
Offermans 
20.30 uur H. Mis Grote St. Jan met 
volkszang mmv, organist, voor: Hein 
Wittenhorst; Annelies Verstraeten; fam. 
Bindels-Hendriks en fam. v. Doorn-
Schuler. 
22.45 uur H. Nachtmis Grote St. Jan 
mmv. Caeciliakoor, voor: Caroline v.d. 
Broeck-Knibbeler; overl. ouders 
Wittenhorst-Hermes; Mia Porankiewicz-
Hermes; Tonny Custers-Sijben; Els en 
Gerard Boonen-v.d. Sterren, Sophie en 
Joep Vijgen, Charles v.d. Sterren; Lieske 
Vankan- v. Heeswijk; Leny Starreveld. 
 
Woensdag 25 december 
Kerstmis 
9.30 uur H. Mis Grote St. Jan met 
volkszang, voor: alle eenzamen. 
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv. 
Ed Coenen/ Soliste Sandra/ Zangers 
dameskoren, voor: overl. echtp. 
Ridder-Houben[jrd.]; Leny Meessen-
Peerboom; Piet Peters en Theresia 
Schrijvers, pastoor Jan Peters, Mariet 
Peters-Slangen; Johannes Gerits; mevr. 
de Jong en fam. de Jong-Dammers; 
overl. ouders Maas-Bartels en dochters 
Mia en Tiny; Gijsbertha Langeslag; overl. 
ouders L’Ortye-Peters; Math L’Ortye; 
ouders Collé- Cobben; Geert Tabak; Lou 
Hauben en achterkleinzoon Koen; ouders 
Meessen-Hounjet; ouders Peters-
Cörvers; Theo Owsianny, ouders 
Owsianny-Fafarek en ouders Zinken-
Starmans; ouders Hermens-
Schweinberger 
 
 



Donderdag 26 december 
H. Stefanus, eerste martelaar 
10.00 uur H. Mis Kleine St. Jan 
mmv. Breuker mannenkoor, voor: 
overl. ouders Offermans-Theves en fam.; 
Gerrit-Zwakhalen; Hub Custers. 
 
Vrijdag 27 december 
H. Johannes, apostel en evangelist 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diakonaat. 
Zaterdag 28 december 
17.30-18.30 uur Kleine St. Jan 
Biechtgelegenheid. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Henk Pirson. 
 

Zondag 29 december 
H. Familie, Jezus, Maria en Jozef 
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle dopelingen. 
11.00 uur H. Mis Grote St Jan , voor: 
Netje Smits-van Hertrooij [jrd.]; Pierre 
Offermans [jrd.] en echtgn. Clementine 
Offermans-Bachaus; Rika Römers-
Pollaerts. 
 
Maandag 30 december 
19.00 uur H. Mis Kleine St Jan, voor: 
alle vormelingen. 
 
Dinsdag 31 december, 
Oudjaarsavond. 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv. 
Dameskoor St. Jan, voor: alle zieken.

 
Mededelingen van Algemene Aard 

 
Misintenties en Noveenkaarsen 
Noveenkaarsen [ á € 4,50] bij het secretariaat 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 € 0,50 per stuk. 
 

Kopij voor het blad van januari vóór dinsdag 18 december 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!


