
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bisschop Smeets bezocht dekenaat Heerlen 

 
In het laatste week-
einde van november 
heeft Bisschop 
Smeets het deke-
naat Heerlen be-
zocht. Een bezoek 
dat begon op vrij-
dagmorgen 23 no-
vember. Allereerst 
werd hij verwelkomt 
door het dekenaal 
bestuur, die hem 
specifiek vertelden 
over de geschiede-
nis en huidige situa-
tie van het dekenaat 
en daarnaast een schets gaf van het specifieke van deze regio, waarbij met name de 
sluiting van de mijnen werd benoemd en de enorme impact ervan.  
Aansluitend was er een ontmoeting met de burgemeesters en enige wethouders van 
de gemeenten die onder het dekenaat Heerlen vallen en alle diaconale werkgroepen 
die in dit gebied namens de kerk actief zijn. Zo ook werd de pausfranciscusgroep uit 
onze eigen parochiefederatie belicht. Duidelijk werd dat we naar meer samenwerking 
moeten zoeken en daarnaast werd ook verteld dat Hoensbroek de armste plaats is 
van Zuid-Nederland, waarbij meer dan 50% onder of tegen de armoedegrens aanzit.  
Nadat de Bisschop een bezoek aan Mondriaan in de middag had gemaakt, had hij een 
ontmoeting met de geloofsgroep uit onze parochiefederatie in het parochiekantoor De 
Polder. Terwijl er een broodje en een kop koffie was konden de leden van deze groep 
vertellen over hun ervaringen in deze groep. Aansluitend werd tezamen met de Bis-
schop het kerkelijk avondgebed gebeden in de Kleine St.-Jan. 
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In de avonduren had de Bisschop een ontmoeting met de pastorale medewerkers en 
kerkbesturen van het gehele dekenaat. 
De volgende dag ging hij o.a. op zaterdagmiddag naar de Andreasparochie in Heerlen 
en bezocht hij daarna de kinderclub van de Blauwe Zusters in Brunssum. In de avond 
van dezelfde dag ging hij naar Kunrade op daar de voormalige kerk te bezoeken die 
een herbestemming heeft gekregen. Daarna bezocht hij in de kerk van Voerendaal de 
vormelingen van het dekenaat tijdens de jaarlijkse vormelingendag. 
Op de zondag vierde hij de afsluiting van het Corneliusjaar in de kerk van Heerler-
heide. Zondagmiddag gaf hij een radio-interview in het programma ‘Noa de Mes’ om 
daarna het kerkelijk avondgebed te bidden in de H. Franciscus van Assisiparochie te 
Heerlen. Al met al een zeer geslaagd bezoek waarbij de bisschop een goede eerste in-
druk heeft gekregen van ons dekenaat. 

 
Lourdesreizen 2020 

 
Het Huis voor de Pelgrim biedt in 2020 volledig verzorgde reizen naar Lourdes aan. U 
kunt kiezen uit diverse mogelijkheden. Wij reizen per vliegtuig en bus. Bij sommige 
reizen bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor een zorgbus. 
6-daagse vliegreis: 10 t/m 15 mei; 15 t/m 20 mei; 20 t/m 25 mei; 3 t/m 8 september; 
8 t/m 13 september; 13 t/m 18 september 
9-daagse reis per dagbus: 13 t/m 21 mei; 18 t/m 26 mei; 1 t/m 9 september; 
6 t/m 14 september 
8-daagse reis per nachtbus: 19 t/m 26 mei; 7 t/m 14 september  
Zorgbus: 10 t/m 15 mei (accueil & zorghotel), NLZ 15 t/m 20 mei (zorghotel), OLB; 
20 t/m 25 mei (accueil), OLB; 3 t/m 8 september (zorghotel), OLB; 8 t/m 13 septem-
ber (accueil), OLB; 13 t/m 18 september (accueil & zorghotels), NLZ 
Voor inlichtingen en aanmelding kunt u terecht bij: Gerda Janssen, tel: 046-45163 23   
mail: gerda-janssen@live.nl of ga naar de website: www.huisvoordepelgrim.nl 
 
 

Ophalen van de doopschelpen 
 
Binnenkort kunnen de doopschelpen opgehaald 
worden op het feest van de doop van de Heer. 
Dit jaar vieren wij dit feest op zondag 12 januari. 
Alle gezinnen waarin het afgelopen jaar een 
kindje is gedoopt zijn door ons persoonlijk aange-
schreven om de doopschelp op te halen.  
De kinderen zijn gedoopt in de Kleine St.-Jan met 
de doopschelp die nu achter in de Grote St.-Jan 
aan een waslijn is bevestigd. Aan het eind van de 
Hoogmis op zondag 12 januari om 11.00 uur zullen deze doopschelpen worden geze-
gend en daarna mogen ze meegenomen worden. Hopelijk mogen wij veel dopelingen 
op deze zondag in onze kerk begroeten. 
 
 



Huiszegenkaarten 
 

 

20 C  +  M  +  B 20 
 
Net zoals voorgaande jaren zijn er ook dit jaar wederom huiszegenkaarten. U ziet hier 
boven de symbolen staan die zich op deze kaart bevinden. Natuurlijk het jaartal 2020 
en daarnaast de letters C + M + B. Deze letters staan voor de namen van de drie ko-
ningen: Caspar, Melchior en Balthasar. Maar ook verwijst het naar de drie momenten 
aan het einde van de kersttijd waarop Christus geopenbaard werd als de gezondene 
Gods: Cana de bruiloft van Kana, Magi de drie wijzen, en Baptisma verwijzend naar 
de doop. Met deze 3 letters vormen zij het acrostychon: Christus mansionem benedi-
cat: Christus zegene dit huis. Traditioneel wordt de huiszegen aan parochianen uitge-
reikt op Driekoningen en aan de binnenkant boven de ingang van elk huis opgehan-
gen. In het weekeinde dat wij Driekoningen vieren (4 en 5 januari) worden deze kaar-
ten uitgedeeld tegenover een kleine bijdrage van € 1,-. Daarna kunt u ze nog via het 
parochiekantoor verkrijgen. De opbrengst is voor de Paus Franciscusgroep. 
 
 

Dank aan alle vrijwilligers 
 
De Kerk kent in Nederland als ‘vereniging’ de meeste 
vrijwilligers. Daarnaast is bekend dat de kerkelijke vrij-
willigers zich vaak inzetten voor allerlei verschillende 
maatschappelijke verenigingen en instanties. Het toont 
aan dat de mensen die kerkelijk betrokken zijn zich op 
allerlei gebied ook terugbetalen aan de maatschappij. 
Soms wordt door een ‘buitenstaander’ wel eens verve-
lend gereageerd tegen een kerkelijke vrijwilliger en 
worden ze geconfronteerd met een spottende reactie. 
‘Ze weten niet beter’, laten we het daar maar bij hou-
den. Als pastoor weet ik maar al te goed hoe al deze 
vrijwilligers ervoor zorgen dat de parochies draaiende 
blijven. En hoe deze zelfde vrijwilligers vanuit het christelijke gedachtegoed ook nog 
eens een belangrijke bijdrage geven aan de maatschappij. De regering droomt ervan: 
een participatie-samenleving. Wij hebben het als parochies. Heel veel dank aan alle 
vrijwilligers voor uw inzet, uw betrokkenheid, uw meedenken, uw meebesturen en uw 
trouw en volharding het afgelopen jaar. We vertrouwen erop dat we ook het komend 
jaar op u kunnen rekenen. 
 
Pastoor W. van Dijck 

 
 



Aan iedereen: 

Een Gezegend 2020  
 
Wij namen afscheid van: 
Mia Houben-van Dooren  88 jaar wonende in Hulsberg 
Cily Spijkers-de Jong  96 jaar wonende in het Pius Centrum  
Ida Wellens-Wennekes  92 jaar wonende in het Pius Centrum 
   
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. 

Woensdag 1 januari 
H. Maria, Moeder van God 
11.00 uur: H. Mis Grote St Jan 
mmv. Caeciliakoor, voor: Lieske 
Vankan-Van Heeswijk. 
Aansluitend aan de H. Mis:  
Nieuwjaarsreceptie van het  
Pastoraal Team en het Kerkbestuur in 
parochiezaal ‘De Polder’. Ingang via 
de pastorie aan de Hoofdstraat 83. 
 
Donderdag 2 januari 
HH.Basilius de Grote en Grego-
rius van Nazianze, bisschoppen 
en kerkleraren 
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan,  
voor: alle zieken 
                                                                              
Vrijdag 3 januari  
Heilige Naam Jezus 
18.15 uur Kleine St. Jan: uitstelling 
en aanbidding Allerheiligste, 
Vespers en Rozenkransgebed. 
19.00 uur: H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: allen die werkzaam zijn in de zorg. 
 

Zaterdag 4 januari 
19.00 uur: H.Mis:  kleine  St. Jan, 
voor: Mia Houben-van Dooren [6wkd.]. 
 
Zondag 5 januari 
Openbaring des Heren 
9.30 uur: H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
tot Heil van de kerk; echtg. Hub Hoens 
en Mia Hoens-Houtbeckers. 
11.00 uur: H. Mis  Grote St. Jan 
mmv. Dameskoor Mariarade , voor: 
tot Heil van de kerk; de intenties van 
onze parochies; Hub Höppener. 
 
Maandag 6 januari 
19.00 uur: H.Mis Kleine St. Jan , 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diakonaat. 
  
Dinsdag 7 januari 
19.00 uur: H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle eenzamen. 
 
 
 
 



Woensdag  8 januari 
9.00-19.00 uur  Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur: H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: Wiel Hollanders. 
 
Donderdag 9 januari 
19.00 uur: H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: alle communiecantjes. 
Vrijdag 10 januari 
19.00 uur:  H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken. 
  
Zaterdag 11 januari 
19.00 uur: H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: allen die werkzaam zijn in de zorg. 
 
Zondag 12 januari 
Doop van de Heer 
9.30 uur: H.Mis Klein St. Jan  , voor:  
11.00 uur: H. Mis Grote St. Jan 
mmv. Sing4Joy, voor: Ida Wellens-
Wennekes [6-wkd]; Frans Reul en Agnes 
Reul-Houben [jrd.]; Piet Frenken [5e 
jrd.]. Voor alle dopelingen van 2019 
 
Maandag 13 januari 
19.00 uur: H. Mis Kleine Sint Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diakonaat. 
 
Dinsdag 14 januari                                                                             
19.00 uur: H.Mis  Klein  St. Jan, 
voor: al onze communicantjes. 
 
Woensdag 15 januari 
H. Arnold Janssen, priester 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur: H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: Wiel Holanders; Betsie Haagen-
Kempermann [jrd.]. 
    
 
 

Donderdag 16 januari 
19.00 uur: H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: alle eenzamen. 
  
Vrijdag 17 januari 
H. Antonius, abt. 
19.00 uur: H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diakonaat. 
 
Zaterdag 18 januari 
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan, 
voor:  Theo Hensen en Ilse Hensen- Ten 
Vaarwerk. 
 
Zondag 19 januari 
2de zondag door het jaar 
9.30 uur: H. Mis Kleine St. Jan  
11.00 uur:  H. Mis Grote St. Jan 
mmv. Caeciliakoor, voor: Henk 
Ghijsen; May & Elly Starmans Bruls 
[verj]. 
 
Maandag 20 januari 
19.00 uur: H. Mis Klein St. Jan, voor: 
Christien Kerens-v. Eijs. 
 
Dinsdag 21 januari 
H. Agnes, maagd en martelares 
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Roepingen tot het priesterschap 
en het diakonaat. 
 
Woensdag 22 januari 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Wiel Hollanders. 
 
Donderdag 23 januari 
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle communicantjes. 
 
 
 
 



Vrijdag 24 januari  H. Franciscus 
van Sales, bisschop en kerkleraar 
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: fam. Piet Peters en Theresia 
Schrijvers, pastoor Jan Peters, Mariet 
Peters-Slangen. 
 
Zaterdag 25 januari 
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 26 januari 
3de zondag door het jaar 
9.30 uur: H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Johannes Gerits. 
11.00 uur: H. Mis  Klein St. Jan 
mmv. Schola , voor: Annie v. Poll-
Creusen; Frits v. Zadelhoff; Toos 
Stokkermans. 
 
 
 
 

Maandag 27 januari  
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diakonaat. 
 
Dinsdag 28 januari 
H. Thomas van Aquino 
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle eenzamen. 
 
Woensdag 29 januari 
9.00-19.00 uur: Kleine St. Jan, voor: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Fonnie Barro-Dorst. 
 
Donderdag 30 januari 
19.00 uur: H. Mis Grote St. Jan, 
voor: Roepingen tot het priesterschap 
en het diakonaat 
 
Vrijdag 31 januari 
H. Johannes [Don] Bosco, priester 
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken

 
Zie onze website:  

https://parochieshoensbroek.nl/pausfranciscusgroep/ 
Uw giften zijn altijd welkom! 

 

U kunt de Stichting Pausfranciscusgroep financieel  
ondersteunen door een bijdrage over te maken. 

 

Giften aan deze stichting zijn aftrekbaar voor de belastingen en kunnen overgemaakt 
worden op rekeningnummer: 
NL39 RBRB 0782 9937 10 

t.n.v.: Stichting Pausfranciscusgroep Hoensbroek. 
 

Dank u wel voor uw bijdrage! 
 



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. 
 
Misdienaars en acolieten 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. 
 
 
 

Let op! Kopij voor het blad van februari  
vóór dinsdag 21 januari 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!


