
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boby Thomas priester gewijd 

 
Op donderdag 16 ja-
nuari is Boby Thomas 
in zijn thuisparochie in 
India (heilige Jozef-
kerk in Thidanadu in 
de deelstaat Kerala) 
tot priester gewijd 
door de bisschop van 
het bisdom Kanjirap-
pally, Mathew Arackal 
en in het bijzijn van 
o.a. bisschop Smeets 
van Roermond en de 
oud-rector van het 
priesterseminarie Rol-
duc Mgr. Vries. Het was voor Boby een onvergetelijke mooie dag en er was voor ge-
zorgd dat de wijding live mee te volgen was via internet. Ook verschenen er mooie 
foto’s van deze gebeurtenis op internet. Het gebruik is dat in de ochtenduren de 
priesterwijding plaatsvindt. Na een korte pauze draagt de pasgewijde priester zijn eer-
ste heilige Mis op in de thuisparochiekerk waar hij net gewijd is.  
Op 2 februari zal Boby de eerste heilige Mis opdragen in de H. Antoniuskerk te Blerick 
om 11.00 uur. Een ieder is hierbij van harte uitgenodigd. 
Op zondag 1 maart zal hij in Hoensbroek zelf een eerste heilige Mis opdragen om 
11.00 uur in de Grote St.-Jan. Deze feestelijke heilige Mis zal opgeluisterd worden 
door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia. Aansluitend aan de heilige Mis zal 
een ieder in de gelegenheid zijn om in de kerk de neomistenzegen te ontvangen. Een 
bijzondere persoonlijke zegen van degene die net tot priester is gewijd. Tevens hebt u 
dan de gelegenheid om hem persoonlijk te feliciteren. 
Een aantal dagen na de priesterwijding van Boby is in de Indiase stad Pullickanam op 
maandag 20 januari Robin Thomas tot priester gewijd. Hij gaat binnenkort aan de 
slag als kapelaan in het parochiecluster van Eijsden en omgeving. 
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Maria Lichtmis met o.a. presentatieviering communicanten 
 
Op zondag 2 februari viert de kerk het feest van Opdracht van de Heer in de Tempel, 
beter bekend onder de naam Maria Lichtmis. Op deze zondag zullen er aan het begin 
van de heilige Missen kaarsen in de kerk worden gezegend. We herinneren ons op 
deze dag dat Jezus op de achtste dag, volgens Joods gebruik, in de tempel aan zijn 
hemelse Vader werd opgedragen. 
Op zaterdag 1 februari zal er een gezinsviering zijn in de Grote St.-Jan om 19.00 uur. 
In deze heilige Mis zullen de communicanten van dit jaar zich presenteren aan de pa-
rochianen. Achter op het bord in de Grote St.-jan zullen alle foto’s van de communi-
canten komen te hangen. Alle aanwezige kinderen mogen met een kaarsje een kleine 
lichtprocessie in de kerk houden. U bent allen van harte uitgenodigd om aan deze vie-
ring deel te nemen.  

 
Blasiuszegen 

 
Ieder jaar viert de kerk op 3 februari de gedachtenis van de 
heilige Blasius. Deze heilige kennen we vooral van de Blasius-
zegen. Aan het eind van de heilige Missen op zaterdag 1, 
zondag 2 en maandag 3 februari zal dan ook deze zegen wor-
den gegeven. De Blasiuszegen is vernoemd naar de heilige 
Blasius. Volgens de legende zou hij kort voor zijn marteldood 
een jongetje genezen hebben dat door een visgraat in zijn 
keel dreigde te stikken. De Blasiuszegen wordt gegeven met 
de kaarsen gekruist om de hals om aan God bescherming te 
vragen tegen keelziekten en alle andere kwaad. 
 

Huispaaskaarsen 
 
In de Grote - en de Kleine St.-Jan komen vanaf het car-
navalsweekeinde wederom intekenlijsten te liggen om 
een huispaaskaars te bestellen (t/m zondag 22 maart). 
De kaarsen verwijzen naar Jezus die alle duisternis ver-
dreven heeft en zelfs de duisternis van de dood heeft 
overwonnen. 
In de Paaswake op zaterdag 11 april zullen deze kaarsen 
gezegend worden en kunnen ze na deze heilige Mis mee-
genomen worden. Als u niet aanwezig bent kunt u de da-
gen erna de kaarsen ophalen na afloop van iedere heilige 
Mis. U kunt uw kaars in deze gevallen alleen ophalen in 
de kerk alwaar u de kaars besteld heeft. Dit omdat wij 
niet steeds de kaarsen van de ene naar de andere kerk 
kunnen verslepen. Houdt hier a.u.b. rekening mee. 

 
 



Aswoensdag 
 

'Gedenk, mens, stof zijt ge en tot stof zult 
ge wederkeren'.  Met deze woorden ont-
vangt de kerkganger op Aswoensdag het 
askruisje. Ze zijn ontnomen uit het eerste 
boek van de Bijbel, het boek Genesis. Na-
dat de mens in zonde is gevallen spreekt 
God deze woorden uit. Het zijn woorden 
die ons niet alleen herinneren aan onze 
zondigheid, maar zeker ook aan de tijde-
lijkheid van ons leven op aarde. We leven 
vaak alsof er geen einde aan komt en 
schermen graag met de zin: ‘Geniet ervan zolang het nog kan.’ Het genieten mogen 
we met name ook met carnaval doen. Met Aswoensdag mogen we ons bewust wor-
den van de betrekkelijkheid van alles. Het Askruisje als teken herinnert ons eraan. We 
worden bewust dat dit leven op aarde geen doel op zich is, maar een ‘op weg gaan’ 
naar een einddoel. Wie vooral leeft om zoveel mogelijk hier en nu te genieten, maakt 
van dit leven een einddoel en vergeet het eigenlijke doel van het leven. Als we echter 
het egoïsme van ons afschudden en God in het oog houden, dan leven we voor de 
ander, ten dienste aan de ander.  
Het as voor het askruisje is afkomstig van verbrande palmtakjes van het voorgaande 
jaar. Door de boetehandeling van het kruisje met as geven we aan dat we ons willen 
afkeren van oneigenlijke begeerten en verslavingen in welke vorm ook.  
Aswoensdag is na de Vastenavond, het afscheid van carnaval. Carnaval komt van het 
Latijnse 'carnem levare' wat staat voor het wegnemen van het vlees. We kennen ze-
ker nog wel het gebruik (of praktiseren het nog) om op Aswoensdag en vaak ook de 
vrijdagen geen vlees te eten maar vis. 
Nog steeds is Aswoensdag net als Goede Vrijdag een verplichte vasten- en onthou-
dingsdag voor katholieken, als onderdeel van de vijf Geboden van de Kerk. Dit bete-
kent dat alle gedoopten tussen 14 en 60 jaar gehouden zijn op die dagen slechts één 
volledige maaltijd te nemen, waarbij geen vlees mag worden gegeten.  
 
 

Voedselpakketten voor Pasen 
 
De Pausfranciscusgroep is voornemens om ook net voor Pasen voedselpakketten te 
verstrekken aan mensen die het nodig hebben. Diverse acties zullen er worden ge-
houden om het nodige geld in te zamelen. Zo zal er aan het eind van de Carnavalsmis 
een schilderij – gemaakt door de priesterstudent Ranil – bij opbod worden verkocht 
en zal er bij het verlaten van de kerk een kerkdeurcollecte zijn. Ook mogen wij bij de 
jaarlijkse carnavalsoptocht mede voor dit doel collecteren. Daarnaast zullen we ook 
een collecte houden bij de Plusmarkt in Hoensbroek en zal er wederom een soepactie 
worden gehouden. Beiden zullen ergens in maart plaatsvinden. De datums worden in 
het volgend parochieblad bekend gemaakt.  

 



Het sacrament van het doopsel ontvingen: 
Chrishainy van Heyningen wonende aan de Rector Nelissenstraat 
Christeny van Heyningen  wonende aan de Rector Nelissenstraat 
Lorena Mekes   wonende aan de Prof. Lorentzstraat 
Ina Ruhs   wonende in Den Haag 
 
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden. 

Wij namen afscheid van: 
Gerda Luchies- Maas  84 jaar wonende in Heerlen 
Annie Baltus- Jaspers  86 jaar wonende in het Pius zorgcentrum 
John Römgems   69 jaar wonende aan de Wingerdweg 
Hans Joosten   49 jaar wonende in Kerkrade 
Mia Daemen- Royakkers  88 jaar wonende in Amstenrade 
Jo Brakelé   88 jaar wonende in Amstenrade 
 
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. 

Zaterdag 1 februari 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan,  
presentatiemis communicantjes, 
voor: Gerda Corstjens-Tonnaer [1ste 
jrd.], echtn. Wim en zoon Peter; Jan 
Coen [verj.]  
Na afloop van de H. Mis gelegenheid 
tot ontvangen van de Blasiuszegen. 
 
Zondag 2 februari 
Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)  
09.30 uur H.Mis  Kleine  St. Jan, 
voor: tot Heil v.d. Kerk; 
Na afloop van de H. Mis gelegenheid 
tot ontvangen van de Blasiuszegen. 
 
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan mmv. 
Dameskoor St. Jan , voor: tot Heil van 
de Kerk en de intenties van onze 
parochies; Johannes Gerits [verj.]; Annie 
Baltus-Jaspers[6wkd.]; overl ouders 
Wevers-Paes. 
Na afloop van de H. Mis gelegenheid 
tot ontvangen van de Blasiuszegen. 

Maandag 3 februari 
H. Blasius, bisschop en martelaar 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
allen die werkzaam zijn in de zorg. 
Na afloop van de H. Mis gelegenheid 
tot ontvangen van de Blasiuszegen. 
 
Dinsdag 4 februari 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle vormelingen. 
 
Woensdag 5 februari 
H. Agatha, maagd en martelares 
9.00-19.00 uur  Kleine St. Jan:  
Uitstelling/aanbidding Allerheiligste 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken. 
 
Donderdag 6 februari 
HH. Paulus Miki en gezellen, mart. 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: Fonnie Barro-Drost [1ste jrd.]. 
  
 



Vrijdag 7 februari 
18.15 uur Kleine St. Jan uitstelling 
en aanbidding Allerheiligste, 
vespers en Rozenkransgebed. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Mw. Lenie v.d. Moolen-Peters, uit 
dankbaarheid. 
  
Zaterdag 8 februari                                                                                                   
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Hub Dautzenberg [verj.]; José Breuls [5de 
jrd.]. 
 
Zondag 9 februari 
5de zondag door het jaar 
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle eenzamen. 
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan mmv. 
Sing4Joy, voor: Leny Meessen-
Peerboom [jrd]; Chris Manuel; Joop 
Cardinaal. 
 
Maandag 10 februari 
H. Scholastica, maagd 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan , 
voor: alle zieken. 
  
Dinsdag 11 februari 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle communicantjes. 
  
Woensdag 12 februari 
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 13 februari 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
roepingen tot het Priesterschap en het 
Diakonaat. 
 
 
 
 
 

Vrijdag 14 februari 
HH. Cyrillus, monnik, en Methodius, 
bisschop 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Annelies Verstraeten. 
  
Zaterdag 15 februari 
19.00 uur H.Mis  kleine St. Jan , 
voor: alle vormelingen. 
  
Zondag 16 februari. 
6de zondag door het jaar 
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle die werkzaam zijn in de zorg. 
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan mmv. 
St. Jozefkoor ,voor: Agnes 
Wittenhorst-Hermes [jrd.]; Nelly van 
Tilburg-v.h. Hoofd [verj.]; Frits van 
Zadelhoff; Hub Höppener; Ida Wellens-
Wennekes. 
  
Maandag 17 februari 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan , 
voor: Jos Latten-Keldermann. 
  
Dinsdag 18 februari 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle comunniecantjes. 
 
Woensdag 19 februari 
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 20 februari 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diakonaat. 
 
Vrijdag 21 februari 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: Mientje Wetzels-Snackers; 
Fieny Janssen-Hamers [jrd.]. 
  
 



Zaterdag 22 februari 
17.30-18.30 Kleine St. Jan 
Biechtgelegenheid. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
roepingen tot het priesterschap en het 
diakonaat;  
Jopie Cox-Lendemeijer [6 wkd]. 
 
Zondag 23 februari 
7de zondag door het jaar  
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle communicantjes.  
11.11 uur H.Mis Grote St. Jan 
CARNAVALSMIS mmv. Caeciliakoor 
en Harmonie St. Caecilia, voor: Els 
en Gerard-Boonen-v.d. Sterren en 
Charles v.d. Sterren; Joep en Sophie 
Vijgen; Annelies Verstraeten; overl. 
ouders Fieny en Antoon Snellen en zoon 
Harry; leden en overl. leden v.d. 
Vriendenkring; Piet Smeets [jrd.]; Corry 
Zohar-Faijaars; John v.d. Laar. 
 
Maandag 24 februari 
9.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Fieny Thijsen-Dols [jrd.]. 
 

Dinsdag 25 februari                                                                                                             
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: alle eenzamen. 
 
Woensdag 26 februari 
Aswoensdag 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan mmv. 
Dameskoor Mariarade, voor: Mia 
Houben-van Dooren [verj]. 
 
Donderdag  27 februari 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: Mientje Wetzels-Snackers. 
  
Vrijdag 28 februari 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle zieken. 
 
Zaterdag 29 februari 
19.00 uur  H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Jan Slangen

 

 
 
 
 



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. 
 
Geloof en Vriendschap:   Op zondag 16 februari 14.00 uur H. Mis Grote St. Jan. 
 

Let op! Kopij voor het blad van maart vóór dinsdag 18 februari 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 

 
 Stichting Pausfranciscusgroep  

Info? Zie onze website: https://parochieshoensbroek.nl/pausfranciscusgroep/ 
 

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

 

Giften aan de Stichting Pausfranciscusgroep 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! 



 
 

   
 

 
 

    

Afscheid in huiselijke sfeer

045 - 542 99 88
www.postuitvaartzorg.nl

Afscheidskamer:
Kruisstraat 16

6411 BT  Heerlen
U kunt ook afscheid nemen in Hoensbroek!


