
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acties voor voedselpakketten 

 
Zoals in het vorig parochieblad aangegeven zal de Stichting Pausfranciscusgroep 
Hoensbroek net voor Pasen voor het tweede jaar op rij voedselpakketten gaan sa-
menstellen om uit te delen aan de gezinnen in Hoensbroek die het goed kunnen ge-
bruiken. Voor dit doel zijn al een aantal acties gehouden (zie vorige parochieblad). In 
het weekeinde van 7 en 8 maart zal er een soepactie worden gehouden. Na de ge-
zinsviering op zaterdag 7 maart en na de Hoogmis op zondag 8 maart zal er soep 
worden aangeboden aan de kerkgangers en staan er collectebussen. 
Tijdens de vroege Mis op zondag 8 maart om 9.30 uur in de Kleine St.-Jan zal er kof-
fie en thee worden aangeboden. Tenslotte zullen we ook nog bij de Plusmarkt in 
Hoensbroek op zaterdag 28 maart collecteren voor dit doel. Wilt u doneren voor dit 
doel dan kan dit via rekeningnummer: NL39 RBRB 0782 9937 10 t.n.v. Stichting Paus-
franciscusgroep Hoensbroek onder vermelding van ‘voedselpakketten Pasen’.  
U kunt natuurlijk ook een algemene gift doen die bestemd is voor meerdere acties. 
 

Vastenactie 2020 
 

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 
2020 – van 26 februari tot en met 12 april – staat in 
het teken van beroepsonderwijs en ondernemer-
schap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding 
stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk in-
komen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf 
op te zetten. In Nederland vinden we het vanzelf-
sprekend dat alle kinderen naar school gaan, stude-
ren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je 
immers nodig om een baan te vinden en je eigen 
geld te verdienen. Hoewel tegenwoordig al 91 pro-
cent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen 
veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze 
zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht be-
taald werk.  
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Miljoenen mensen die werken leven ondanks hun baan in armoede. Een goede oplei-
ding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk 
inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschappelijk sterker. Net 
als in Nederland is vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst met perspec-
tief. Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de afgelopen 
drie jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of 
voortgezet onderwijs. Met de Vastenactie-campagne 2020 willen we nog veel meer 
mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen op eigen benen te staan, voor 
zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap. In 2020 
steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden –  onder andere in Ban-
gladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver 
weg. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar 
ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. 
Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere toe-
komst. We zullen in het weekeinde van 28/29 maart een kerkdeurcollecte houden 
voor dit doel. U kunt ook een bijdrage overmaken op rekeningnummer IBAN: 
NL21INGB0003000046 t.n.v. Vastenactie Bisdom Roermond. Op de website: 
www.vastenactie.nl vindt u de nodige informatie. Dank voor uw gift. 
 

Stille Omgang in nacht 21/22 maart 
 
In de nacht van zaterdag 21 maart op zon-
dag 22 maart 2020 zal wederom de jaar-
lijkse Stille Omgang gehouden worden in 
Amsterdam. De algemene intentie van de 
Stille Omgang in 2020 is: “De luisterende 
mens is AANWEZIG bij de Ander… .” Ont-
leend aan: Frans van der Lugt S.J. Liefde en 
luisteren. Met de stilte van ons luisteren ge-
ven wij ruimte aan het spreken van de an-
der. Proberen we te luisteren in de inner-
lijke stilte naar het woord van God? Dan 
kan ook dat woord binnenkomen als scheppende aanwezigheid vol liefde. Op zater-
dagavond 21 maart komen naar verwachting 4000 bedevaartgangers uit het hele land 
naar Amsterdam. De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 
1345 liep, dit jaar dus 675 jaar geleden, nadat hij getuige was geweest van een eu-
charistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het –Mirakel van Amsterdam--. In 
de late middeleeuwen vierden de christenen dit wonder met een feestelijke mirakel-
processie. Vanaf 1881 door een nachtelijke omgang, sindsdien inspiratiebron voor alle 
stille tochten in Nederland. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken aan ui-
terlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden ge-
lovigen. De Omgangers weten zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus 
Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg. 
Mgr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond, zal traditiegetrouw de Limburgse pel-
grims vergezellen en is hoofdcelebrant in de plechtige Eucharistieviering om 1.30 uur 
in de Amsterdamse Krijtbergkerk.  



Na de Eucharistieviering is er gelegenheid om in de nabij gelegen Lutherse kerk een 
kop koffie te drinken en een broodje te eten. Om 3.45 uur vertrekken de bussen 
vanaf het Rokin/hoek Spui terug naar Limburg. Voor kosten, inlichtingen, opgave en 
vertrektijd en plaats kunt u zich wenden tot dhr. Henk Verhaeg: telefoon 06 – 28 56 
09 97, mail: verhaeg@ziggo.nl Opgave is mogelijk t/m 13 maart! 

 
Mensenrechten centraal in Academie Rolduc 

  
Vlak na de Tweede Wereldoorlog werd de ‘Universele verklaring voor de rechten van 
de mens’ aangenomen. Wat zijn die mensenrechten en hoe verhouden die zich tot het 
christelijk geloof? Daarover gaat de lezing van Academie Rolduc, die op vrijdag 20 
maart wordt gehouden. Mensenrechten staan volop in de belangstelling. Iedereen wil 
graag dat zijn rechten gerespecteerd worden. Natuurlijk vinden we ook dat de rechten 
van anderen niet geschonden mogen worden. Desondanks is het niet gemakkelijk om 
overeenstemming te vinden over wat die rechten dan zijn. Hoe ver gaat de vrijheid 
van meningsuiting? Wat als verschillende rechten met elkaar conflicteren? En welke 
rol speelt religie hierin? Dr. Lambert Hendriks gaat tijdens de lezing van Academie 
Rolduc in op deze vragen. Hendriks is rector en docent ethiek en moraaltheologie aan 
Grootseminarie Rolduc. Academie Rolduc is een lezingenreeks van Grootseminarie en 
Theologisch Instituut Rolduc. Elke maand is er een andere spreker over een religieus 
of maatschappelijk thema. De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Deelname kost 
vijf euro per avond, ter plekke te voldoen. De lezing begint om 19.00 uur. Aanmelden 
vooraf is gewenst via academie.rolduc@gmail.com. Bekijk het volledig jaarprogramma 
op: www.bisdom-roermond.nl/academierolduc 
 

Vasten: de woestijn ingaan 
 
Vasten in evangelische 
zin betekent de woes-
tijn ingaan. Dat bete-
kent de confrontatie 
aangaan met de leegte 
en de onvruchtbaar-
heid in je eigen be-
staan om zo te besef-
fen wat je eigenlijk no-
dig hebt. Als je dat beseft, ga je ook aanvoelen wat je anderen niet mag onthouden. 
Als je door te vasten gaat voelen wat honger lijden is, dan zal je geneigd zijn honger 
uit de wereld te bannen. Als je niet meteen al je behoeften bevredigt, ga je beseffen 
wat mensen moeten missen als zelfs hun meest elementaire behoeften niet worden 
bevredigd. Het gaat hier om een dubbele bekering: een inkeer in jezelf en een toe-
wending naar anderen, een persoonlijke opgave en een gemeenschappelijke. In de 
veertigdagentijd worden we opgeroepen meer bewust te gaan leven, aandachtiger in 
het leven te staan. We willen meer bewust worden van wie wijzelf zijn en meer aan-
dacht opbrengen voor de mensen en dingen die ons omringen.  

 



Het sacrament van het doopsel ontvingen: 
 
Jaivey de Jong   wonende in Belgie 
Faye de Jong   wonende in Belgie 
Levay de Jong   wonende in Belgie 
Quinty Cordewener  wonende aan de Hubertusstraat 
 
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden. 

Wij namen afscheid van: 
 
Gerda Erkens-Luyten  86 jaar wonende in Amstenrade 
Corrie Tatarski-de Jong  88 jaar wonende in de Passart-Heerlen 
Julie Lewkowics   69 jaar wonende in Landgraaf 
 
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 maart 
1ste zondag veertigdagentijd 
9.30 uur H.Mis  Klein St. Jan, voor: 
tot Heil van de kerk; overl. v.d. fam. v. 
Dun- Verhooren. 
11.00 uur H. Mis, Eerste heilige Mis 
Boby Thomas, Grote St. Jan mmv. 
Caeciliakoor , voor: tot Heil van de 
kerk ; intenties van onze parochies; 
overl. ouders Jan en Elisa Schoonbrood-
Feron [jrd.]; Rob Gelauff; Harrie en 
Yvonne Vorage-v.d. Wildenberg [jrd.]; 
Mia Daemen-Royakkers; Annie Baltus-
Jaspers. 
16.00 uur Kleine St. Jan uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste 
Sacrament en vespers. 
  
Maandag 2 maart 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan , 
voor: alle zieken. 
  
 
 

Dinsdag 3 maart 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
echtp. Smits-v.d. Bosch. 
Woensdag 4 maart 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle vormelingen. 
  
Donderdag 5 maart 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diakonaat. 
 
Vrijdag 6 maart 
18:15 uur Kleine St. Jan: 
Aanbidding, vespers en 
rozenkrans. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: Piet Peters en Theresia 
Schrijvers, pastoor Jan Peters, Mariet 
Peters-Slangen. 
 



Zaterdag 7 maart 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan 
gezinsviering, voor: Lia Gybels- Le 
Blanc. 
 
Zondag 8 maart 
2de zondag veertigdagentijd 
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle eenzamen. 
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv. 
Sing4Joy , voor: ouders Smeets-
Leunissen en zonen Jan en Harrie; Leny 
Meessen-Peerboom; Lenie v.d. Moolen-
Peters, uit dankbaarheid; Mia Daemen-
Royakkers; Annie Baltus-Jaspers; Mia 
Lendemijer-Smits. 
 
Maandag 9 maart 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Christien Kerens-v. Eijs. 
 
Dinsdag 10 maart                                                                           
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: alle dopelingen. 
 
Woensdag 11 maart 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
Angela Prevos-Janusch. 
    
Donderdag  12 maart 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken. 
  
Vrijdag 13 maart 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor: 
allen die werkzaam zijn in de zorg. 
 
Zaterdag 14 maart 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle communicantjes; ouders van 
Eeghem-Cordewener [jrd]. 
 
 
 

Zondag 15 maart 
3de zondag veertigdagentijd 
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle eenzamen. 
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv. 
Fanfare St. Gabriel , voor: overl. 
ouders Meessen-Hounjet [jrd.]; Joannes 
Laurentius Prevos en Anna Prevos-
Cörvers [jrd.]; Frits Zadelhoff [jrd.]; Mia 
Daemen-Royakkers; Annie Baltus-
Jaspers; Hub en Maria Bremmers-Seelen 
[jrd], Harry en Wim Bremmers [jrd]; 
Henny en Sjaak Lendi-Bremmers [jrd.]. 
 
Maandag 16 maart 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Pastoor Hendrik Polman en mej. 
Juliette Huntjens; Ouders Dautzenberg-
Aretz [jrd.]. 
 
Dinsdag 17 maart 
H. Patricius, bisschop 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle vormelingen. 
 
Woensdag 18 maart 
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 19 maart 
Hoogfeest H. Jozef 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan , 
voor: alle zieken. 
 
Vrijdag 20 maart 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diakonaat. 
 
Zaterdag 21 maart 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle vormelingen. 
 
 



Zondag 22 maart 
4de zondag veertigdagentijd 
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
alle eenzamen. 
11.00 uur H. Mis  Grote St. Jan 
mmv. St. Jozefkoor, voor: mevr. de 
Jong-Dammers [verj] en fam de Jong-
Dammers; Ida Wellens-Wennekes; Jos 
v.d. Broeck; Mia Daemen-Royakkers; 
Annie Baltus-Jaspers. 
 
Maandag 23 maart 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alln die werkzaam zijn in de zorg. 
 
Dinsdag 24 maart 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle communicantjes. 
 
Woensdag 25 maart Hoogfeest 
Aankondiging van de Heer 
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 26 maart 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken. 
 

Vrijdag 27 maart 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diakonaat. 
 
Zaterdag 28 maart 
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 29 maart 
5de zondag veertigdagentijd 
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Johannes Gerits. 
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan 
mmv.Schola , voor: Hanneke en Corry 
Peters; echtp. Jacob en Anneke Leistra-
Gerits [jrd.]; Huub Höppener; Piet Nevels 
en ouders Nevels-Pijpers [jrd.]; echtp. 
Smits-v.d. Bosch [jrd]; Annie Baltus-
Jaspers; overl. ouders Offermans-Theves 
en fam.; Henk Ghijsen. 
 
Maandag 30 maart 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle vormelingen. 
   
Dinsdag 31 maart 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle communicantjes. 

 

 



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 22 maart 14.00 uur H. Mis Grote St. Jan  
 

Let op! Kopij voor het blad van april 2020 vóór dinsdag 24 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!


