
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Licht in de duisternis 

 
Binnenkort gaan we Pasen vieren, de verrijzenis van Jezus, 
het Licht van de wereld. In de Paaswake wordt een nieuwe 
paaskaars ontstoken die Jezus symboliseert, die licht brengt 
in alle duisternis. Juist als het donker is hebben wij mensen 
behoefte aan licht. In de duisternis van de huidige crisis 
waarin wij ons bevinden blijft God als een licht aanwezig. 
We hoeven ons alleen maar te richten tot zijn Licht. Juist 
doordat God voor ons licht wil zijn kunnen we in alle duis-
ternis die er nu is toch hoop blijven houden.  
Het is vreemd dat we het belangrijkste kerkelijke feest Pa-
sen niet in de kerk kunnen vieren. We kunnen dit jaar niet lijfelijk de Goede Week in 
de vieringen doorlopen. Bij de herdenking zijn van het feit dat Jezus Jeruzalem op een 
ezeltje binnenrijdt en toegejuicht wordt met palmtakken. Als Jezus de voeten wast 
van zijn leerlingen en daarna met hen het Laatste Avondmaal houdt op Witte Donder-
dag. We kunnen niet aanwezig zijn bij de herdenking van zijn lijden en sterven bij de 
kruisweg en avondviering. En tenslotte niet bij de ‘moeder van alle vieringen’, de 
Paaswake. Het absolute hoogtepunt van het kerkelijk leven. Gelukkig kan in ieder ge-
val veel thuis gevolgd worden via internet (zie volgende bericht). Ik wens u allen veel 
sterkte toe, maar vooral hoop. Jezus overwon de duisternis van lijden en dood en 
schonk ons de eeuwigheid. In dat vertrouwen gaan we op naar Pasen. Aan iedere cri-
sis komt een einde! 
 

Maatregels i.v.m. coronacrisis 
 
Door de coronacrisis zijn een flink aantal maatregelen genomen die ook de kerk tref-
fen. Deze maatregelen worden steeds weer opnieuw vertaald naar de kerken. Zo wer-
den eerst de weekeindmissen verboden en later kwamen daar ook de heilige Missen 
door de week bij. Echter dit laatste is wederom teruggedraaid. Er mogen door de 
week mensen bij elkaar komen in een religieuze viering als het er niet meer dan der-
tig betreffen en zij op gepaste afstand van elkaar blijven (anderhalve meter). Dit be-
tekent dus dat de heilige Missen door de week toegankelijk blijven. 
De heilige Missen die in het weekeinde plaatsvinden, maar ook voorlopig de heilige 
Missen door de week zullen wij in ieder geval live uitzenden. Op zondag is dit om 9.30 
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uur en door de week van maandag t/m vrijdag om 19.00 uur. Op zaterdag is er geen 
heilige Mis. Via de parochiewebsite kunt u het juiste YouTube-kanaal hiervoor vinden. 
Hebt u geen internet, dan kunt u in ieder geval iedere zondag om 10.00 uur de heilige 
Mis op NPO 2 volgen via de KRO. Tijdens de Goede Week wordt de kruisweg van 
15.00 uur ook live uitgezonden, eveneens de herdenking van het lijden en sterven 
van Jezus om 19.00 uur. Tenslotte wordt de Paaswake op zaterdag 11 april live uitge-
zonden om 20.45 uur. Deze vieringen zijn niet toegankelijk. Voor mensen die reeds 
een misintentie hebben tot 1 juni. Deze wordt gewoon gelezen.  In het weekeinde 
worden alle intenties verplaatst naar de heilige Mis van 9.30 uur, die aldus live te vol-
gen is via onze website. U kunt altijd de heilige Mis nog op een ander tijdstip laten le-
zen, maar het verplaatsen kan pas gebeuren nadat er weer publieke H. Missen mogen 
zijn in het weekeinde, anders blijven we aan het uitstellen. Ook doopvieringen gaan 
tot 1 juni niet door en betreffenden zijn door ons hiervan op de hoogte gesteld.   
Als u de heilige Mis vanuit de parochie op internet wilt volgen: ga naar de website en 
ga vervolgens naar het bericht ‘Streaming heilige Missen via YouTube’. Daar vindt u 
de mogelijkheid om alle vieringen in de Grote St.-Jan live te volgen. 
 

Palmtakken in Kleine St.-Jan 
 
Op Palmzondag worden de palmtakken voor dit jaar door de 
pastoor gezegend in een heilige Mis die live te volgen is via het 
internet (zie vorige bericht). Deze palmtakken zullen wij in 
manden achter in de Kleine St.-Jan plaatsen. Daar kunt u des-
gewenst vanaf maandag 6 april een palmtakje halen. De Kleine 
St.-Jan is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 
18.00 uur. 
 

Parochiekantoor alleen telefonisch toegankelijk 
 
I.v.m. de coronacrisis is het parochiekantoor alleen telefonisch bereikbaar tijdens de 
reguliere openingsuren (dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur).  
Tel: 045 – 521 25 18. U kunt dus het parochiekantoor tot 1 juni niet meer zelf bezoe-
ken. Wij vragen uw begrip hiervoor. 
 

Steun de Vastenactie 
 
De maatregelen rondom het Corona virus treffen Vastenactie bijzonder hard. We kun-
nen namelijk nu geen kerkdeurcollecte houden t.b.v. de Vastenactie. Vandaar dat het 
Missiebureau de mogelijkheid biedt om via de online collectebus van het Missiebureau 
online geld in te zamelen voor de Vastenactie.  
U kunt hiervoor naar de website gaan van onze parochiefederatie en het bericht hier-
over lezen (Online collecte Vastenactie Bisdom Roermond). Door op de groene button 
te klikken komt u op een pagina waar u online geld kunt overmaken. 
Hebt u geen internet dan kunt u altijd een bijdrage in een enveloppe doen en daarop 
schrijven ‘Vastenactie’ en deze vervolgens deponeren in de brievenbus van de 



pastorie Hoofdstraat 83, dan zorgen wij dat uw bijdrage aan de Vastenactie wordt 
overgemaakt. 
 

Communievieringen verplaatst 
 
De data voor de Eerste heilige Communievieringen zijn door de coronacrisis ver-
plaatst. Op zondag 7 juni is nu de Communieviering om 11.15 uur in de Grote St.-Jan 
van de basisscholen Wonderwijs en De Vlieger en op zondag 14 juni van bassischolen 
De Regenboog, St. Paulus en De Mheyster. Al deze communievieringen zijn onder 
voorbehoud. De datum van de vormselviering kan voorlopig blijven staan op maandag 
1 juni om 11.00 uur in de Grote St.-Jan. 
 

Kleine St.-Jan open voor gebed 
 
De Kleine St.-Jan is van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur 
tot 18.00 uur opengesteld. Om 19.00 uur is vervolgens de 
heilige Mis in de Grote St.-Jan. Tijdens de openstelling zal 
het Allerheiligste worden uitgesteld. We hebben er voor ge-
zorgd dat ieder uur iemand aanwezig is. Een ieder kan bin-
nenlopen voor persoonlijk gebed en eventueel een kaarsje 
aanmaken. Zolang de coronacrisis duurt zullen wij de kerk 
hiervoor extra openstellen. Wij willen hiermee een ieder 
helpen om steun te zoeken bij God. Ook zullen wij aan het 
einde van iedere heilige Mis het gebed bidden dat de bis-
schoppen ons toegezonden hebben. Hierin bidden wij voor hen die getroffen zijn door 
het coronavirus en voor de hulpverlening. 

 
Huispaaskaarsen 

 
Omdat u zelf niet in de gelengheid bent de bestelde huispaaskaars af te halen, zullen 
wij ervoor zorgen dat deze bij u thuis wordt afgegeven. Na de Paaswake zullen we er-
gens in de Paasweek deze rondbrengen. 
 

Kledinginzameling 
 
In samenwerking met Stichting Aktie ’68 houdt de parochiefederatie Hoensbroek op 
zaterdag 25 april opnieuw een kledinginzameling. Deze vindt plaats tussen 10.00 – 
13.00 uur bij parochiekantoor De Polder. U kunt al uw gebruikte kleding, schoeisel, 
dekens en beddengoed in een gesloten plastic zak inleveren. De opbrengst komt ten 
goede aan de gehandicapte medemens. U kunt de zak gewoon bij de deur plaatsen 
en hoeft desgewenst niet naar binnen te gaan (gezien de coronamaatregels).  
 
 
 
 
 



Wij namen afscheid van: 
Thea Veulemans   85 jaar wonende in Brunssum  
Lies Mercelis   92 jaar wonende aan de Aldenhofstraat 
Con Vorage   94 jaar wonende aan de Heerlerweg 
Diny van ’t Hoofd-van Tillo 81 jaar wonende in Heerlen 
 
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 om 18.30 uur gelegenheid voor het Rozenkransgebed. Indien een voor-

bidder aanwezig is kan dit gebed gezamenlijk worden gebeden. 
 
DE H. MISSEN EN VIERINGEN VAN MAANDAG T/M VRIJDAG MOGEN 
VANWEGE DE CORONA MAATREGELEN DOOR SLECHTS MAXIMAAL 30 
PERSONEN WORDEN BIJGEWOOND. IN DE KERK DIENT DAARNAAST 
ANDERHALVE METER AFSTAND TUSSEN PERSONEN GEHOUDEN TE 
WORDEN. 
 
ALLE MISSEN DIE PLAATSVINDEN KUNT U LIVE VOLGEN VIA YOUTUBE. 
ZIE INSTRUCTIE VOOR ONTVANGST OP ONZE WEBSITE: 
WWW.PAROCHIESHOENSBROEK.NL 
 
Woensdag 1 april 
9.00-18.00 uur  Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19.00 uur: H. Mis Grote St. Jan, 
voor: Allen die werken in de zorg;  
Mientje Wetzels-Snackers 
 
Donderdag 2 april 
9.00-18.00 uur  Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19.00 uur: H. Mis Gr. St. Jan,voor: 
roepingen priesterschap en diaconaat 
                                                                              
Vrijdag 3 april 
9.00-18.00 uur  Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19.00 uur: H.Mis Grote St. Jan, voor:  
Allen die getroffen zijn door het Corona-
virus 
 
Zaterdag 4 april    Palmpasen 
Geen H.Mis: Mis-intenties verzet naar 
besloten H. Mis zondag 5 april. 

Zondag 5 april  
Palmzondag van het Lijden van de 
Heer 
9.30 uur: Besloten H.Mis voor: tot 
Heil van de kerk; ouders Kusters-Palmen; 
Lia Gijbels-Le Blanc;  
Corrie Tatarskin- de Jong [6wkd.]; Math 
Driessen [1ste jrd.]; Rob Gelauff. 
(live via YouTube) 
 
Maandag 6 april 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19.00 uur: H.Mis Grote St. Jan, voor:  
Alle eenzamen. 
 
Dinsdag 7 april 
9.00-18.00 uur  Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19.00 uur: H.Mis Grote St. Jan, voor:  
Alle vormelingen 
 
 



Woensdag  8 april 
9.00-18.00 uur  Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19.00 uur: H.Mis Grote St. Jan, voor:  
Allen die werken in de zorg 
 
Donderdag 9 april  Witte Donderdag 
9.00-18.00 uur  Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19.00 uur: Besloten H.Mis, voor: 
roepingen priesterschap en diaconaat 
(live via YouTube) 
 
Vrijdag 10 april    Goede Vrijdag 
15.00 uur: Kruisweg bidden 
Grote St. Jan. (live via YouTube) 
 
19.00 uur: Goede Vrijdag viering 
met Kruisaanbidding Grote St. 
Jan.  (live via YouTube) 
 
Zaterdag 11 april   Stille Zaterdag 
20.45 uur: Besloten Paaswake mmv 
organist Ed Coenen, voor: Angela 
Prevos- Janusch  (live via YouTube) 
 
Zondag 12 april       Paaszondag 
9.30 uur: Besloten H.Mis mmv 
organist Ed Coenen, (live via 
YouTube) voor: ouders Maas Bartels, 
Mia en Tiny [jrd.]; fam. Smit-Oehlen, 
echtpaar Wouters-Smit, Ellie en Frans 
Oehlen; fam. van Dun-Verhooren; ouders 
Wevers-Moonen; ouders Wittenhorst-
Hermes; Hein Wittenhorst; mw. de Jong 
en fam. de Jong-Dammers; Johannes 
Gerits [jrd.]; Wil van Nunen, Jes van 
Nunen-Stams en zoon Adri [jrd.]; ouders 
Lemmerlijn- Driessen [jrd.]; Mia 
Porankiewicz- Hermes; Gijsbertha 
Langeslag; Math L ‘Ortye; Joop 
Cardinaal; Nelly van Tilburg-van ‘t Hoofd; 
fam. Piet Peters en Theresia Schrijvers, 
pastoor Jan Petrers en Mariet Peters-
Slangen; Fieny en Antoon Snellen en 
zoon Harry; Dhr. en mervr. Custers; Leny 
Meessen- Peerboom;  

Corry Zohar-Faijaars; Annelies 
Verstraeten; Jos v.d. Broeck; Tonny 
Custers-Sijben; Theo Owsianny, ouders 
Owsianny-Farfarek en Zinken-Starmans. 
 
Maandag 13 april 
2de Paasdag 
9.30 uur: Besloten H.Mis voor: overl. 
ouders Jennes- Haartmans en overl. fam. 
(live via YouTube) 
 
Dinsdag 14 april 
9.00-18.00 uur  Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19.00 uur: H.Mis Grote St. Jan, voor: 
alle communicantjes 
 
Woensdag 15 april 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19.00 uur: H.Mis Grote St. Jan, voor:  
Allen die werken in de zorg 
 
Donderdag  16 april 
9.00-18.00 uur  Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19.00 uur: H.Mis Grote St. Jan, voor: 
roepingen priesterschap en diaconaat 
  
Vrijdag 17 april 
9.00-18.00 uur  Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19.00 uur: H.Mis Grote St. Jan, 
voor: Getroffenen v/h Corona-virus 
 
Zaterdag 18 april 
Geen H.Mis: Mis-intenties verzet naar 
besloten H. Mis zondag 19 april. 
 
Zondag 19 april  
2de zondag van Pasen  
9.30 uur: Besloten H.Mis voor: Lies 
Mercelis (6 wkn); Jacques Bemelen 
[jrd.]; Jan Slangen [jrd.]; Frits v. 
Zadelhoff; ouders Alofs- Kusters [jrd.]; 
Ric Verboeket en Agnes Heemels en fam. 
(live via YouTube) 



Maandag 20 april 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19.00 uur: H.Mis Grote St. Jan, voor: 
Agnes Wittenhorst-Hermes [verj.]; 
Fonnie Barro-Drost 
 
Dinsdag 21 april 
9.00-18.00 uur  Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19.00 uur: H.Mis Grote St. Jan, voor: 
Roepingen tot het priesterschap en het 
diakonaat 
 
Woensdag 22 april 
9.00-18.00 uur  Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19.00 uur: H.Mis Grote St. Jan, voor:  
Allen die werken in de zorg 
 
Donderdag 23 april 
St. Joris, martelaar 
9.00-18.00 uur  Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19.00 uur: H.Mis Grote St. Jan, voor: 
roepingen tot priesterschap en diaconaat 
 
Vrijdag 24 april 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19.00 uur: H.Mis Grote St. Jan, voor: 
Allen die getroffen zijn door het Corona-
virus 
 
Zaterdag 25 april 
17.30-18.30 uur Kleine St. Jan 
Biechtgelegenheid 
Geen H.Mis: Mis-intenties verzet naar 
besloten H. Mis zondag 19 april. 
 

Zondag 26 april  
3de zondag van Pasen  
9.30 uur: Besloten H.Mis voor: Gerda 
Severens- Bruls [jrd.]; overl ouders Fieny 
en Antoon Snellen en zoon Harry; ouders 
Janssen-Hamers 
(live via YouTube) 
 
Maandag 27 april 
H. Petrus Canisius, priester en 
kerkleraar 
9.00-18.00 uur  Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19.00 uur: H.Mis Grote St. Jan, voor:  
Piet Peters en Theresia Schrijvers [jrd.] 
 
Dinsdag 28 april 
H. Lodewijk Maria Grignion van 
Montfort, priester 
9.00-18.00 uur  Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19.00 uur: H.Mis Grote St. Jan, voor: 
Alle eenzamen 
 
Woensdag 29 april 
H. Catharina van Siena, maagd en 
kerklerares, patrones van Europa 
9.00-19.00 uur: Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19.00 uur: H.Mis Grote St. Jan, voor: 
Allen die werken in de zorg 
 
Donderdag 30 april 
H. Pius V, paus 
9.00-18.00 uur  Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
9.30 uur: H.Mis Grote St. Jan, voor: 
Roepingen tot het priesterschap en het 
diakonaat 
 

 



Mededelingen van Algemene Aard 
 
Misintenties en Noveenkaarsen 
Noveenkaarsen [ á € 4,50] in de sacristie een half uur voor en direct na de HH. Mis-
sen. U kunt dan ook een misintentie opgeven. HH. Missen door de week € 12,50 
in het weekend € 27,50. Offerkaarsjes € 0,50 per stuk. 
 
Ziekencommunie 
Normaal wordt op of rond iedere eerste vrijdag van de maand de zieken-
communie rondgebracht. Door de epidemie van het Corona-virus is dit niet 
mogelijk en ook niet verantwoord. Voorlopig wordt in april (ook met Pasen) 
en mei geen ziekencommunie rondgebracht.  
 
Geloof en Vriendschap: In april en mei geen activiteiten. 
 
 

Let op! Kopij voor het blad van mel 2020 vóór dinsdag 21 april 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!


