
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impact coronapandemie voor onze parochiefederatie 

 
Zoals de coronapandemie voor iedereen een grote impact heeft op het dagelijkse le-
ven, zo ook voor onze parochiefederatie. Op dit moment weten we reeds dat er tot 1 
juni geen publieke vieringen in kerken mogen zijn en dat geplande grotere feestelijk 
vieringen ook voor langere termijn niet door kunnen gaan. We denken hierbij aan de 
Eerste heilige Communievieringen, de viering van het heilig Vormsel en de Sacra-
mentsprocessie. Doopvieringen en de reguliere heilige Missen zullen in ieder geval tot 
1 juni niet mogen. Of het daarna in kleinere kring mag weten we nu nog niet. Uitvaar-
ten kunnen tot 1 juni in een heel klein gezelschap plaatsvinden van maximaal dertig 
personen, zonder dat in een uitvaartmis de heilige Communie kan worden uitgereikt. 
Het parochiekantoor is alleen telefonisch bereikbaar en Misintenties kunnen alleen ge-
lezen worden tijdens een ‘uitgezonden heilige Mis’. Alle misintenties die in deze peri-
ode reeds waren opgegeven kunnen altijd later desgewenst nog gelezen worden. Na-
tuurlijk proberen we al geruime tijd het één en ander op een andere manier in te vul-
len. Zoals bekend mag zijn is van maandag t/m vrijdag de Kleine St.-Jan overdag geo-
pend voor persoonlijk gebed en kan men voedsel brengen voor voedselpakketten. 
Daarnaast worden alle heilige Missen live uitgezonden via een YouTube-kanaal, dat 
via een link te vinden is via onze website. 
Zowel de kinderen die de Eerste heilige Communie dit jaar zouden mogen doen, als-
mede de vormelingen, hebben inmiddels via een mail en een opgenomen ‘les’ op 
YouTube toch een beetje zich verder kunnen voorbereiden. 
De parochie heeft echter ook een inkomstenderving door dit gebeuren. Collectegelden 
zijn er in deze periode niet, ook niet bij uitvaarten omdat collectemanden niet mogen 
worden doorgegeven. En al zou dit laatste wel mogen, met dertig personen krijg je 
niet veel inkomsten. Afhankelijk van de lengte van deze periode zullen we t.z.t. een 
beroep doen op u om vrijwillig een bijdrage over te maken onder de noemer ‘collecte-
geld’. Een ieder kan na afloop inschatten wat hij normaliter in deze periode op de col-
lecteschaal zou hebben gelegd. Op deze manier kunnen wij dit tekort toch een beetje 
aanvullen, anders zouden wij dit jaar enkele duizenden euro’s minder aan opbrengst 
hebben. Natuurlijk mag u alvast een bedrag overmaken op onze rekening onder de 
noemer ‘collectegeld’ op rekeningnummer: NL31RABO0122400984 
t.n.v. Kerkbestuur H. Joannes Evangelist te Hoensbroek. Alvast dank voor uw bij-
drage. 
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Maria 
 

Geschiedenis. Ik vond het zelf een interessant 
vak op school. Op de priesteropleiding kregen 
we kerkgeschiedenis. Eerlijk gezegd was het te 
vaak een droge opsomming van feitjes en jaar-
tallen. Het vak wordt pas interessant als de 
achtergronden duidelijk worden. De oorzaak en 
het gevolg van een gebeurd feit. Als je daarin 
doordringt dan kom je er langzaam achter dat 
alles iets met elkaar te maken heeft in de histo-
rie. Er loopt een rode draad door heel die wir-
war van feiten en gebeurtenissen. Soms kun je 
achteraf vaststellen: ‘Zo moest het wel gebeu-
ren’, en een Frans spreekwoord luidt in het Ne-
derlands: ‘De geschiedenis herhaalt zich.’ 
Nu maken we hetzelfde mee: de geschiedenis herhaalt zich. Wij zitten in deze periode 
van het jaar in dezelfde situatie als de apostelen en leerlingen in de tijd na Pasen. Zijn 
wij ook bang om voor ons geloof uit te komen? Voor een Kerk die toch vaak in de ver-
drukking is of belachelijk wordt gemaakt. Durven wij Jezus’ Boodschap in woord en 
daad uit te dragen in de wereld van vandaag? En als wij er misschien moeite mee 
hebben dan mogen wij juist naar Maria toegaan. Te midden van de apostelen en leer-
lingen bidt zij voor hen en gaat hen voor in het geloof. Zij is het voorbeeld waaraan 
wij ons kunnen spiegelen. Immers zij is de oorzaak dat de mensengeschiedenis nooit 
meer hetzelfde zou zijn. Door haar ‘ja-woord’ tegen God, kon Gods Zoon in de wereld 
komen. Kon onze geschiedenis een heilsgeschiedenis worden. Na eeuwen van wach-
ten werd Israël, ja zelfs de mensheid, beloond.  
Zij is het voorbeeld van een standvastig  en open geloof. Zij is degene die ons aan de 
hand wil nemen als twijfels ons overmannen. Zij laat zien dat dienstig en nederig le-
ven het altijd wint van hoogmoed en eigenbelang. Door haar ‘Ja’ tegen God, dat zij 
vanuit gehoorzaamheid aan Hem geeft, verandert zij niet alleen de geschiedenis, ze 
maakt geschiedenis. De geschiedenis wordt levend, want haar ‘ja-woord’ heeft gevol-
gen voor u en ik.  
Moge zij, zoals ze te midden van de apostelen bad om de komst van de heilige Geest, 
ook bidden om die komst in onze harten. Moge op haar voorspraak God binnen tre-
den bij ons en bij ons alle angst wegnemen, zeker in de moeilijke periode waarin wij 
ons nu bevinden nu wij allen getroffen zijn door de coronapandemie. 

 
Sacramentsprocessies gaan dit jaar niet door 

 
Omdat Sacramentsprocessies vallen onder evenementen waarvoor een vergunning 
nodig is zullen ze dit jaar niet plaats kunnen vinden. Zowel de Sacramentsprocessie in 
Hoensbroek met de kermis op 21 juni alsmede de feestelijk heilige Mis buiten in 
Weustenrade met aansluitend de Sacramentsprocessie op 4 juli kunnen helaas geen 
doorgang vinden. 

 



Eerste heilige Communie en Vormsel uitgesteld 
 
Het was al duidelijk dat de Eerste heilige Communievieringen niet op de oorspronke-
lijk datum in mei gehouden konden worden. Om deze reden was het al onder voor-
waarde verplaatst naar de maand juni. Echter doordat alle evenementen, waarvoor 
een vergunning nodig is, tot 1 september niet mogen, is het verstandig om ook in de 
kerk alle grotere bijeenkomsten tot die datum zeker niet door te laten gaan, los van 
het feit of de maatregelen voor de Kerk na 1 juni in Nederland versoepeld worden. 
Wanneer de Eerste heilige Communievieringen gehouden zullen worden is op dit mo-
ment niet te plannen. Het zou misschien in het najaar na 1 september reeds kunnen 
plaatsvinden, maar bij te veel restricties ook pas volgend jaar tegelijkertijd met de 
communicanten van 2021. 
Ook de heilige Vormselviering die op Tweede Pinksterdag 1 juni zou worden gehou-
den is om dezelfde reden uitgesteld. We zullen in dit geval het proberen ergens in het 
najaar in te plannen, eventueel in een eenvoudigere vorm. 
 

Kerkbestuur koopt investeringsobject 
 
Het kerkbestuur heeft onlangs na zorg-
vuldig onderzoek en overleg een ge-
bouw aan de Hoofdstraat gekocht als 
investeringsobject. Het betreft een 
pand waarin op de benedenverdieping 
een fysiotherapie is en daarnaast wordt 
een bovenverdieping aan een particu-
lier verhuurd. Aangezien dit pand een 
hoog rendement opbrengt heeft het 
kerkbestuur met toestemming van het bisdom besloten om dit aan te kopen. Zoals u 
weet brengt geld op een bankrekening helemaal niets meer op en beleggingen -met 
weinig risico- ook niet zo veel, daarom dat wij een aanzienlijk bedrag investeerden in 
een pand om zo jaarlijks een groot rendement te hebben. Overigens heeft de fysio-
therapeut een contract voor vijf jaar getekend dat hij nog in dit pand aanwezig is met 
daaraan verbonden nog een optie voor een extra vijf jaar.  
 

Stage priesterstudent Ranil Camillus afgerond 
 

Door de uitbraak van het coronavirus is de stage van de priesterstudent Ranil in onze 
parochies voortijdig beëindigd en heeft de eindevaluatie reeds plaatsgevonden. Ranil 
hoop eind juni naar Sri Lanka te gaan om aldaar van zijn bisschop de diakenwijding te 
mogen ontvangen. Bij terugkomst is het de bedoeling dat hij in ons bisdom een be-
noeming krijgt en hier in ieder geval tien jaar actief zal zijn. 
De priesterwijding van Pawel, die in 2016-2017 bij ons stage liep, is omwille van de 
coronapandemie uitgesteld. Hij zou op 6 juni priester worden gewijd in de kathedraal 
van Roermond. Wanneer de wijding nu plaats zal vinden is op dit moment nog niet 
bekend, eerst zal er meer duidelijkheid moeten komen wanneer het weer mogelijk is. 

 



Heilige Mis bij Lourdesgrot Mariarade 
 
Op zaterdagavond 9 mei zal er op de vooravond van Moederdag ook dit jaar de hei-
lige Mis plaatsvinden om 19.00 uur bij de Lourdesgrot in Mariarade. We beseffen dat 
hierbij niemand aanwezig mag zijn, maar willen toch vanuit deze bijzondere plaats de 
heilige Mis ‘live’ via ons YouTube-kanaal uitzenden en Maria’s voorspraak aanroepen  
in deze moeilijke periode.  
 
 
Wij namen afscheid van: 
Gertie Offermans-Leistra  79 jaar wonende aan de Marktstraat. 
 
Moge zij rusten in de vrede van de verrezen Heer en mogen haar nabestaanden 
kracht en sterkte ontvangen om dit verdriet te kunnen dragen. 
 
 

H. Missen 
 

ALLE H. MISSEN EN VIERINGEN MOGEN VANWEGE DE CORONA 
MAATREGELEN NIET DOOR GELOVIGEN WORDEN BIJGEWOOND. 

 
ALLE MISSEN DIE PLAATSVINDEN KUNT U LIVE VOLGEN VIA YOUTUBE. 

ZIE INSTRUCTIE VOOR ONTVANGST OP ONZE WEBSITE: 
WWW.PAROCHIESHOENSBROEK.NL 

 
Vrijdag 1 mei 
H. Jozef, de arbeider. 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste.  
19.00 uur Besloten H.Mis Grote St. 
Jan, voor: Allen die getroffen zijn door 
het Corona-virus. 
 
Zaterdag 2 mei:         Geen H.Mis. 
Mis-intenties verzet naar zo. 3 mei. 
 
Zondag 3 mei 
4de zondag van Pasen 
09.30 uur Besloten H.Mis. Grote St. 
Jan, voor: Tot Heil van de kerk en de 
intenties van onze parochie; 
Gusta Cörvers- Schouteten; Mien 
Franssen [jrd.]; Ida Wellens- Wennekes 
 
 
 

Maandag 4 mei 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste.  
19.00 uur Besloten H.Mis Grote St. 
Jan, voor: Alle eenzamen; Annelies 
Verstraeten 
 
Dinsdag 5 mei 
9.000 18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur Besloten H.Mis Grote St. 
Jan, voor: Jopie Cox-Lendemeyer (1e 
jrd); Alle communicantjes. 
 
Woensdag 6 mei 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h 
Allerheiligste. 
19.00 uur Besloten H.Mis Grote 
St. Jan, voor: Allen die werken in de 
zorg. 



Donderdag 7 mei 
9.00-18.00 uur: Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur Besloten H.Mis Grote 
St. Jan, voor: Roepingen priester-
schap en diaconaat; Rob Gelauf 
  
Vrijdag 8 mei 
HH. Wiro, Plechelmus en Otger 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur Besloten H.Mis Grote 
St. Jan, voor: Allen die getroffen zijn 
door het Corona-virus. 
  
Zaterdag 9 mei 
19:00 uur Besloten H. Mis vanuit de 
Lourdes grot in Mariarade, voor: 
Jan Slangen; mevr. Corrie Tatarski- de 
Jong; Cor Rockx. 
 
Zondag 10 mei 
5de zondag van Pasen 
9.30 uur Besloten H.Mis Grote St. 
Jan, voor: overl. moeders Smit- Oehlen, 
overl. ouders Kusters_ Palmen; 
Gijsbertha Langeslag; Louise Palmen 
[jrd.]; Bertha Frijters- Lück; Lenie v.d. 
Moolen- Peters  moederdag en uit 
dankbaarheid; Annelies Verstraeten; 
Leny Meessen- Peerboom;Gerda 
Eerkens-Luijten; Carolien v.d. Broeck-
Knibbeler 
 
Maandag 11 mei 
9.00- 18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur Besloten H.Mis Grote St. 
Jan, voor: Alle eenzamen. 
 
Dinsdag 12 mei 
9.00-18.00 uurKleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v.h Allerheiligste. 
19.00 uur Besloten H.Mis Grote St. 
Jan, voor: Alle vormelingen. 
  
 

Woensdag 13 mei 
H. Servatius, bisschop. 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur Besloten H.Mis Grote 
St. Jan,, voor: Allen die werken in 
de zorg.. 
 
Donderdag 14 mei 
H. Mattias, apostel. 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur Besloten H.Mis Grote 
St. Jan, voor: Roepingen priester-
schap en diaconaat; Huub Höppener; 
Thea Veulemans 
 
Vrijdag 15 mei 
Alle heilige bisschoppen van 
Maastricht. 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v.h Allerheiligste. 
19.00 uur Besloten H.Mis Grote St. 
Jan, voor: Allen die getroffen zijn door 
het Corona-virus.  
  
Zaterdag 16 mei        Geen H.Mis. 
Misintenties verzet naar zo. 17 mei.  
 
Zondag 17 mei 
6de zondag van Pasen 
9.30 uur Besloten H.Mis Grote St. 
Jan, voor: Frits Zadelhoff, (jrd) overl. 
ouders Hoenen- Hoofs, zonen Huub en 
Twan; Lies Marcelis (verj); alle 
communicantjes. 
  
Maandag 18 mei. 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur Besloten H.Mis Grote St. 
Jan,, voor: Alle eenzamen. 
 
  
 
 
 



Dinsdag 19 mei 
9.00-18.00 uur Kleinse St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur Besloten H.Mis Grote St. 
Jan,, voor: Alle communicantjes. 
 
Woensdag 20 mei 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur Besloten H.Mis Grote St. 
Jan, voor: Allen die werken in de zorg; 
mevr. de Jong en de overledenen van de 
fam. de Jong- Dammers 
  
Donderdag 21 mei 
Hemelvaart van de Heer 
9.30 uur Besloten H.Mis Grote St. 
Jan, voor: Gerda Erkens Luijten. 
 
Vrijdag 22 mei 
H. Rita van Cascia, kloosterlinge. 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: uit-
stelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur Besloten H.Mis Grote 
St. Jan, voor: Allen die getroffen zijn 
door het Corona-virus. 
  
Zaterdag 23 mei         
17.30-18.30 uur Kleine St. Jan 
Biechtgelegenheid 
Geen H.Mis.  
Mis-intenties verzet naar zo. 24 mei. 
 
Zondag 24 mei 
7de zondag van Pasen. 
9.30 uur Besloten H.Mis Grote St. 
Jan, voor: Tot Heil van de kerk en de 
intenties van onze parochie; 
  
Maandag 25 mei 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur Besloten H.Mis Grote St. 
Jan, voor: Alle eenzamen; Mientje 
Wezels- Snackers 
 
 

Dinsdag 26 mei         
H. Filippus Neri, priester. 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste.                                                                                                    
19.00 uur Besloten H.Mis Grote St. 
Jan, voor: Alle vormelingen; Mia en 
Jules Houben [trouwdag] 
 
Woensdag 27 mei 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur Besloten H.Mis Grote St. 
Jan, voor: Allen die werken in de zorg; 
Fonnie Barro- Drost 
    
Donderdag 28 mei 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur Besloten H.Mis Grote 
St. Jan, voor: Roepingen priester-
schap en diaconaat. 
 
Vrijdag 29 mei 
H. Paus Paulus VI 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur Besloten H.Mis Grote St. 
Jan, voor: Allen die getroffen zijn door 
het Corona-virus. 
 
Zaterdag 30 mei:      Geen H.Mis. 
Mis-intenties verzet naar zo. 31 mei. 
 
Zondag 31 mei 
Pinksteren 
9.30 uur. Besloten H. Mis. Grote St. 
Jan voor: Johannes Gerits; mevr de 
Jong en de levenden en overledenen van 
de fam. de Jong- Dammers; Mia 
Porankiewicz-Hermes; ouders Jan Willem 
Bisschops en (jrd) Anna Bisschops- 
Hellebrand;  echtp. Mia en Hub Hoens-
Houtbeckers; Joop Cardinaal; Corry 
Zohar-Faijaars; Piet Peters en Theresia 
Schrijvers, zoon pastoor Jan Peters en 
schoondochter Mariet Peters-Slangen; 
ouders Gerda en Gerrit Luchies- Maas.



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. Ook de eerste vrijdag van mei wordt 
geen ziekencommunie rondgebracht.  
 
Geloof en Vriendschap: In mei geen activiteiten. 
 
 

Let op! Kopij voor het blad van juni 2020 vóór dinsdag 26 mei 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!


