
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kerk weer open voor vieringen vanaf 1 juni 

 
Vanaf 1 juni mogen onder strikte voorwaar-
den er weer publieke vieringen in de kerken 
worden gehouden. De eerste voorwaarde is 
dat er maar 30 kerkgangers mogen zijn. Dit 
wordt vanaf 1 juli uitgebreid naar 100 kerk-
gangers. 
Dit betekent dat vanaf 1 juni mensen weer 
welkom zijn tijdens de heilige Missen. Wel 
zit hier meteen een ‘maar’ aan vast. Omdat 
er maar 30 kerkgangers mogen zijn bete-
kent het dat men zich tot juli voor de week-
eindvieringen moeten opgeven. M.a.w. wilt u deelnemen aan een heilige Mis in het 
weekeinde dan kunt u zich in de week voorafgaand aan het weekeinde daarvoor op-
geven. U kunt zich alleen maar opgeven voor het komende weekeinde en onder geen 
beding alvast reserveren voor latere weekenden.  
 
De opgave kan plaatsvinden tijdens de openingsuren van het parochiekan-
toor van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur en alleen telefo-
nisch. U kunt u zich niet opgeven buiten deze uren en ook niet door de pas-
toor persoonlijk te bellen. De pastoor zal altijd doorverwijzen naar het parochie-
kantoor. In het weekeinde zullen de heilige Missen op andere tijdstippen zijn. Zater-
dag blijft hetzelfde en is de heilige Mis om 19.00 uur. Zondag echter is de eerste hei-
lige Mis reeds om 9.00 uur en de tweede heilige Mis om 11.30 uur. Op deze manier 
kan de kerk na de eerste viering luchten en kan alles ontsmet worden. Alle heilige 
Missen zullen vanaf nu in de Grote St.-Jan zijn, omdat wij de afstand van anderhalve 
meter daar in acht kunnen nemen. Voor de heilige Missen op door-de-weekse dagen 
hoeft u zich niet op te geven, omdat aldaar zelden grote groepen naar toekomen. Ook 
deze heilige Missen zullen voor onbepaalde tijd in de Grote St.-Jan plaatsvinden. In 
juni zal er maar één ingang van de kerk open zijn (rechterzijde als u binnenkomt). Bij 
deze ingang staat een portier met een namenlijst er wordt er gekeken of u zich hebt 
aangemeld. Er worden aan u de veiligheidsvoorschriften verteld en tevens aan u de 
vraag gesteld of u klachten hebt. Let op! Mensen die niet op de lijst staan kun-
nen wij helaas niet binnenlaten.  
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Alle heilige Missen in het weekeinde zijn gelijkwaardig. Dit betekent dat er geen 
Hoogmis is! In alle heilige Missen gebeurt dus hetzelfde. Er is geen samenzang en 
geen koor, alleen de pastoor zelf zal enige liederen zingen. Als een heilige Mis vol is 
geboekt dan verwijzen wij naar een andere weekeindviering. In de kerk gelden allerlei 
gedragsregels i.v.m. het coronavirus. Bij de ingang aan de binnenzijde wordt een bord 
geplaatst waarop deze vermeld staan. 
In de kerk zijn banken afgesloten waar u geen plaats kunt nemen. Met dertig perso-
nen is dit in wezen niet nodig, maar zo bereiden wij ons voor op de periode vanaf 1 
juli, wanneer er 100 kerkgangers mogen zijn. 
Op de kerkvloer zijn strepen aangebracht zodat u de anderhalve meter bij het naar 
voren komen in acht kunt houden (offer- en communiegang). 
De collecte vindt niet in de banken plaats, maar er vindt een offergang plaats. Bij de 
offergang en bij het ter Communie gaan houdt u afstand van elkaar. Bij de commu-
niegang loopt u door tot de voorste streep op de vloer. Daar ontsmet u uw handen en 
vervolgens ontvangt u de Communie op uw hand achter een opgesteld plexiglasplaat. 
Als u de Communie niet op de hand wilt ontvangen, neem dan een wit doekje mee 
(corporale), daarop wordt dan de heilige Hostie gelegd zodat u deze zelf vanuit het 
doekje op de tong kunt leggen. Er wordt dus geen tongcommunie uitgedeeld. De pas-
toor zal voor het uitdelen van de Communie de handen ook ontsmetten. Mocht hij per 
ongeluk een hand aanraken, dan zal hij zijn handen meteen daarna ontsmetten voor-
dat hij verder gaat met het uitdelen van de Communie. Vanaf 1 juli zal er waarschijn-
lijk in veel gevallen geen reservering meer nodig zijn. Wel verzoeken wij u zich dan 
ook zoveel mogelijk over de drie weekeindmissen te verspreiden. Wordt een heilige 
Mis te druk (zoals de 11.30 uur Mis) dan zullen wij moeten ingrijpen en zal wederom 
voor deze Mis reservering noodzakelijk zijn.  
Gezinsleden mogen in dezelfde bank zitten. Eenlingen of koppels kunnen in dezelfde 
bank zitten als de ene helemaal links en de anderen helemaal rechts in de bank 
plaatsnemen. De portier die in de kerk aanwezig is zal mensen helpen bij de voor-
schriften die er zijn en eventueel een zitplaats aan u geven. We hopen op uw begrip 
en zijn vooral blij dat we weer tezamen met aanwezigen de heilige Mis kunnen vieren. 
 

Uitzending heilige Mis 
 

We zullen vanaf 2 juni stoppen met het uitzenden van de dagelijkse heilige Mis omdat 
men in de gelegenheid is op wederom naar de kerk te komen en voldoende afstand te 
betrachten. Wel zullen we nog tot 1 juli de zondagsmis van 9.00 uur blijven uitzenden 
om degenen die nog niet aan de heilige Mis durven deel te nemen toch de gelegen-
heid te geven thuis op de zondag de heilige Mis mee te vieren. 
 

Parochiekantoor weer toegankelijk 
 

Tot 1 juni is het parochiekantoor gesloten geweest, maar na deze datum zal het paro-
chiekantoor weer toegankelijk zijn tijdens de gebruikelijke openingsuren. Wel ver-
zoeken wij u om voldoende afstand te betrachten met de parochiemedewerkers. 
 

 



Doopvieringen 
 

Doopvieringen kunnen worden uitgesteld. Als u dit echter liever niet wilt, dan zijn 
doopvieringen vanaf 1 juli mogelijk, zij het dat alle veiligheidsvoorschriften gehand-

haafd moeten blijven, zoals het afstand houden. 
 

Misintenties 
 
De afgelopen periode zijn de misintenties die er stonden gewoon gelezen. Weliswaar 
kon u daarbij niet aanwezig zijn, maar is toch de naam genoemd en is de betreffende 
in het heilig Misoffer meegenomen. We kunnen echter voorstellen dat u zelf toch 
daarbij aanwezig wilde zijn. Daarom kunt u kosteloos nog een heilige Mis laten opdra-
gen. We willen u wel vragen om hiermee zoveel mogelijk te wachten tot na 1 juli om-
dat er dan weer honderd mensen aanwezig mogen zijn. 
 

Dagelijkse uitstelling stopt 
 
Omdat de kerk in juni weer toegankelijk wordt voor pu-
blieke vieringen zal de dagelijkse uitstelling op de week-
dagen per 1 juni tot een einde komen. Mede ook omdat 
sommige vrijwilligers hun werkzaamheden weer kunnen 
oppakken en niet meer in de gelegenheid zijn om over-
dag een uur aanwezig te zijn. Ook de inzameling van 
voedsel voor voedselpakketten zullen we beëindigen. Dit 
laatste kan altijd nog gebeuren door een bijdrage te 
storten op de rekening van de Stichting Pausfranciscus-
groep Hoensbroek  (NL39 RBRB 0782 9937 10). Wij 
danken alle vrijwilligers die de afgelopen periode deel-
genomen hebben aan de erewacht, zodat dit mogelijk 
was en ook een ieder die een bijdrage heeft gegeven 
voor de voedselpakketten. 
Wel zal wederom iedere woensdag (zoals voorheen) de Kleine St.-Jan vanaf 9.00 uur 
open zijn voor gebed. De zegen zal om 18.00 uur worden gegeven, omdat de heilige 
Mis daarna om 19.00 uur in de Grote St.-Jan zal zijn. 
 

Bijdrage collectegeld 
 

Zoals reeds in het vorige parochieblad in een artikel benoemd mist de parochie de no-
dige inkomsten omdat er zo’n lange tijd geen publieke vieringen waren en de vierin-
gen die nu weer met publiek mogen zijn een maximum heeft. 
We willen daarom een beroep op u doen om vrijwillig een bijdrage over te maken on-
der de noemer ‘collectegeld’. Op deze manier kunnen wij dit tekort toch een beetje 
aanvullen. U kunt dit overmaken op rekeningnummer: NL31RABO0122400984 
t.n.v. Kerkbestuur H. Joannes Evangelist te Hoensbroek. Natuurlijk kunt u ook bij de 
eerste collecte-offergang een extra bijdrage geven. Alvast dank voor uw bijdrage. 
 



Eerste heilige Communie en heilig Vormsel 
De Eerste heilige Communievieringen die in mei waren afgelast zullen nu plaatsvinden 
in september. Op 20 september zullen de kinderen van basisschool Wonderwijs en De 
Vlieger de Communie mogen doen om 11.15 uur. Op 27 september zullen de kinderen 
van basisschool de Regenboog hun Communie doen om 10.00 uur. Aansluitend zullen 
op dezelfde dag de kinderen van De Mheyster en St. Paulus de Communie doen om 
12.00 uur. Alle vieringen vinden natuurlijk plaats in de Grote St.-Jan en zijn alleen 
voor genodigden toegankelijk. Het heilig Vormsel dat eerst op Tweede Pinksterdag 
zou zijn is nu naar 3 juli verplaatst (19.00 uur). In deze viering, die ook in de Grote 
St.-Jan plaatsvindt, zijn alleen de gezinnen van de vormelingen welkom. 
Volgend schooljaar zullen de Communievieringen plaatsvinden op zondag 30 mei 
(Wonderwijs/De Vlieger) en 6 juni (De Regenboog/De Mheyster/St. Paulus). Deze 
laatste groep zal naar alle waarschijnlijkheid in twee gesplitste vieringen de Commu-
nie doen op dezelfde dag. Het heilig Vormsel is op Tweede Pinksterdag 24 mei. 
 
Wij namen afscheid van: 
Agaath van Schijndel-Schneiders   84 jaar  te Hoensbroek. 
Tiny Dekkers-Dormans    83 jaar  te Heerlen. 
Martien Klabbers     90 jaar  te Heerlen. 
Mia Höppener- Delahaije                                78 jaar  te Heerlen. 
 
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 SLECHTS DOOR 30 GELOVIGEN WORDEN BIJGEWOOND. 

VOOR DE H. MISSEN OP 1 JUNI EN DAARNA IN JUNI DE ZATERDAGEN EN 
ZONDAGEN DIENT U ZICH, UITSLUITEND TELEFONISCH, AAN TE MELDEN 

VIA HET PAROCHIEKANTOOR. (045-5212518)  
ZIE HET ARTIKEL OP DE EERSTE PAGINA. 

 
DE H. MIS VAN ZONDAG 09:00 UUR KUNT U LIVE VOLGEN VIA YOUTUBE. 

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

 
Maandag 1 juni (2e Pinksterdag) 
Heilige Maria, Moeder van de 
Kerk 
09.30 uur H. Mis Grote St. Jan. 
voor: Gerda Erkens-Luijten.  
 
Dinsdag 2 juni 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan,  
voor: alle zieken; Thea Veulemans. 

Woensdag 3 juni 
HH. Carolus Lwanga en gezellen, 
martelaren 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan,  
voor: Toos v.d. Brand- Mikelje 
 



Donderdag 4 juni 
Jezus Christus, eeuwige 
Hogepriester 
19.00 uur H.Mis  Grote St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diakonaat. 
  
Vrijdag 5 juni 
HH. Bonifatius, bisschop, en 
gezellen, martelaren 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan,  
voor: alle eenzamen. 
  
Zaterdag 6 juni 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan,  
voor: onze vormelingen                                                                       
 
Zondag 7 juni 
Heilige Drie-eenheid 
9.00 uur H.Mis Grote St. Jan,  
tot heil van de Kerk en de intenties van 
onze parochies, 
voor: fam. Keulen- Hennekens. 
11:30 uur H.Mis Grote St. Jan, 
tot heil van de Kerk en de intenties van 
onze parochies, 
voor: overl. ouders Bindels-van 
Boekhold en zoon Zef; Ida Wellens- 
Wennekes; ouders Heiligers- Offermans 
[jrd.] 
16.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling en 
aanbidding van het Allerheiligste met 
vespers. 
 
Maandag 8 juni 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan,  
voor: alle communiecantjes 
  
Dinsdag 9 juni 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan,  
voor: overl. van de fam. Geraets- Klerks 
  
Woensdag 10 juni 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
Uitstelling/aanbidding Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan,  
voor: alle zieken 

Donderdag 11 juni 
H. Barnabas, apestel 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan,  
voor: alle dopelingen. 
 
Vrijdag 12 juni 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan,  
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diakonaat. 
  
Zaterdag 13 juni 
19.00 uur  H.Mis Grote St. Jan,  
voor: alle zieken. Voor Lies Marcelis 
(naamdag) 
  
Zondag 14 juni 
Sacramentsdag 
9.00 uur H.Mis Grote St. Jan,  
voor: overl. van de fam. Geraets- Klerks 
11:30 uur H.Mis Grote St. Jan, 
voor: Sjeng van Kleef [jrd.]; Jacques 
Naebers; Hendrik Driessen [jrd.]; Frits 
van Zadelhoff; Leny Meessen- Peerboom 
 
Maandag 15 juni 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan ,  
voor: alle vormelingen. 
  
Dinsdag 16 juni 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan,  
voor: alle eenzamen. 
 
Woensdag 17 juni 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan,  
voor: allen die werkzaam zijn in de zorg. 
  
Donderdag 18 juni 
19.00 uur H.Mis  Grote St. Jan,  
voor: allen die getroffen zijn door het 
Coronavirus 
 
 
 
 



Vrijdag 19 juni 
Heilig Hart van Jezus 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor:  
  
Zaterdag 20 juni 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan,  
voor: Christien Kerens-v. Eijs; Hub 
Dautzenberg [vaderdag] 
 
Zondag 21 juni 
12de zondag door het jaar 
9.00 uur H.Mis  Grote St. Jan:  
voor: overl. vaders v/d  fam. Smit- 
Oehlen;  
11:30 uur H.Mis Grote St. Jan, 
voor: Tiny Dekkers-Dormans[zesw]; 
Jacques Bemelen; Martha Daemen; Chris 
Manuel; Math L’Ortye; Joop Cardinaal; 
Theo Owsianny, ouders Owsianny- 
Fafarek en ouders Zinken-Starmans.  
 
Maandag 22 juni 
HH. John Fisher, bisschop en 
Thomas More, martelaar 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
 
Dinsdag 23 juni                                                                                              
19.00 uur H.Mis  Grote  St. Jan,  
voor: alle die werkzaam zijn in de zorg. 
 
Woensdag 24 juni 
Geboorte van H. Johannes de Doper 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan,  
voor: alle dopelingen. 

Donderdag  25 juni 
19.00 uur H.Mis  Grote St. Jan,  
voor: alle allenstaanden. 
  
Vrijdag 26 juni 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan,  
voor: Jan Slangen; Fam. Sjef Slangen en 
Joke Arends, kinderen Mariet,Sjef, Bert, 
Marietje en schoonzoon Wim Heusschen. 
 
Zaterdag 27 juni 
17.30-18.30 uur Kleine St. Jan 
Biechtgelegenheid 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan,  
voor: alle eenzamen. 
 
Zondag 28 juni 
13de zondag door het jaar 
9.00 uur H. Mis Grote St. Jan,  
11:30 uur H.Mis Grote St. Jan, 
voor: Annie en René Moonen [jrd.]; 
overl. ouders Fieny en Antoon Snellen en 
zoon Harry 
 
Maandag 29 juni 
HH. Petrus en Paulus, apostelen 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan,  
voor: alle zieken. 
 
Dinsdag 30 juni  
HH. Eerste Martelaren van de kerk 
van Rome 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan,  
voor: alle communicantjes. 
 
 



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 
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: In juni 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!


