
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dit jaar geen bedevaart naar Banneux 

 
Ieder jaar gaan we met een bus op bedevaart naar Banneux. 
Normaler wijze is dit op de eerste dinsdag in de maand okto-
ber. Vorig jaar hadden we besloten om deze bedevaart te ver-
plaatsen naar de eerste dinsdag in september, omdat in deze 
maand de weersomstandigheden meestal beter zijn. De laat-
ste jaren was het in oktober vaak koud en regenachtig. De be-
doeling was dan ook dat wij op dinsdag 1 september naar 
Banneux zouden gaan. Ook de groepen uit Kerkrade en het 
parochiecluster van Nuth, die altijd tegelijkertijd een bede-
vaart organiseren, hadden aangegeven zich hierbij aan te slui-
ten. Echter de coronapandemie heeft er voor gezorgd dat het 
helaas dit jaar niet mogelijk is. We zouden er weliswaar heen kunnen gaan, maar dan 
zijn er zoveel regels en restricties, dat het ons beter lijkt om het een jaartje over te 
slaan. Denk b.v. aan het feit dat wij tijdens de gehele reis in de bus mondkapjes op 
zouden moeten doen. Een aantal mensen had ons reeds mondeling laten weten dat 
zij om deze reden sowieso niet mee zouden gaan. Daarom dat wij besloten hebben 
om de bedevaart dit jaar niet door te laten gaan. De volgende bedevaart naar Ban-
neux zal aldus plaatsvinden op dinsdag 7 september 2021. 

 
Communievieringen in september 

 
De vieringen van de Eerste heilige Communie, die in mei gehouden zouden worden, 
zijn wegens de corona toentertijd uitgesteld. Uiteindelijk zijn er nieuwe data vastge-
steld in de maand september. Op 20 september zullen om 11.15 uur de kinderen van 
de basisscholen De Vlieger en Wonderwijs de Communie doen.  
Om 9.30 uur zal er dan de reguliere Hoogmis plaatsvinden voor overige kerkgangers. 
Het is niet toegestaan om naar de vieringen van de 1e heilige Communie toe te ko-
men, daar we strikt gehouden zijn aan een maximaal aantal kerkgangers. We kunnen 
op dit moment hooguit 160 mensen toelaten in de kerk en bij de Communievieringen 
zijn dit natuurlijk gereserveerde plaatsen voor familieleden van de communicant. 
Op zondag 27 september zullen er een tweetal Communievieringen plaatsvinden in de 
Grote St.-Jan.  
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Om 10.00 uur zullen de kinderen van basisschool De Regenboog hun Communie mo-
gen doen en om 12.00 de kinderen van basisscholen De Mheyster en St.-Paulus. Dit 
betekent dat er op deze ene zondag geen gelegenheid is voor andere kerkgangers om 
naar de heilige Mis te komen. We verwijzen u dit weekeinde daarom naar de heilige 
Mis op zaterdagavond om 19.00 uur. Anders kunt u eventueel op deze ene zondag ter 
kerke gaan in een naburige parochie. We hopen op uw begrip in deze. 
 

Feest Kruisverheffing 
 
Op maandag 14 september viert de Kerk het feest van de Kruisverheffing.  
Het kruis van Jezus is en was en blijft een punt van discussie. In vele landen is een 
kruisbeeld punt van discussie geworden of het wel of niet in openbare ruimtes mag 
hangen. Voor sommigen is het kruis een teken van ergernis, dat je moet verwijderen. 
Als symbool van intolerantie wordt het door hen voorgesteld en niet goed voor de blik 
van onze kinderen, die er door besmet zouden raken of aanstoot aan zouden nemen. 
Machthebbers in verschillende culturen hebben al eeuwen tegen het kruis gevochten. 
Anderen zien het kruis alleen maar als kunstobject en cultuur of dragen het als sie-
raad. Voor Christenen is het kruis een teken van geloof, hoop en liefde. Wij vieren 
met Kruisverheffing het feest van het opgerichte kruis. Wij kijken omhoog naar de ge-
kruisigde Christus, alwaar Hij voor ons de armen uitstrekt om zijn grenzeloze liefde te 
tonen. 
 
 

Christelijke naastenliefde onder vuur 
 
Hij was een toonbeeld van christelijke 
naastenliefde en zelfopoffering. De Belgi-
sche pater Jozef De Veuster (1840-1889) 
vestigde zich, onder de zelfgekozen broe-
dernaam Damiaan, op Molokai, een van 
de eilanden van Hawaï, om daar melaat-
sen te helpen. Hij liet hele dorpen verrij-
zen voor de zieken en zorgde er met een 
reeks maatregelen voor dat hun situatie 
iets draaglijker werd. Het kon haast niet 
anders dan dat hij zelf werd besmet. Op 
49-jarige leeftijd stierf hij aan lepra. De 
wereldwijde bewondering voor zijn heldendaden kwam onder meer tot uiting in een 
heiligverklaring door de Rooms-Katholieke Kerk in 2009. 
Eind juli kwam de apostel der melaatsen weer eens internationaal in het nieuws. Het 
Amerikaanse Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez nam een video voor Instagram op, 
waarin ze haar beklag deed over de talrijke standbeelden van blanke kerels in het Ca-
pitool in Washington. Hun dominantie zou een verheerlijking zijn van het oude koloni-
alisme en blanke superioriteitsdenken. Met een beschuldigende vinger wees Ocasio-
Cortez naar één standbeeld in het bijzonder, dat van pater Damiaan uit Hawaï. 
 



Natuurlijk waren de Belgen boos. Zij verkozen in 2005 de priester tot de Grootste Belg 
(althans de Vlamingen, de Walen gunden de eerste plaats aan de zanger Jacques 
Brel). De angst bestaat nu dat Damiaan slachtoffer wordt van de zwarte beeldenstorm 
en het stempel krijgt opgeplakt van ‘witte onderdrukker’. Terwijl het moeilijk is ie-
mand te vinden die zijn leven zo nederig in dienst stelde van het helpen van zijn me-
demens als de heilige Damiaan. 
De komende tijd zullen er ongetwijfeld nog wel meer missionarissen (en zendelingen) 
onder vuur komen te liggen. De Black Lives Matter-furie richtte zich vooralsnog vooral 
op westerse militairen, politici en zakenlieden die in het verleden nog niet helemaal 
doordrongen waren van het grote belang van inclusiviteit en diversiteit. Maar ook de 
verkondigers van het christelijke geloof waren natuurlijk niet zonder zonden. 
Een voorproefje van de oplaaiende kritiek beleef-
den we twee jaar geleden al in Tilburg. Daar staat 
een standbeeld van de Nederlandse Damiaan. 
Peerke Donders (1809-1887) behoort weliswaar 
niet tot het keurkorps van heiligen, maar is wel al 
zalig verklaard, wat een belangrijke stap op weg 
naar heiligheid is. De Brabantse priester dankt 
deze eer bovenal aan het wassen, kleden, voeden, 
verzorgen en opbeuren van melaatsen in Suri-
name, waar de plaatselijke bevolking nog in warme 
bewoordingen over hem spreekt. 
Tegen het eerbetoon in zijn geboortestad tekende 
een plaatselijke socioloog in 2018 verzet aan om-
dat het ‘niet verbindend’ zou zijn. Hij veroordeelde 
het beeld uit 1926 in het Wilhelminapark in Tilburg, 
met naast de rechtopstaande katholieke held een 
geknielde melaatse met donkere huid, als racistisch 
en megakoloniaal. Het gemeentebestuur trok zich de kritiek van de enkeling aan en 
formeerde een werkgroep om een discussie te stimuleren met de ‘superdiverse’ bevol-
king van Tilburg over de minpunten van de missionaris. 
Het blijft een ingewikkelde kwestie. De hele missie en zending waren gebaseerd op 
superioriteitsdenken. Op de overtuiging namelijk dat het christelijk geloof de enige 
weg is naar zielenheil. Het ‘zieltjes winnen’ in den vreemde ging gepaard met zowel 
hardhandige praktijken en minachting voor andere culturen als met zegenrijk werk en 
oprechte naastenliefde. Het zijn twee kanten van dezelfde christelijke medaille. 
Als er iemand liet zien dat het leven van zwarte mensen hem ter harte ging, was het 
Peerke Donders wel. Hem wordt dan ook groot onrecht gedaan door hem simpelweg 
in de hoek van racistische kolonialisten te drukken. En het is wel mogelijk om, zoals 
Alexandria Ocasio-Cortez lijkt te willen, het Capitool diverser en inclusiever te doen 
ogen door Damiaan te vervangen door een gekleurde Hula-danseres uit Hawaï, maar 
standbeelden worden nu eenmaal opgetrokken voor mensen die iets bijzonders heb-
ben gepresteerd.  
 
Gerry van der List in Elsevier weekblad 
 



Het sacrament van het doopsel ontvingen: 
 
Mila Shaifian   wonende aan de Weustenraedtstraat 
D’nyjah v.d. Broek  wonende aan de Mgr. Lebouillestraat 
Melle Derrez   wonende aan de Schurenbergsweg 
 
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden. 

Wij namen afscheid van: 
 
Theo Vervoort   77 jaar, wonende aan de Hommerterweg 
 
Moge hij rusten in de vrede van de verrezen Heer en mogen haar nabestaanden 
kracht en sterkte ontvangen om dit verdriet te kunnen dragen. 
 

H. Missen 
 
De H. Missen mogen vanwege de Corona maatregelen worden bijgewoond 

als iedereen zich aan de geldende maatregelen houdt zoals onder andere de 
1½ meter afstand van elkaar. Voor de grote St.-Jan betekent dit dat er 

maximaal 150 mensen toegelaten kunnen worden. Aanmelden is niet meer 
nodig. Wel zullen we het aantal van 150 strikt moeten handhaven. 

  
Voorafgaande aan de H. Mis in de grote Sint-Jan vanaf 18.30 uur gelegenheid voor het Rozen-
kransgebed. Indien een voorbidder aanwezig is kan dit gebed gezamenlijk worden gebeden. 

 
Dinsdag 1 september                                                                              
19.00 uur H.Mis  Grote  St. Jan , 
voor: alle communicantjes. 
 
Woensdag 2 september 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
Annelies Verstraeten; Gerda en Gerrit 
Luchies- Maas. 
    
Donderdag 3 september 
Verjaardag wijding v.d. kathedraal 
van Roermond. 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
Lucie Lemaire [6wkd], Miep Ubachs- 
Spelthaen; Jan Wierd Bleeksma.  
 
 
 

Vrijdag 4 september 
H. Gregorius de Grote 
18.15 uur Grote St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
alle alleenstaanden. 
 
Zaterdag 5 september 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Mariet Peters-Slangen [jrd]; Angela 
Prevos- Janusch; Paul Schyns. 

            



Zondag 6 september 
23ste zondag door het jaar 
9.30 uur H. Mis Grote St. Jan , voor: 
tot heil v.d. Kerk en de intenties van 
onze parochies 
11.30 uur H. Mis Grote St. Jan mmv. 
Caeciliakoor, voor: tot heil v.d. kerk en 
de intenties van onze parochies; ouders 
Jacobs- Jeurissen; ouders Jacobs- Tubee 
[jrd]; Jacqes Naebers; Annie Baltus-
Jaspers; Ger Lendemeijer [jrd]. 
16.00  uur Kleine St. Jan uitstelling 
en aanbidding v/h Allerheiligste en 
vespers. 
 
Maandag 7 september 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle zieken. 
 
Dinsdag 8 september 
Maria Geboorte 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle eenzamen. 
 
Woensdag 9 september 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle vormelingen. 
 
Donderdag 10 september 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan , 
voor: allen die werkzaam zijn in de zorg. 
 
Vrijdag 11 september 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle communicantjes. 
 
Zaterdag 12 september 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
roepingen tot het priesterschap en het 
diakonaat. 
 
 
 
 
 

Zondag 13 september 
24ste zondag door het jaar 
9.30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle zieken. 
11.30 uur H. Mis  Grote St. Jan , 
voor: Anita Wolters- Geelen; Lenie 
Meesen- Peerboom; Hub Custers [verj]; 
Math Driessen; Karin Moonen [jrd.], 
overledenen fam. Moonen- Vincken, (Jos 
Moonen [jrd], Trees Martens-Moonen 
[jrd], Marionette Moonen-vd Velden en 
Arie Kennis); Sjang en Johanna Dirks en 
fam.; Annie Baltus- Jaspers; Tilla Brands-
Meijers [5e jrd]. 
 
Maandag 14 september 
Kruisverheffing 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
roepingen tot het priesterschap en het 
diakonaat. 
 
Dinsdag 15 september 
Onze Lieve Vrouw van Smarten 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle communicantjes. 
 
Woensdag 16 september 
HH. Cornelius, paus en Cypirianus, 
bisschop, martelaren 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Corry Zohar-Faijaars [jrd.]. 
 
Donderdag 17 september 
H. Lambertus, bisschop en 
martelaar 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle dopelingen. 
 
Vrijdag 18 september 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle vormelingen en communicantjes 
 
 
 
 



Zaterdag 19 september 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Jacques Bemelen; Gijsbertha Langeslag; 
Corrie Tatarski-de Jong; José Bock. 
 
Zondag 20 september 
25ste zondag door het jaar 
9.30 uur H. Mis Grote St.Jan, voor: 
roepingen tot het priesterschap en het 
diakonaat; Harry Linsen [jrd]. 
11.15 uur H. Mis Grote St. Jan:  
UITSLUITEND VOOR GENODIGDEN 
1e H Communie B.S. Wonderwijs en 
B.S. De Vlieger.  
 
Maandag 21 september 
H. Matteüs, apostel en evangelist 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan,  
 
Dinsdag 22 september 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle eenzamen. 
 
Woensdag 23 september 
H. Pius van Pietrelcina, priester 
[pater Pio] 
9.00 uur-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle vormelingen. 
 
Donderdag 24 september 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Joop Cardinaal. 
Vrijdag 25 september 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
allen die werkzaam zijn in de zorg. 

Zaterdag 26 september 
17.30 tot 18.30 Kleine St. Jan: 
Biechtgelegenheid. 
19.00 uur H. Mis  Grote St. Jan, 
voor: alle zieken. 
 
Zondag 27 september 
26ste zondag door het jaar 
10.00 uur H. Mis Grote St. Jan:  
UITSLUITEND VOOR GENODIGDEN 
1e H Communie B.S. de Regenboog, 
voor: overl. v.d. fam. Dun- Verhooren; 
Mientje Wetzels- Snackers 
12.00 uur H. Mis Grote St. Jan: 
UITSLUITEND VOOR GENODIGDEN  
1e H Communie B.S. de Mheyster en 
St. Paulus,  
voor: alle communicantjes. 
 
Maandag 28 september 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
roepingen tot het priesterschap en het 
diakonaat. 
 
Dinsdag 29 september 
HH. Michaël, Gabri:el en Rafaël, 
aartsengelen 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle eenzamen. 
 
Woensdag 30 september 
H. Hiëronymus, priester en 
kerkleraar 
9.00 uur-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle vormelingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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! 



Onze communicanten: 

BS de Vlieger 
Jennifer Rozema 
Stan Hoofs 
Ynske Garritsen 
Mercedes Hermans 
Julia Lipiec 
Quinty Cordewener 
 
BS Wonderwijs 
Jeslyn Ploeg 
Evandro de Assis 
Mischa Hoogstra 
Shainy van Heiningen 
Jayson Boosten 
 
 
 

BS de Mheyster 
Myrthe Costongs 
Iris Krotwaar 
Sterre Lemmens 
Joey Vroomen 
JayLee Rutten 
Naomi Fleur 
Paco Debets 
Linsay Hassing 
Jaylinn van der Beek 
 
BS St. Paulus 
Eline Geene 
 
BS Stoumont 
Maximiliaan Otermans 
 

BS de Regenboog 
Thijs Heijnen 
Benthe Welters 
Lise de Hoop 
Rinze Knibbeler 
Luciën Valkenburg 
Mila Ogier 
Giavana-Skye Greeven 
Lucas Bos 
Sander Brassé 
Stevie Ray Lagerwaard 
Mitchel Meisters 
Lorena Mekes 
 
BS de Pijler 
Maarten Brasssé

 
 
 
 
 

 
 
 
 

LET OP: Kopij voor het blad van okt. 2020 vóór dinsdag 22 september 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 



 
 

   
 

 
 

    

Afscheid in huiselijke sfeer

045 - 542 99 88
www.postuitvaartzorg.nl

Afscheidskamer:
Kruisstraat 16

6411 BT  Heerlen
U kunt ook afscheid nemen in Hoensbroek!


