
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parochiefederatie Hoensbroek op weg naar fusie. 

Hoorzitting op woensdag 21 oktober 
 
Sinds heel wat jaren zijn de diverse parochies van Hoensbroek samengegaan in een 
parochiefederatie. Dit houdt in dat alle parochies van Hoensbroek en het noordelijk 
deel van de Passart een pastorale eenheid is met één kerkbestuur en één jaarreke-
ning. In 2011 werden er van drie parochies de kerken aan de eredienst onttrokken. 
De Christuskoning kerk van de H. Montfortparochie; O.L.V. Maagd der Armen en de 
H. Jozef. In 2015 werd ook de H. Hartkerk aan de eredienst onttrokken. Dit bete-
kende dat wij sindsdien alleen nog maar de beide St.-Jans als kerkgebouwen hebben 
in de H. Johannes Evangelistparochie. Omdat alle overige kerken aan de eredienst 
onttrokken zijn en zelfs inmiddels een tweetal voormalige kerken verkocht zijn (Chris-
tuskoning en O.L.V. Maagd der Armen) is een volgende stap logisch.  
Per 1 januari willen we daarom ook formeel alle parochies op laten gaan in één fusie-
parochie. Nu nog steeds zijn alle parochies een eigen rechtspersoon en moeten ze bij 
alles worden benoemd. Zo wordt b.v. ieder nieuw kerkbestuurslid benoemd voor ie-
dere nu nog bestaande parochie. Dit levert bij diverse zaken extra werk op.  
Als we echter tot fusie overgaan is er nog maar één rechtspersoon over, namelijk de 
nieuwe parochie. Omdat alle parochies destijds gesticht zijn vanuit de parochie H. Jo-
hannes Evangelist en omdat in deze centrumparochie de kerken staan die momenteel 
voor alle parochianen in Hoensbroek en de Passart-noord zijn, zullen we de nieuwe 
parochie dan ook automatisch de naam geven van de H. Johannes Evangelist. De be-
doeling is dat dit per 1 januari 2021 formeel wordt gemaakt. Op dat moment zal het 
pastorale team een nieuwe benoeming krijgen voor de nieuwe fusieparochie. Ook zal 
er een nieuw kerkbestuur benoemd worden, zij het natuurlijk grotendeels met de hui-
dige kerkbestuursleden. 
Om het een en ander toe te lichten zal er op woensdag 21 oktober om 20.00 uur een 
hoorzitting worden gehouden in de Grote St.-Jan. Deze hoorzitting moet er zijn om 
aan te geven of er voor deze stap voldoende draagvlak is. Vervolgens zal de fusie offi-
cieel worden aangevraagd bij de Bisschop. De Bisschop hoort de priesterraad hierover 
en zal vervolgens een fusiedecreet uitvaardigen dat in de kerk afgekondigd zal wor-
den en op onze parochiewebsite gepubliceerd. Parochianen hebben na afkondiging 
van het decreet nog tien dagen de mogelijkheid om bezwaar in te dienen.  
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Daarna -en na eventuele afhandeling van bezwaren- zal het decreet worden vastge-
legd bij de notaris. Met de akte kan de fusieparochie zich aan derden presenteren. Wij 
nodigen u aldus van harte uit om aanwezig te zijn bij de hoorzitting op woensdag 
21 oktober om 20.00 uur in de Grote St.-Jan. 
 
 

Kledinginzameling 10 oktober 
 

In samenwerking met Stichting Aktie ’68 
houdt de parochiefederatie Hoensbroek 
op zaterdag 10 oktober opnieuw een kle-
dinginzameling. Deze vindt plaats tussen 
11.00 – 13.00 uur bij parochiekantoor De 
Polder. U kunt al uw gebruikte kleding, 
schoeisel, dekens en beddengoed in een 
gesloten plastic zak inleveren. De op-

brengst komt ten goede aan de gehandicapte medemens. Meer informatie kunt u vin-
den op de website: www.stichtingaktie68.nl  
 
 

Dit jaar geen dierenzegening bij Kleine St.-Jan 
 
Op 4 oktober is het Werelddierendag. Dit omdat het de feestdag is van de H. Francis-
cus die een grote liefde had voor de schepping. In verband met de coronamaatregels 
zal er echter dit jaar geen dierenzegening plaatsvinden op het pleintje bij de Kleine 
St.-Jan. Wel zal de pastoor op zondag 4 oktober om 14.00 uur op het scoutingterrein 
van St. Christoffel de honden zegenen van de plaatselijke teckelvereniging. 
 
 

Missio Wereldmissiemaand 2020 
 
Op 18 oktober is het Missiezondag. Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ 
(Matteüs 5,9) richt Missio de aandacht op de regio West-Afrika, in het bijzonder Niger 
en Nigeria. Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, 
een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en 
etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake 
van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te 
staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit.  
Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als honger, armoede en nu ook de 
coronapandemie klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van zusters, pries-
ters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk die zich actief inzetten voor vrede tus-
sen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men 
de problemen het hoofd bieden. Deze stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmis-
siemaand laten horen. Zoals zuster Maria Vitalis Timtere in Yola, Nigeria.  



Zij zorgt voor families die gevlucht zijn 
voor Boko Haram en al jaren in provi-
sorische hutten wonen op het terrein 
van de kerk, dat bisschop Stephen 
Mamza meteen ter beschikking stelde. 
Zuster Maria: “Ik ging naar de gezin-
nen. Eerst spraken we over hygiëne en 
gezondheid. Daarna echter vertelden 
de mensen mij hun verhalen van de 
vlucht. Ik luisterde en bemoedigde hen 
om niet op te geven.” Niet opgeven is 
ook nu met de coronacrisis het motto.  
MISSIO ondersteunt het pastorale werk in West-Afrika, ook nu in tijden van corona. 
Help mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de kerkdeurcollecte op Missie-
zondag in het weekeinde van 17 en 18 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 
0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag. 
Meer informatie: www.missio.nl  
 

 
Opname onder de doopleerlingen 

 
Als volwassen mensen vragen 
om opname in de kerk dan 
volgt er een goede voorberei-
ding op deze stap. Immers bij 
het doopsel van kleine kin-
deren staan de ouders borg 
om het geloof door te geven 
aan hun kind, maar bij een 

volwassendoop zal de kandidaat zelf meteen van zijn geloof moeten getuigen in 
woord en daad. Daarom volgt er altijd een periode van volwassencatechese. De kan-
didaten worden dan opgenomen onder de doopleerlingen op weg naar de initiatiesa-
cramenten (de doop; het vormsel en de H. Communie). Immers bij een volwassen-
doop wordt aansluitend meteen het H. Vormsel toegediend, omdat dit juist de volwas-
senwording in het geloof is door het ontvangen van de volheid van de heilige Geest 
om te getuigen van je geloof en ontvang je tevens de Eerste heilige Communie om 
meteen volledig deel te kunnen nemen aan de kerkgemeenschap. 
De opname onder de doopleerlingen gaat terug naar de eerste christenen. De eerste 
mensen die werden opgenomen in de kerk waren meestal volwassen. Alleen als er ge-
zinnen werden gedoopt werden automatisch ook de kinderen gedoopt (zie o.a. Han-
delingen van de Apostelen). De eigenlijke kinderdoop is pas veel later ontstaan. 
Op dit moment zijn er vier kandidaten die op weg zijn naar deze stap. Daarom zullen 
zij in de heilige Mis van zondag 4 oktober om 11.30 uur opgenomen worden onder de 
doopleerlingen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen ze later dit jaar dan de initiatiesa-
cramenten ontvangen en opgenomen worden in de Kerk. 
 



Het sacrament van het doopsel ontvingen: 
 
Iluvia Carmona Rijkschroeff wonende in Brunssum 
Náelinyo Metzen   wonende aan de Lodewijkstraat 
Yvaina Gulpen   wonende aan de Prins Willemstraat 
 
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden. 

Wij namen afscheid van: 
 
Finy Pecasse-Penders  91 jaar wonende aan de Marktstraat 
Jos Gulpen   61 jaar wonende in Heerlen 
Zus Wennekes-Kerpentier  89 jaar wonende in het Pius Zorgcentrum 
 
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 
 
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. 

 
Donderdag 1 oktober 
H. Teresia van het Kind Jezus, 
maagd en kerklerares 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle zieken. 
 
Vrijdag 2 oktober 
HH. Engelbewaarders 
18.15 uur Grote St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle dopelingen. 
 
Zaterdag 3 oktober 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
pastoor Jan Peters [jrd.]; Wiel Hollanders 
[1ste jrd.]. 
 

Zondag 4 oktober 
27ste zondag door het jaar 
9.30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Tot Heil van de kerk; Angela Prevos-
Janusch; Johannes Gerits. 
11.30 uur H. Mis Grote St Jan,  
mmv Caeciliakoor voor:  
Tot heil van de kerk; de intenties van 
onze parochies; Mia Porankiewicz-
Hermans; Angela Prevos-Janusch; ouders 
Zopfi- v.d. Berg [jrd.]; ouders Hermens-
Schweiberger; Joop Cardinaal [jrd.]; 
ouders Nevels-Pijpers en Piet Nevels 
[jrd.];Hub Kleintjens [jrd.]. 
16.00 uur Kleine St. Jan uitstelling 
en aanbidding Allerheiligste, 
vespers en Rozenkransgebed. 
 



Maandag 5 oktober 
19.00 uur H. Mis Grote St Jan, voor: 
alle vormelingen. 
 
Dinsdag 6 oktober 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle eenzamen. 
 
Woensdag 7 oktober 
Heilige Maagd Maria van de 
Rozenkrans 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
allen die werkzaam zijn in de zorg. 
 
Donderdag 8 oktober 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
roepingen tot het priesterschap en het 
diakonaat. 
 
Vrijdag 9 oktober 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle dopelingen. 
 
Zaterdag 10 oktober 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Finy Pecasse-Penders [6wkd.]. 
 
Zondag 11 oktober 
28ste zondag door het jaar. 
9.30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle zieken. 
11.30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Hein Wittenhorst [jrd.]; Lenie Meessen-
Peerboom; ouders Jennes-Haartmans 
[58ste jrd.] en overl. fam.; Mia Cretskens-
Tillaards en Leo Cretskens uit 
dankbaarheid; Tiny Leeraert-Pappers 
[jrd.]. 
 
Maandag 12 oktober 
19.00 uur H. Mis Grote St Jan, voor: 
alle zieken. 
 
 
 

Dinsdag 13 oktober 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
roepingen tot het priesterschap en het 
diakonaat. 
 
Woensdag 14 oktober 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle dopelingen. 
 
Donderdag 15 oktober 
H. Teresia van Jezus, mgd. en kerkl. 
19.00 uur H. Mis Grote St Jan, voor: 
roepingen tot het priesterschap en het 
diakonaat. 
 
Vrijdag 16 oktober 
H. Margareta-Maria Alacoque, 
maagd. 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Sjef Janssen [jrd.]; Gerda Erkens- Luijten 
[trouwdag]. 
 
Zaterdag 17 oktober 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Jeannette Hermens-Boshouwers. 
 
Zondag 18 oktober 
29ste zondag door het jaar. 
9.30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle eenzamen. 
11:30 uur H. Mis Grote St Jan,  
mmv St.-Jozefkoor voor:  
Geert Tabak [jrd.]. 
 
Maandag 19 oktober 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle vormelingen. 
 
Dinsdag 20 oktober 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle zieken 
 
 
 
 



Woensdag 21 oktober 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur H. Mis Grote St Jan, voor:  
mw. de Jong en fam de Jong-Dammers; 
Mia Houben-v. Doorn en zoon Maurice. 
 
Donderdag 22 oktober 
H. Johannes Paulus II, paus 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle dopelingen. 
 
Vrijdag 23 oktober 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle zieken. 
 
Zaterdag 24 oktober 
17.30-18.30 uur Kleine St. Jan 
Biechtgelegenheid. 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Corrie Tatarski- de Jong; José Bock. 
 
Zondag 25 oktober 
30ste zondag door het jaar. 
9.30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle comunicanten. 
11.30 uur H. Mis Grote St Jan,  
mmv Dameskoor St.-Jan, voor:   
Chris Manuel; Ida Welles-Wennekes; Jos 
Latten-Kelderman [verj.]; Theo Owsianny 
[jrd.]. 
 
 

Maandag 26 oktober 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
allen die werkzaamzijn inde zorg. 
 
Dinsdag 27 oktober 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
roepingen tot het priesterschap en het 
diakonaat. 
 
Woensdag 28 oktober 
HH. Simon en Judas 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle zieken. 
 
Donderdag 29 oktober 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Alle communicantjes. 
 
Vrijdag 30 oktober 
Mairia Teresa van de Heilige Jozef, 
maagd 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Piet en Theresia Peters-Schrijvers, 
pastoor Jan Peters en Mariet Peters-
Slangen 
 
Zaterdag 31 oktober 
19.00 uur H. Mis Grote St Jan, voor:  
ouders Johan en Annie Bindels-v. Megen 
[jrd.]

 

 
Oktober: Rozenkransmaand



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. 
 

 
LET OP: Kopij voor het blad van nov. 2020 vóór dinsdag 20 oktober 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 Hoensb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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!


