
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alleen nog opgave voor H. Mis 11.30 uur vanaf 8 november 

 
Doordat er maar dertig mensen aanwezig mogen zijn per viering, zal men zich bij be-
paalde vieringen moeten opgeven. Gebleken is dat bij de reguliere zondagviering van 
9.30 uur dit aantal niet gehaald wordt. Als proef zullen we ons daarom vanaf  
8 november alleen voor de H. Mis van 11.30 uur moeten opgeven. Blijkt dat er toch te 
veel mensen naar de 9.30 uur viering komen, dan zullen we helaas ons wederom ook 
voor deze viering weer moeten opgeven. 

 
We zijn klaar met corona maar corona niet met ons 

 
Op 18 augustus sprak de premier de woorden uit: 
‘We zijn klaar met corona, maar corona niet met 
ons.’ De maatregelen werden toen voor de eerste 
keer weer wat strenger. De slogan zagen we sinds-
dien terugkomen in korte berichtjes van de over-
heid en intussen zijn er al heel wat extra maatrege-
len gekomen die ook de kerk treft, zo mogen er 
nog hooguit dertig kerkbezoekers per viering aan-
wezig zijn. 
Nu is de eerste oorzaak van de toename van het 
aantal besmettingen gewoon aan onszelf te wijten. 
De gewone bekende maatregelen (anderhalve meter afstand, bij klachten thuis blij-
ven, handen ontsmetten) werden steeds slechter nageleefd en pardoes nam het aan-
tal besmettingen snel toe, zeker ook omdat jongeren het virus mee nam vanuit va-
kantielanden en het snel liet verspreiden in ons eigen land, door in ieder geval geen 
afstand te houden. Waar we in het voorjaar nog gezamenlijk gemotiveerd waren om 
ons aan de maatregelen te houden om zodoende de ziekenhuizen niet te overbelas-
ten, is er van dat gezamenlijke gevoel heel weinig overgebleven. Beter gezegd: de 
saamhorigheid veranderde in verdeeldheid. Wel of niet, voor of tegen. Zelfs in de 
aanpak van het virus sloeg de polarisatie toe. Complotdenkers vertrouwen de regu-
liere media niet meer en ontkennen op zijn minst de zin van de maatregelen, nog los 
van de waanzinnige ideeën die ze hebben.  
Daarnaast blijven we een polderland, discussie op discussie over iedere maatregel. 
Zelfs de eerstgenoemde reguliere maatregelen worden steeds meer ter discussie 
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gesteld, terwijl dit gewoon standaard maatregelen zijn die altijd toepasbaar zijn bij ie-
dere vorm van infectiegevaar. En zo zaniken en zeuren we ons door de corona heen. 
Waarom kunnen we ons niet gewoon aan de maatregelen houden? Waarom wordt al-
les ter discussie gesteld? Waarom is er geen vertrouwen in de officiële instanties? Na-
tuurlijk overviel de pandemie iedereen en weet de overheid af en toe ook niet wat de 
juiste beslissing is, maar we mogen er op vertrouwen dat ze de beste beslissingen 
voor ons willen nemen. We kunnen alleen maar de pandemie overwinnen als we ver-
trouwen hebben. Vertrouwen zorgt ervoor dat we ons houden aan de maatregelen. 
Vertrouwen zorgt ervoor dat we saamhorig het virus bestrijden en dat is de enige ma-
nier. Juist van een gelovige mag dit vertrouwen gevraagd worden, zonder dat we 
gaan zaniken en zeuren. Als gelovigen vertrouwen we toch op God? Ligt ons leven 
niet in zijn hand? Zijn we niet in Hem geborgen? En tenslotte: als gelovigen dragen 
we verantwoordelijkheid voor elkaar en zeker voor de zwakkeren in ons samenleving. 
We houden ons juist aan de maatregelen om hen te beschermen. Daarop worden we 
uiteindelijk ook door Christus beoordeeld. ‘Al wat gij gedaan hebt aan de geringste 
van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan.’ 
Ik zag bij een collega dat hij binnen dit kader de H. Augustinus citeerde en deze 
woorden zijn inderdaad heel passend. “Het zijn moeilijke tijden! Tenminste, dat zeg-
gen de mensen. Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij 
zijn namelijk de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de tijden”. 
 
Pastoor W. van Dijck 
 

Allerzielen en Allerheiligen 
 
Zondag 1 november vieren we Allerheiligen en 
op maandag 2 november herdenken we onze 
overledenen met Allerzielen. De twee dagen 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met 
Allerheiligen vieren we hen die reeds bij God in 
de hemel mogen zijn en voor ons een voor-
spreker zijn bij God. We denken aan zoveel be-
kende en soms ook onbekende heiligen die 
voor ons een voorbeeld kunnen zijn. Met Aller-
zielen herdenken we alle overledenen die wij gekend hebben en die ons dierbaar wa-
ren. We brengen hun namen in herinnering en bidden dat zij voor eeuwig bij God mo-
gen zijn. Daarom wordt er op maandag 2 november om 19.00 uur in de Grote St.-Jan 
een requiemmis opgedragen voor alle overledenen. Ook is er op zondag 1 november 
om 13.30 uur en om 15.00 uur een Allerzielenlof. Om 16.00 uur zullen de graven op 
de kerkhoven gezegend worden. Omdat er maar dertig gelovigen aanwezig mogen 
zijn, houden we op deze zondagmiddag twee vieringen achter elkaar. Allereerst is 
hiervoor een afvaardiging uitgenodigd van de overledenen van het afgelopen jaar en 
daarnaast kunnen overige gelovigen, nadat ze hiervoor zich hebben opgegeven, aan-
wezig zijn. Helaas kunnen we niet meer dan dertig mensen toelaten. 
Dit laatste geldt ook voor de heilige Missen in de ochtend. We willen vragen om u zich 
hiervoor op te geven en per intentie bij de Mis om 11.30 uur maar aanwezig te zijn 
met hooguit twee mensen per intentie. Zo blijft er ruimte voor een afvaardiging van 



iedere intentie. Eventueel kunt u de intentie verplaatsen naar de heilige Mis om 9.30 
uur, omdat hier waarschijnlijk nog enigszins ruimte is.  

 
Opname in de kerk 

 
Op zondag 4 oktober zijn vier jonge mensen opgenomen onder 
de doopleerlingen. Op zondag 15 november zullen zij in de hei-
lige Mis van 11.30 uur opgenomen worden in de Kerk, door het 
heilig doopsel, het heilig Vormsel en het ontvangen van de hei-
lige Communie. Voor deze gelegenheid zal de Bisschop naar 
Hoensbroek komen. Omdat er maar dertig mensen per viering 
aanwezig mogen zijn dient u zich sowieso voor deze viering op 
te geven. Dit kan in de week voorafgaand aan deze zondag. 
Mensen die zich niet hebben opgegeven voor deze heilige Mis 
kunnen helaas niet aanwezig zijn. Naast de doopleerlingen en 
hun familie kunnen er namelijk nog maar twintig reguliere pa-
rochianen aanwezig zijn. 
 

Zending Hannie Steinmeier 
 
Op zondagmiddag 8 november zal mevrouw Hannie Steinmeier van de Bisschop haar 
zending ontvangen. Betreffende vrijwilligster uit onze parochiefederatie heeft de Kai-
ros-opleiding van ons Bisdom gevolgd. Een opleiding die inmiddels door bezuinigingen 
verdwenen is, maar die voorheen mensen bekwaamde voor het vrijwilligerswerk in de 
parochies. Hannie zal in een besloten viering in Roermond, vanwege de coronamaat-
regels, haar zending en getuigschrift ontvangen. Tevens wordt ze officieel benoemd in 
onze parochiefederatie. Ze zal zich voornamelijk bezig gaan houden met ondersteu-
ning bij de catechese en de diaconie. Dit laatste wil zeggen: bezoeken en begeleiden 
van mensen. Ook zal zij wanneer het wederom mogelijk is een maandelijkse inloop-
middag organiseren in het parochiekantoor De Polder voor alleenstaanden.  
 

Parochiefederatie op weg naar een fusie 
 
Op woensdag 21 oktober is de hoorzitting gehouden over de aanstaande fusie van 
onze parochies. De aanvraag hiervoor wordt nu ingediend bij de Bisschop en nadat 
deze het voorgelegd heeft aan de priesterraad van het Bisdom, zal bij goedkeuring 
het decreet worden uitgevaardigd, dat wij vervolgens zullen publiceren. Na publicatie 
heeft een ieder nog tien dagen gelegenheid om een bezwaar in te dienen. Na deze 
periode en afhandeling van eventuele bezwaren worden we per 1 januari officieel één 
nieuwe parochie met de naam: H. Johannes Evangelist. Bij de notaris zal het decreet 
in een notariële akte worden vastgelegd. 
 
 
 
 



Het sacrament van het doopsel ontvingen: 
 

Brin  Wagemackers wonende aan de Hommerterweg 
Mariano Koeiman wonende aan de Rector Bonselstraat 
Georgino Koeiman wonende aan de Rector Bonselstraat 
Ivan Spierings  wonende aan de Markgravenstraat 
Juna Geelen  wonende aan de Heerlerweg 
 
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden. 

H. Missen
De H. Missen mogen vanwege de Corona maatregelen worden bijgewoond 
door maximaal 30 mensen. Derhalve dient u zich voor de H. Mis op zondag 
aan te melden in de week voorafgaande aan deze mis. (Vanaf 8 november 

nog uitsluitend voor de mis om 11:30 u) Ook voor bijzondere missen en vie-
ringen dient u zich aan te melden. Andere maatregelen zijn o.a. dragen van 
een mondkapje, 1½ meter afstand houden en ontsmetten van de handen.   

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. 

 
Zondag 1 november   Allerheiligen 
9.30 uur H.Mis Grote St. Jan, voor:  
(UITSLUITEND NA AANMELDING) 
tot Heil van de kerk; overl. fam van Dun-
Verhooren, Wim Tomesen en zoon 
Armond Tomesen; ouders Schins-
Gerrekens, Jules Schins. 
11.30 uur H. Mis, Grote St. Jan  
(UITSLUITEND NA AANMELDING) 
mmv. Caeciliakoor, voor:  
Anita Wolters- Geelen; Miep Langeslag, 
ouders en schoonouders; ouders 
Kusters-Palmen; Hanneke en Corry 
Peters; Johannes Gerits; mevr. de Jong 
en fam de Jong-Dammers; Math L’Ortye; 
Corry Zohar-Faijaars; overl. ouders 
L’Ortye-Peters; mevr. Gerda Erkens- 
Luijten; Cora van Velzen [jrd.]; overl. 
echtp. Vrancken- Smeets; Theo 
Owsianny, ouders Owsianny- Fafarek en 
ouders Zinken- Starmans; Agathe van 
Schijndel- Schneider, mevr. Marie-
Thérése Schneider- Perlot; fam. 
Hollanders- Diris [jrd.]; Lou Hauben [8e 
jrd.] en achterkleinzoon Koen;  
Ben Wolters; fam. van Melik- 
Widdershoven [jrd.]. 

13.30 uur Allerzielenlof, Gr. St. Jan 
(UITSLUITEND NA AANMELDING) 
15.00 uur Allerzielenlof, Gr. St. Jan 
(UITSLUITEND NA AANMELDING) 
Aansluitend zegening van de graven 
op de kerkhoven in Hoensbroek. 
  
Maandag 2 november 
Gedachtenis van alle overledenen 
gelovigen [Allerzielen]  
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan,  
mmv. Dameskoor St.-Jan/Mariarade 
voor: Agathe v. Schijndel- Schneider; 
Frans en Gregor van den Brand, Toos 
van den Brand- Mikelje; overl. ouders 
Maas- Bartels en dochters Mia en Tiny; 
overl. van de fam. Smit- Oehlen, echtp. 
Wouters- Smit, Ellie en Frans Oehlen; 
overl. fam Rutjens; overl. ouders Paul en 
Ernestine Richardson- Bryan, Ismar en 
Rafaël Verschuren. 
 
 
 
 
 
 



Dinsdag 3 november 
H. Hubertus, bisschop 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
alle eenzamen. 
 
Woensdag 4 november 
H. Carolus Borromeüs, bisschop 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding vh Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
allen die werkzaam zijn in de zorg. 
  
Donderdag 5 november 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
roepingen tot het priesterschap en het 
diakonaat. 
 
Vrijdag 6 november 
Alle heilige verkondigers van het 
geloof in onze streken 
18.15 uur Grote St. Jan uitstel-
ling/aanbidding v/h Allerheilig-
ste 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, 
voor: allen die werkzaam zijn in de 
zorg. 
  
Zaterdag 7 november 
H. Willibrord, bisschop, verkondiger 
van ons geloof, patroon van de 
Nederlandse kerkprovincie 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
Piet, Riek en Bertie Roosenboom [jrd.]. 
 
Zondag 8 november 
32ste zondag door het jaar 
9.30 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
alle zieken. 
11.30 uur H. Mis Grote St. Jan  
(UITSLUITEND NA AANMELDING) 
mmv. Dameskoor Mariarade, voor: 
mevr. Lenie van der Moolen- Peters [8e 
jrd.]; Leny Meessen Peerboom; overl. 
ouders Dols- Schoonbroodt [jrd.]. 
 
 
 

Maandag 9 november 
Kerkwijding Sint Jan van Lateranen 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
roepingen tot het priesterschap en het 
diakonaat. 
 
Dinsdag 10 november   
H. Leo de Grote, paus en kerkleraar                                                                              
19.00 uur H.Mis  Grote St. Jan, voor: 
alle vormelingen. 
 
Woensdag 11 november 
H. Martinus [van Tours], bisschop 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding vh Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
alle communicantjes. 
    
Donderdag  12 november 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
alle zieken. 
  
Vrijdag 13 november 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
roepingen tot het priesterschap en het 
diakonaat. 
 
Zaterdag 14 november 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle eenzamen. 
 
Zondag 15 november 
33ste zondag door het jaar 
9.30 uur H. Mis Grote St. Jan , tot heil 
van de kerk 
11.30 uur H. Mis Grote St. Jan,  
(UITSLUITEND NA AANMELDING) 
mmv. St. Jozefkoor  
voor: Martha Daemen. 
 
Maandag 16 november 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
roepingen tot het priesterschap en het 
diakonaat; Brian Rossen [jrd.]. 
 
 
 



Dinsdag 17 november 
H. Elisabeth van Hongarije 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle zieken. 
 
Woensdag 18 november 
Kerkwijding Basilieken van de 
heilige apostelen Petrus en Paulus 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding vh Allerheiligste. 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
allen die wekzaam zijn in de zorg. 
 
Donderdag 19 november 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan , 
voor: alle zieken. 
 
Vrijdag 20 november 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Piet Peters en Theresia Schrijvers, zoon 
pastoor Jan Peters en Mariet Peters-
Slangen. 
 
Zaterdag 21 november 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
José Bock. 
 
Zondag 22 november 
34ste zondag door het jaar; Christus, 
Koning van het heelal 
9.30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Johannes Gerits. 
11.30 uur H. Mis Grote St. Jan,  
(UITSLUITEND NA AANMELDING) 
mmv. Caeciliakoor,  
voor: Huub Geelen [jrd.]; Jaques 
Naebers; Mia Houben- van Dooren [jrd.]; 
overl. ouders L’Ortye- Peters; overl. 
ouders Hermens- Schweinberger [jrd.]; 
Gerard Boonen en Els Boonen-vd 
Sterren, Charles vd Sterren; Sophie en 
Joep Vijgen; Annie Olijnietsak- Hendriks; 
overl. Mia Hoenen-Bongers, uit grote 
dankbaarheid; Jan Coen [4de jrd.]. 
 
 
 

Maandag 23 november 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
allen die werkzaam zijn in de zorg. 
 
Dinsdag 24 november 
HH. Andreas Düng Lac, priester, en 
gezellen, martelaren van Vietnam 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle zieken. 
 
Woensdag 25 november 
H. Catharina van Alexandrië, maagd 
en martelares 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding vh Allerheiligste. 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Corry Zohar- Faijaars. 
 
Donderdag 26 november 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
pastoor J.H.J.M. Geurts. 
 
Vrijdag 27 november 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
roepingen priesterschap en diakonaat. 
 
Zaterdag 28 november 
17.30-18.30 uur Kleine St. Jan 
Biechtgelegenheid. 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle zieken. 
 
Zondag 29 november. 1e Advent 
9.30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle dopelingen. 
11.30 uur H. Mis Grote St. Jan,  
(UITSLUITEND NA AANMELDING) 
mmv. Harmonie St. Caecilia 
voor: Gusta Cörvers- Schouteten; overl. 
ouders Hubert en Maria Kusters-Palmen 
en dochters Mia, Annie en Mien en de 
levende familieleden; Hein Wittenhorst; 
Gerda Erkens-Luijten; Henk Massy. 
 
Maandag 30 november 
19.00 uur H. Mis Grote St Jan, voor: 
alle vormelingen.



Boek over Sint Nicolaas door pastoor Marcus Vankan. 
We weten allemaal nog wel dat onze oud kapelaan Marcus Vankan 
een grote adoratie voor Sint Nicolaas heeft. Inmiddels is hij  
pastoor in Heythuysen in de Sint Nicolaasparochie met het  
gelijknamige kerkgebouw. Zijn verknochtheid aan Sint Nicolaas is 
er absoluut niet minder om geworden. 
Op zondag 8 november zal er een boek gepresenteerd worden met 
de titel: “Heilige Nicolaas, bruggenbouwer tussen Oost en West 
1700 jaar devotie, legenden en volksgebruiken”. De auteur van dit 

boek is pastoor Marcus Vankan zelf. (Het boek telt 170 pagina’s en is geïllustreerd; 
Uitgeverij Leon van Dorp te Heerlen. Het ligt vanaf 9 november in de boekenwinkel). 
 

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 dec. 2020 vóór dinsdag 24 november 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. 



 
 

   
 

 
 

    

Afscheid in huiselijke sfeer

045 - 542 99 88
www.postuitvaartzorg.nl

Afscheidskamer:
Kruisstraat 16

6411 BT  Heerlen
U kunt ook afscheid nemen in Hoensbroek!


