
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reservatie vieringen Kerstmis en live uitzending 

 
Met Kerstmis kunnen er 30 mensen per viering aanwezig zijn (exclusief pastoor, dia-
kens, acolieten, lector, organist en deurwachter). Op Kerstavond 24 december zul-
len er een viertal heilige Missen zijn. Er is geen peuter- en kleuterviering en er is ook 
geen gezinsviering. In plaats hiervan zijn er gewoon vier gelijkwaardige heilige Mis-
sen, waaraan een ieder -die zich ervoor opgeeft- aan kan deelnemen.  
De tijdstippen van de heilige Missen zijn: 17.00 u.; 19.00 u.; 21.00 u. en 23.00 u..  
De heilige Missen zullen ongeveer een uurtje duren, zodat er tussen de heilige Missen 
ruimte blijft om de kerk te luchten.  
U dient zich op te geven voor deze heilige Missen. Dit kan door contact op te nemen 
met het parochiekantoor dat geopend is van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 
12.00 uur.  
Als u zich hebt opgegeven dient u vervolgens nog een entreeticket voor de vieringen 
op kerstavond op te halen. Pas als u uw ticket hebt opgehaald (op uw ticket komt uw 
naam te staan en het tijdstip van de viering), geldt de opgave als definitief.  
Bij de toegang van de kerk zal naar uw ticket worden gevraagd en gekeken worden of 
dat overeenkomt met de naam op de reservatielijst. Helaas kunnen wij alleen mensen 
toelaten die op kerstavond gereserveerd hebben en aldus een ticket kunnen overhan-
digen met het juiste tijdstip en hun naam erop.  
Dit doen we om problemen bij de ingang te voorkomen. De deurwachter zal u bij de 
ingang van de kerk ook – indien nodig – wijzen op de overige coronamaatregels. 
Op Eerste Kerstdag zijn er twee heilige Missen, namelijk om 9.30 uur en 11.30 uur. 
Ook voor deze heilige Missen dient u zich op te geven via het parochiekantoor.  
Op Tweede Kerstdag is er één heilige Mis, namelijk om 10.00 uur, waarvoor tevens 
reservatie nodig is.  
Voor Eerste en Tweede Kerstdag is weliswaar reservatie nodig, maar zijn er geen en-
treetickets. We gaan ervan uit dat de reservatielijst die wij hebben ter controle vol-
doende moet zijn. Wel zal er bij de ingang van de kerk gekeken worden of uw naam 
op de reservatielijst vermeld staat.  
Tenslotte: alleen per gezinseenheid kunt u zich voor één of meerdere vieringen opge-
ven. U kunt geen andere familieleden opgeven, dit dienen zij zelf te doen. Wij doen 
dit op te voorkomen dat er gehele families komen, zodat er voor andere mensen bijna 
geen ruimte meer is. We hopen bij alle maatregels op uw begrip. Bedenk hierbij: het 
is helaas niet anders. 
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Streaming H. Missen via YouTube 
 
Lang niet iedereen zal met Kerstmis kunnen deelnemen aan één van de heilige Mis-
sen. Om deze reden zullen wij diverse vieringen live streamen. 
Allereerst zullen wij op Kerstavond de heilige Mis van 19.00 uur en 23.00 uur live uit-
zenden. Dit geldt ook voor de heilige Mis van 9.30 uur op Eerste Kerstdag. 

U vindt de link van het YouTube-kanaal op de website van onze parochiefederatie: 
parochiehoensbroek.nl 

 
 

 



 

 
 

H. Missen van Kerstmis t/m oud en nieuw 
 

 

Donderdag 24 december 
Kerstavond 
17.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor:  
Jacqueline Verhoeven voor steun, 
moeden kracht in deze zware periode. 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle overl. v.d.fam. Smit-Oehlen. 
21.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
overl. ouders Wittenhorst-Hermes; Hein 
Wittenhorst; Annelies Verstraeten; Jos 
Gulpen. 
23.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Dhr. en mevr. Custers; Jos v.d.Broeck; 
Tonnij Custers-Sijben; Agatha van 
Schijndel-Schneider. 
 
Vrijdag 25 december 
Kerstmis 
09.30 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
overl. ouders Maas-Bartels en dochters 
Mia en Tiny; Wim Tomes en zoon 
Armand; ouders Schins-Gerrekens en 
Jules Schins 
11.30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Johannes Gerits; mevr.de Jong en fam. 
de Jong Dammers; Gijsbertha Langeslag;  
Piet Peters en Theresia Schrijvers, zoon 
pastoor Jan Peters en Mariet Peters-
Slangen; Ouders Fieny en Antoon Snellen 
en zoon Harry; Mia Houben-v. Dooren; 
Leny Meessen-Peerboom; overl. ouders 
L’Ortye-Peters; overl. ouders Hermens-
Schweinberger; Lies Marcelis; Geert 
Tabak en ouders Kollee-Cobben; Agathe 

v. Schijndel-Schneider;  Lou Hauben en 
achterkleinzoon Coen. 
 
Zaterdag 26 december 
H. Stefanus, eerste martelaar 
10.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
overl. ouders Offermans-Theves en fam. 
 
Zondag 27 december 
H. Familie, Jezus, Maria en Jozef 
09.30 uur H.Mis Grote St. Jan, voor:  
11.30 uur H.Mis Grote St. Jan: voor: 
Netje Smits-v. Hertrooij [jrd.]; Pierre 
Offermans [jrd.] en echtgnote; 
Clementine Offermans-Bachous; 
Trouwtje Melchers. 
 
Maandag 28 december 
HH. Onnozele Kinderen, martelaar 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
roepingen tot het priesterschap en het 
diakonaat. 
 
Dinsdag 29 december 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
alle eenzamen. 
 
Woensdag 30 december 
9.00 uur-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
Annie Bisschops-Haagmans [verj.]. 
 
Donderdag 31 december 
oudejaarsavond 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LET OP: Kopij voor het blad van jan. 2021 vóór vrijdag 18 december 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. 


