
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een nieuwe parochie vanaf 1 januari 

 
Op 27 november heeft de Bisschop van 
Roermond een decreet uitgevaardigd dat wij 
vanaf 1 januari 2021 een nieuwe fusieparo-
chie worden, onder de naam H. Johannes 
Evangelist. Aangezien er geen bezwaren zijn 
binnengekomen is de nieuwe parochie nu 
definitief. De parochies H. Hart, H. Montfort, 
St. Joseph, H. Joannes Evangelist en O.L.V. 
Maagd der Armen zijn vanaf 1 januari opge-
heven. Tezamen vormen wij nu aldus een 
nieuwe parochie onder de naam H. Johan-
nes Evangelist, waarbij de Grote St.-Jan de 
parochiekerk is en de Kleine St-Jan tevens 
als kerk in gebruik blijft. Op 1 januari 2021 
is het huidige pastoraal team opnieuw be-
noemd voor de nieuwe fusieparochie. Ook is 
er een nieuw kerkbestuur aangesteld met 
voornamelijk leden die in het oude kerkbe-
stuur reeds benoemd waren. De vicevoorzitter van het nieuwe kerkbestuur is dhr. H. 
Stanneveld, de secretaris is dhr. W. Kortekaas, de penningmeester is mevr. K. Smeets 
en dhr. L. Schoonbroodt is als lid verantwoordelijk voor bouwzaken. Natuurlijk is de 
pastoor vanuit zijn benoeming van rechtswege voorzitter van het kerkbestuur. Daar-
naast zijn we nog op zoek naar een extra bestuurslid. We zullen binnenkort het de-
creet van de nieuwe fusieparochie aan de notaris voorleggen, zodat wij de parochie 
richting derden kunnen presenteren. 
Omdat wij één nieuwe fusieparochie zijn geworden is de naam van parochiefederatie 
verdwenen en zullen we overal de naam ‘parochie’ gebruiken. Dit betekent dat de 
nieuwe naam van de website www.parochiehoensbroek is geworden (dus zonder de 
letter ’s achter parochie) en het nieuwe mailadres is: parochiehoensbroek@ziggo.nl. 
Tevens is de naam van het parochieblad veranderd en zijn we aldus opnieuw begon-
nen. We hebben ook een pastoraal beleidsplan geschreven voor de nieuwe parochie 
en deze wordt op onze website gepubliceerd.   
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Geen nieuwjaarsreceptie 
 

Het moge duidelijk zijn en we hadden het reeds in het vorige parochieblad vermeld, 
er is dit jaar geen nieuwjaarsreceptie i.v.m. de coronamaatregels. Desalniettemin 
wensen we een ieder natuurlijk een gezegend Nieuwjaar toe. Moge we zo snel moge-
lijk de coronapandemie achter ons laten en zeker niet besmet raken. Beschermen we 
elkaar zolang het nog nodig is. We zullen het samen moeten doen. 
 

Huiszegenkaarten 
 

 

20 C  +  M  +  B 21 
 
Net zoals voorgaande jaren zijn er ook dit jaar wederom huiszegenkaarten. U ziet hier 
boven de symbolen staan die zich op deze kaart bevinden. Natuurlijk het jaartal 2021 
en daarnaast de letters C + M + B. Deze letters staan voor de namen van de drie ko-
ningen: Caspar, Melchior en Balthasar. Maar ook verwijst het naar de drie momenten 
aan het einde van de kersttijd waarop Christus geopenbaard werd als de gezondene 
Gods: Cana de bruiloft van Kana, Magi de drie wijzen, en Baptisma verwijzend naar 
de doop. Met deze 3 letters vormen zij het acrostychon: Christus mansionem benedi-
cat: Christus zegene dit huis. Traditioneel wordt de huiszegen aan parochianen uitge-
reikt op het feest van Openbaring des Heren (Driekoningen) en aan de binnenkant 
boven de ingang van elk huis opgehangen. In het weekeinde dat wij dit feest vieren 
(2 en 3 januari) worden deze kaarten uitgedeeld tegenover een kleine bijdrage van € 
1,-. Daarna kunt u ze nog via het parochiekantoor verkrijgen tijdens de openingsuren 
van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur. De opbrengst is voor de Paus 
Franciscusgroep. 
 

Ophalen van de doopschelpen 
 

Binnenkort kunnen de doopschelpen opgehaald 
worden op het feest van de doop van de Heer. 
Dit jaar vieren wij dit feest op zondag 10 janu-
ari. Alle gezinnen waarin het afgelopen jaar 
een kindje is gedoopt zijn door ons persoonlijk 
aangeschreven om de doopschelp op te halen.  
De kinderen zijn gedoopt in de Kleine St.-Jan 
met de doopschelp die nu achter in de Grote 
St.-Jan aan een waslijn is bevestigd.  
Aan het eind van de Hoogmis op zondag 10 ja-
nuari om 11.30 uur zullen deze doopschelpen worden gezegend en daarna mogen ze 
meegenomen worden. Gezien de coronamaatregels zullen dit jaar de ouders en dope-
lingen niet aanwezig zijn in de heilige Mis, maar worden ze om 12.30 uur verwacht 
om de doopschelp op te halen. Als ze verhinderd zijn kunnen zij de doopschelp nog 



ophalen tijdens de openingsuren van het parochiekantoor van dinsdag t/m vrijdag 
tussen 10.00 en 12.00 uur. 
 

Lourdesreizen 2021 
 

De reizen naar Lourdes in het voorjaar van 2021 gaan helaas niet door. Maar vanaf 
september hoopt Het Huis voor de Pelgrim weer op bedevaart naar Maria te kunnen 
gaan. Voor september en begin oktober staan maar liefst zeven verschillende moge-
lijkheden gepland om naar Lourdes te gaan. De reizen zullen vanwege de corona-
maatregelen wellicht nog met enkele aanpassingen zijn. Maar als het even kan pak-
ken we in het najaar van 2021 de draad weer op. Gaat u mee? 
 Data 2021 

§ 6 - 11 september (OLB) 
§ 11 - 16 september (OLB) 
§ 16 - 21 september (NLZ) 
§ 21 - 26 september 
§ 26 september - 1 oktober 
§ 1 - 6 oktober 

U vindt op de website www.huisvoordepelgrim.nl het gehele aanbod. Daar staan de 
prijzen vermeldt voor de diverse vlieg – bus of zorgreizen. Wilt u het persoonlijk even 
bespreken dan kan dat met Gerda Janssen, tel: 046 – 451 63 23   e-mail: gerda-jans-
sen@live.nl 
 

 
 
Het pastoraal team en het kerkbestuur wensen u 

een zalig en gezond nieuwjaar 



Voedselpakketten uitgedeeld 
 

De Stichting Pausfranciscusgroep had door acties en overige giften al het nodige bin-
nengehaald om voedselpakketten samen te stellen voor mensen binnen de parochie 
Hoensbroek. Echter op woensdag 16 december overhandigde de Rotaryclub Hoens-
broeck een cheque van € 2000,-. Alleen al met dit bedrag konden er tachtig voedsel-
pakketten samengesteld en uitgedeeld worden.  
 
 

 
 

 
We hebben daarom besloten om de overige gelden te sparen voor Pasen, zodat wij 
dan al een belangrijke basis hebben om dan opnieuw voedselpakketten uit te delen. 
De Rotary Hoensbroeck is overigens voornemens om meerdere projecten van de 
Pausfranciscusgroep te ondersteunen. Zo zullen ze ook ondersteuning bieden aan de 
uitstap in het najaar van 2021 naar recreatiepark Irrland voor kinderen die wegens 
omstandigheden zelden op vakantie kunnen. Ook willen ze kijken of kinderen op an-
dere manieren geholpen kunnen worden, door b.v. een fruitlevering op scholen of bij 
het uitdelen van kinderkleding of spellen. In ieder geval kunnen wij dankzij de Rotary 
Hoenbroeck en alle individuele giften steeds meer mensen op verschillende manieren 
helpen. Heel hartelijk dank dan ook aan een ieder die hieraan heeft bijgedragen. 
 
 
WIJ NAMEN AFSCHEID VAN: 
  
Nico Quaedackers  92 jaar, wonende aan de Singel  
Anne Pietersz-Reiners  68 jaar, wonende aan de Voorstraat 
Troutje van de Laarschot  80 jaar, wonende aan de Weijenbergstraat 
Arie Bos    86 jaar, wonende aan de Marktstraat 
   
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 
door maximaal 30 mensen. Aanmelden hoeft niet maar wordt ingevoerd als 

blijkt dat er structureel meer dan 30 mensen de H. Mis gaan bezoeken. 
Het is wel verplicht een mondkapje te dragen, 1½ meter afstand te houden 

en bij binnenkomst en bij de communiegang de handen te ontsmetten.   

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. 

 
Vrijdag 1 januari. H. Maria, 
Moeder van God. Nieuwjaarsdag. 
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan, 
voor:  
 
Zaterdag 2 januari 
HH. Basilius de Grote en 
Gregorius van Nazianze, 
bisschoppen en kerkleraren 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor:  
Kotrijs Franciszka [3e jrd], Anna en Johan 
Rothkrans. 
 
Zondag 3 januari. Openbaring des 
Heren. 
09.30 uur H.Mis. Grote St. Jan, voor: 
Tot Heil van de kerk en de intenties van 
onze parochie; echtg. Hub Hoens en Mia 
Houtbeckers 
11.30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Anita Wolters-Geelen 
16.00 uur kleine St. Jan: uitstelling en 
aanbidding van het Allerheiligste met 
vespers 
 
Maandag 4 januari 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor:  
 
Dinsdag 5 januari. H. Karel Houben 
van Sint Andries, priester 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor:  
 
Woensdag 6 januari 
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 7 januari 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor:  
  
Vrijdag 8 januari 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
alle die werkzaam zijn in de zorg. 
  
Zaterdag 9 januari 
19:00 uur H. Mis Gr. St. Jan, voor: 
Corrie Tatarski-de Jong; Annie 
Olynietsak-Hendriks; Ouders Theo 
Hensen [jrd] & Ilse Hensen-Vaarwerk 
[jrd]. 
 
Zondag 10 januari. Doop van de 
Heer 
09.30 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
tot heil van de kerk 
 
11.30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
tot heil van de kerk; Frans Reul en Agnes 
Reul-Houben [jrd.] 
 
Maandag 11 januari 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
roepingen tot het priesterschap en het 
diakonaat; Emmy Koolen Vroomen 
 
Dinsdag 12 januari 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
alle eenzamen. 
 
 
 



Woensdag 13 januari 
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 14 januari 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
Gerda Erkens-Luyten [verj.]; Henk 
Ghijsen [verj]. 
 
Vrijdag 15 januari. H. Arnold 
Janssen, priester 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor:  
  
Zaterdag 16 januari 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
  
Zondag 17 januari 2de zondag door 
het jaar 
09.30 uur H.Mis Grote St. Jan, voor:  
11.30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
 
Maandag 18 januari 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
roepingen priesterschap en diakonaat. 
 
Dinsdag 19 januari 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
alle eenzamen. 
 
Woensdag 20 januari 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h 
Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor:  
  
Donderdag 21 januari 
H. Agnes, maagd en martelares 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor:  
 
Vrijdag 22 januari 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, 
voor: allen werkzaam in de zorg. 
 

Zaterdag 23 januari 
17.30-18.30 uur Kleine St. Jan 
Biechtgelegenheid. 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
Anne Pietersz-Reiners [6 wkd]; Corrie 
Tatarski-de Jong. 
 
Zondag 24 januari. 3de zondag door 
het jaar 
09.30 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
11.30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
  
Maandag 25 januari. Bekering van 
de H. Paulus 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor:  
Betsie Haagen-Kempermann [jrd] 
 
Dinsdag 26 januari. HH. Timoteüs 
en Tirus, bisschoppen                                                                                                
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
 
Woensdag 27 januari 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h 
Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor:  
    
Donderdag 28 januari. H. Thomas 
van Aquino, priester en kerkleraar 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
alle werkzaam in de zorg. 
 
Vrijdag 29 januari 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
 
Zaterdag 30 januari 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
Arie Bos [6-wkd]; José Bock 
 
Zondag 31 januari. 4de zondag door 
het jaar 
09.30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Johannes Gerits [verj.] 
11.30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Anne van Poll-Creusen

 



MEDEDELINGEN VAN ALGEMENE AARD 
 

Misintenties en Noveenkaarsen 
Noveenkaarsen [á € 4,50] bij het secretariaat [zie openingstijden] en in de sacristie 
een half uur voor en na de HH. Missen. 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 feb. 2021 vóór vrijdag 22 januari 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: parochiehoensbroek@ziggo.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://parochiehoensbroek.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!


