
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En hoe verder in deze coronatijd? 

 
Bij het inleveren van de kopij van dit parochieblad gaan we er 
van uit dat de heilige Missen nog openbaar kunnen worden 
gehouden met maximaal dertig personen. Houdt de website 
van onze parochie in de gaten en andere nieuwsitems als dit 
door de omstandigheden mocht veranderen. Vooralsnog blijven de huidige corona-
maatregels van kracht. Voor de heilige Mis op Aswoensdag 17 februari zult u een 
plaats moeten reserveren. We kunnen het risico niet nemen dat er anders te veel 
mensen naar de kerk komen (al verwachten wij het gezien de omstandigheden niet). 
In de week voorafgaand aan Aswoensdag (vanaf dinsdag 9 februari) kunt u het paro-
chiekantoor bellen om een plaats te reserveren. De presentatieviering van de commu-
nicanten die we op zaterdag 30 januari hebben is reeds vervallen en ook de gezinsvie-
ring op zaterdag 27 februari. Ook is er dit jaar geen carnavals mis. Als er een uitvaart 
is mogen er maximaal vijftig personen (buiten bedienaren, medewerkers en begrafe-
nisondernemer) aanwezig zijn. Alle vieringen (H. Missen, doopsels en uitvaarten) vin-
den in de Grote St.-Jan plaats. Bij een avondklok zal de pastoor een verklaring krijgen 
van de Bisschop dat hij voor een ziekenzalving naar buiten mag. 

 
Blasiuszegen 

 
De Blasiuszegen is vernoemd naar de heilige Blasius. Volgens de legende zou hij kort 
voor zijn marteldood een jongetje genezen hebben dat door een visgraat in zijn keel 
dreigde te stikken. Er is gelegenheid de Blasiuszegen te ontvangen tijdens de H. Mis-
sen op zaterdag 30 januari, zondag 31 jan en op woensdag 3 februari. In verband 
met de Coronabeperkingen kan de Blasiuszegen niet individueel uitgereikt worden. De 
zegen wordt dan ook op afstand gegeven aan iedereen tegelijk. 

 
As strooien als alternatief voor askruisje 

 
Hoe kunnen we tijdens de coronapandemie veilig Aswoensdag vieren? Als antwoord 
op die vraag heeft de Nationale Raad voor Liturgie (NRL) alle parochies geadviseerd 
om de as over de hoofden van de gelovigen te strooien in plaats van een askruisje op 
het voorhoofd te maken.  
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We zullen in Hoensbroek dan ook op deze manier dit jaar handelen. As over het hoofd 
strooien, is niet nieuw. Het is zelfs de oorspronkelijke Bijbelse vorm. Het gebruik van 
as is een boeteritueel aan het begin van de Vasten. Van oudsher kent de Kerk twee 
manieren om de as op te leggen, zoals dat officieel heet: het strooien van as boven 
het hoofd of het tekenen met as in de vorm van een kruisje op het voorhoofd. Later 
werd er een verschil gemaakt tussen de twee vormen: bij priesters en diakens werd 
de as over het hoofd gestrooid en lekengelovigen kregen een kruisje op het voor-
hoofd. Door tijdens deze pandemie terug te keren naar de oude vorm kan Aswoens-
dag gewoon gevierd worden, zonder dat er fysiek contact hoeft plaats te vinden. Er 
wordt dit jaar ook bij de oplegging geen tekst uitgesproken. 

 
Huispaaskaarsen 2021 

 
In de Grote St.-Jan komt vanaf het carnavalsweekeinde 13/14 februari een intekenlijst 
te liggen om een huispaaskaars te bestellen (t/m zondag 14 maart). De kaarsen ver-
wijzen naar Jezus die alle duisternis verdreven heeft en 
zelfs de duisternis van de dood heeft overwonnen. In de 
Paaswake op zaterdag 3 april zullen deze kaarsen geze-
gend worden en kunnen ze na deze viering meegenomen 
worden. Als u niet aanwezig bent kunt u de dagen erna 
de kaarsen ophalen na afloop van de heilige Missen op 
Eerste – of Tweede Paasdag. Daarna brengen we ze naar 
het parochiekantoor toe, zodat ze aldaar tijdens de ope-
ningsuren opgehaald kunnen worden.  
We vragen voor model I € 13,50, voor model II € 15,- en  
voor model III € 20,-. 

 
Informatieochtend theologische opleiding 

 
Geloven kan een verrijking van je leven zijn. Veel mensen ervaren dat zo. Wie dat ge-
loof ook graag met anderen wil delen, kan zich daarin verdiepen via een studie theo-
logie. In Limburg bestaat een speciale opleiding bij het Theologisch Instituut Rolduc 
voor mensen die als catechist, pastoraal werker, geestelijk verzorger of docent cate-
chese aan de slag willen. Hier is ook de opleiding voor mannen die permanent-diaken 
willen worden. Op zaterdag 20 februari is er een informatieochtend voor belangstel-
lenden. Het Theologisch Instituut Rolduc is een deeltijdopleiding. Gedurende een aan-
tal weekenden per jaar (van vrijdagavond tot zaterdagmiddag) komen de studenten 
in Rolduc in Kerkrade bij elkaar voor een theologische vorming op HBO-niveau. Op 
het lesprogramma staan vakken als theologie, filosofie, Bijbelwetenschap, maar ook 
sociale leer van de kerk, ethiek, moraal, ecclesiologie, kerkgeschiedenis en meer prak-
tijkgerichte vakken. Wie een diploma van het Theologisch Instituut op zak heeft, kan 
op diverse plaatsen op de arbeidsmarkt terecht. De opleiding kan echter ook heel ge-
schikt zijn voor iemand die uit puur persoonlijke interesse een of meer modules wil 
volgen. Interesse? Aanmelden voor de informatie-ochtend kan door contact op te ne-
men met rector Lambert Hendriks via (045) 5466810 of rector@rolduc.nl.  
U kunt ook kijken op www.rolduc.nl 



Vastenactie 2021 
 
De campagne van Vastenactie in de 
veertigdagentijd 2021 – van 17 febru-
ari tot en met 4 april – staat in het te-
ken van beroepsonderwijs en onderne-
merschap in ontwikkelingslanden. Met 
een gedegen opleiding zijn mensen na-
melijk beter in staat een redelijk inko-
men te verdienen en eventueel een ei-
gen bedrijf op te zetten.  
De afgelopen drie jaar volgden al meer 
dan vierduizend mensen een beroeps-
opleiding met hulp van Vastenactie en 
kregen meer dan tienduizend jongeren 
basis- of voortgezet onderwijs. Tijdens de Vastenactie-campagne 2021 willen we nog 
veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen een zelfstandig be-
staan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen én een rol 
kunnen spelen in hun gemeenschap. Met het campagnethema ‘Werken aan je toe-
komst’ draagt Vastenactie bij aan twee van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) 
van de Verenigde Naties (VN) voor 2030: goed onderwijs en eerlijk werk voor ieder-
een. Daartoe zetten we ons in voor projecten die verschillende vormen van voortgezet 
onderwijs beschikbaar en toegankelijk maken voor mensen in ontwikkelingslanden. 
Ook ondersteunen we mensen bij het opzetten van een eigen onderneming.  
Tegenwoordig gaat ruim negentig procent van de kinderen in ontwikkelingslanden 
naar de basisschool; in 2000 was dat nog maar 54 procent. Vooral voor vrouwen en 
meisjes, die in deze landen vaak worden uitgesloten van onderwijs, is dat een grote 
verbetering. Hoewel er dus al veel is bereikt, gaan 59 miljoen kinderen nog altijd niet 
naar school. Bovendien is alleen basisonderwijs niet voldoende om een goede baan te 
vinden en zo de cyclus van armoede te doorbreken. Net als in Nederland is een ver-
volgopleiding echt noodzakelijk. Een van de duurzame ontwikkelingsdoelen is ervoor 
te zorgen dat in 2030 alle jongens en meisjes in de wereld de basis- en middelbare 
school kunnen afmaken. Ook moeten alle mannen en vrouwen toegang krijgen tot be-
taalbaar en goed beroeps-, technisch-, en hoger onderwijs. Mensen die kwalitatief 
goed onderwijs hebben gevolgd zijn beter in staat een zelfstandig bestaan op te bou-
wen van zichzelf en hun gezin. Onderwijs voor iedereen vergroot bovendien de gelijk-
heid tussen mannen en vrouwen. In 2021 ondersteunt Vastenactie wereldwijd tal van 
projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij het 
opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het 
aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van 
lesmateriaal. Vastenactie zet zich in voor jongeren, werklozen en mensen die niet 
rond kunnen komen van hun (deeltijd)baan.  
U kunt de Vastenactie ondersteunen door zelf een bedrag over te maken via de web-
site www.vastenactie.nl of door een bijdrage te geven in een enveloppe waarop u 
Vastenactie zet. U kunt deze enveloppe deponeren in de brievenbus van de pastorie 
(Hoofdstraat 83). Tevens zullen wij in het weekeinde van 20/21 een kerkdeurcollecte 
houden. Dank voor uw gift! 



WIJ NAMEN AFSCHEID VAN: 
  
Doortje Mengelers-v.Nieuwenhoven 95 jaar wonende a/d Burg. Slanghenstraat.  
Finy Offermans                                     97 jaar wonende a/d Mettenstraat. 
Sjef Frolichs                                         89 jaar wonende a/d Pastoorkuilenweg. 
Jac Custers                                          89 jaar wonende a/d Pastoorkuilenweg. 
   
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. 

 
Maandag 1 februari 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: alle zieken. 
 
Dinsdag 2 februari. Opdracht van 
de Heer (Maria Lichtmis) 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: Paul en Ernestine Richardson-
Bryan [jrd] 
 
Woensdag 3 februari. H. Blasius, 
bisschop en martelaar 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
Uitstelling/aanbidding Allerheiligste. 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan  
 
Donderdag 4 februari 
19.00 uur H. Mis  Grote St. Jan, 
voor:  Agathe van Schijndel-Schneider 
[verj.] 
  
Vrijdag 5 februari. H. Agatha, 
maagd en martelares 
18.15 uur Grote St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan 

Zaterdag 6 februari. HH. Paulus Miki 
en gezellen, martelaren 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
roepingen tot priesterschap en diaconaat 
 
Zondag 7 februari. 5e zondag door 
het jaar 
09.30 uur H. Mis Grote St. Jan, tot 
heil van de Kerk en de intenties van onze 
parochies, 
11:30 uur H.Mis Grote St. Jan, tot 
heil van de Kerk en de intenties van onze 
parochies; Verder voor: Doortje 
Mengelers-van Nieuwenhoven [6wkd]; 
Johannes Gerits [verj]; mw.Wevers-Paas 
[jrd]. 
16.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling en 
aanbidding van het Allerheiligste met 
vespers. 
 
Maandag 8 februari 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle communiecantjes; Jos Gulpen. 
  
Dinsdag 9 februari.  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
onze parochievrijwilligers. 



Woensdag 10 februari.  
H. Scholastica, maagd 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding Allerheiligste 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: alle zieken. 
 
Donderdag 11 februari. Onze Lieve 
Vrouw van Lourdes 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle dopelingen. 
 
Vrijdag 12 februari 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor:  
 
Zaterdag 13 februari 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle zieken 
  
Zondag 14 februari. 6e zondag door 
het jaar. 
09.30 uur H. Mis Grote St. Jan. 
11:30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Finy Offermans [6 wd]; Nelly van 
Tilburg-van ‘t Hoofd [vrj]; Gerard Boonen 
en Els Boonen-vd Sterren, Charles vd 
Sterren,Sophie en Joep Vijgen; Doortje 
Mengelers-v.Nieuwenhoven; Piet en Leny 
Meessen-Peerboom; Leden en 
overledenen van de Vriendenkring 
Gebrook. 
 
Maandag 15 februari 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan , 
voor: alle vormelingen. 
  
Dinsdag 16 februari 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle eenzamen. 
 
Woensdag 17 februari. Aswoensdag. 
Verplichte vasten en onthoudingsdag. 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
allen die werkzaam zijn in de zorg. 

Donderdag 18 februari 
19.00 uur H. Mis  Grote St. Jan, 
voor: allen die in geestelijkenood 
verkeren. 
 
Vrijdag 19 februari 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: alle corona patienten. 
  
Zaterdag 20 februari 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
mw. Corry Tatarski-de Jong; 
Mw. Troutje vd Laarschot [verj]. 
 
Zondag 21 februari. 1e zondag van 
de Veertigdagentijd 
09.30 uur H. Mis  Grote St. Jan: 
voor: Sjef Frolichs [6wkd]; Fieny 
Janssen-Hermers [jrd]   
 
11:30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Agnes Wittenhorst-Hermes [jrd] 
 
Maandag 22 februari. Cathedra van 
de heilige apostel Paulus 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
 
Dinsdag 23 februari. H. Polycarpus, 
bisschop en martelaar.                                                                                      
19.00 uur H. Mis  Grote  St. Jan, 
voor: alle die werkzaam zijn in de zorg. 
 
Woensdag 24 februari 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Fieny Thijsen-Dols. 
 
Donderdag  25 februari 
19.00 uur H. Mis  Grote St. Jan, 
voor: alle allenstaanden. 
  
Vrijdag 26 februari 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Mia Houben-van Dooren [verj]; Troutje 
vd Laarschot. 



Zaterdag 27 februari 
17.30-18.30 uur Kleine St. Jan 
Biechtgelegenheid 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle eenzamen; Thea Veulemans; José 
Bock. 
 
 

Zondag 28 februari. 2e zondag van 
de Veertigdagentijd 
09.30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Roepingen tot priesterschap en diaconaat 
11:30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Roepingen tot priesterschap en diaconaat 
Harry Snellen en ouders Fieny en Antoon 
Snellen. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



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!


