
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voedselpakketten met Pasen 

 
Net zoals vorig jaar willen met Pasen vanuit de Pausfranciscusgroep Hoensbroek voedsel-
pakketten uitdelen aan mensen die het hard nodig hebben. Gezien het feit dat wij ons 
momenteel in het lockdown bevinden zullen er geen aparte acties hiervoor worden on-
dernomen. We willen enerzijds putten uit een gereserveerd bedrag en anderzijds doen 
wij een beroep op u om een bedrag over te maken op de rekening van de Pausfrancis-
cusgroep. Dit kan op rekeningnummer: NL39 RBRB 0782 9937 10 t.n.v. Stichting Paus-
franciscusgroep Hoensbroek onder vermelding van ‘voedselpakketten Pasen’. We hopen 
dat wij dit maal op deze manier toch voldoende geld te hebben om de nodige voedsel-
pakketten samen te stellen. Dank voor uw gift. 
 

Kent u Sint Jozef? 
 
De maand maart is van oudsher aan Sint-Jozef toegewijd en 
19 maart vieren we jaarlijks zijn hoogfeest. Kent u Sint-Jozef? 
Het is de titel van een boek over de heilige Jozef uit 1995 (zie 
afbeelding). Een boek dat vol staat met wonderlijke getuige-
nissen over Sint-Jozef. De titel van dit boek kan ons aan het 
denken zetten. Kennen we eigenlijk Jozef, wat weten we nu 
eigenlijk van hem? Ja van zijn vrouw Maria weten we veel 
meer, er zijn ontelbare bedevaartplaatsen te ere van haar en 
velen steken regelmatig een kaarsje aan bij een afbeelding 
van haar. Maar Sint-Jozef? Ja, er is maar één echte bedevaart-
plaats van Sint-Jozef in Nederland, Smakt, waar overigens in 
maart (ondanks de corona) iedere zondag een lof wordt  ge-
houden en waar iedere dag de St.-Jozefkapel geopend is voor persoonlijk gebed. Ze-
ker een grote heilige. Maar wat weten we nu eigenlijk over hem? Bijna niets: in de 
evangeliën wordt er heel weinig over Jozef gesproken en een gesproken woord van 
Sint-Jozef komen we nergens tegen. Hij verdient dus onze bewondering, alleen al om 
zijn bescheidenheid, zeker een deugd in onze tijd. Toen Maria zwanger bleek, wilde 
hij haar niet in opspraak brengen door in stilte van haar te scheiden. Maar na een 
droom van een engel, om Maria tot vrouw te nemen, accepteerde hij dit meteen zon-
der tegenspraak. En in een tweede droom gewaarschuwd dat Herodes het pasgebo-
ren kind wil doden, vlucht hij met Maria en het kind naar Egypte.  
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Sint-Jozef dus, onopvallend maar wel degelijk aanwezig en werkzaam in onze kerk. 
Hij is immers de beschermer van Jezus en de beschermer van onze kerk. Mogen wij 
vertrouwen hebben in Sint-Jozef, hij is de stille helper. Hij is de voorspreker waarvan 
de heilige Teresia van Avilla zei: Sint Jozef helpt altijd! Bent u geïnteresseerd in het 
boek: Kent u Sint-Jozef? Het boek is al wat ouder en op een enkele plaats nog twee-
dehands te verkrijgen. Toch zijn er nog nieuwe boeken te verkrijgen via de website: 
traditions-monastique.com/nl.  
 

Verkiezingen in Vasten – en coronatijd 
 

In maart zijn de verkiezingen voor ons parlement en zal 
aansluitend een nieuwe regering gevormd gaan worden. 
Kwetsbare ouderen kunnen i.v.m. de corona stemmen via 
een brief. Sommige burgemeesters roepen op om de ver-
kiezingen uit te stellen omdat de veiligheid niet gewaar-
borgd kan zijn. Bij het uitgaan van dit parochieblad zag het 
er uit dat de verkiezingen gewoon een doorgang hebben. 
Door het coronatijdperk ziet in ieder geval de campagne er 
anders uit. Geen openlijke campagnes in zalen en/of op 
straat. De campagne zal dit maal vooral via de t.v. en het 
internet zijn. In ieder geval zijn op 17 maart de verkiezin-
gen en mogen wij een vakje rood kleuren van een kandi-
daat van een politieke partij. Iedere kandidaat maakt beloftes en of ze na worden ge-
komen is altijd afwachten. In de Vastentijd mogen we opnieuw voor God kiezen en of 
Hij zijn belofte nakomt hoeven we ons niet af te vragen. Hij kwam allang zijn belofte 
na, toen Hij zijn Zoon voor ons aan het kruis liet sterven om Hem daarna uit de dood 
te laten verrijzen. Als we dit beseffen, dan weten we dat er Iemand is op wie we altijd 
kunnen vertrouwen. Een stem op Hem, is een stem op de toekomst, die eeuwig is. 
 

Palmzondag 
 

Op Palmzondag – dit jaar 28 maart – begint tradi-
tiegetrouw de Goede Week. Normaal zouden wij op 
de zaterdagavond met de communicanten een pro-
cessie houden met palmpaasstokken. De kinderen 
zouden zich verzamelen op het pleintje voor de 
Kleine St.-Jan, om vandaaruit achter de harmonie 
aan naar de Grote St.-Jan te lopen. Helaas is dit 
ook nu nog niet mogelijk, net zoals vorig jaar. Im-
mers vorig jaar begon de eerste lockdown half 
maart en werden de kerken tot 1 juni gesloten. Zo-

als het er nu uit ziet kunnen wij ook met Palmzondag met maximaal 30 mensen in de 
kerk bij elkaar komen. Om deze reden zal er in ieder geval voor beide vieringen op 
zondag 28 maart een reservering nodig zijn, omdat wij niet het risico willen lopen dat 
er te veel mensen komen. Traditiegetrouw worden er tijdens deze vieringen Palm-
paastakken gezegend.  



Op woensdag 31 maart zullen wij om deze reden achter in het halletje van de Kleine 
St.- Jan palmpaastakken neerleggen, zodat u een palmtakje kunt ophalen (tussen 
9.00 en 18.00 uur). Met Palmpasen zal aan het begin van de vieringen palmtakken 
worden gezegend en het verhaal van de intocht worden gelezen. Op de plaats van het 
gebruikelijke Evangelie zal dit maal het passieverhaal worden voorgelezen. We her-
denken immers niet alleen het historische feit dat Jezus op een ezel Jeruzalem bin-
nentrok en door de mensen met palmtakken werd toegejuicht, maar tevens ook dat 
op deze dag de Goede Week begonnen wordt en daarmee de herdenking van het lij-
den en sterven van Jezus Christus.   
 

Boeteviering 
 
De vastentijd is er om ons voor te bereiden op Pasen. We worden uitgenodigd om 
door gebed, vasten en naastenliefde innerlijk te groeien. De dagen vooraf aan Pasen 
gaan we met Jezus de weg die voert door het lijden heen tot de verrijzenis. Om deze 
weg met Jezus goed voorbereid te kunnen gaan is het altijd goed om ons eigen gewe-
ten te onderzoeken, niemand van ons is immers zonder tekortkomingen en toch zijn 
wij geroepen tot heiligheid, dat betekent innerlijk vol van Gods liefde. 
Daarom dat er in de Goede Week op dinsdag 30 maart, aansluitend aan de heilige 
Mis, in de Grote St.-Jan een boeteviering is met gelegenheid tot het ontvangen van 
het Sacrament van Boete en Verzoening (de biecht). 
 

Boodschap voor Veertigdagentijd van Paus Franciscus 
 
In zijn boodschap voor de Veertigdagentijd 
vraagt paus Franciscus om op weg naar Pa-
sen Jezus in herinnering te houden, die 
“zich heeft vernederd, gehoorzaam werd tot 
de dood, tot de dood aan een kruis” (Fil. 2, 
8). “In deze tijd van bekering hernieuwen 
wij ons geloof, putten wij het “levende wa-
ter” van de hoop en ontvangen wij met een 
open hart de liefde van God, die ons veran-
dert in broeders en zusters in Christus”, zegt 
de paus. Paus Franciscus noemt vasten, bidden en geven een voorwaarde bij het la-
ten zien van bekering in de Veertigdagentijd. “De weg van de armoede en onthouding 
(het vasten), de aandacht en zorgende liefde voor de gewonde mens (de aalmoes) en 
een dialoog in kinderlijk vertrouwen met de Vader (het gebed) maken het ons moge-
lijk een oprecht geloof, een levende hoop en een daadwerkelijke liefde voor te leven.” 
De paus omschrijft in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd ieder moment van het 
leven een tijd om te geloven, te hopen en lief te hebben. “Moge de oproep om de 
Veertigdagentijd te beleven als een tocht van bekering, gebed en samen delen, ons 
helpen, zowel als gemeenschappen als individuen, het geloof te doen herleven dat 
komt van de levende Christus, de hoop die door de adem van de Geest wordt bezield, 
en de liefde waarvan de onuitputtelijke bron het barmhartige hart van de Vader is”, 
aldus de paus. De gehele boodschap is te vinden op de website van www.rkkerk.nl. 



HET SACRAMENT VAN HET DOOPSEL ONTVINGEN:   
Remy Scheltus     wonende a/d Prof. Bloembergenstraat 
Lotte Bertrand    wonende a/d Prins Clausstraat 
 
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden.  
 
WIJ NAMEN AFSCHEID VAN: 
Resie Peters    63 jaar wonende in Heerlen  
Johan van Heumen                                77 jaar wonende a/d Heerlerweg 
Jacqueline Verhoeven-Vos                   70 jaar wonende in Brunssum 
Coen Stokkermans                                87 jaar wonende in Ten Esschen-Heerlen 
Wiel van Hameren   92 jaar wonende a/h Gebrookerplein 
Cresien van Geenen   75 jaar wonende a/d Buttingstraat 
Ruud Driessen    82 jaar wonende a/d Emmastraat 
   
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. 
Kijk regelmatig op onze website voor de laatste ontwikkelingen. 

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 maart. H. Swietbert, 
bisschop 
19:00 uur H. Mis Grote St. Jan  
  
Dinsdag 2 maart. H. Agnes van 
Praag, Maagd 
19.00 uur H. Mis Grote St. 
Jan, voor: alle zieken  
 
Woensdag 3 maart. H. Frederik, abt. 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: uitstel-
ling en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, 
voor: Echtp Smits-vd Bosch. 
 
Donderdag 4 maart. H. Casimir. 
19.00 uur H.Mis  Grote St. Jan  
  

Vrijdag 5 maart  
18.15 uur Grote St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h 
Allerheiligste 
19.00 
uur H.Mis Grote St. Jan, voor: roepin-
gen tot het priesterschap en het diaco-
naat, 
 
Zaterdag 6 maart  
19.00 uur  H. Mis Grote St. Jan, 
voor:  Lies Marcelis [1e jrd]; Finy Offer-
mans 
 
 
 
 



Zondag 7 maart. 3e zondag veertig-
dagentijd 
09.30 uur  H.Mis Grote St. 
Jan, voor: tot heil van de Kerk en de in-
tenties van onze parochies;  
Families v Dun-Verhooren. 
11:30 uur  H.Mis Grote St. 
Jan, voor: tot heil van de Kerk en de in-
tenties van onze parochies;  
Jan en Elisa Schoonbrood-Feron [jrd]; 
Jacqueline Verhoeven-Vos. 
16.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling en 
aanbidding van het Allerheiligste met 
vespers.  
  
Maandag 8 maart. H. Johannes de 
Deo, kloosterling 
19.00 uur  H. Mis Grote St. Jan 
   
Dinsdag 9 maart. H. Francisca Ro-
mana, kloosterlinge 
19.00 uur  H. Mis Grote St. Jan 
   
Woensdag 10 maart. 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: uit-
stelling/aanbidding v/h Allerheiligste.  
19.00 uur  H. Mis Grote St. Jan 
 
Donderdag 11 maart  
19.00 uur  H. Mis Grote St. Jan, 
voor: alle dopelingen.  
 
Vrijdag 12 maart  
19.00 uur  H. Mis Grote St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diaconaat,  
 
Zaterdag 13 maart  
19.00 uur   H. Mis Grote St. Jan, 
voor: alle zieken  
 
Zondag 14 maart. 4e zondag veertig-
dagentijd 
09.30 uur  H. Mis Grote St. Jan, 
voor: tot heil van de Kerk en de intenties 
van onze parochies,  
Johan van Heumen [6 wkd]. 

11:30 uur H. Mis Grote St. Jan, 
Aanmelden verplicht v/a 9 maart. 
voor: tot heil van de Kerk en de intenties 
van onze parochies;  
Jacqueline Verhoeven-Vos [6wkd]; Joan-
nes & Anna Prevos-Córvers [jrd]; Ouders 
Smeets-Leunessen en zonen Jan en Har-
rie; Paul Schijns; Sjef Frolichs; Doortje 
Mengelers-van Nieuwenhoven. 
  
Maandag 15 maart  
19.00 uur  H.Mis Grote St. Jan , 
voor: alle vormelingen.  
 
Dinsdag 16 maart  
19.00 uur  H.Mis Grote St. Jan, 
voor: alle eenzamen; pastoor Hendrik 
Polman en mej. Juliette Huntjes. 
 
Woensdag 17 maart. H. Patricius, 
bisschop. 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: uitstel-
ling en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur  H.Mis Grote St. Jan, 
voor: allen die werkzaam zijn in de 
zorg.  
  
Donderdag 18 maart. H. Cyrillus van 
Jeruzalem, bisschop en kerkleraar. 
19.00 uur  H.Mis  Grote St. 
Jan, voor: Emmy Koolen-Vroomen.   
 
Vrijdag 19 maart. H. Jozef, brui-
degom van de H. maagd Maria, 
Hoogfeest. 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap 
en het diaconaat; Piet Peters en 
Theresia Schrijvers, zoon pastoor Jan 
Peters en Mariet Peters-Slangen;  
  
Zaterdag 20 maart  
Kerkdeurcollecte Vastenactie 
19.00 uur  H. Mis Grote St. Jan, 
voor: Jeanette Hermens-Boshouwers.  
 



Zondag 21 maart. 5e zondag veertig-
dagentijd 
09.30u. H.Mis Grote St. Jan  
Kerkdeurcollecte Vastenactie 
11:30u. H. Mis Grote St. Jan, 
Kerkdeurcollecte Vastenactie 
voor: ouders Meessen-Hounjet; Sjef Fro-
lichs.   
 
Maandag 22 maart.  
19.00 uur  H. Mis Grote St. Jan, 
voor: Mw. de Jong en levende en overle-
vende v/d de fam. de Jong-Dammers. 
 
Dinsdag 23 maart. H. Turibius, bis-
schop                                      
19.00 uur  H.Mis  Grote  St. Jan, 
voor: alle die werkzaam zijn in de zorg.  
 
Woensdag 24 maart  
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: uitstel-
ling en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur  H.Mis Grote St. Jan, 
voor: alle dopelingen.  
 
Donderdag  25 maart. Aankondiging 
van de Heer (Maria boodschap), 
Hoogfeest. 
19.00 uur H.Mis  Grote St. Jan,  
 
Vrijdag 26 maart. H.Ludger, bis-
schop 
19.00 uur  H.Mis Grote St. Jan, voor: 
roepingen tot het priesterschap en het 
diaconaat,  

Zaterdag 27 maart  
19.00 uur  H. Mis Grote St. Jan, 
voor: alle eenzamen; Jose Bock; Jacques 
van Kuyk. 
 
Zondag 28 maart. Palmzondag van 
het lijden van de Heer  
09.30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor:  
Aanmelden verplicht v/a 23 maart. 
Johannes Gerits.  
11:30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor:  
Aanmelden verplicht v/a 23 maart. 
Cresien van Geenen-Banguis [6wkd]; 
echtpaar Jacob & Anneke Leistra-Gerits; 
Piet Nevels en ouders Nevels-Pijpers; 
Hanneke en Corry Peters; Henk Massy.   
 
Maandag 29 maart. Maandag in 
de Goede Week. 
19:00 uur H. Mis Grote St. Jan,  
  
Dinsdag 30 maart. Dinsdag in de 
Goede Week. 
19.00 uur H. Mis Grote St. 
Jan, voor: alle zieken  
Aansluitend Boeteviering ter 
voorbereiding op Pasen met 
biechtgelegenheid 
  
Woensdag 31 maart. Woensdag in 
de Goede Week. 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: uitstel-
ling en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan

 
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 april 2021 vóór donderdag 25 maart 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 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Interesse? Neem dan contact op via telefoon 045-528 2262  

of email vacature@adelante-zorggroep.nl 

 
Stichting Pausfranciscusgroep 

Info? Zie onze website: https://parochiehoensbroek.nl/pausfranciscusgroep/ 
U kunt de Stichting Pausfranciscusgroep financieel ondersteunen met een gift 

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. 

 

Adelante zoekt vrijwilligers 
 
Adelante is voor minimaal 2 
dagdelen per week op zoek 
naar vrijwilligers ter ondersteu-
ning van onze revalidanten die 
bijvoorbeeld hulp nodig hebben 
om zich intern te verplaatsen. 
Voor hun betekent dit een 
waardevolle  ondersteuning. 



 
 

   
 

 

          

Afscheid in huiselijke sfeer

045 - 542 99 88
www.postuitvaartzorg.nl

Afscheidskamer:
Kruisstraat 16

6411 BT  Heerlen
U kunt ook afscheid nemen in Hoensbroek!


