
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paasboodschap 

 
Ik weet niet of u bekend bent met de lijkwade van Turijn. Zo 
rond de Paasdagen lees je in een aantal bladen wel iets hier-
over. Het komt er kort gezegd op neer: je gelooft dat dit de 
lijkwade van Jezus was of niet. Er zijn mensen die erin gelo-
ven en mensen die het niet geloven en zeggen dat het uit de 
Middeleeuwen komt. Duidelijk herkenbaar op de lijkwade is 
hoe het lichaam van de gekruisigde persoon is vastgenageld 
geweest doorheen de polsen en de gewrichten aan de boven-
kant van de voeten. Een techniek waarvan met in de Middel-
eeuwen niets af wist. En er zijn de sporen van een geseling te 
zien die vrij duidelijk gedaan lijkt “met een typisch Romeinse 
zweep met van die haltertjes aan het eind van de touwen”. 
De bloedsporen om de lijkwade met daarin 3 fasen van het 
bloed die het aanneemt als iemand sterft. Ook iets dat in de 
Middeleeuwen totaal onbekend was. Afdrukken van munten, 
waarmee men de ogen bedekte, met daarop een afbeelding 
van de Romeinse keizer uit die tijd. Sporen van graspollen die 
alleen in Israël voorkomen. Dichter bij het lichaam van een 
opgestane gekruisigde kun je niet komen, is mijn bescheiden 
mening. Máár … onderzoek naar het doek met de bekende en 
wetenschappelijk als betrouwbaar te boek staande Koolstof C-
14-methode geeft als uitkomst dat de lijkwade ergens in de 
periode tussen de jaren 1260 en 1390 zou moeten zijn ont-
staan. Deze methode zou echter gebruikt zijn op een gedeelte 
van het doek, dat in de geschiedenis aan brand onderhevig is 
geweest en daardoor toch onbetrouwbaar. 
Je zou dus aangaande de lijkwade kunnen zeggen: er zijn ge-
lovers en niet-gelovers. Maar zij die zeggen dat de lijkwade 
niet echt is, zullen dit nooit kunnen bewijzen. Ze moeten dus ook geloven, geloven 
namelijk dat het niet echt is. Wat voor deze lijkwade geldt, geldt ook voor de verrijze-
nis. Je gelooft erin of niet. Dus inderdaad wat voor de lijkwade geldt, geldt ook voor 
de verrijzenis. Zij die niet geloven dat Christus verrezen is, zijn ook in dit geval men-
sen die moeten geloven.  

PAROCHIEBLAD  
H. Johannes Evangelist 

Hoensbroek 
Jaargang 1 – nr. 4 

april 2021 
 

website: www.parochiehoensbroek.nl 
 



Alleen geloven zij iets anders, wat ze evenmin kunnen bewijzen. Zij geloven dat Jezus 
niet is verrezen en proberen daar argumenten voor te vinden. En zij die geloven dat 
Hij wel verrezen is, proberen daar argumenten voor te vinden. Juist christenen gelo-
ven dat de verrijzenis méér is dan een psychologische suggestie bij een paar leer-
lingen, méér dan een illusie vanwege de afbeelding op de Lijkwade, méér ook dan 
een onverwerkt trauma dat de vrouwen wilden overwinnen, veel méér dan dit alles.  
Het grootste bewijs van Jezus’ verrijzenis is niet de Lijkwade, zelfs niet de tekenen die 
in de Evangelies genoemd worden. Het grootste bewijs: dat zijn wij. Dat wij doorgaan 
in zijn voetspoor. Dat wij Jezus’ liefde tonen in ons leven. Dat wij opstaan omdat Hij 
ons innerlijk beweegt. Dat wij verrijzen uit alle onmacht, zwakte en zondigheid net als 
de leerlingen. Ja, dat zijn liefde in ons leven overwint.  
 
Pastoor W. van Dijck 
 

Bijzondere vieringen Goede Week en Pasen 
 
Bij het uitkomen van dit parochie-
blad zijn we begonnen aan de 
Goede Week. Op de eerste dag van 
de nieuwe maand april is het Witte 
Donderdag. Om 19.00 uur zal in de 
Grote St.-Jan worden herdacht dat 
Jezus op deze dag de sacramenten 
van de Eucharistie en het priester-
schap instelde. In deze viering zal er 
i.v.m. de coronamaatregels geen 
voetwassing plaatsvinden. Het Allerheiligste wordt na de viering ook niet overgebracht 
naar de Kleine St.-Jan. Een processie is nu niet mogelijk en door de avondklok kan er 
ook geen nachtelijke aanbidding zijn. We zullen het Allerheiligste na de viering wel 
een uur uitstellen op het Maria-altaar voor persoonlijk gebed. 
 

Op Goede Vrijdag 2 april herdenken we de kruis-
dood van Jezus. Het is een geboden vasten – en 
onthoudingsdag. Omdat op deze dag Jezus de 
dood inging en daarna in zijn graf werd gelegd, 
kan er ook geen heilige Mis zijn op deze vrijdag of 
op de zaterdag tot de avond. Dit betekent dat een 
uitvaartmis automatisch een woorddienst wordt. 
Op de vrijdag is er om 15.00 uur een kruisweg in 
de Grote St.-Jan. U zul zich voor de kruisweg 
van 15.00 uur moeten opgeven, anders ver-
wachten wij te veel mensen. Aansluitend wordt de 
noveen van de Goddelijke Barmhartigheid gestart 
in de Kleine St.-Jan. Om 19.00 uur herdenken wij 
met een viering in de Grote St.-Jan St.-Jan het lij-
den en sterven van Christus. 



Op Paaszaterdag ligt Jezus in zijn graf. 
Daarom wordt deze zaterdag ook wel Stille 
Zaterdag genoemd. In de avond als de duis-
ternis invalt gaan we de verrijzenis van Je-
zus vieren. Dat doen wij echter dit jaar iets 
eerder, namelijk in een Paaswake die reeds 
om 19.45 uur begint in de Grote St.-Jan. 
Omdat deze viering anderhalf uur duurt en 
we voor de avondklok thuis moeten zijn (in-
clusief de kosters), hebben we het tijdstip 
een uur vervroegd. Er zal ook geen groot paasvuur worden gemaakt en ook wordt er 
dit maal geen nieuw doopwater gezegend omdat wij i.v.m. de corona geen wij – of 
doopwater in open bakken mogen bewaren. Op Paaszondag zijn de heilige Missen 
om 9.30 en 11.30 uur. Voor de Paaswake en voor Paaszondag dient u een plaats te 
reserveren. Op Paasmaandag is de H. Mis om 10.30 uur en is opgave niet nodig. 
 

Overlijden mevr. Marleen Smit-Oehlen 
 
Op donderdag 18 maart overleed in het ziekenhuis te Maastricht mevr. Marleen Smit-
Oehlen, echtgenote van Diaken Wim Smit. Marleen zal door velen in onze parochie 
gekend zijn. Ze stond mede aan de wieg van het huidige Geloof en Vriendschap, initi-
eerde het zogenaamde flatgebed, waarbij wekelijks een groep mensen bij elkaar kwa-
men voor gebed. Vele parochianen heeft zij bijgestaan en toen de laatste jaren dit al-
lemaal niet meer mogelijk was bleef ze voor de parochie en de parochianen bidden en 
was ze blij om te vernemen als er goed nieuws was vanuit de parochie. We zullen 
haar betrokkenheid missen en danken haar voor alle inzet. We wensen Diaken Wim 
Smit en zijn gezin heel veel sterkte toe. Moge zij voor eeuwig Pasen vieren bij God.  
 

Communievieringen verplaatst 
 
De Eerste heilige Communievieringen die op 30 mei en 6 juni gehouden zouden wor-
den zijn verplaatst. Omdat wij ervan uitgaan dat er op deze datums nog behoorlijke 
restricties zijn i.v.m. de corona lijkt het ons verstandig om deze vieringen te verplaat-
sen naar de maand september. We gaan ervan uit dat iedereen -die wil- dan minstens 
één prik heeft gehad met een coronavaccin. De kinderen van Wonderwijs en De Vlie-
ger zullen op zondag 19 september hun Eerste heilige Communieviering hebben om 
11.15 uur. De kinderen van De Regenboog op zondag 26 september om 10.00 uur en 
de kinderen van De Mheyster en St. Paulus ook op zondag 26 september, maar dan 
om 12.00 uur. Alle vieringen vinden natuurlijk plaats in de Grote St.-Jan. 
 

Voedselpakketten  
 
De Pausfranciscusgroep Hoensbroek heeft 70 voedselpakketten samengesteld die zijn 
uitgedeeld aan gezinnen die het hard nodig hebben. Door de coronamaatregels zijn 
geen activiteiten gehouden om hiervoor geld in te zamelen, maar hebben wij in het 
vorig parochieblad een oproep tot donatie gedaan. Dank voor de giften! 



HET SACRAMENT VAN HET DOOPSEL ONTVINGEN:   
Daynaya Jansen    wonende in Brunssum 
Finn Jaspar    wonende in Heerlen 
Fajah Jaspar    wonende in Heerlen 
 
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden.  
 
WIJ NAMEN AFSCHEID VAN: 
Mientje Vromen-vd Berg  92 jaar voorheen wonende aan de Hommerterweg 
Gerda Bosch-Wijnhoven  89 jaar wonende aan de Akerstraat-Noord 
Mia Gielkens-Lenssen  94 jaar wonende aan de Demstraat 
Wies Joosten   91 jaar wonende in Valkenburg 
Marleen Smit-Oehlen  73 jaar wonende in Hulsberg 
   
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 of vermoed wordt dat meer dan 30 mensen de H. Mis gaan bezoeken. 

Kijk regelmatig op onze website voor de laatste ontwikkelingen. 
Het is 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. 

Donderdag 1 april. Witte donderdag. 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan 
Begin v/h Paastriduüm. 
Aansluitend tot 21:00 u mogelijk-
heid voor stille aanbidding. 
 
Vrijdag 2 april. Goede Vrijdag  
15.00 uur Kruisweg 
Aanmelden verplicht v/a 30 maart  
19.00 uur Goede Vrijdag viering met 
Kruisverering Grote St. Jan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 3 april. Paaszaterdag -  
Stille Zaterdag 
19:45 uur H. Mis - Paaswake 
Grote St. Jan, 
Aanmelden verplicht v/a 30 maart 
voor:  Ouders Kusters-Palmen; Piet en 
Theresia Schrijvers, zoon Pastoor Jan Pe-
ters en schoondochter Mariet Peters-
Slangen.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Zondag 4 april. Paaszondag – verrij-
zenis van de Heer 
09.30 uur H. Mis Grote St. Jan,  
Aanmelden verplicht v/a 30 maart 
voor: tot heil van de Kerk en de intenties 
van de parochie; Jos Gulpen; ouders 
Smit-Oehlen, echtpaar Wouters-Smit, 
Frans Oehlen, Elly Oehlen en overleden 
broers en zusters. 
11:30 uur H. Mis Grote St. Jan, 
Aanmelden verplicht v/a 30 maart 
voor: tot heil v.d. Kerk en de intenties 
van de parochie; Tonny Custers-Sijben; 
Jes & Wil Nunen-Stams [jrd] en zoon Arie 
[jrd]; ouders Wittenhorst-Hermes; Hein 
Wittehorst; Johannes Gerits; Nelly van 
Tilburg-van ’t Hoofd; mw. de Jong en le-
vende en overledenen v/d fam. de Jong-
Dammers; ouders Maas-Bartels, dochter 
Mia en Tiny [jrd]; Math Driessen [jrd]; 
Harry Snellen en ouders Finy en Antoon; 
ouders Melchers-Meens; Sjef Frolichs; 
Jac Custers; Finy Offermans; Jacqueline 
Verhoeven-Vos; Johan van Heumen; 
Coen Stokkermans; Hub Custers. 
16.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling en 
aanbidding van het Allerheiligste met 
vespers.  
  
Maandag 5 april. Tweede Paasdag 
10.30 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: Ruud Driesen [6wkd] 
   
Dinsdag 6 april  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan 
 
Woensdag 7 april  
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: uit-
stelling en aanbidding van het Aller-
heiligste.  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: alle zieken  
 
Donderdag 8 april  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: alle dopelingen.  
 

Vrijdag 9 april  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diaconaat, 
  
Zaterdag 10 april  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: alle zieken  
   
Zondag 11 april. Tweede zondag van 
Pasen. (Beloken Pasen).  Zondag van de 
goddelijke Barmhartigheid. 
09.30 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: tot heil van de Kerk en de intenties 
van onze parochies; families van Dun-
Verhooren 
11:30 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: tot heil van de Kerk en de intenties 
van onze parochies; ouders Lemmelijn-
Driessen; Doortje Mengelers-van Nieu-
wenhoven 
 
Maandag 12 april. H. Egbertus 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan , 
voor: alle vormelingen; ouders Wevers-
Moonen [jrd]. 
 
Dinsdag 13 april.  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: Henk Ghijsen [jrd]. 
  
Woensdag 14 april  
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 15 april  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: Cor Rockx [verj]; levende en over-
ledenen fam. Gerards-Klerks. 
  
Vrijdag 16 april  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diaconaat, 



Zaterdag 17 april  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: Ouders Alofs-Kusters [jrd]. 
 
Zondag 18 april. Derde zondag van 
Pasen. 
09.30 uur H. Mis Grote St. Jan:  
voor: Johannes Gerits    
11:30 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: Mia Lenssen [6wkd]; Ric Verboe-
ket en Agnes Heemels, René, Harrie, 
Rietje, Mariet, Hari, Chantal, Ellen, Eric, 
Hein, Paula; Sjef Frolichs;  
 
Maandag 19 april  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan 
 
Dinsdag 20 april  
19.00 uur H. Mis  Grote  St. Jan, 
voor: alle die werkzaam zijn in de zorg; 
Agnes Wittenhorst [verj]. 
 
Woensdag 21 april.  
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 22 april  
19.00 uur H. Mis  Grote St. Jan, 
voor: alle alleenstaanden.  
 
Vrijdag 23 april.  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan 
 
Zaterdag 24 april.  
17.30-18.30 uur Kleine St. Jan 
Biechtgelegenheid  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: alle eenzamen; Agathe van Schijn-
del-Schneider [1e jrd]; José Bock; Gerda 
Severens-Bruls [jrd]  
 
 
 
 

Zondag 25 april. Vierde zondag van 
Pasen. Roepingenzondag  
09.30 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: Roepingen tot het priesterschap, 
het diaconaat en het religieuze leven, 
11:30 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: Roepingen tot het priesterschap, 
het diaconaat en het religieuze leven: 
Harry Snellen, ouders Finy en Antoon; 
Hub Custers [jrd].   
 
Maandag 26 april  
09.30 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: ouders Janssen-Hamers. 
  
Dinsdag 27 april. H. Petrus Cani-
sius, priester en kerkleraar 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan,  
voor: alle zieken  
  
Woensdag 28 april. H. Lodewijk Ma-
ria Grignion de Montfort, priester. 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: uitstel-
ling en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan 
 
Donderdag 29 april. H. Cataharina 
van Siena, maagd en kerklerares. 
Medepatrones van Europa. 
19.00 uur H. Mis  Grote St. Jan, 
voor: alle alleenstaanden.  
 
Vrijdag 30 april. 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan,  
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diaconaat; Piet & Theresia Peters-
Schrijvers [jrd] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 mei 2021 vóór donderdag 22 april 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 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. 



 
 

   
 

 

          

Afscheid in huiselijke sfeer

045 - 542 99 88
www.postuitvaartzorg.nl

Afscheidskamer:
Kruisstraat 16

6411 BT  Heerlen
U kunt ook afscheid nemen in Hoensbroek!


