
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caritas To Go komt naar Hoensbroek 

 
Kok Arend van der Heijden heeft in juli 2019 
de eerste voorbereidingen getroffen om Cari-
tas045 op te richten; het initiatief is vervol-
gens in oktober 2019 echt van start gegaan. 
Tot midden maart 2020 hadden ze een weke-
lijkse avond in gemeenschapshuis “Het Ju-
phuis” in Schandelen, waar minima en eenza-
men samen kwamen om een gratis maaltijd te 
nuttigen. Door de komst van het coronavirus 
COVID-19 was dit samenkomen niet langer 
toegestaan. Tegelijkertijd ontving Arend snel 
signalen dat juist de meest kwetsbare bewo-
ners van Parkstad het éxtra moeilijk hadden 
door het coronavirus COVID-19. Daarom heeft 
Arend Caritas To Go opgericht; hierbij kunnen 
mensen hun gratis maaltijden komen ophalen. Twee keer per week worden gratis 
maaltijden verstrekt aan inwoners van Parkstad (Regio045) die tot de minima beho-
ren. Het doel van Caritas To Go is om te voorkomen dat iemand zonder voedzame 
maaltijd zit. Inmiddels worden elke week zo’n 1500 maaltijden verstrekt. Ca.15% van 
de huishoudens in Parkstad leeft beneden de armoedegrens en veel van deze huis-
houdens zijn door het coronavirus COVID-19 extra kwetsbaar. 
Er worden daarom iedere dinsdagavond maaltijden uitgedeeld in Heerlen aan de 
Laanderstraat (kerk H. Franciscus van Assisi) en op de donderdagavond in Kerkrade 
aan de Nassaustraat (kerk Chevremont). Op deze dagen worden van 17:00 tot 19:00 
uur verse soep met broodjes en/of een eenpansgerecht met fruit aangeboden. 
Vanaf 4 mei komt Hoensbroek erbij als afhaallocatie. Op de dinsdagen kan men ook 
hier een maaltijd afhalen tussen 17.00 en 19.00 uur. Dit zal gebeuren op de parkeer-
plaats bij het parochiekantoor De Polder (Hoofdstraat 85). De Pausfranciscusgroep 
Hoensbroek heeft haar hulp hier bij aangeboden. De maaltijden worden door Caritas 
045 in een keuken in Cadier en Keer gemaakt en vervolgens ook naar Hoensbroek ge-
bracht. Hier zullen de vrijwilligers van Caritas045 en de Pausfranciscusgroep Hoens-
broek de maaltijden gaan uitdelen. We beginnen met 200 maaltijden met de verwach-
ting dat dit uitgebreid gaat worden. 
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Kruisdagen Weustenrade 
 
Ook dit jaar kunnen we net als vorig jaar geen kruis-
dagen houden in Weustenrade. De versoepelingen 
omtrent de coronamaatregels zullen hiervoor net te 
laat komen. Traditioneel was er in de kapel een ge-
bedsviering (voorheen zelf een H. Mis) en daarna lie-
pen we in processie – de rozenkrans biddend - naar 
een veldkruis gedurende de drie avonden voor het 
Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer. In plaats 
hiervan zal onze stagiaire, de priesterstudent Franco 
Escobar, op deze avonden (10, 11 en 12 mei) steeds 
aansluitend aan de heilige Mis in Hoensbroek naar de 
kapel gaan om daar voor onze intenties te bidden. U 
kunt via het parochiekantoor doorgeven als u een in-
tentie heeft. En gezien het geen misintentie is, zijn er 
ook geen kosten aan verbonden. 
 

Samenstelling Kerkbestuur 
 
Sinds 1 januari 2021 vormen wij een nieuwe parochie onder de naam: H. Johannes 
Evangelist. De oude parochienamen zijn verdwenen, alsmede de naam parochiefede-
ratie Hoensbroek. Op deze datum is conform de regelgeving ook een nieuw kerkbe-
stuur benoemd. Daar onze vicevoorzitter Piet Meessen vorig jaar oktober overleden is 
en daarnaast Frans Peters eervol ontslag heeft gekregen i.v.m. het bereiken van de 
maximumleeftijd om deel uit te maken van het kerkbestuur (75 jaar), is er gezocht 
naar nieuwe kerkbestuursleden. Allereerst zal Frans Peters ons als adviseur blijven bij-
staan. Daarnaast was al Kirstin Smeets benoemd als nieuwe penningmeester. En ten-
slotte is ook Remco Offermans bereid gevonden om deel uit te maken van het nieuwe 
kerkbestuur. Door de coronamaatregels is het nieuwe bestuur nog niet bij elkaar kun-
nen komen, we hopen dat we in mei met dit nieuwe bestuur voor de eerste keer kun-
nen vergaderen. 
 

Financiële tekorten door corona 
 
Precies een jaar geleden werd in het parochieblad vermeld dat wij door de corona te-
korten verwachten. Immers de collecte inkomsten zouden volgens verwachting flink 
minder zijn. Inmiddels is duidelijk geworden dat we inderdaad vorig jaar tussen de 
20.000 en 25.000 euro minder inkomsten aan collecteopbrengst hebben gehad. Het 
totale negatieve saldo was nog hoger omdat we bezig zijn met het aanpakken van de 
vochtproblematiek in de Kleine St.-Jan. De bedragen die hierin gestoken worden ho-
pen we echter via de subsidieregeling en het aanschrijven van fondsen voor een aan-
zienlijk deel terug te krijgen. De verminderde collecte inkomsten blijven echter be-
staan en ook dit jaar zal dit natuurlijk flink achterblijven, waardoor we waarschijnlijk 
wederom een negatieve balans hebben.  



We hebben vorig jaar van onze reserve als belegging een pand gekocht, waardoor de 
negatieve cijfers een heel stuk minder zijn geworden. Zouden we dit niet gedaan heb-
ben dan waren we achteraf gezien behoorlijk in de problemen gekomen. Natuurlijk 
hopen we dat na de corona de cijfers zich zullen herstellen, maar de verliezen die wij 
het afgelopen jaar hebben geleden krijgen we natuurlijk niet terug. Daarom dat wij 
net als vorig jaar een beroep op u doen of u éénmalig of periodiek een ‘collecte’ aan 
de kerk wilt geven. Het rekeningnummer staat vermeld in het colofon. Dank voor uw 
bijdrage! 
 

Opgave voor H. Mis bij Lourdesgrot Mariarade 
 
Op zaterdagavond 8 mei zal er op de vooravond van Moederdag ook dit jaar de hei-
lige Mis plaatsvinden om 19.00 uur bij de Lourdesgrot in Mariarade. In de Grote St.-
Jan komt uiteraard de H. Mis hierdoor te vervallen. Gezien het feit dat er maar een 
maximum van 30 mensen bij elkaar mag komen, willen wij u vragen om zich dit maal 
voor deze H. Mis op te geven. Dit kan vanaf dinsdag 4 mei tijdens de openingsuren 
van het parochiekantoor. 
 

Vormseldatum verplaatst 
 
Doordat de restrictie van maximaal dertig personen in de kerk nog geldt komende 
maand zullen wij de vormselviering uitstellen. Deze viering zou plaatsvinden op 
Tweede Pinksterdag 24 mei om 11.00 uur in de Grote St.-Jan. De vormselviering ver-
plaatsen we naar vrijdag 2 juli om 19.00 uur. Op Tweede Pinksterdag zal er dit maal 
een reguliere H. Mis plaatsvinden om 10.30 uur. 
 

Geen processie dit jaar in Hoensbroek 
 
Rekening houdend met het stappenplan van de versoepelingen, is het nu al duidelijk 
dat een Sacramentsprocessie op zondag 13 juni niet mogelijk zal zijn en voor het 
tweede jaar op rij komt te vervallen. Wat de Sacramentsprocessie in Weustenrade be-
treft is op dit moment nog geen duidelijkheid en zullen we even moeten afwachten. 
Normaal gesproken zal hier de processie pas op 4 juli plaatsvinden. 
 

Priesterwijdingen 
 
In het aartsbisdom Trivandrum in de deelstaat Kerala in India zijn kapelaan John 
Ashirvadam van Maastricht en Shaiju Selestin van Simpelveld/Bocholtz op donderdag 
8 april tot priester gewijd. Het zijn de eerste twee van zes wijdingen van nieuwe 
priesters voor het bisdom Roermond dit jaar. Op 12 mei is de priesterwijding in Sri 
Lanka van kapelaan Nicholas Pethuru, werkzaam in Geleen en op 15 mei van Ranil 
Weeerarwarna in Sri Lanka, nu werkzaam in Sittard. Laatstgenoemde liep vorig jaar 
bij ons zijn parochiestage. Tenslotte worden op 29 mei Danny Horsch, nu werkzaam 
in Horst en Austin Joseph, nu werkzaam in Maastricht, in de kathedraal van Roermond 
tot priester gewijd. 



 
 
HET SACRAMENT VAN HET DOOPSEL ONTVINGEN:   
Gianni Ploemen    wonende aan de Eikenweg 
Max en Lisa Vorage   wonende aan de Terlindenweg 
 
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden.  
 
WIJ NAMEN AFSCHEID VAN: 
Piet Mertens   88 jaar wonende in Heerlen 
John Maenen   74 jaar wonende aan de Rietrastraat 
Jo Geelen   79 jaar wonende aan de Ridder Hoenstraat 
Mia Hendrix   90 jaar wonende aan de Mettenstraat (Pius) 
   
Mogen zij rusten in de vrede van de verrezen Heer en mogen hun nabestaanden 
kracht en sterkte ontvangen om dit verdriet te kunnen dragen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dankbetuiging 
 
Langs deze weg wil ik, ook namens de kinderen en kleinzoon, graag mijn dank 
uitspreken voor de vele blijken van medeleven die we hebben ontvangen na het 
overlijden van Marleen. 
De kaarten, de bloemen en het bijwonen van de uitvaart in de kerk of middels de 
livestream, waren voor ons een grote steun. 
 
Diaken Wim Smit 
Kinderen en kleinzoon 

 
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. 



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. 

Zaterdag 1 mei.  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: Wies Joosten [6 wkd]; Clement-
Palmen [jrd] 
 
Zondag 2 mei. 5e Zondag van Pasen 
09.30 uur H. Mis Grote St. 
Jan, voor: tot heil van de Kerk en de in-
tenties van onze parochies.  
11:30 uur H. Mis Grote St. 
Jan, voor: tot heil van de Kerk en de in-
tenties van onze parochies; Mien Frans-
sen [jrd]; Sjef Frolichs; Jac Custers; Finy 
Offermans; Coen Stokkermans; Jo Cox-
Lendemeijer [jrd].  
16.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling en 
aanbidding van het Allerheiligste met 
vespers.  
  
Maandag 3 mei. Feest HH Filippus 
en Jacobus, apostelen 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan.  
 
Dinsdag 4 mei.  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan. 
   
Woensdag 5 mei. 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan:  
uitstelling/aanbidding Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: alle zieken  
 
Donderdag 6 mei  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan.  
 
 

Vrijdag 7 mei  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: roepingen priesterschap & diaco-
naat, 
 
Zaterdag 8 mei. 
19.00 uur H. Mis bij Mariagrot in 
Mariarade. 
>>> Aanmelding verplicht: vanaf  
4 mei via het parochiekantoor <<< 
voor: alle zieken; Bertha Frijters-Lück; 
Troutje van de Laarschot [huwelijksdag] 
 
Zondag 9 mei. 6e Zondag van Pasen 
09.30 uur H.Mis Grote St. Jan, 
voor: tot heil van de Kerk en de intenties 
van onze parochies; Marleen Smit-Oehlen 
[6 wkd]; Moeders Smit en Oehlen. 
11:30 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: tot heil van de Kerk en de intenties 
van onze parochies; Louise Palmen [jrd]; 
Lenie van de Moolen-Peters [dankbaar-
heid]; ouders Kusters-Palmen; Anita Wol-
ters-Geelen; Doortje Mengelers-van Nieu-
wenhoven; Mia Lendemeijer-Smits [jrd]. 
 
Maandag 10 mei. H. Damiaan 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: alle vormelingen; Geert Tabak 
[verj.]  
 
Dinsdag 11 mei  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: alle eenzamen.  
 
 



Woensdag 12 mei H. 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan:  
uitstelling/aanbidding Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: allen die werkzaam zijn in de 
zorg.  
 
Donderdag 13 mei. Hemelvaart van 
de Heer, Hoogfeest. 
10.30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
John Maenen [6 wkd]. 
 
Vrijdag 14 mei. H. Mattias, apos-
tel 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diaconaat, 
  
Zaterdag 15 mei.  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
ouders Hoenen-Hoofs en zonen Huub en 
Twan; Lies Marcelis; ouders Ramaekers-
Erkens en Clement-Palmen [jrd]. 
 
Zondag 16 mei. 7e Zondag van Pa-
sen 
09.30 uur H. Mis Grote St. Jan.    
11:30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Louise Palmen [jrd]; Sjef Frolichs. 
 
Maandag 17 mei  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan.  
 
Dinsdag 18 mei.  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: alle die werkzaam zijn in de zorg.  
 
Woensdag 19 mei  
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan:  
uitstelling/aanbidding Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: alle dopelingen; Mw. de Jong-
Dammers en levende & overl. v/d fam. 
de Jong Dammers. 
 
 
 

Donderdag 20 mei 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: John Maenen [verj]. 
 
Vrijdag 21 mei  
19.00uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
roepingen tot het priesterschap en het 
diaconaat, 
 
Zaterdag 22 mei. 
17.30-18.30 uur Kleine St. Jan 
Biechtgelegenheid  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: alle eenzamen; Piet Peters en The-
resia Schrijvers, pastoor Jan Peters en 
schoondochter Mariet Peters-Slangen.  
 
 

 
 
 
Zondag 23 mei. Pinksteren, Hoog-
feest 
09.30 uur H. Mis Grote St. Jan. 
11:30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Mia en Hub Hoens-Houtbeckers [jrd]; Jo-
hannes Gerits; mw. de Jong-Dammers en 
levenden & overl. v/d fam. de Jong Dam-
mers; ouders Melchers-Meens. 
  
Maandag 24 mei. 2e Pinksterdag. 
Heilige Maria, Moeder v/d Kerk 
10.30 uur H. Mis Grote St. Jan. 
 
 
 



Dinsdag 25 mei  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan,  
voor: alle zieken. 
 
Woensdag 26 mei. H. Filippus Neri, 
priester 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan:  
uitstelling/aanbidding Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: Mia en Jules Houben-van Doo-
ren. 
 
Donderdag 27 mei. Onze Heer Jezus 
Christus, eeuwige Hogepriester 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: alle alleenstaanden.  
 
 

Vrijdag 28 mei  
19.00 uur H.Mis Gr. St. Jan, voor: 
roepingen priesterschap & diaconaat. 
 
Zaterdag 29 mei.  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan,  
voor: Jo Geelen [6wkd] 
 
Zondag 30 mei, H. DRIE-EENHEID, 
Hoogfeest (Drievuldigheidszondag) 
09.30 uur H. Mis Grote St. Jan. 
11:30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Ouders Jan Willem Bisschops en Anna 
Bisschops-Hellebrand [jrd]; Henk Massy. 
 
Maandag 31 mei, Maria visitatie 
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 juni 2021 vóór vrijdag 21 mei 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- c.q. gezinsbijdrage kunt u o.v.v. uw naam en adres overmaken op: 
IBAN: NL31 RABO 0122 4009 84  t.n.v.: R.K. Par. H. Johannes Evangelist 

Misstipendia en andere bijdragen op:  
IBAN: NL93 INGB 0001 1226 73 t.n.v.: RK Parochie-Federatie Hoensbroek 

of: 
IBAN: NL58 ABNA 0474 9691 34 t.n.v.: RK Parochie-Federatie 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!


