
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het Heilig Hart van Jezus 

 
Een paar jaar geleden zag ik toevallig een 
mooi groot Heilig Hartbeeld in een kringloop-
winkel voor een ‘spotprijs’. Na deze gekocht 
te hebben heeft dit beeld nu een mooie 
plaats op een consool in de hal van de pas-
torie (zie foto). De beelden van het Heilig 
Hart van Jezus zijn vaak nog wel ergens te 
krijgen. Weggeplaatst op de zolder worden 
ze na verloop van tijd verkocht of inderdaad 
naar een winkel gebracht waar tweedehands 
spullen te koop zijn. Immers de verering van 
het Heilig Hart is al geruime tijd bij de 
meeste gelovigen verdwenen. En toch na de 
maand mei die aan Maria is toegewijd, volgt 
traditiegetrouw de maand juni die aan het 
Heilig Hart van Jezus is toegewijd. Bij de ver-
ering van het Heilig Hart zien we waarschijn-
lijk het beeld van Jezus voor ogen, alwaar hij 
wijst naar zijn zichtbare hart, zoals het beeld 
dat bij mij in de hal aanwezig is. Ook zien we dit beeld vaker met uitgestrekte armen. 
Alwaar sommige gelovigen nog een echte verering hebben voor het Heilig Hart van 
Jezus, daar is het voor de nieuwe generatie gelovigen vaak een beeld vanuit de tradi-
tie van de Kerk, waar ze vaak nog maar weinig mee hebben. Het kan zelfs zo zijn dat 
het associaties oproept van een ‘zoetige’ Jezus uit het verleden. Niet zelden zien we 
het plotseling opduiken in een of ander café als opsiering van het geheel, een soort 
reliek uit het verre verleden.  
Toch wie echter tot de diepe betekenis van deze verering wil doordringen, zal erach-
ter komen dat dit niet overeenkomt met de werkelijkheid. We leven in een tijd waarin 
veel mensen niet meer hun eigen zondigheid beseffen. Wie de eigen zondigheid niet 
ziet -zijn eigen fouten en tekorten- zal ook niet kunnen aannemen dat je steeds op-
nieuw weer vergeving nodig hebt. Het hart van Jezus werd echter doorboord door 
onze zonden. Het doorsteken van Jezus’ hart op het kruis symboliseert dit. Meer nog, 
het is een blijvende wonde in onze omgang met God.  
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Door onze zonden verwonden we Jezus hart. Hoe reageert Jezus hierop? Uit zijn hart 
kwamen stromen van water en bloed. Het bloed werd vergoten tot vergeving van 
zonden. Het water staat symbool voor de reiniging van alle zonden. Wanneer ons 
kwaad wordt aangedaan, dan slaan we dicht, we verharden ons om nieuwe verwon-
dingen te voorkomen. Jezus zijn hart is precies omgekeerd. Daar waar Hem kwaad 
werd aangedaan, zoals op het ultieme moment aan het kruis, opende zijn Hart zich 
voor ons. Daarom is zijn hart het middelpunt voor gelovigen. Het middelpunt voor 
onze eigen trauma’s, zonden, tekorten, onze eigen liefdeloosheid. Bij Hem zijn onze 
zonden veilig. Omdat Hij door zijn overgrote liefde het kwaad omvormt. Hij draagt 
ons en weet alles uiteindelijk vruchtbaar te maken. 
 
 

Eerste heilige Communievieringen en Vormsel 2022 
 
De data voor de Eerste heilige Communievieringen en het heilig Vormsel voor 2022 zijn 
inmiddels gepland. De kinderen van de basisscholen St.-Paulus, Wonderwijs en De Vlie-
ger hebben op zondag 22 mei hun Eerste heilige Communieviering om 11.15 uur in de 
Grote St.-Jan. De kinderen van basisscholen De Mheyster en De Regenboog op zondag 
29 mei om 11.15 uur in de Grote St.-Jan. Het Heilig Vormsel is vastgesteld op maandag 
Tweede Pinksterdag 6 juni om 11.00 uur. De vormheer is Bisschop Smeets. 

 
 

Pelgrimini’s 
 
Ook dit jaar is het nog niet mogelijk om met grote groe-
pen pelgrims meerdaagse bedevaarten naar bijvoorbeeld 
Lourdes of Rome te maken. Niet alleen moet het Huis 
voor de Pelgrim ver van tevoren al hierover een besluit 
nemen, daarnaast hebben ze ook te maken met de di-
verse omstandigheden rond de corona in andere landen. 
Om deze reden hebben ze onlangs daarom dit moeilijke 
besluit genomen. 
In plaats hiervan organiseert het Huis voor de Pelgrim 
Pelgrimini’s. Dat zijn minibedevaarten van één dag in Ne-
derland, die met een kleine groep deelnemers  
coronaproof kunnen worden gehouden. De bedoeling is dat de deelnemers zich vooraf 
aanmelden en op de dag van de bedevaart op eigen gelegenheid naar de betreffende lo-
catie toegaan. Daar wordt binnen de op dat moment geldende coronaregels een pro-
gramma aangeboden met vieringen, rondleidingen, wandeltochten en een veilige lunch.  
De volgende Pelgrimini’s zijn gepland:  
Donderdag 3 juni: Pater Karel, Munstergeleen  
Woensdag 23 juni: Klooster Wittem (Sint Gerardus en wandeling in regio) 
Zaterdag 3 juli: Gezinsbedevaart Maria ontdekken in Den Bosch 
Donderdag 8 juli: Peerke Donders, Tilburg  
Vrijdag 15 juli: Religieuze parels in het Smalste Stukje Nederland, Echt-Susteren  
Woensdag 20 juli: Onze-Lieve-Vrouw ter Nood, Heiloo (Noord-Holland)  



Wandelpelgrimages:  
Vrijdag 11 juni: Roode Beek (Brunssummerheide) 
Woensdag 23 juni: Wandelen door de heuvels rond klooster Wittem  
Donderdag 1 juli: Geleenbeekdal (Nuth-Schinnen)  
Voor aanmelden en meer informatie over de programma’s van de Pelgrimini’s:  
www.huisvoordepelgrim.nl of telefonisch: 043-3215715 

 
Kleine versoepelingen coronamaatregels 

 
Inmiddels zien we licht aan het einde van de 
tunnel. Vooral doordat het vaccinatietempo is 
opgeschroefd gaat de besmettingsgraad om-
laag en zijn er minder ziekenhuisopnames. 
Onlangs is daarom al besloten dat wij op dit 
moment 10% van de kerkbezetting mogen 
gebruiken, mits de anderhalve meter gehand-
haafd kan blijven. Een volgende stap die gezet 
kan worden is dat wij 100 mensen wederom 
mogen toelaten. Hopelijk mag dit al in de loop 
van juni of begin juli zodat de vormselviering 
die nu 2 juli gepland staat door kan gaan. We zullen wel nog voorlopig alle nodige maat-
regels die gevraagd worden in acht nemen. Stap voor stap hopen we zo uit deze pande-
mie te komen. We blijven voorzichtig, maar zoals gezegd zijn we hoopvol dat na de zo-
mervakantie de situatie genormaliseerd kan worden zodat wij dan de oude mistijden we-
derom kunnen invoeren en weer volledig gebruik kunnen maken van de Kleine St.-Jan.  

 
 

Diaconale activiteiten 
 

Op dit moment lopen er diverse diaconale activiteiten. Aller-
eerst zijn we nu een maand bezig met Caritas To Go. Al meer 
dan 200 maaltijden worden er wekelijks uitgedeeld bij het paro-
chiekantoor De Polder. Onder aansturing van de organisators 
van Caritas045 hebben de vrijwilligers van de Pausfranciscus-
groep het uitdelen van de maaltijden grotendeels op zich geno-
men. Dank zij Arend van der Heijden die Caritas045 opgericht 
heeft en de bedenker was van Caritas To Go kunnen wij weke-
lijks op de dinsdag maaltijden blijven uitdelen. Daarnaast wordt 
er op dit moment tweewekelijks fruit geleverd aan Basisschool 

St.-Paulus in de Passart. Dankzij financiële steun van  de Military and Hospitaller order of 
Saint Lazarus of Jerusalem zal dit tot de zomervakantie mogelijk zijn. Ook hebben wij nog 
kinderkleding kunnen verstrekken aan armlastige gezinnen dankzij de organisatie Ieder 
Kind Telt Mee. Zij hebben kledingpakketten samengesteld die vervolgens door de Paus-
franciscusgroep zijn rondgebracht. Tenslotte hopen wij in het najaar wederom naar het 
recreatiepark Irrland te kunnen gaan. In de herfstvakantie willen wij dit opnieuw plannen 
voor kinderen die nauwelijks de mogelijkheid hebben voor een uitstapje. 



HET SACRAMENT VAN HET DOOPSEL ONTVINGEN:   
Viënna Gelissen   wonende aan de Mgr. Hanssenlaan 
Juna Geelen   wonende aan de Heerlerweg 
 
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden.  
 
WIJ NAMEN AFSCHEID VAN: 
Paula Holtus-Hoogakker  86 jaar wonende in Amstenrade (Zorgcentrum) 
Antoon Gordebeke            101 jaar wonende aan de Paadweg 
   
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 versoepelde Corona maatregelen worden 
bijgewoond in de grote St.-Jan met bezetting van 10% van de beschikbare 

plaatsen. Dit geeft ruimte aan circa 45 á 50 mensen. 
De basisvoorschriften blijven daarbij wel gelden. Deze zijn: 

de verplichting een mondkapje te dragen, 1½ meter afstand te houden en 
bij binnenkomst en bij de communiegang de handen te ontsmetten. 

Kijk regelmatig op onze website voor de laatste ontwikkelingen. 
   

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. 

 
Dinsdag 1 juni. H. Justinus, marte-
laar 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan.   
 
Woensdag 2 juni. 
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 3 juni. HH Carolus 
Lwanga en gezellen, martelaren 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: alle dopelingen; Toos van den 
Brand-Mikelj. 
 
Vrijdag 4 juni  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diaconaat. 

Zaterdag 5 juni. 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan. 
 
Zondag 6 juni. Sacramentsdag – 
Hoogfeest van het Heilig Sacrament 
van het Lichaam en Bloed van Chris-
tus.  
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 parochie; Mia Hendrix 
[6wkd]; Ouders Bindels-van Boekhold en 
zoon Zef Biindels [jrd]; fam. Keulen-Hen-
nekens; mw. Finy Offermans; Gerrit Ver-
steeg [jrd]; Piet van ’t Hoofd en Mia van 
’t Hoofd-Scheilen; Mia Gielkens-Lenssen. 
16.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling en 
aanbidding v/h Allerheiligste + vespers.  
 



Maandag 7 juni  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: alle vormelingen.  
 
Dinsdag 8 juni  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: alle eenzamen; fam. Geraets-
Klerks.  
 
Woensdag 9 juni. H. Efrem, diaken 
en kerkleraar. 
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 10 juni  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan 
 
Vrijdag 11 juni. H. Hart van Jezus, 
Hoogfeest 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diaconaat, 
 
Zaterdag 12 juni. 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan. 
 
Zondag 13 juni. 11e zondag door het 
jaar. 
09.30 uur H. Mis Grote St. Jan. 
11:30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Anita Wolters-Geelen [1e jrd]; fam. Ge-
raets-Klerks; fam. Peters-Linssen; Ouders 
Melchers-Meens. 
 
Maandag 14 juni. H. Lidwina, maagd 
19.00 uur H. 
Mis Grote St. Jan, voor: Hendrik Drie-
sen [sterfdag]; John Maenen. 
 
Dinsdag 15 juni                       
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: alle die werkzaam zijn in de zorg.  
 
 

Woensdag 16 juni  
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 17 juni  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: alle alleenstaanden.  
 
Vrijdag 18 juni  
19.00 uur H. 
Mis Grote St. Jan, voor: roepingen tot 
het priesterschap en het diaconaat, 
 
Zaterdag 19 juni  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: alle eenzamen; Nico Quaedackers 
en mw. Quaedackers-Braams. 
 
Zondag 20 juni. 12e zondag door het 
jaar. 
09.30 uur H. Mis Grote St. 
Jan, voor: overleden vaders Smit en 
Oehlen. 
11:30 uur H. Mis Grote St. 
Jan, voor: ouders Driessen-Hanssen; 
ouders Beckers-Driessen en kleindochter 
Marylou Henssen-Beckers; Doortje Men-
gelers-van Nieuwenhoven; Jac Custers 
[vaderdag]; Willy van Hameren [vader-
dag]; Theo Owsianny, ouders Owsianny-
Farareh en ouders Zinken-Starmans. 
 
Maandag 21 juni. H. Aloïsius 
Gonzaga, kloosterling 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan. 
 
Dinsdag 22 juni. H. Johannes Fis-
her, bisschop en de H. Thomas 
More, martelaren 
19.00 uur H. Mis Grote St. 
Jan, voor: alle zieken  
 
 
 
 



Woensdag 23 juni.  
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: uitstel-
ling en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan. 
 
Donderdag 24 juni. Geboorte van 
Johannes de Doper. Hoogfeest 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: alle alleenstaanden; Troutje v.d. 
Laarschot [trouwdag]. 
 
Vrijdag 25 juni  
19.00 uur H. 
Mis Grote St. Jan, voor: roepingen tot 
het priesterschap en het diaconaat; fam. 
Sjef Slangen en Joke Arends en kinderen 
Marie, Sjef, Bert, Marietje en schoonzoon 
Wim Heuschen. 
 
Zaterdag 26 juni  
17.30-18.30 uur Kleine St. Jan 
Biechtgelegenheid  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan.  
 

Zondag 27 juni. 13e zondag d/h jr.  
09.30 uur H. Mis Grote Jan,  
voor: Johannes Gerits. 
11:30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Annie en René Moonen [jrd]; Henk 
Massy; Harry Snellen en ouders Fieny en 
Antoon. 
 
Maandag 28 juni. H. Ireneüs, bis-
schop en martelaar 
09.30 uur H. Mis Grote St. Jan.  
 
Dinsdag 29 juni. HH. Petrus en Pau-
lus, Apostelen. Hoogfeest 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Paul Schyns              
 
Woensdag 30 juni. HH Eerste Marte-
laren van de kerk van Rome 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: uitstel-
ling en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan.  
 
 

 
 
 

Onze grote en kleine St. Jan vanuit de lucht gezien: (foto: Emilio Bernardi) 

 
In verband met de zomervakantie zal er voor de maanden juli en augustus 

een dubbelnummer van dit blad worden uitgebracht. 
Eventuele kopij, zoals misintenties welke in dit blad opgenomen dienen te 

worden, gelieve u voor woensdag 23 juni aan te leveren  
via ons parochiekantoor. 



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 v/h blad van juli en augustus 2021 vóór woensdag 23 juni 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 

 
 

 
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!


