
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coronamaatregels na hernieuwde versoepelingen 

 
Op zaterdag 26 juni 
zijn de coronamaat-
regels opnieuw ver-
soepeld. Allereerst 
betekent dit voor ons 
in de kerk dat het er 
vooral omgaat de an-
derhalve meter af-
stand te handhaven. 
De mondkapjesplicht 
komt te vervallen en 
ook kunnen er zo’n 
150 mensen deelne-
men aan de vieringen. Meer is niet mogelijk omdat anders de afstand niet bewaard 
kan worden. Omwille van het wegvallen van de mondkapjes en omdat we toch ander-
halve meter afstand moeten bewaren zullen bij het ontvangen van de H. Communie 
de beschermende schermen voorlopig gehandhaafd blijven. Koorzang is mogelijk met 
maximaal 12 zangers volgens het nieuwe protocol van de Nederlandse bisschoppen. 
Gezien het zomerreces zullen echter de koren na de zomervakantie weer gaan zingen. 
Wel kan er bij uitvaarten wederom een beroep gedaan worden op de (dames)koren, 
die dan aldus met maximaal 12 zangers de Uitvaartmis kunnen opluisteren. Samen-
zang blijft vooralsnog niet mogelijk. Op het moment dat de anderhalve meter afstand 
maatregel niet langer meer nodig is – men verwacht de tweede helft van augustus of 
begin september – dan zal alles in de kerk teruggaan zoals voorheen. Dit betekent dat 
de beschermende maatregels zoals linten, afstandsstrepen, beschermende schermen 
en handgel verdwijnen. Ook zal de Hoogmis op de zondag teruggaan naar 11.00 uur 
en de Missen die voorheen in de Kleine St.-Jan waren (maandag t/m zaterdag om 
19.00 uur en zondag om 9.30 uur) wederom daar plaatsvinden. Doopvieringen zullen 
dan ook weer in de Kleine St.-Jan plaatsvinden. Zoals gezegd we weten nog niet wan-
neer dit weer kan, hou het dus zelf in de gaten wanneer de overheid aangeeft dat de 
anderhalve meter afstand houden niet meer nodig is. Op dat moment zal ook bij ons 
alles normaliseren. 
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Bedevaart Banneux dinsdag 7 september 
 
De jaarlijkse bedevaart naar Banneux vindt dit jaar plaats op dinsdag 7 september.  
We hadden eerder al besloten om voortaan niet meer in oktober, maar in september 
deze bedevaart te houden, i.v.m. meestal betere weersomstandigheden. Vorig jaar 
zijn wij i.v.m. de coronamaatregels niet kunnen gaan, we hopen daarom dat het dit 
jaar wel mogelijk is. We gaan wederom met een bus naar Banneux, alwaar we onder 
andere gezamenlijk de heilige Mis vieren, deel mogen nemen aan de ziekenzegening 
en de kruisweg. Ook is er wederom de gelegenheid om gezamenlijk de maaltijd te 
nuttigen. U kunt zich laten inschrijven op het parochiekantoor (dinsdag t/m vrijdag 
tussen 10.00-12.00 uur). De kosten bedragen ook dit jaar: € 20,- voor de reis en ver-
zekering. Als u ook aldaar van de gezamenlijke driegangen-maaltijd gebruik wilt ne-
men kost het € 35,-. Als op het laatste moment blijkt dat de bedevaart toch niet mo-
gelijk is, dan krijgt u natuurlijk uw betaalde bedrag volledig terug. 
 

MIVA kerkdeurcollecte 24 en 25 augustus 
 
Op 28 en 29 augustus 2019 
vindt de jaarlijkse kerkdeurcol-
lecte t.b.v. de MIVA plaats. Dit 
jaar vraagt stichting MIVA aan-
dacht voor de medische zorg 
van de meest kwetsbaren in 
Kenia. 
Duncan is 41 jaar. Hij is direc-
teur van een gezondheidscen-
trum in Kajiado, Kenia. Opge-
zet in 1979 om kinderen met 
een handicap te helpen. Inmid-
dels uitgegroeid tot een cen-
trum met een kliniek en een school. Een auto is onmisbaar voor Duncan. Duncan: 
“Het is belangrijk om mensen te blijven bezoeken. Juist in de afgelegen gebieden. 
Vervoer is daarbij onmisbaar.” Duncan: “Er is een volledige kliniek voor basiszorg, 
kraamzorg en oogzorg. Daarnaast geven we fysiotherapie en maken we protheses en 
hulpmiddelen op de orthopedische afdeling.” Buiten de kliniek loopt een sociaal pro-
gramma. Specialisten gaan langs bij ouders, op zoek naar kinderen die er baat bij 
hebben als ze worden opgenomen in het centrum. “Wij willen niet alleen het kind hel-
pen, maar ook de ouders. Zorgen dat zij een inkomen hebben. Dan heeft het kind een 
goede plek om naar terug te gaan als het geholpen is in ons centrum.” Kajiado 
County is een ruig gebied dat 22.000 vierkante kilometer groot is. Veel wegen zijn 
slecht. Maar het is te belangrijk om mensen te blijven bezoeken. Juist in de afgelegen 
gebieden. Daarom is een auto onmisbaar voor Duncan. Duncan: “Het liefst wil ik nog 
veel meer mensen helpen. En tijdens de corona-pandemie kunnen we met de auto 
ook eten en beschermingsmiddelen brengen.” 
MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. 
Voor meer informatie of donaties zie miva.nl 



H. Mis en Lichtprocessie bij Lourdesgrot Mariarade 
 
Op zaterdag 14 augustus zal er een 
feestelijke heilige Mis zijn bij de Lour-
desgrot in Mariarade om 20.30 uur. De 
heilige Mis van 19.00 uur in de Grote 
St.-Jan zal daardoor komen te verval-
len. Op de vooravond van he hoog-
feest van de Tenhemelopneming van 
Maria zullen wij dit hoogfeest ook bij 
de Lourdesgrot plechtig vieren. Aan-
sluitend aan deze heilige Mis wordt er 
een lichtprocessie gehouden. Biddend 
en zingend lopen we een sfeervolle 
ronde om vervolgens bij de Lourdesgrot met een toewijding aan Maria af te sluiten. 
We hopen op goed weer en natuurlijk op een grote opkomst. Daarom van harte uitge-
nodigd! Op zondag 15 augustus zullen wij het hoogfeest van de Tenhemelopneming 
van Maria vieren in de beide reguliere heilige Missen in de Grote St.-Jan. Traditioneel 
wordt dan ook de kruudwusj gezegend. 
 

Vormselviering vrijdag 2 juli 
 
Op vrijdag 2 juli vindt – zoals eerder aangekondigd – de vormselviering van dit jaar 
plaats in de Grote St.-Jan om 19.00 uur. Deze viering zou eerst plaatsvinden op 
Tweede Pinksterdag 24 mei, maar kon omwille van de coronamaatregels toen niet ge-
houden worden. De verplaatste vormselviering op vrijdag 2 juli is alleen toegankelijk 
voor genodigden omdat het anders veel te druk wordt en de anderhalve meter niet in 
acht gehouden kan worden. Alle banken in de kerk worden dan ook gereserveerd. De 
vormselviering zal om deze reden live via ons YouTube-kanaal worden uitgezonden. 
 

Presentatieviering communicanten zaterdag 10 juli 
 
Op zaterdag 10 juli zullen de communicanten van dit jaar zich presenteren. De eer-
dere Presentatieviering die op zaterdag 30 januari was gepland kon natuurlijk i.v.m. 
de coronamaatregels niet doorgaan. We zijn blij dat de communicanten zich alsnog 
kunnen presenteren, voordat zij in september de Eerste heilige Communie mogen 
ontvangen. Wel betekent dit dat de zaterdagavondviering op 10 juli om 19.00 uur al-
leen toegankelijk is voor de communicanten en hun gezinnen. We zullen deze viering 
dan ook via ons YouTube-kanaal live uitzenden zodat andere familieleden en belang-
stellenden de viering toch kunnen meevolgen.  
Op 19 september zullen de kinderen van de basisscholen De Vlieger en Wonderwijs 
hun Communieviering hebben en op 26 september de kinderen van de basisscholen 
De Regenboog, De Mheyster en St.-Paulus. Op 26 september worden de kinderen van 
deze scholen verdeeld over twee Communievieringen, waardoor op deze dag beide 
regulier H. Missen komen te vervallen. We vragen u dan ook om op deze zondag el-
ders naar de H. Mis te gaan of anders op zaterdagavond.  



Grote sportevenementen: Wat is ons doel? 
 
Op dit moment is het Europeeskampioenschap voet-
bal bezig. Het is eigenlijk overbodig om dit te vermel-
den, want als je door de straten loopt kom je heel 
wat versiering aan huizen, auto’s en mensen tegen. 
Soms waren al hele straten versierd, nog voordat het 
moest beginnen. We vieren het al, terwijl er nog geen 
bal getrapt is en of we bij het uitgaan van dit paro-
chieblad nog in het toernooi zitten is nog maar de 
vraag. Voor sommigen is voetbal dé manier om hun 
leven zin te geven. Het moge duidelijk zijn dat voor 
hen een bepaalde sport ontzettend belangrijk is. Hoe 
zit dat met ons? Hoe belangrijk is een bepaalde sport, 
zoals voetbal en straks zoveel verschillende sportdis-
ciplines bij de Olympische Spelen in Tokio? De waarde die je aan iets toekent, hangt 
enorm af van je eigen perspectief. Wat zijn belangrijke dingen in mijn leven? Mijn ge-
zondheid? Mijn werk? Sporten? Vrienden? Familie? Gezin?  Sommige dingen hebben 
maar tijdelijk waarde, zoals een wedstrijd. Andere dingen hebben blijvend waarde, zo-
als liefde en relaties. Als christenen is het belangrijk om aandacht te geven aan die 
dingen die blijvend waarde hebben. In de Bijbel staat: “Wij richten ons niet op de 
zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de 
onzichtbare eeuwig.” Tijdelijke dingen hebben we nodig, daar mogen we van genie-
ten. Geniet dus van de sportwedstrijden. Maar er is meer! Bij voetbal gaat het uitein-
delijk om één ding: scoren in het doel van de tegenstander. Dat is de enige manier 
waarop je kunt winnen. Elf voetballers gericht op één duidelijk doel: twee palen en 
een lat – daar moet de bal tussen. Half Nederland richt zich op het Europees kampi-
oenschap voetbal, maar over een paar maanden zijn we dit weer vergeten. Dan zijn 
er weer nieuwe wedstrijden, nieuwe doelen om in te scoren. En straks richten zich er 
weer velen op allerlei wedstrijden in diverse sportdisciplines bij de Olympische Spelen 
en na dit toernooi gaat het leven ook gewoon weer zijn gangetje. Iedereen is op zoek 
naar geluk in deze wereld. We stellen onszelf doelen: school of een studie afmaken, 
een baan, vrienden, een partner, gezond leven en we denken dat dit ons gelukkig 
gaat maken als we het hebben. Maar iedere keer komen we er na een tijdje achter 
dat we meer nodig hebben. Dat deze dingen ons uiteindelijk niet (helemaal) gelukkig 
maken. Uiteindelijk zullen we het geluk alleen maar vinden als we een ander doel 
voor ogen houden. God heeft een plan met ons leven. Hij toont ons een hoopvolle 
toekomst. En er is een coach die je leert dit te ontdekken en dat is Jezus. Een coach 
die niet alleen vanaf de zijlijn roept hoe je moet spelen of hoe je die wedstrijd kunt 
winnen, maar die meespeelt – als spits als er aangevallen moet worden en als verde-
diger of doelman als de bal de verkeerde kant op gaat. Een coach die altijd met zijn 
spelers meegaat en zelfs bereid is zijn leven voor hen te geven – zo belangrijk vindt 
Hij het dat wij de juiste wedstrijd spelen. Met deze coach vinden we het doel van ons 
leven. En als we dat doel gevonden hebben, zal ons leven nooit meer doelloos wor-
den. Ons leven heeft een doel! Investeer daarom ook in wat eeuwig waarde heeft! 
 
Pastoor W. van Dijck 



HET SACRAMENT VAN HET DOOPSEL ONTVINGEN:   
Jason Hendricks   wonende aan de Amstenraderweg 
Lynn Beaujean   wonende aan de Steenkoolstraat 
Luca Olijve   wonende aan de Schiethouwer, Brunssum 
 
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden.  
 
WIJ NAMEN AFSCHEID VAN: 
Thea Kuipers-Srech  76 jaar wonende aan de Weustenraedtstraat 
Lenie Bisschops-Ritzen             81 jaar wonende aan de Mariagewandenstraat 
   
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 inachtneming van de basisvoorschriften 

Deze zijn: 
1½ meter afstand 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. 

 
    JULI 2021     
 
Donderdag 1 juli  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: alle dopelingen.  
 
Vrijdag 2 juli  
19.00 uur VORMSELMIS  Uitsluitend 
toegankelijk voor genodigden 

 
Zaterdag 3 juli 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: alle zieken  

Zondag 4 juli. 14e zondag d/h jaar 
09.30 uur H. Mis Grote St. 
Jan, voor: tot heil van de Kerk en de in-
tenties van onze parochies; Piet Mertens. 
11:30 uur H. Mis Grote St. 
Jan, voor: tot heil van de Kerk en de in-
tenties van onze parochies; Clementine 
Offermands-Bachaus [jrd] en echtgenoot 
Pierre Offermans; Gusta Cörvers-
Schouteten; Finy Offermans. 
16.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling en 
aanbidding van het Allerheiligste met 
vespers.  
  
Maandag 5 juli 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan , 
voor: alle vormelingen.  
 



Dinsdag 6 juli. H. Maria Goretti, 
maagd en martelares  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: alle eenzamen; Paul Schyns [1e 
jrd]. 
 
Woensdag 7 juli.   
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 8 juli  
19.00 uur H. Mis  Grote St. Jan.   
 
Vrijdag 9 juli. HH. Martelaren van 
Gorcum  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diaconaat, 
  
Zaterdag 10 juli  
19.00 uur PRESENTATIEMIS 
COMMUNICANTEN i/d Grote St. Jan. 
Uitsluitend toegankelijk voor geno-
digden 

 
 
 
Zondag 11 juli. 15e zondag d/h jaar 
09.30 uur H. Mis  Grote St. Jan. 
11:30 uur H. Mis Grote St. Jan. 
 
Maandag 12 juli.  
19.00 uur H. Mis  Grote  St. Jan, 
voor: Sien Cörvers-Capelle  
 

Dinsdag 13 juli. H . Henricus 
19.00 uur H. Mis  Grote  St. Jan, 
voor: alle die werkzaam zijn in de zorg.  
 
Woensdag 14 juli. 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: uitstel-
ling en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan,  
voor: Sjef Frolichs [trouwdag]  
 
Donderdag 15 juli. H. Bonaventura, 
bisschop en kerkleraar  
19.00 uur H. Mis  Grote St. Jan, 
voor: fam.Driessen-Marell en Petra. 
 
Vrijdag 16 juli. H. Maria van de 
berg Karmel  
19.00 uur H. 
Mis Grote St. Jan, voor:  
 
Zaterdag 17 juli 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: alle eenzamen; pastoor Hendrik 
Polman en mej. Juliette Huntjens.  
 
Zondag 18 juli. 16e zondag d/h jaar 
09.30 uur H. Mis Grote St. 
Jan, voor: Fam. van Dun-Verhooren; 
Marleen Smit-Oehlen; Piet Mertens. 
11:30 uur H. Mis Grote St. 
Jan, voor: Antoon Gordebeke; Jo Gee-
len; Cor Rockx [6e jrd]; Theo Owsianny 
[verj] 
  
Maandag 19 juli  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan. 
 
Dinsdag 20 juli. H. Apollinaris, 
bisschop en martelaar  
19.00 uur H. Mis Grote St. 
Jan, voor: alle zieken  
  
Woensdag 21 juli 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: uitstel-
ling en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan. 
 



Donderdag 22 juli. H. Maria Magda-
lena 
19.00 uur H. Mis  Grote St. Jan, 
voor: alle alleenstaanden.  
 
Vrijdag 23 juli. H. Birgitta, kloos-
terlinge, patrones van Europa 
19.00 uur H. 
Mis Grote St. Jan, voor: roepingen tot 
het priesterschap en het diaconaat; Piet 
Peters en Theresia Schrijvers, pastoor 
Jan Peters en schoondochter Mariet Pe-
ters-Slangen. 
 
Zaterdag 24 juli 
17.30-18.30 uur Kleine St. Jan 
Biechtgelegenheid  
19.00 uur H. Mis  Grote St. Jan.   
  
Zondag 25 juli. 17e zondag d/h jaar  
09.30 uur H. Mis Grote St. Jan.  
11:30 uur H. Mis Grote St. Jan. 
 
Maandag 26 juli. H. Joachim en 
Anna, ouders van de heilige Maagd 
Maria 
09.30 uur H. Mis Grote St. Jan. 

Dinsdag 27 juli. Z. Titus Brandsma, 
priester en martelaar  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan. 
 
Woensdag 28 juli  
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: uitstel-
ling en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: Gusta Cörvers-Schouteten; 
dhr. Bisschops [dankbaarheid 90e  
verj]  
 
Donderdag 29 juli. H. Martha 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Fam. Staps-Janssen en mw. A.G. Staps-
Janssen [jrd].   
 
Vrijdag 30 juli. H. Petrus Chrysolo-
gus, bisschop en kerkleraar  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: alle zieken; Annie Bisschops [2e 
jrd]. 
 
Zaterdag 31 juli. H. Ignatius van 
Loyola, priester 
19.00 uur H. Mis  Grote St. Jan.

 
AUGUSTUS 2021 

 
Zondag 1 augustus. 18e zo. d/h jaar  
09.30 uur H. Mis  Grote St. Jan. 
voor: tot heil van de Kerk en de intenties 
van onze parochies; Piet Mertens.  
11:30 uur H. Mis Grote St. 
Jan, voor: tot heil van de Kerk en de in-
tenties van onze parochies; Lenie Bis-
schops-Ritzen [6 wkd] Nellie van Tilburg 
van ’t Hoofd; Hein Wittenhorst [jrd]; ou-
ders Bessems; Math L’Ortye [jrd]; Jack 
Custers; Finy Offermans; Mia Gielkens-
Lenssen. 
16.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling en 
aanbidding van het Allerheiligste met 
vespers.  
 

Maandag 2 augustus  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: alle vormelingen.  
 
Dinsdag 3 augustus  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: alle eenzamen; John Maenen. 
 
Woensdag 4 augustus. H. Johannes 
Maria Vianney (Pastoor van Ars), 
priester  
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 5 augustus. Kerkwij-
ding Basiliek van Maria de Meer-
dere (Santa Maria Maggiore) 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan. 
 
Vrijdag 6 augustus. Gedaante-
verandering van de Heer 
18:15 uur: uitstelling en aanbid-
ding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diaconaat, 
  
Zaterdag 7 augustus  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: Jeanette Hermens-Boshouwers. 
 
Zondag 8 augustus. 19e zondag d/h 
jaar 
09.30 uur H. Mis Grote St.Jan:  
voor: Emmy Koolen-Vroomen.  
11:30 uur H. Mis Grote St. 
Jan, voor: Uit dankbaarheid voor 50j. 
huwelijk.  
  
Maandag 9 augustus. H. Theresia 
Benedicta van het Kruis (Edith 
Stein), maagd en martelares, patro-
nes van Europa 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan. 
 
Dinsdag 10 augustus. H. Laurentius, 
diaken en martelaar 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: alle die werkzaam zijn in de zorg.  
 
Woensdag 11 augustus. H. Clara, 
maagd 
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; echgtgenoten Be-
melmans-Velraeds. 
 
Donderdag 12 augustus H. Johanna 
Francisca de Chantal, kloosterlinge 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan  

Vrijdag 13 augustus  
19.00 uur H. 
Mis Grote St. Jan, voor: roepingen tot 
het priesterschap en het diaconaat, 
 
Zaterdag 14 augustus. H. Maximili-
aan Maria Kolbe, priester en marte-
laar  
20.30 uur H. Mis Grot Mariarade, 
aansluitend lichtprocessie. Voor: alle 
eenzamen; Lies Marcelis. 
 
Zondag 15 augustus. Maria ten He-
melopneming. Hoogfeest 
09.30 uur H. Mis Grote St. 
Jan, voor: Piet Mertens. 
11:30 uur H. Mis Grote St. 
Jan, voor: Johannes Gerits; Lieske en 
Hub Mantelaers [jrd]; Pastoor Hendrik 
Polman en mej. Juliette Huntjens; Annie 
Olynietsak-Hendriks; Harry Snellen en 
ouders Fieny en Antoon; Doortje Menge-
lers-van Nieuwenhoven; Piet Peters en 
Theresia Schrijvers, pastoor Jan Peters 
en schoondochter Mariet Peters-Slangen; 
Sjef Frolichs, Theo Crijns en Jo Aspers. 
 
Maandag 16 augustus  
09.30 uur H. Mis Grote St. Jan. 
 
Dinsdag 17 augustus  
19.00 uur H. Mis Grote St. 
Jan, voor: alle zieken  
 
Woensdag 18 augustus  
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: uitstel-
ling en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan. 
 
Donderdag 19 augustus  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: alle alleenstaanden; fam. de Jong-
Philipsen [jrd]   
 
 
 



Vrijdag 20 augustus. H. Bernar-
dus, abt en kerkleraar 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan 
voor: roepingen t/h priesterschap en het 
diaconaat; Coprrie Zohar-Fayaars [verj] 
 
Zaterdag 21 augustus. H. Pius X, 
paus 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan. 
voor: Lieske Quaedackers.  
  
Zondag 22 augustus. 21e zondag 
d/h jaar  
09.30 uur H. Mis Grote St. Jan.  
11:30 uur H. Mis Grote St. Jan.   
 
Maandag 23 augustus. H. Rosa van 
Lima, maagd 
09.30 uur H. Mis Grote St. Jan.  
 
Dinsdag 24 augustus. H. Bartolo-
meüs, apostel 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan. 
 
Woensdag 25 augustus. H. Lodewijk 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: uitstel-
ling en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan.  
 
 
 

Donderdag 26 augustus  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: ouders Janssen-Hamers. 
Vrijdag 27 augustus. H. Monica 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: alle zieken  
 
Zaterdag 28 augustus. H. Augusti-
nus, bisschop en kerkleraar 
17.30-18.30 uur Kleine St. Jan 
Biechtgelegenheid  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan.  
 
Zondag 29 augustus. 22e zondag 
d/h jaar  
09.30 uur H. Mis Grote St. Jan.  
11:30 uur H. Mis Grote St. 
Jan, voor: Jac Custers; Antoon Gorde-
beke + mw. Gordebeke [verj] 
 
Maandag 30 augustus  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diaconaat; Lenie v.d. Moolen-Peters 
[uit dankbaarheid verj]. 
 
Dinsdag 31 augustus  
19.00 uur H Mis Grote St. Jan, 
voor: alle zieken; Peter Corstjens; Wies 
Joosten [verj]

 
 

We wensen u een fijne en corona-vrije vakantie toe 



 
 

VORMELINGEN 2021 
(Vrijdag 2 juli 2021) 

BS De Mheyster 
Senna Dumont  
Giovanna Prevos  
Oliver Eggert  
Sofian Ossewaarde 
Lynn Costongs 
Diego Debets 
 
BS De Vlieger 
Milan Gouw 
Femke Hoofs 
 
 

 
 
BS Sint Paulus 
Amy Jansen 
Jesse Voogd 
Anthony vd Boom 
Djermo Berendsen 
Nancy Reneerkens 
 
 
 
 
 

BS Wonderwijs 
Luke van Oppen 
Floor Alberts 
Davinia Lommen 
Noah Hoogstra 
 
BS De Regenboog  
Evy Schiffer 
Charly Copier 
Johan Krewinkel 
Yayden Coenen  
Ysabel Valkenburg
 

 
COMMUNICANTEN 2021 
(Zondagen 19 en 26 september) 

 
 
BS De Vlieger  
Djently van Wersch 
Shandreyna Virginia 
Raf Meisen 
 
BS Wonderwijs 
Dylani Lommen  
Koen Jetten 
Bruce Frings 
Timo Frings 
Noëll Leenders 
Beau Sauve 
 
BS De Griffel 
Ivano Linke 
 
 

BS De Mheyster 
Djay-Lynn Caenen 
Daynaya Jansen 
Thomas Versluis 
Pieter Versluis 
Bjorn Prevos 
Lana Dumont 
Jayden Gyenes 
Kyan van Geel 
Gavïen Barton 
Yann Wapperom 
Zora Aretz 
Alana Hage 
 
BS St. Paulus 
Giyano Berendsen 
 

BS De Regenboog 
Sander Brassé 
Laura Brassé 
Audrey Herben 
Djace Reijnders 
Evy van Lubeek 
Macy van Gastel 
Lola-Lynn Brussaard 
Sebastiaan Giesen 
Ruben Smits 
Cas Peeters 
Niels Bemelmans 
Desyah Baggen 
 
BS De Pyler  
Maarten Brassé 
 

 
   



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 september 2021 vóór dinsdag 24 augustus 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!


