
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veranderingen en versoepelingen coronamaatregels 

 
Vanaf woensdag 1 september zullen er aangaande de coronamaatregels een aantal 
veranderingen en kleine versoepelingen zijn. We zullen vanaf deze datum terugkeren 
naar de Kleine St.-Jan voor de reguliere avondmissen van maandag t/m zaterdag om 
19.00 uur. Ook de eerste heilige Mis op de zondag om 9.30 uur zal wederom in de Kleine 
St-Jan zijn. Dit betekent tevens dat de aanbidding op de woensdagen doorgaat tot net 
voor de heilige Mis, wanneer de zegen met het Allerheiligste wordt gegeven.  
In de Grote St.-Jan zal de hoogmis op zondag wederom om 11.00 uur zijn, daar wij niet 
langer gehouden zijn aan een tussenuur om de kerk te luchten. 
In de Kleine St.-Jan zullen we wel de voorgeschreven afstand houden van 1,5 meter. We 
willen u vragen om hier rekening mee te houden en zullen om deze reden ook een aantal 
stoelen aan de zijkant neerzetten, zodat we voldoende zitplaatsen hebben op anderhalve 
meter afstand. We zullen geen banken afsluiten, maar rekenen hier op uw eigen verant-
woordelijkheid. Blijkt dit niet goed te verlopen, dan zullen we alsnog banken afsluiten.  
Als er op 20 september door regeringswege versoepelingen komen zullen wij dit toepas-
sen en hoeft u geen afstand meer te houden in de Kleine St.-Jan. Echter in de Grote St.-
Jan blijven wij op dit moment een maximum aantal mensen hanteren van ongeveer 160, 
ook bij eventuele verdere versoepelingen vanaf 20 september. Dit omdat wij (bij een 
aantal van boven de 75) vanaf deze datum verplicht zouden zijn om naar een vaccinatie-
bewijs of testbewijs te vragen. Dit is voor ons echter niet mogelijk en ook ongewenst, 
waardoor wij de anderhalve meter maatregel blijven uitvoeren als er meer dan 75 men-
sen aanwezig zijn. Wel worden vanaf 1 september de spatschermen in de Grote St.-Jan 
bij de Communie-uitreiking weggenomen. We zullen in het midden twee krukjes plaatsen 
van waarachter u de Communie ontvangt. Op deze manier kan de uitdelende bedienaar 
toch enige afstand bewaren. Zolang wij geen groen licht krijgen van de bisschoppencon-
ferentie zal samenzang nog niet mogelijk zijn. Dit laatste zullen wij dus even moeten af-
wachten, maar als in de loop van september dit wordt toegestaan zullen wij dit uiteraard 
meteen weer invoeren. Alle veranderingen en versoepelingen zijn onder voorbehoud, 
daar de regering altijd in staat is -om bij toegenomen besmettingen en ziekenhuisopna-
mes- versoepelingen terug te draaien. We vragen hiervoor begrip omdat wij zowel van de 
regering als van de bisschoppenconferentie afhankelijk zijn. Iedere keer namelijk als de 
regering met veranderingen komt moet de bisschoppenconferentie opnieuw bespreken 
hoe wij dit in de kerk moeten toepassen. Het lijkt er echter nu op dat heel langzaam aan, 
stap voor stap, meer vrijheden ontstaan doordat het merendeel gevaccineerd is. 
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Communievieringen in september 
 

De vieringen van de Eerste heilige Communie, die in mei gehouden zouden worden, 
zijn wegens de corona verplaatst naar september. De communievieringen zijn alleen 
toegankelijk voor de genodigden omdat wij gehouden zijn aan een maximaal aantal 
kerkgangers. Op 19 september zullen om 11.15 uur de kinderen van de basisscholen 
De Vlieger en Wonderwijs de Communie doen. Om 9.30 uur zal er dan de reguliere 
Hoogmis plaatsvinden voor overige kerkgangers in de Kleine St.-Jan. Op zondag 26 
september zullen er een tweetal Communievieringen plaatsvinden in de Grote St.-Jan. 
Om 10.00 uur zullen de kinderen van basisschool De Regenboog hun Communie mo-
gen doen en om 12.00 de kinderen van basisscholen De Mheyster en St.-Paulus.  
Dit betekent dat er op deze ene zondag geen gelegenheid is voor andere kerkgangers 
om naar de heilige Mis te komen. We verwijzen u dit weekeinde daarom naar de hei-
lige Mis op zaterdagavond om 19.00 uur. Anders kunt u eventueel op deze ene zon-
dag ter kerke gaan in een naburige parochie. We hopen op uw begrip in deze. 
 

Heilige Maagd Maria, Moeder van Smarten 
 
Ieder jaar viert de Kerk een dag na het feest van Kruis-
verheffing de gedachtenis van de heilige Maagd Maria, 
Moeder van Smarten op 15 september. Op het moment 
dat Maria door de engel Gabriël werd gevraagd of zij de 
Moeder van Jezus wilde worden, werd zij vervuld van 
een grote vreugde. Net als haar zoon Jezus is haar ech-
ter het lijden niet bespaard gebleven. Maar dat had niet 
het laatste woord over haar. Integendeel, zij is door het 
lijden heen een vrouw van de liefde geworden. De Kerk 
noemt haar 'de eerste van de gelovigen', 'beeld van de 
kerk zelf'. In haar smarten kunnen de gelovigen hun ei-
gen verdriet herkennen; zij kunnen in hun gebed hun 
toevlucht nemen tot Maria: zij weet wat het is verdriet 
te moeten doormaken. Wij mogen haar vragen om door 
het lijden heen te groeien in liefde en geloof. Daarom heeft de geloofsgemeenschap vaak 
stilgestaan bij de momenten van verdriet in het leven van Maria. De gedachtenis van de 
Maagd Maria, Moeder van Smarten groeide in de middeleeuwen uit tot een kerkelijke 
feestdag. In de 15de eeuw werd het gevierd in Keulen en Erfurt. De orde van de Servie-
ten voerden het vanaf 1667 in als het titelfeest van hun orde. In 1814 voerde paus Pius 
VII het feest in voor de hele kerk. Uiteindelijk zijn ze samengevat in zeven momenten 
van smart: 

1. De profetie van Simeon bij het opdragen van Jezus in de tempel. 
2. De vlucht naar Egypte. 
3. Het zoekraken van Jezus in de tempel.  
4. Ontmoeting van Maria met Jezus op weg naar de Calvarieberg  
5. Maria staat onder Jezus' kruis. 
6. Maria omhelst Jezus' dode lichaam na de kruisafneming. 
7. Jezus wordt begraven. 



 



HET SACRAMENT VAN HET DOOPSEL ONTVINGEN:   
Ennio Paone   wonende aan de Nieuwstraat 
Imke Bleezer   wonende aan de Prof. Einthovenstraat 
Verishano Ricardo  wonende aan de Slakkenstraat 
Vedison Ricardo   wonende aan de Slakkenstraat 
Giulia Heijmann   wonende aan het Gebrookerplein 
Meghan van den Berg  wonende aan de Ridder Hoenstraat 
Jairo van Essen   wonende aan de Passartweg in Heerlen 
 
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden.  
 
WIJ NAMEN AFSCHEID VAN: 
Willie Frijns   wonende aan de Mijnmeterstraat 
Jo Hollanders   wonende aan de Pastoor Schoenmakersstraat 
Elly Gielen   wonende aan de Burg. Boshouwerslaan 
Bertien Dautzenberg-Haesen wonende in Schinveld 
Aj van den Boogaard  wonende aan de Mettenstraat (Pius centrum) 
Mia Jehae-Wijers   wonende aan de Amstenraderweg 
 
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 kleine en grote St.-Jan met inachtneming van de  
1½ meter afstand regel. (Zie het voorpagina artikel van dit blad). 

Kijk regelmatig op onze website voor eventuele 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. 

   
Woensdag 1 september.  
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: uitstel-
ling en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,  
 

        
          Wonderdadige medaille 
 
Donderdag 2 september  
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan.   

Vrijdag 3 september. Verjaardag 
van de Wijding van de kathedraal 
van Roermond. Feest. 
18:15 uur: Kleine St. Jan, uitstel-
ling en aanbidding van het Aller-
heiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap 
en het diaconaat; Jos Gulpen. 
  
Zaterdag 4 september.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Peter Corstjens 
 
 



Zondag 5 september. 23e zondag 
door het jaar 
09.30 uur H.Mis  Kleine St. Jan,   
voor: Zegen voor de familie Verhoe-
ven-Vos 
11:00 uur H.Mis Grote St. Jan,  
mmv Dameskoor Mariarade. 
voor: Peter Corstjens; ouders Ja-
cobs-Jeurissen; ouders Jacobs-Tubee 
[jrd]; Finy Offermans; Karin Moonen 
[jrd] en familie Moonen-Vincken, Jos 
Moonen [jrd], Trees Martens-Moonen 
[jrd], Marionette Moonen-Van der 
Velden, Arie Kennis, Paula Ritzen en 
Mark Moonen; Ger Lendemeijer [jrd]; 
Elly Gielen; Zegen voor de familie 
Verhoeven-Vos. 
16.00 uur Kleine St. Jan uitstel-
ling en aanbidding van het Aller-
heiligste en vespers. 
 
Maandag 6 september  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
 
Dinsdag 7 september 
PAROCHIEBEDEVAART NAAR 
BANNEUX 
GEEN H.Mis in de Kleine St. Jan  
  
Woensdag 8 september.  
Maria geboorte. Feest 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: uitstel-
ling en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: alle dopelingen.  
 
Donderdag 9 september.  
H. Petrus Claver, priester 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: alle alleenstaanden.  
 
Vrijdag 10 september  
19.00 uur 
H.Mis  Kleine St. Jan, voor: roepin-
gen tot het priesterschap en het dia-
conaat 
 

Zaterdag 11 september  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
Voor: alle eenzamen; Aj van den 
Boogaard [6wkd]; Mariet Peters-Slan-
gen.  
 
Zondag 12 september. 24e zondag 
door het jaar. 
09.30 uur H. Mis Kleine St. 
Jan, voor: Mia Jehae-Wijers [6 wkd]; 
Tila Brands Meijers [jrd] 
11:00 uur H.Mis Grote St. Jan,  
mmv Gem. Kerk. Zangkoor Caecilia. 
voor: Sjang en Johanna Dicks, zonen, 
schoonzonen en schoondochter; Willie 
Frijns; Ellie Gielen; Hub Custers. 
  
Maandag 13 september. H. Jo-
hannes Chrysostomus, bisschop 
en kerkleraar 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
Voor: Johan van Heumen [verj]. 
  
Dinsdag 14 september.  
Kruisverheffing. Feest. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. 
Jan, voor: alle zieken; Sjef Frolichs. 
  
Woensdag 15 september. H. Maagd 
Maria, moeder van Smarten 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: uitstel-
ling en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan. 
 

 
H. Maagd Maria, Moeder van Smarten 

 



Donderdag 16 september.  
HH. Cornelius, paus, en Cyprianus, 
bisschop, martelaren  
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle alleenstaanden.  
 
Vrijdag 17 september. H. Lam-
bertus, bisschop en martelaar 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan,  
voor: roepingen tot het priesterschap 
en het diaconaat, 
 
Zaterdag 18 september 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan.  
voor: Corrie Zohar-Fayaars 
 
Zondag 19 september. 25e zondag 
door het jaar  
09.30 uur H. Mis Kleine St. Jan 
 
11:15 uur H.Mis Grote St. Jan, 1e H. 
Communie Basisscholen Wonderwijs 
en de Vlieger (BESLOTEN VIERING) 
 
Maandag 20 september.  
HH. Andreas Kim Taegõ, priester, en 
Paulus Chõng Hasang en gezellen, 
martelaren van Korea. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
 
Dinsdag 21 september. H. Matteüs, 
apostel en evangelist 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
 
Woensdag 22 september  
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: uitstel-
ling en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: Ouders Melchers-Meens. 
 
Donderdag 23 september. H. Pius 
van Pietrelcina, priester (Padre Pio) 
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, 
voor: Brian Rossen [verj].  
   

Vrijdag 24 september  
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken; Piet Peters en 
Theresia Schrijvers, zoon pastoor Jan 
Peters en Mariet Peters-Slangen. 
 
Zaterdag 25 september 
17.30-18.30 uur Kleine St. Jan 
Biechtgelegenheid  
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,  
voor: Wies Joosten; 
 
Zondag 26 september. 26e zondag 
door het jaar 
10:00 uur H. Mis Grote St. Jan, 1e H. 
Communie Basisschool de Regen-
boog. (BESLOTEN VIERING) 
 
12:00 uur H.Mis Grote St. Jan, 1e H. 
Communie Basisschool de Mheyster. 
(BESLOTEN VIERING) 
 
Maandag 27 september. H. Vincen-
tius de Paul, priester 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap 
en het diaconaat, 
 
Dinsdag 28 september H. Laurentius 
Ruiz en gezellen, martelaren. 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan,  
 
Woensdag 29 september.  
HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, 
aartsengelen. Feest 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: uitstel-
ling en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: Emmy Koolen-Vroomen 
 
Donderdag 30 september. H. Hiëro-
nymus, priester en kerkleraar 
19.00 uur H.Mis  Kleine St. Jan, 
voor: alle vormelingen

 
 



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 oktober 2021 vóór donderdag 23 september 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: ton.batens@icloud.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!


