
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Versoepelingen coronamaatregels 

 
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij 
kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende ge-
ventileerd kan worden. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te 
houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. Om deze reden 
zullen wij in de Grote St.-Jan nog steeds een tussenbank afsluiten. In de Kleine St.-Jan 
vragen we nadrukkelijk om rekening houden met de ander en niet vlak achter of voor ie-
mand te gaan zitten. Bedenk dat die ander misschien een kwetsbaar persoon is en zich 
daardoor niet meer veilig voelt, dat moeten wij voorkomen. De dringende vraag om ver-
antwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona 
blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen (ook in Hoensbroek) hoeven geen 
coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk. 
Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevacci-
neerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere ge-
lovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwin-
gen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vacci-
neren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle vol-
keren’. Volkszang is weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling 
zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles vol-
gen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzag-
formatie), ventilatie, spuien enzovoort. In de praktijk betekent dit dat een koor nog niet 
in de Kleine St.-Jan kan zingen en in de Grote St.-Jan voor veertien zangers plaats is op 
het oksaal. De communie wordt achter een tafeltje uitgereikt zodat de uitdeler zoveel 
mogelijk afstand kan houden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovi-
gen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van 
kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale. 
Wijwater is weer vanuit de vaten achter in de kerk mee naar huis te nemen, maar de wij-
waterbakjes blijven voorlopig leeg. Ook is een handgeven bij de vredeswens aan derden 
nog niet wenselijk. De collecte zal ook nog voorlopig plaatsvinden via een offergang. 
De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren 
en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot 
nu toe in de vieringen geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden 
dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij 
zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten. 
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Kledinginzameling 9 oktober 
 

In samenwerking met Stichting Aktie ’68 
houdt de parochie Hoensbroek op zater-
dag 9 oktober opnieuw een kledinginza-
meling. Deze vindt plaats tussen 11.00 – 
13.00 uur bij parochiekantoor De Polder. 
U kunt al uw gebruikte kleding, schoeisel, 
dekens en beddengoed in een gesloten 
plastic zak inleveren. De opbrengst komt 

ten goede aan de gehandicapte medemens. Meer informatie kunt u vinden op de 
website: www.stichtingaktie68.nl  
 

Wereldmissiedag 
 

In het weekeinde van 23/24 oktober 
vindt er een kerkdeurcollecte plaats in 
het kader van Wereldmissiedag. Dit 
jaar is de opbrengst voor missiewerk 
in het Afrikaanse Guinee. Eén van de 
projecten die met de giften worden 
bekostigd is een Weeshuis in St. Kisito 
in Gouécké. Deze plaats ligt in het bis-
dom N’Zérékoré, in de regio Guinee 
Forestière in het zuiden van het land. 
Het gebied is niet erg ontwikkeld. De 
mensen leven voornamelijk van de 
landbouw, die vaak nog ambachtelijk 
en met ouderwetse methodes wordt 
bedreven. Het leven is er primitief en er is veel analfabetisme, met name onder vrouwen 
en meisjes. De zusters Servantes de Marie Vierge et Mère (Dienaressen van Maria Maagd 
en Moeder) willen daar verandering in brengen door voorlichting, bewustwording en on-
derwijs. In het weeshuis St. Kisito worden kinderen opgevangen en verzorgd in de leef-
tijd van 0 tot 4 jaar. De baby’s zijn vaak pas enkele weken oud. Hun moeders zijn vaak 
nog maar tieners en kunnen het niet aan. Maar er komen ook baby’s van wie de moeder 
in het kraambed is gestorven. Direct of indirect krijgt het kindje daar de schuld van. Het 
kindje brengt ongeluk en men neemt het niet graag in een andere familie op. Het contact 
met de families wordt voor zover mogelijk door de zusters onderhouden en na vier jaar 
wordt geprobeerd de kinderen weer bij hun families te integreren. 
De zusters, die ondersteund worden door enkele grootmoeders en een verpleegkundige, 
hebben een schrijnend gebrek aan alles. Het gebouw is oud, de daken lekken, de wiegjes 
en bedjes voor de kinderen zijn in een deplorabele staat. Maar wat de zusters het meest 
aan het hart gaat, is het feit dat men de kinderen maar een maaltijd per dag kan geven en 
dan ook nog van zeer eenzijdig voedsel. Help mee om deze baby’s een goede start in het 
leven te geven. Doe mee aan de kerkdeurcollecte of maak anders een bijdrage over op: 
NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand Den Haag 



Geen dierenzegening bij Kleine St.-Jan 
 
Wegens de steeds geringere belangstelling voor een dierenzegening bij de Kleine St.-Jan 
hebben we besloten om hier mee te stoppen. Wel zal de pastoor in plaats daarvan bij 
een vereniging van eigenaren van teckels, die altijd rond Werelddierendag bij elkaar ko-
men, hier een zegeningsviering houden. Wilt u toch graag uw huisdier gezegend hebben, 
dan kunt u gewoon even de diaken of de pastoor benaderen en zij zullen met plezier dan 
uw huisdier zegenen. 
 

Academie Rolduc van start 
 
Het komt maar zelden voor dat een introductie op vor-
mingsbijeenkomsten die in een nieuw studiejaar zullen 
plaatsvinden, allereest terug moet kijken. Want door de 
pandemie die in het najaar van 2020 en vervolgens in 
het voorjaar van 2021 in een tweede en derde golf (ho-
pelijk) haar hoogtepunt bereikte, moesten nagenoeg 
alle bijeenkomsten van het afgelopen studiejaar worden 
afgelast. Toch is er nu nieuwe hoop voor het komend 
studiejaar 2021-2022! De beoogde inleiders zijn op-
nieuw bereid gevonden om hun bijdrage – in een soms 
wat gewijzigde vorm – te leveren. 
De eerste bijeenkomst van het nieuwe studiejaar vindt 
plaats op vrijdag 1 oktober om 19.00 uur te Rolduc en 
zal gaan over de pastorale regel van paus Gregorius. 
In het voorjaar van 2021 verscheen voor het eerst in 
het Nederlands taalgebied een volledige vertaling van 
de ‘Regula pastoralis’ (‘De pastorale regel’) van Gregorius de Grote. Deze paus bestuurde 
de kerk van 590-604. Gedreven door zijn missionaire geest stuurde hij o.a. ook monniken 
naar Engeland, vanwaar een eeuw later beroemde missionarissen zoals Willibrord en Bo-
nifatius naar ons land zouden trekken. Voor Gregorius stond vast dat de priesters voor 
hun dienstwerk aan God en de Kerk goed toegerust moesten zijn. Daarom schreef hij 
voor hen de pastorale regel. Op tal van plaatsen bevat deze regel echter waardevolle 
aanwijzingen voor een deugdzaam leven voor iedereen en een schat van spirituele inzich-
ten. De twee vertalers van deze regel in het Nederlands zullen op deze avond dit werk 
van Gregorius presenteren en voor ons allen toegankelijk maken. 
De vertalers zijn: 
Dr. Bernard Hegge Priester van het bisdom Roermond, gepromoveerd aan de Romeinse 
universiteit Gregoriana. Hij is spirituaal van het Grootseminarie Rolduc, docent spirituele 
theologie en bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene. Dr. Lambert Hendriks, 
priester van het bisdom Roermond. Gepromoveerd tot doctor in de gewijde theologie aan 
de Lateraanse universiteit in Rome. Rector van het Grootseminarie Rolduc en tevens do-
cent ethiek en moraaltheologie aan dit instituut. Voor info over de komende inleidingen, 
wanneer en waar ze zullen plaatsvinden en hoe u zich kunt opgeven (er zijn nu ook loca-
ties in Venray en Maastricht), vindt u op: www.rolduc.nl/academie-rolduc. 
 



HET SACRAMENT VAN HET DOOPSEL ONTVINGEN:   
Levi van Wersch   wonende aan de Komerd 
 
Mogen hij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden.  
 
WIJ NAMEN AFSCHEID VAN: 
Ad Brugel   wonende aan de Kruisstraat (Weustenrade) 
Jos Van der Broeck  wonende aan de Prof. Eykmanlaan 
Truus Portiek-van Dosselaar wonende aan de Eikenweg 
Ans Wijnen-Scheijen  wonende in Amstenrade (Zorgc. Elvira-Leontien) 
Deli van Bree-Niesten  wonende in Amstenrade (Zorgc. Elvira-Leontien) 
 
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 

Corona maatregelen: Aan u wordt nadrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar 
te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. Derhalve 
blijft in de Grote St.-Jan nog steeds een tussenbank afgesloten. In de Kleine St.-Jan 
vragen we daarom niet vlak achter of voor iemand te gaan zitten. Bedenk dat die an-
der misschien een kwetsbaar persoon is en zich daardoor niet meer veilig voelt. Dat 
moeten we echt voorkomen. (Zie ook het voorpagina artikel van dit blad). 
Kijkt u regelmatig op onze website voor eventuele laatste ontwikkelingen. 
   

Voorafgaande aan de H. Mis in de kleine Sint-Jan vanaf 18.30 uur gelegenheid voor het Rozen-
kransgebed. Indien een voorbidder aanwezig is kan dit gebed gezamenlijk worden gebeden. 

   
Vrijdag 1 oktober. H. Teresia van 
het Kind Jezus, maagd en kerkle-
rares 
18:15 uur: uitstelling en aanbid-
ding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diaconaat, 
 
Zaterdag 2 oktober.  
HH. Engelbewaarders 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
 

 

Zondag 3 oktober. 27e zondag. 
09.30 uur H. Mis  Kleine St. Jan:  tot 
heil van de Kerk; voor: Johannes Gerits   
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, mmv 
Gem. Kerk. Zangkoor St-Jozef, tot 
heil van de Kerk; voor: ouders Zopfi-van 
den Berg; Jac Custers; Finy Offermans; 
Elly Gielen; Jo Hollanders; Joop Cardi-
naals [2e jrd], Vitorio di Maio, ouders en 
alle familieleden; Piet Nevels [jrd} en ou-
ders Nevels Pijpers; Lies Lemmens; Tom 
Limpens; Mia Janssen; Roos Pecasse. 
16:00 uur: Kleine St. Jan 
Uitstelling en aanbidding van het Al-
lerheiligste.  
 
Maandag 4 oktober.  
H. Franciscus van Assisi 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 



  
 
Dinsdag 5 oktober.  
19.00 uur H. Mis  Kleine  St. Jan, 
voor: alle die werkzaam zijn in de zorg; 
Zef Frolichs;  
 
Woensdag 6 oktober.  
H. Bruno, priester 
9.00-18.45 uur Kleine St. Jan: uitstel-
ling en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle dopelingen.  
 
Donderdag 7 oktober. Onze Lieve 
Vrouw van de Rozenkrans 
19.00 uur H. Mis  Kleine St. Jan, 
voor: alle alleenstaanden.  
 
Vrijdag 8 oktober. 
19.00 uur H. Mis  Kleine St. Jan,  
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diaconaat; fam. Maenen-Mertens. 
 
Zaterdag 9 oktober  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle eenzamen; Pastoor Jan Peters 
[jrd]. 
  
Zondag 10 oktober. 28e zondag. 
09.30 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, mmv 
Gem. Kerk. Zangkoor St.-Caecilia 
voor: Tiny Leeraert-Pappers [jrd]; Hein 
Wittenhorst [jrd]; Mia Gielkens-Lenssen; 
Antoon Gordebeke; ouders Jennes-
Haartmans [jrd] en overleden familiele-
den; Elly Gielen. 
  
Maandag 11 oktober  
H. Johannes XXIII, paus 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
  
Dinsdag 12 oktober  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken  
  

 
 
Woensdag 13 oktober  
9.00-18.45 uur Kleine St. Jan: uitstel-
ling en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
 
Donderdag 14 oktober. H. Callistus, 
paus en martelaar 
19.00 uur H. Mis  Kleine St. Jan, 
voor: alle alleenstaanden.  
 
Vrijdag 15 oktober. H. Teresia 
van Avila, maagd en kerklerares 
19.00 uur H. Mis  Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diaconaat, 
 
Zaterdag 16 oktober 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Jeanette Hermens-Boshouwers; 
Sjef Janssen [jrd]. 
  
Zondag 17 oktober. 29e zondag. 
09.30 uur H. Mis  Kleine St. Jan, 
voor:  Marleen Smit-Oehlen [verj. 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, mmv 
Dameskoor St.-Jan voor:  
Doortje Mengelers-van Nieuwenhoven; 
Elly Gielen. 
 
Maandag 18 oktober.  
H. Lucas, evangelist 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
 
Dinsdag 19 oktober.  
H. Paulus van het Kruis, priester 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
 
Woensdag 20 oktober  
9.00-18.45 uur Kleine St. Jan: uitstel-
ling en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Mw. de Jong-Dammers en le-
venden en overleden familieleden. 
 
 



Donderdag 21 oktober  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
   
Vrijdag 22 oktober.  
H. Johannes Paulus II, paus 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken  
 
Zaterdag 23 oktober  
17.30-18.30 uur Kleine St. Jan 
Biechtgelegenheid  
19.00 uur H. Mis  Kleine St. Jan,  
voor: Ad Brugel [6wkd]; Nico Quaedsac-
kers en mw. Quaerdackers-Braams; Aj 
van den Boogaard. 
 
Zondag 24 oktober. 30e zondag.  
Wereldmissiedag 
09.30 uur H. Mis  Kleine St. Jan, 
voor: Mia Jahae-Wijers. 
11.00 uur H. Mis  Grote St. Jan, mmv 
Schola, voor: Elly Gielen  
 
Maandag 25 oktober.  
Hoogfeest van geconsacreerde  
kerken waarvan de wijdingsdatum 
onbekend is. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diaconaat, 
  
Dinsdag 26 oktober  
19.00 uur   H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woensdag 27 oktober  
9.00-18.45 uur Kleine St. Jan: uitstel-
ling en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
 
Donderdag 28 oktober.  
HH. Simon en Judas, apostelen 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan , 
voor: alle vormelingen.  
 
Vrijdag 29 oktober.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: allen die werkzaam zijn in de 
zorg; Piet Peters en Theresia 
Schrijvers, zoon pastoor Jan Peters 
en Mariet Peters-Slangen. 
 
Zaterdag 30 oktober.  
19.00 uur H. Mis  Kleine St. Jan, 
voor:  Ouders Johan en Annie Bindels-
van Megen [jrd]  
 
Zondag 31 oktober. 31e zondag. 
09.30 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
11.00 uur H. Mis  Grote St. Jan, mmv 
Gem. Kerk. Zangkoor St-Jozef, 
voor: Jos Van der Broeck [6wkd]; Truus 
Portiek-van Dosselaar; [6wkd]Lenie Bis-
schops-Ritzen; Elly Gielen; Theo 
Owsianny en ouders Owsianny-Fafareh 
en ouders Zinken-Starmans. 
15:00 uur Grote St. Jan: 
Allerzielenlof met aansluitend zege-
ning van de graven op de begraaf-
plaatsen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  



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 november 2021 vóór vrijdag 22 oktober 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!


