
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De populariteit van de heilige Martinus 

 
Sommige heiligen spreken meer tot de 
verbeelding dan anderen en genieten 
een grotere populariteit. Zo ook de hei-
lige Martinus, die wij ook kennen onder 
de naam Sint Maarten. Waarom is deze 
heilige zo populair geworden en kennen 
wij net als bij de heilige Nicolaas (Sinter-
klaas) een kinderfeest op zijn feestdag 
11 november? 
Martinus van Tours (316 – 397) was bis-
schop van Tours en één van de grond-
leggers van het christendom in het 
noordwesten van Europa. Tegenwoordig is hij beschermheilige van zowel Utrecht als 
Groningen en zijn vele kerken aan hem gewijd, ook in ons eigen bisdom. De heilige 
Martinus groeide op in een Europa, alwaar zojuist het Romeinse Rijk tot een einde 
was gekomen. Dit betekende dat vele adellijke Romeinse families in plaats van we-
reldlijke macht, een geestelijke macht ambieerde, immers het christendom was toon-
aangevend geworden. Martinus ging reeds op jonge leeftijd bij het leger en wij ken-
nen het verhaal dat hij als soldaat de helft van zijn mantel geeft aan een bedelaar bij 
de stadspoort van Amiens. De nacht daaropvolgend ziet hij volgens de overlevering in 
een droom Jezus in deze man. Martinus verlaat daarop het leger, laat zich dopen en 
krijgt het geestelijk ambt van duivel uitdrijver. Door het volk werd hij vervolgens ge-
kozen tot bisschop van Tours, tegen de wil in van vele bisschoppen in de omgeving. 
Omdat het in een tijd was dat vele heidenen zich nog moesten bekeren, werden er 
vaak vele wonderen beschreven, om zo de heidenen tot bekering te brengen. Marti-
nus was hierop geen uitzondering en er ontstonden vele verhalen over wonderen die 
hij verrichte. Zo werd Martinus steeds populairder onder de mensen. Dat Martinus 
steeds populairder werd had ook te maken met het feit dat hij de eerste was aan wie 
zoveel wonderen werden toegeschreven aan iemand die ten noorden van de Alpen 
woonde. Na zijn dood kwam al snel de verering op gang. Echter Martinus was niet als 
martelaar gestorven, wat in die tijd eigenlijk nodig was om heilige verklaard te wor-
den. Om deze reden ontstonden geschriften waarin stond dat wanneer Martinus de 
kans had gekregen hij zeker als martelaar gestorven was.  
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Al heel snel kwam er een run op de relieken van de heilige Martinus. Iedereen wilde 
wel een reliek hebben van deze grote wonderdoener.  Zowel Tours als Poitiers claim-
den het lichaam van Sint Maarten. Tours omdat hij er natuurlijk bisschop was ge-
weest, Poitiers omdat hij daar zijn geestelijke loopbaan was gestart en er een klooster 
had gesticht. Afgevaardigden van beide steden gingen om het lichaam van Sint Maar-
ten zitten om te bespreken wat te doen. In dit geval droeg Sint Maarten zelf de oplos-
sing aan door een wonder te laten geschieden. Dit wonder behelsde dat de hele af-
vaardiging uit Poitiers in slaap viel bij zijn lichaam. Hiermee gaf Sint Maarten duidelijk 
aan dat hij niet naar Poitiers wilde, maar naar Tours. De afvaardiging uit Tours wierp 
het lichaam van de heilige uit een raam en nam hem vervolgens per boot mee naar 
de stad. Een wonder. Of gewoon een ordinaire diefstal die mogelijk was door de con-
current een slaapmiddel toe te dienen? We weten het niet. In ieder geval zijn de relie-
ken inmiddels over heel Europa verspreid. We kennen de kinderliedjes, Sint Maartens-
vuren, lampionnentochten en het langs de deuren gaan voor snoepgoed. Om reden 
van zijn populariteit verbonden aan een kinderfeest, beginnen ook wij ieder jaar de 
voorbereiding van de communicanten met een Sint Maartensviering. 

 
Eerste gezinsvieringen van het nieuwe schooljaar 

 
Op 11 november viert de Kerk het feest van de H. Martinus. Op vrijdag 12 november 
zullen we daarom in de Grote St.- Jan om 18.30 de eerste gezinsviering van het 
nieuwe schooljaar houden, alwaar met name de kinderen die dit schooljaar de Eerste 
heilige Communie mogen ontvangen uitgenodigd zijn. We zullen op deze avond in een 
korte gebedsdienst (geen heilige Mis) vooral stilstaan bij het leven van de heilige Mar-
tinus. Aansluitend aan de gebedsdienst zal er een Sint Maartensstoet zijn met lampi-
onnen waarbij we de mensen in het Piuszorgcentrum kort zullen bezoeken. De stoet 
zal eindigen op de parkeerplaats van het parochiekantoor De Polder, alwaar de scou-
ting een Sint-Maartensvuur gemaakt heeft en waar een beker warme chocolademelk 
met speculaas op alle deelnemers wacht. De heilige Mis zal op deze dag worden ver-
plaatst naar de ochtenduren om 9.00 uur in de Kleine St.- Jan. 
Op zaterdag 27 november zal op de eerste Advents dag om 19.00 uur in de Grote St.-
Jan de tweede gezinsviering plaatsvinden. Dit maal is het een heilige Mis en zullen de 
kinderen van tevoren een adventskrans maken die in deze viering gezegend wordt. 
 

Op weg naar een synodale Kerk 
 

“Jezus keek niet op zijn horloge, maar maakte tijd om mensen te ontmoeten en naar ze 
te luisteren. Ook wij worden opgeroepen om ‘experts van de ontmoeting’ te worden.” Dat 
zei paus Franciscus op zondag 9 oktober in Rome tijdens de openingsviering van het sy-
nodale proces, dat door hem in gang is gezet. De paus heeft gelovigen over de hele we-
reld uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van de Kerk. Dit moet over twee 
jaar leiden tot een nieuwe bisschoppensynode in Rome. Alle bisdommen zijn uitgenodigd 
mee te werken aan het voortraject. Volgens de paus gaat het daarbij niet om het organi-
seren van bijeenkomsten of het bediscussiëren van theoretische vraagstukken, maar om 
de tijd te nemen om God en medemensen te ontmoeten en proberen te ontdekken wat 
de Heilige Geest ons in die ontmoetingen duidelijk wil maken. 



De kernwoorden voor deze synodale weg 
zijn volgens paus Franciscus: ontmoeten, 
luisteren en onderscheiden. In zijn preek 
tijdens de openingsviering ging de paus op 
alle drie de thema’s in. Hij riep iedereen op 
om vooral “met het hart te horen en niet 
alleen met de oren”. Ook noemde de paus 
het belangrijk om te luisteren naar wat er 
buiten de Kerk in de wereld wordt gezegd. 
De synodale weg is volgens Franciscus 
“geen kerkelijke overeenkomst, geen stu-
diedag of politiek congres en ook geen par-
lement, maar een helingsproces onder lei-
ding van de Heilige Geest.” 
Om dit proces in gang te zetten heeft de Nederlandse bisschoppenconferentie een hand-
reiking voor de besprekingen in het kader van de synode 2023 naar de bisdommen ge-
stuurd. Deze kan als uitgangspunt dienen voor gesprekken over het thema van de sy-
node: ‘Voor een synodale kerk: communio, participatio en missio’. 
Rode draad daarin vormen de trefwoorden uit het thema voor deze synode, communio, 
participatio en missio (gemeenschap, participatie, zending). Het Vaticaan heeft tien kern-
thema’s geformuleerd, waaruit de bisdommen kunnen kiezen om in de voorbereidende 
fase over te spreken. 
De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft er daarvan drie uitgekozen, die in ieder ge-
val in alle bisdommen aan de orde zouden moeten komen. Dit zijn de thema’s ‘Vie-
ren’,  ‘Medeverantwoordelijk voor missie’ en ‘Dialoog in Kerk en samenleving’. De keuze 
voor deze drie thema’s is mede ingegeven door de zorg van de Nederlandse bisschoppen 
over de kwetsbaarheid van de Kerk en het christendom in ons land en in de westerse sa-
menleving én door de hoop dat het christendom en de Kerk in onze streken toekomst en 
voortgang zal kennen. De bisschoppen herkennen in deze drie thema’s bovendien de tref-
woorden: communio, participatio en missio. Bij elk van deze thema’s is een aantal vragen 
beschikbaar om over door te spreken. 
Ieder bisdom kan naar eigen keuze gremia, raden, groepen, individuen enzovoort bij de 
bespreking betrekken en ook over één of meer van de andere kernthema’s kan desge-
wenst worden gesproken. Alle inbreng wordt vervolgens verwerkt in een document per 
bisdom dat door de Nederlandse Bisschoppenconferentie wordt verwerkt in een nationaal 
document dat door wordt geleid naar het secretariaat van Bisschoppensynode in Rome. 
 
 

Acties voor voedselpakketten 
 
De Pausfranciscusgroep Hoensbroek zal vanaf het begin van de Advent diverse acties 
houden om geld in te zamelen voor voedselpakketten die wij met Kerstmis willen uitde-
len. Wanneer welke actie is zullen we publiceren op de website van de parochie. Geld kan 
altijd voor dit doel overgemaakt worden op de rekening van deze stichting (zie colofon op 
blz. 7 in dit parochieblad). 
 
 



Jubileummis Caeciliakoor Hoensbroek 
 

Zondag 21 november om 11:00 uur, op het Hoogfeest van Christus Koning van het 
Heelal, zal ter gelegenheid van het (uitgestelde) 50 jarig dirigentschap van dirigent 
Rob Deckers een H. Mis worden opgeluisterd door het  
Caeciliakoor met projectzangers en de Harmonie St.Caecilia.  
Tevens wordt door beide verenigingen ook het jaarlijkse Caeciliafeest gevierd.  
De Missa Brevis van Jacob de Haan wordt gezongen, aangevuld met liederen door het 
Caeciliakoor en muziekstukken door Harmonie St.Caecilia. 
Naast Rob Deckers zijn er nog een aantal jubilarissen: 
Van 2020: Els Ermers en Ed Coenen (organist): 12 ½ jaar Caeciliakoor; Monique Es-
sers: 25 jaar Caeciliakoor; Rebekka Hagedoorn: 25 jaar Gregoriusvereniging; 
Rob Deckers: 50 jaar (dirigent) Gregoriusvereniging. 
Van 2021: Marianne Deckers-Bisschops: 60 jaar Gregoriusvereniging; 
Thea Offermans: 40 jaar Caeciliakoor + Gregoriusvereniging; Yvonne Robroek: 25 
jaar Gregoriusvereniging; Roel vd.Wal: 12 ½ jaar Caeciliakoor. 
 
 

HET SACRAMENT VAN HET DOOPSEL ONTVINGEN:  
Zara Fijten    wonende aan de Julianastraat 
Deacon Wolffs    wonende aan de Pannenberg 
Hanna Ruhs    wonende in Moerkapelle 
  
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden.  
 

WIJ NAMEN AFSCHEID VAN: 
Riet Jennekens-van Broeckhuijsen  95 jaar, wonende in Brunssum  
Els de Groot-Peulen   84 jaar, wonende a/d Montfortstraat 
Elly Bindels-van Maris   89 jaar, wonende a/d Ridder Hoenstraat 
Marie Vermeulen-Starreveld  89 jaar, wonende a/d Deken Lendersstraat 
Mimi Bisschops-Leistra   101 jaar, wonende in Heerlen 
 
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 gevraagd om rekening met elkaar te houden bij 
het kiezen van een plaats en bij het lopen door de kerk. Daarom blijft in de Grote St.-
Jan nog steeds een tussenbank afgesloten. In de Kleine St.-Jan vragen we niet vlak 
achter of voor iemand te gaan zitten. Bedenk dat die ander misschien een kwetsbaar 
persoon is en zich daardoor niet meer veilig voelt. Dat moeten we echt voorkomen. 
Kijkt u regelmatig op onze website voor eventuele laatste ontwikkelingen. 
Eventuele aangescherpte maatregelen kunnen voor wijzigingen zorgen.   

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. 
   



Maandag 1 november.  Allerheiligen. 
Hoogfeest.  
19.00 uur H. Mis Grote St.-Jan, mmv 
Caeciliakoor voor: Willy van Hameren; 
Willie Frijns; Wies Joosten; Ouders Smit-
Oehlen, echtpaarWouters-Smit, Frans 
Oehlen en Elly Oehlen; Hanneke en Corry 
Peters; Ouders Kusters-Palmen; Echtpaar 
Vrancken-Smeets; Cora van Velzen [jrd]; 
Johannes Gerits; mw. de Jong Dammers 
en levenden en overleden familieleden. 
 
Dinsdag 2 november. Allerzielen. 
Gedachtenis alle overl. gelovigen.   
19.00 uur Requiem Mis Grote St.-
Jan, mmv dameskoren St.-Jan en 
Mariarade voor: Jos Van der Broeck; 
Mia Gielkens-Lenssen; ouders Maas-Bar-
tels en dochters Mia en Finy; Toos van 
den Brand-Mikelj, Gregor van den Brand, 
Frans van den Brand; ouders Melchers-
Meens [verj]; Ismar en Rafaël Verschu-
ren, Paul en Ernestine Richardson-Bryan. 
 
Woensdag 3 november. H. Huber-
tus, bisschop. 
9.00-18.00 uur Kleine St.-Jan:  
uitstelling/aanbidding Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St.-Jan, 
voor: fam. Bisschops-Haagmans.  
 
Donderdag 4 november. H. Carolus 
Borromeüs, bisschop 
19.00 uur H. Mis Kleine St.-Jan. 
 
Vrijdag 5 november  
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 6 november. 
19.00 uur H. Mis Kleine St.-Jan, 
voor: alle eenzamen; Piet, Riek en Bertie 
Roosenboom; Sjef Frolichs [verj] 

Zondag 7 november. H. Willibrord, 
Bisschop, verkondiger van ons ge-
loof, patroon van de Nederlandse 
Kerkprovincie. Hoogfeest. 
09.30 uur H. Mis Kleine St.-
Jan, voor: Tot heil van de Kerk; Emmy 
Koolen-Vroomen. 
11:00 uur H. Mis Grote St.-Jan, mmv 
Caeciliakoor voor: Tot heil van de 
Kerk; Lenie van der Moolen-Peters [9e 
jrd]; Jac Custers; Theo Owsianny [10e 
jrd]; Familie van Melick. 
16:00 uur Kleine St.-Jan: uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste.  
 
Maandag 8 november 
19:00 uur H. Mis Kleine St.-Jan. 
  
Dinsdag 9 november. Kerkwij-
ding van de Basiliek van St.-Jan 
van Lateranen. Feest. 
19.00 uur H. Mis Kleine St.-
Jan, voor: alle zieken  
 
Woensdag 10 november. H. Leo de 
Grote, paus en kerkleraar 
9.00-18.00 uur Kleine St.-Jan: uit-
stelling/aanbidding Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St.-Jan. 
 
Donderdag 11 november. H. Marti-
nus (van Tours), bisschop 
19.00 uur H. Mis Kleine St.-Jan, 
voor: alle alleenstaanden.  
 
Vrijdag 12 november. H. Josefat, 
bisschop en martelaar 
09.00 uur H. Mis Kleine St.-
Jan, voor: roepingen tot het priester-
schap en het diaconaat, 
18:30 uur Grote St.-Jan: St. 
Maartenviering (geen H. Mis). Ge-
zinsviering. 
 
 
 
 



Zaterdag 13 november 
19.00 uur H. Mis Kleine St.-Jan. 
  
Zondag 14 november.  
33e zondag door het jaar  
09.30 uur H. Mis Kleine St.-
Jan, voor: Marleen Smit-Oehlen. 
11:00 uur H. Mis Grote St.-Jan, mmv 
dameskoor Mariarade voor: mw. Vis-
sers-vd Laarschot [5e jrd]. 
 
Maandag 15 november. 
19.00 uur H. Mis Kleine St.-Jan. 
 
Dinsdag 16 november. H. Gertrudis, 
maagd. 
19.00 uur H. Mis Kleine St.-Jan, 
voor: Brian Rossen. 
 
Woensdag 17 november. H. Elisa-
beth van Hongarije 
9.00-18.00 uur Kleine St.-Jan: uit-
stelling/aanbidding Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St.-Jan.  
 
Donderdag 18 november. Kerkwij-
ding van de basilieken van de hei-
lige apostelen Petrus en Paulus. 
19.00 uur H. Mis Kleine St.-Jan. 
   
Vrijdag 19 november  
19.00 uur H. Mis Kleine St.-Jan,  
 
Zaterdag 20 november  
19.00 uur H. Mis Kleine St.-
Jan, voor: Elly Bindels-Maris [6wkd]; Jo 
Geelen; Aj van den Boogaard. 
 
Zondag 21 november. Christus Ko-
ning van het heelal. Hoogfeest 
09.30 uur H. Mis Kleine St.-Jan. 
11:00 uur H. Mis Grote St.-Jan, mmv 
Caeciliakoor en Harmonie St.-Caeci-
lia. voor: Johannes Gerits; Ans Wijnen-
Scheijen; leden en overl. leden v/h Gem. 
Kerkelijk Zangkoor St.-Caecilia; leden en 
overl. leden v/d Harmonie St.-Caecilia 

Maandag 22 november. H. Cecilia, 
maagd en martelares 
19.00 uur H. Mis Kleine St.-Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diaconaat. 
 
Dinsdag 23 november. H. Colom-
banus, abt. 
19.00 uur H. Mis Kleine St.-Jan, 
voor: alle zieken  
 
Woensdag 24 november. HH. An-
dreas Dūng Lac, priester en gezel-
len, martelaren van Vietnam 
9.00-18.00 uur Kleine St.-Jan: uit-
stelling/aanbidding Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St.-Jan, 
voor: Emmy Koolen-Vroomen; Katha-
rina Heinen. 
 
Donderdag 25 november.  
19.00 uur H. Mis Kleine St.-Jan, 
voor: alle vormelingen.  
 
Vrijdag 26 november  
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 27 november  
17.30-18.30 uur Kleine St.-Jan 
Biechtgelegenheid  
19.00 uur Gezinsmis b.g.v. het begin 
van de advent. Grote St.-Jan, voor: 
ouders Hubert en Maria Kusters-Palmen, 
dochters Mia, Annie en Mien [jrd] en de 
levenden van de familie; Jo Geelen; Mia 
Jehae-Wijers.  
 
Zondag 28 november.  
1e Adventszondag 
09.30 uur H. Mis Kleine St.-Jan. 
11:00 uur H. Mis Grote St.-Jan, mmv 
St.-Jozefkoor voor: Henk Massy. 
 



Maandag 29 november  
19.00 uur H. Mis Kleine St.-Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diaconaat; Gusta Cörvers-Schoute-
ten. 

Dinsdag 30 november. H. Andreas, 
apostel 
19.00 uur H. Mis Kleine St.-Jan. 

 
MEDEDELINGEN VAN ALGEMENE AARD 

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 december 2021 vóór dinsdag 23 november 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!


