
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Pausfranciscusgroep Hoensbroek 

Sinds 4 mei van dit jaar zijn verschillende vrijwilligers van de parochie en van de Paus-
franciscusgroep Hoensbroek in de weer om wekelijks maaltijden uit te delen namens  
Caritas 045 aan mensen in Hoensbroek die het hard nodig hebben. We zijn voorzichtig 
begonnen, maar inmiddels worden er wekelijks gemiddeld zo’n 300 maaltijden uitge-
deeld. De locatie is van de parkeerplaats bij het parochiekantoor inmiddels verschoven 
naar het pleintje voor de Grote St.-Jan. Iedere dinsdag delen we aldaar tussen 16.30 en 
18.30 uur maaltijden uit. Binnenkort (net voor Kerstmis) zullen we als Pausfranciscus-
groep wederom voedselpakketten uitdelen. We hebben hiervoor al collectes en acties on-
dernomen, zoals koffie en soep aanbieden na de heilige Mis. Daarnaast zullen we hier-
voor nog op de markt collecteren en bij de Plusmarkt. 
Dit najaar zouden wij ook acties voor kinderen houden, echter de coronamaatregels laten 
dit voorlopig niet toe. We zullen daarom nu volgend voorjaar met kinderen van de di-
verse basisscholen naar de Naamse Steen gaan om ze daar een gezonde maaltijd aan te 
bieden en het nodige te laten zien over het feit waar de producten vandaan komen en 
hoe ze worden verbouwd. Ook hopen we volgend jaar wederom in het najaar naar een 
pretpark te gaan met kinderen die normalerwijze bijna nooit ergens heen kunnen. Deze 
twee laatste beide acties worden ondersteund met geld van de Rotary Hoensbroeck.  
Ook blijven er altijd individuele hulpvragen. Nog al wat mensen kloppen letterlijk aan op 
de deur van de pastorie. Geld geven we niet, maar geen mens hoeft bijvoorbeeld zonder 
eten te zijn en dat kunnen we ze dan altijd aanbieden. 
U kunt de Stichting Pausfranciscusgroep financieel ondersteunen door een bijdrage over 
te maken. Dit kan algemeen voor alles wat wij ondernemen, maar ook specifiek voor een 
doel. Geeft u dan a.u.b. aan bij overmaking voor welk doel het geld bedoeld is. Giften 
aan deze stichting kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer:  
NL39 RBRB 0782 9937 10  t.n.v. Stichting Pausfranciscusgroep Hoensbroek. 
Dank u wel voor uw bijdrage! 
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Kerstmis wederom in coronatijd 
 
We dachten dit jaar Kerstmis te kunnen vieren zonder allerlei coronaperikelen. Helaas is 
de werkelijkheid momenteel anders. De kans is zeer groot dat er met Kerstmis beper-
kende maatregels zijn. Wat deze zijn en of er nog extra gevolgen zijn weten we op dit 
moment nog niet. In ieder geval gelden nu al een aantal extra maatregels in onze paro-
chiekerken. Anderhalve meter afstand en mondkapje dragen bij lopende bewegingen zijn 
nu verplicht. We willen u daarom vragen om de website van de parochie goed in de ga-
ten te houden of er aanvullende maatregels gaan gelden. Luister anders ook goed naar 
de mededelingen aan het einde van de heilige Missen. Vooralsnog staan er op kerstavond 
vier vieringen ingepland. De maximale capaciteit bedraagt ongeveer 180 mensen per vie-
ring, zodat de anderhalve meter gewaarborgd kan blijven.  
In ieder geval zien de mistijden er voorlopig als volgt uit met Kerstmis. Op vrijdag 24 de-
cember zal er op kerstavond allereerst om 17.30 uur een korte viering zijn voor de peu-
ters en kleuters (t/m groep 3), waarin het kerstverhaal met behulp van een mooie Power-
Pointpresentatie wordt verteld en gezamenlijk kerstliederen worden gezongen.  
Om 18.30 uur is de gezinsviering, die waarschijnlijk alleen toegankelijk is voor de com-
municanten met hun gezinnen. Deze viering zal opgeluisterd worden door Sing4Joy.  
Om 20.30 is er de vroege nachtmis met volkszang en om 22.45 uur de tweede nachtmis 
opgeluisterd door het Gemengd kerkelijk Zangkoor St. Caecilia. 
Op Eerste Kerstdag zaterdag 25 december zal er om 9.30 uur en 11.00 uur een heilige 
Mis zijn in de Grote St.- Jan. Op Tweede Kerstdag zondag 26 december is de heilige Mis 
om 10.00 uur in de Grote St.-Jan. 
 

Grote St.-Jan open met Kerstmis  
 
Met de beide kerstdagen zullen wij ook dit jaar de Grote St.-Jan 
openstellen zodat mensen de kerststal kunnen bezoeken. Te-
vens zullen we achter in de kerk koffie en thee aanbieden. Dit 
laatste idee is ontstaan vanuit het feit dat we nu bij de Grote 
St.-Jan maaltijden aanbieden aan armlastige mensen. Ook voor 
hen willen we de kerk openstellen, zodat ze even in gezelschap 
met deze dagen kunnen zijn. De Grote St.-Jan zal op beide 
kerstdagen zaterdag 25 en zondag 26 december open zijn in de 
middag tussen 14.00 en 16.00 uur. 

 
Nieuwe kerststal in Grote St.-Jan 

 
Dankzij een geweldige groep vrijwilligers is er dit jaar in de Grote St.-
Jan een nieuwe kerststal te bewonderen. Er is namelijk een geheel 
nieuwe stal gebouwd waaraan ze dit jaar hard hebben gewerkt. De stal 
zal dit jaar dus voor de eerste keer te bewonderen zijn in de Grote St.-
Jan. Zoals u in de voorgaande berichten kunt lezen is dit mogelijk voor 
en aansluitend aan de verschillende vieringen en daarnaast op Eerste 
en Tweede Kerstdag tussen 14.00 en 16.00 uur.  

 



Tarieven 2022 en oproep 
 
In 2022 zullen de tarieven voor misintenties hetzelfde blijven. Ook de tarieven voor 
rouw -en trouwdiensten zullen hetzelfde blijven (€ 475,-). De minimum kerkbijdrage 
(voor gehele vrijstelling bij een uitvaart) blijft ook gelijk (€ 115,-). 
Door de corona hebben wij als parochie opnieuw veel inkomsten misgelopen. De op-
brengst van de collecte bij reguliere vieringen en uitvaarten is ook over 2021 meer 
dan € 20.000,- minder. De inkomsten over 2020 en 2021 zijn daarom inmiddels meer 
dan € 40.000,-  minder. Met schrik kijken we uit naar de stookkosten. We hopen maar 
op een zachte winter i.v.m. de stijging van de gasprijzen. Belastingteruggave kregen 
kerken reeds als non-profit organisatie., dus op dit moment gaan we als parochie 
vanaf januari waarschijnlijk aanzienlijk meer betalen per maand. Misschien kunt u 
(wanneer het mogelijk is) over dit jaar nog een extra bijdrage geven. Hartelijk dank! 
 
 

Gezondheid Bisschop Smeets 
 
Bisschop Harrie Smeets is afgelopen 
maanden met chemokuren behandeld te-
gen de hersentumor, waaraan hij lijdt. 
Deze behandeling slaat aan, waardoor de 
groei van de tumor niet gestopt, maar wel 
afgeremd wordt. De bisschop voelt zich 
onder de gegeven omstandigheden rede-
lijk goed. Zo is hij in staat geweest om zelf 
de gebruikelijke boodschap aan de gelovi-
gen bij gelegenheid van het einde van het 
jaar te schrijven. Deze brief is met het 
Hoogfeest van Christus’ Koning in de kerk 
voorgelezen. In de brief noemt de bisschop zijn persoonlijke situatie niet, maar indirect 
refereert hij daar wel aan als hij schrijft dat het koningschap van Christus “ons leven ten 
goede kan keren, maar ons ook zwaar kan vallen”. Volgens Mgr. Smeets keren nogal wat 
mensen zich bij persoonlijke tegenslagen van God af. “Veel mensen in onze omgeving die 
iets ingrijpends ervaren, zijn geneigd om het geloof in Christus terzijde te schuiven. Geen 
Christus Koning meer, maar zelf koning.” Volgens de bisschop willen velen zelf over alles 
beslissen, tot het einde van het leven toe. Mgr. Smeets betreurt dat, omdat het koninkrijk 
van God volgens hem innerlijk aanwezig is en daardoor voor iedereen binnen handbereik, 
ongeacht ieders persoonlijke situatie. “Elke keer als iemand uit liefde handelt, is daar 
Gods rijk. Waar waarheid, schoonheid, eenheid en gerechtigheid worden gezaaid – hoe 
klein ook – daar groeit Christus’ rijk. Waar we vriendelijkheid, zachtmoedigheid, mededo-
gen, edelmoedigheid geven of ontvangen, ervaren we Christus’ koninkrijk,” aldus bis-
schop Smeets. De Bisschop heeft een niet te genezen hersentumor. Hoewel de situatie 
nog steeds fragiel is, is de bisschop erg dankbaar dat zijn bewegingsvrijheid groter is ge-
worden. Voor zover zijn situatie dat toestaat, bezoekt Mgr. Smeets elke dag de eucharis-
tieviering in de Munsterkerk in Roermond. In het weekeinde probeert hij steeds in een 
van de dekenaten bij een zondagsviering aanwezig te zijn. 



 
 

HET SACRAMENT VAN HET DOOPSEL ONTVINGEN:  
Suze Körver   wonende aan de Verl. Wilhelminastraat 
Elyah de Rooij   wonende in Heerlen 
  
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden.  
 

WIJ NAMEN AFSCHEID VAN: 
Lieneke Coen-de Bont  95 jaar, wonende in Weustenrade 
Jean Beugels   84 jaar, wonende Prof. van ‘t Hofstraat 
Frans Daemen   89 jaar, wonende Brunssum (Emmastaete) 
Toni Jacobs   89 jaar, wonende a/d Kardinaal de Jongstraat 
Maria Sturmans-Essers  101 jaar, wonende  
Rene Thielens   67 jaar, wonende in Rotterdam  
Rieki Slomp   68 jaar, wonende a/d Mettenstraat (Pius Centrum) 
 
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 het lopen door de kerk. Houdt, ook in de banken, ander-
halve meter afstand van elkaar. Draag een mondkapje bij alle lopende bewegingen. 
Ontsmet uw handen bij binnenkomst en voor het ontvangen van de communie. 
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.



Woensdag 1 december  
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 2 december  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle alleenstaanden; Math Driessen 
[verj] 
 
Vrijdag 3 december. H. Francis-
cus Xaverius, priester 
18:15 uur: uitstelling en aanbid-
ding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. 
Jan, voor: roepingen tot het priester-
schap en het diaconaat, 
 
Zaterdag 4 december  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle eenzamen; Hein Wittenhorst 
[verj]; Nico Quaedackers en mw. 
Quaedackers-Braams [jrd]; Jo Geelen; 
Willy Frijns. 
 
Zondag 5 december. 2e Advent 
09.30 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: Tot heil van de Kerk. 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv. 
Dameskoor St. Jan, voor: Tot heil van 
de Kerk; Thijs Knibbeler; fam. van Kes-
sel-Arets en overige familieleden. 
16:00 uur Kleine St. Jan: uitstelling en 
aanbidding van het Allerheiligste.  
 
Maandag 6 december.  
H. Nicolaas, bisschop 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan,  
  
Dinsdag 7 december. H. Ambro-
sius, bisschop en kerkleraar 
19.00 uur H. Mis Kleine St. 
Jan, voor: alle zieken; Sjef Frolichs. 
  
Woensdag 8 december. Onbevlekte 
ontvangenis van de heilige Maagd 

Maria. Hoogfeest. Patroonsfeest van 
het bisdom Roermond 
9.00-18.45 uur Kleine St. Jan: uitstel-
ling en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: John Maenen. 
 
Donderdag 9 december  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle alleenstaanden.  
 
Vrijdag 10 december.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. 
Jan, voor: roepingen tot het priester-
schap en het diaconaat, 
 
Zaterdag 11 december.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. 
Jan, voor: Mia Gielkens-Lenssen. 
  
Zondag 12 december. 3e Advent 
09.30 uur H. Mis Grote St. Jan. 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv. 
Caeciliakoor voor: Ouders Peerboom-
Brouwers [jrd]; Onnie van Soest-Mertens 
[jrd]; Walter Wennekes [jrd] en familie; 
Harrie Lemmens [jrd]. 
 
Maandag 13 december. H. Lucia, 
maagd en martelares 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan,  
 
Dinsdag 14 december. H. Johannes 
van het Kruis, priester en kerkleraar 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Troutje v.d. Laarschot. 
 
Woensdag 15 december  
9.00-18.45 uur Kleine St. Jan: uitstel-
ling en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan,  
 
Donderdag 16 december  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan.  
Vrijdag 17 december  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken  



Zaterdag 18 december  
19.00 uur H. Mis Kleine St. 
Jan, voor: Troutje v.d. Laarschot [1e 
jrd]; Antoon Gordebeke [verj]. 
 
Zondag 19 december. 4e Advent 
09.30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Jos Gulpen.  
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv. 
Schola, voor: ouders Kusters-Palmen. 
 
Maandag 20 december  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Sjeng Quaedackers [jrd]. 
 
Dinsdag 21 december  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
19:30 uur Boeteviering Kerstmis 
 
Woensdag 22 december  
9.00-18.45 uur Kleine St. Jan: uitstel-
ling en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan 
 
Donderdag 23 december  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan,  
 
Vrijdag 24 december. Kerstavond 
17.30 uur Grote St. Jan: Peuter en 
kleuterviering mmv. organist. 
18.30 uur H. Mis Grote St. Jan. 
gezinsviering mmv. koor Sing4Joy, 
voor: Piet Peters en Theresia Schrijvers, 
zoon pastoor Jan Peters, schoondochter 
Mariet Peters-Slangen. 
20.30 uur H. Mis Grote St. Jan met 
volkszang mmv. organist voor: Hein 
Wittenhorst; Johan van Heumen; 
Overledenen van de fam. Geraets-Klerks 
[jrd]; Jos Van der Broeck. 
22.45 uur H. Nachtmis Grote St. Jan 
mmv. Caeciliakoor, voor: ouders 
Wittenhorst-Hermes; Tonny Custers-
Sijben; Gerard Boonen en Els Boonen 
v.d. Sterre, Charles v.d. Sterre, Sophie 
en Joep Vijgen; ouders Porankiewicz-
Hermes. 

Zaterdag 25 december. Kerstmis 
9.30 uur H. Mis Grote St. Jan met 
volkszang, voor: Ouders Smit-Oehlen, 
echtpaar Wouters-Smit, Frans Oehlen en 
Elly Oehlen. 
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv. 
Dameskoor St.-Jan, voor: Johannes 
Gerits; mw. de Jong- Dammers en 
familie; Ouders Maas-Bartels, dochters 
Mia en Tiny; Lies Marcelis; Harrie Snellen 
en ouders Fieny en Antoon; Jac. Custers; 
Jacqueline Verhoeven-Vos; Jo Geelen; 
Willy Frijns; Jo Hollanders; Lou Hauben 
en achterkleinzoon Koen;Theo Owsianny, 
ouders Owsianny-Fafarek en ouders 
Zinken-Starmans; Jean Beugels; mw. 
Tekla Kuipers-Srech. 
 
Zondag 26 december. H. Familie. Je-
zus, Maria, Jozef. (Zondag onder het 
octaaf van Kerstmis.) 
10:00 uur H. Mis Grote St. Jan met 
volkszang, voor: Toni Jacobs [6-wkd]; 
Marleen Smit-Oehlen; Pierre Offermans 
[jrd] en echtgenote Clementine Offer-
mans-Bachus; Netje Smits-van Hertrooij 
[jrd]; Doortje Mengelers-van Nieuwenho-
ven [1e jrd]; Willy van Hameren; Lenie 
Bisschops-Ritzen. 
 
Maandag 27 december,  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diaconaat, ouders Melchers-Meens. 
  
Dinsdag 28 december. HH. Onnozele 
Kinderen, martelaren 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor:   
 
Woensdag 29 december. H. Thomas 
Becket, bisschop en martelaar 
9.00-18.45 uur Kleine St. Jan: uitstel-
ling en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan 
 
 



Donderdag 30 december. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
 
 
 
 

Vrijdag 31 december. H. Silvester I, 
paus. Oudjaarsavond 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv. 
Caeciliakoor. 
 

 
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 voor het blad van januari 2022 vóór vrijdag 17 december 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. 



 
 

                        
 

          
 

INTERLAND BOUWBEGELEIDING & ADVIES 
BEDANKT VOOR UW INTERESSE. 
NA 40 jaar SLUITEN WIJ ONS BEDRIJF EN 
VERKOPEN HET PAND VOOR € 299.000 kk. 

Wij bieden diverse zaken aan voor dumpprijs (deur, ramen en  
gereedschap) of soms zelfs gratis: tel. 06 51 48 32 87. 

Afscheid in huiselijke sfeer

045 - 542 99 88
www.postuitvaartzorg.nl

Afscheidskamer:
Kruisstraat 16

6411 BT  Heerlen
U kunt ook afscheid nemen in Hoensbroek!


