
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Een nieuw jaar ….. met corona 

 
Natuurlijk wensen wij u allen een 
Zalig Nieuwjaar toe. Zeker ook 
omdat wij gezien de coronamaat-
regels lang niet iedereen dit per-
soonlijk kunnen toewensen.  
We staan immers wederom aan 
het begin van een nieuw jaar met 
de nodige onzekerheden. Waar we 
dachten dat we het ergste gehad 
hadden rond de coronapandemie, 
blijkt dit allemaal heel onzeker te 
zijn. De Omikron-variant belooft 
ons waarschijnlijk niet veel goeds 
en dit alles heeft gevolgen voor ons persoonlijke leven. Schijnbaar moeten we er mee 
leren leven dat dit virus voor lange tijd of altijd in de wereld aanwezig zal blijven. De 
Omikron-variant komt uit Zuid-Afrika, een land waar maar heel weinig mensen zijn 
gevaccineerd. Ook de huidige dominante variant kwam uit een land (India) waarvoor 
hetzelfde geldt. Een virus kan zich gemakkelijk muteren (veranderen) alwaar het vrij 
spel heeft. Een virus wil zich alleen maar muteren om zich sneller te kunnen versprei-
den en is geheel hierop gericht. Waar dit gemakkelijk gaat (ongevaccineerde gebie-
den) ontstaan steeds nieuwe besmettelijkere varianten. Pas bij een wereldwijde hoge 
vaccinatiegraad wordt dit voor een virus moeilijker en zullen we het waarschijnlijk 
meer en meer onder controle kunnen houden. Tot die tijd zullen wij er mee moeten 
leren leven en zullen bepaalde maatregels in de kerken (basismaatregels) blijven gel-
den. Hoe lang de avondklok gehandhaafd blijft? De tijd zal het leren. In ieder geval 
tot 14 januari. Daarom dat de mistijden tot 14 januari van maandag t/m zaterdag om 
9.00 uur in de morgen zijn. Daarna staat bewust in het parochieblad vermeld dat dit 
om 9.00 uur of 19.00 uur kan zijn, afhankelijk van de avondklok. Zolang de landelijke 
avondklok blijft gelden, geldt dit ook voor ons. De basismaatregels (anderhalve meter 
afstand houden, mondkapje dragen, handen ontsmetten, thuis blijven bij klachten en 
goed ventileren) zullen waarschijnlijk voor langere onbepaalde tijd blijven gelden. Dus 
houdt u zich aan deze maatregels en gaat u zeker (als u nog niet de mogelijkheid 
had) een boosterprik halen.  
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Geen nieuwjaarsreceptie en H. Mis op oudjaarsavond 
 
Inmiddels is het duidelijk geworden dat wij ook bij de aanvang van het nieuwe jaar 
geen nieuwjaarsreceptie kunnen houden. Ook de heilige Mis op oudjaarsavond zal 
i.v.m. de avondklok niet mogelijk zijn. Op vrijdag 31 december zal de heilige Mis om 
9.00 uur in de morgen zijn. Op nieuwjaarsdag echter is de heilige Mis om 11.00 uur in 
de Grote St.-Jan. In beide heilige Missen zullen wij God danken voor alle zegen die wij 
mochten ontvangen in het oude jaar en vragen we Gods zegen voor het nieuwe jaar. 

 
 

Huiszegenkaarten 
 

 

20 C  +  M  +  B 22 
 
Net zoals voorgaande jaren zijn er ook dit jaar wederom huiszegenkaarten. U ziet hier 
boven de symbolen staan die zich op deze kaart bevinden. Natuurlijk het jaartal 2022 
en daarnaast de letters C + M + B. Deze letters staan voor de namen van de drie ko-
ningen: Caspar, Melchior en Balthasar. Maar ook verwijst het naar de drie momenten 
aan het einde van de kersttijd waarop Christus geopenbaard werd als de gezondene 
Gods: Cana de bruiloft van Kana, Magi de drie wijzen, en Baptisma verwijzend naar 
de doop. Met deze 3 letters vormen zij het acrostychon: Christus mansionem benedi-
cat: Christus zegene dit huis. Traditioneel wordt de huiszegen aan parochianen uitge-
reikt op het feest van Openbaring des Heren (Driekoningen) en aan de binnenkant 
boven de ingang van elk huis opgehangen. Op de zondag dat wij dit feest vieren (2 
januari)  en de daarop volgende zondag (Doop van de Heer op 9 januari) worden 
deze kaarten uitgedeeld tegenover een kleine bijdrage van € 1,-. Daarna kunt u ze 
nog via het parochiekantoor verkrijgen tijdens de openingsuren van dinsdag t/m vrij-
dag tussen 10.00 en 12.00 uur. De opbrengst is voor de Paus Franciscusgroep. 
 
 

Ophalen van de doopschelpen 
 
Binnenkort kunnen de doopschelpen opgehaald 
worden op het feest van de doop van de Heer. Dit 
jaar vieren wij dit feest op zondag 9 januari. Alle 
gezinnen waarin het afgelopen jaar een kindje is 
gedoopt zijn door ons persoonlijk aangeschreven 
om de doopschelp op te halen.  
De kinderen zijn gedoopt in de Kleine St.-Jan met 
de doopschelp die nu achter in de Grote St.-Jan 
aan een waslijn is bevestigd.  



Aan het eind van de Hoogmis op zondag 9 januari om 11.00 uur zullen deze doop-
schelpen worden gezegend en daarna mogen ze meegenomen worden. Als ze verhin-
derd zijn kunnen zij de doopschelp nog ophalen tijdens de openingsuren van het pa-
rochiekantoor van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur. 
 

 
Zegeltje Plusmarkt t.b.v. voedselpakketten 

 
Ook dit jaar kunt u net als vorig jaar de zegel-
tjes die u ontvangt bij de Plusmarkt inleveren 
t.b.v. van extra voedselpakketten die de Paus-
franciscusgroep zal uitdelen. U kunt ze gewoon 
in een enveloppe doen en in de brievenbus de-
poneren van de pastorie (Hoofdstraat 83). De 
zegeltjes kunnen gespaard worden tot 19 fe-
bruari en wij kunnen pakketten afhalen met 
een volle spaarkaart tot 26 februari. Alvast dank. 
 
 

Kerkbijdrage 
 
Het financieel jaar van 2020 sloten we af met verlies en ook dit jaar is het niet beter. De 
coronabeperkingen hebben ervoor gezorgd dat we in twee jaar tijd zo’n 40 a 50 duizend 
euro minder inkomsten hadden. En daarom onderstaande: 
Wist u dat… 
- uw parochie financieel geheel afhankelijk is van uw giften?  
- uw priester, dirigenten en organisten uit deze bijdragen betaald moeten worden? 
- het pastorale team allerlei pastorale diensten en hulpverlening kan blijven geven?  
- de gasmeter in de kerk 100 keer zo hard loopt als bij u thuis?  
- de kerk heel veel vrijwilligers heeft die we af en toe graag trakteren?  
- uw parochie een ANBI is en uw giften aftrekbaar zijn van de belasting?  
- u uw erfenis belastingvrij aan de parochie kunt nalaten?  
- dat wij restauratiewerkzaamheden aan de beide kerken kunnen blijven doen? 
- parochiële vrijwilligers zich kunnen blijven inzetten voor de minderbedeelden in onze     
  parochie.   
- dit een verantwoordelijkheid is van ons allemaal?  
- het richtbedrag voor Kerkbijdrage een kleine € 10 per maand bedraagt (€ 115 per   
   jaar)?  
- betalen van kerkbijdrage recht geeft op korting bij huwelijk of uitvaart? 
We danken iedereen die het afgelopen jaar mee heeft gedaan met de kerkbijdrage en 
doen natuurlijk op u wederom een beroep in het nieuwe jaar. En voor degenen die nog 
niet meedoen: overweegt u bovenstaande punten eens om toch mee te gaan doen. 
Uw kerkbijdrage kunt u o.v.v. uw naam en adres overmaken op: 
IBAN: NL31 RABO 0122 4009 84 t.n.v. RK Parochie H. Johannes Evangelist. 
Dank! 
 



 
 

WIJ NAMEN AFSCHEID VAN: 
Rene Coenen   68 jaar, wonende in zorgcentrum Tobias, Heerlen 
 

Mogen hij rusten in de vrede van de verrezen Heer en mogen zijn nabestaanden 
kracht en sterkte ontvangen om dit verdriet te kunnen dragen.  
 

 

H. Missen 
Corona maatregelen: 

Kort voor het moment dat dit parochieblaadje naar de drukker is ge-
stuurd, hebben onze bisschoppen aanvullende maatregelen naar aanlei-
ding van de nieuwe volledige Lock-down vastgesteld. 
Deze houden in dat de bestaande maatregelen blijven bestaan (geen vie-
ringen na 17:00 uur) met de aanvulling dat per viering slechts 50 mensen 
aanwezig mogen zijn. Houdt u daar a.u.b. rekening mee. Verder blijven 
uiteraard de basismaatregelen bestaan waarin 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, anderhalve meter afstand van el-
kaar. Draag een mondkapje bij alle lopende bewegingen. Ontsmet uw 
handen bij binnenkomst en voor het ontvangen van de communie. 

 

Een half uur voorafgaande aan de H. Mis in de kleine Sint-Jan is er gelegenheid voor het Rozen-
kransgebed. Indien een voorbidder aanwezig is kan dit gebed gezamenlijk worden gebeden. 
 
Zaterdag 1 januari.  
H. Maria, Moeder van God. 
Wereldvredesdag. 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: Mia Jehae-Wijers. 
 
 
 

Zondag 2 januari. Openbaring 
des Heren. 
09:30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
tot heil van de kerk; Hub Hoens en Mia 
Hoens-Houtbeckers [jrd] 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
tot heil van de kerk; Maria Sturmans-
Essers [6wkd]; Sjef Frolichs [jrd]; Jac 
Custers [jrd] 



Maandag 3 januari 
Heilige naam van Jezus. 
09:00 uur H. Mis Kleine St. Jan,  
 
Dinsdag 4 januari.  
09:00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
 
Woensdag 5 januari 
H. Karel Houben van Sint Andries, 
priester 
09:00 uur H .Mis Kleine St. Jan. 
09:30-17:00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h 
Allerheiligste. 
 
Donderdag 6 januari 
09:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Jean Beugels 
  
Vrijdag 7 januari 
09:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle die werkzaam zijn in de zorg. 
  
Zaterdag 8 januari 
09:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Wies Joosten; Nico Quaedackers 
[jrd] en mw. Quaedackers-Braams 
 
Zondag 9 januari. Doop van de Heer 
09:30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
tot heil van de kerk 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
tot heil van de kerk; Frans Reul en Agnes 
Reul-Houben; 
 
Maandag 10 januari 
09:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diakonaat: 
 
Dinsdag 11 januari 
09:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle eenzamen. 
  
 
 
 

Woensdag 12 januari 
09:00 uur H .Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken 
09:30-17:00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h 
Allerheiligste. 
 
Donderdag 13 januari 
09:00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
 
Vrijdag 14 januari. H. Arnold 
Janssen, priester 
09:00 uur H. Mis Kleine St. Jan 
  
Zaterdag 15 januari 
H. Arnold Janssen, pr. 
09:00/19:00 uur *) H. Mis Kleine St. 
Jan, voor: Theo Hensen en Ilse Hensen-
ten Vaarwerk [jrd]. 
  
Zondag 16 januari 2de zondag door 
het jaar 
09:30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor:  
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Hubert Hoenen [6-wkd]. 
  
Maandag 17 januari 
H. Antonius Abt. 
09:00/19:00 uur *) H.Mis Kleine St. 
Jan,, voor: roepingen tot het 
priesterschap en het diakonaat. 
  
Dinsdag 18 januari 
09:00/19:00 uur *) H. Mis Kleine St. 
Jan, voor: alle eenzamen. 
 
Woensdag 19 januari 
09:00/19:00 uur *) H .Mis Kleine St. 
Jan. 
09:30/09:00 -17:00/18:30 uur *) 
Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h 
Allerheiligste. 
 
 
 



Donderdag 20 januari 
H. Fabianus, paus en martelaar. 
09:00/19:00 uur *) H. Mis Kleine St. 
Jan, voor: Els de Groot-Peulen. 
 
Vrijdag 21 januari 
H. Agnes, maagd en martelares 
09:00/19:00 uur *) H. Mis Kleine 
St. Jan, voor: allen die werkzaam 
zijn in de zorg.  
 
Zaterdag 22 januari 
09:00/19:00 uur *) H. Mis Kleine St. 
Jan, voor: Mia Jehae-Wijers  
 
Zondag 23 januari. 3de zondag door 
het jaar 
09:30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Ans Wijnen-Scheijen.  
 
Maandag 24 januari. Bekering van 
de H. Paulus 
09:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor:  
 
Dinsdag 25 januari.  
Bekering van de H. apostel Paulus 
09:00/19:00 uur *) H. Mis Kl St. Jan 
 
Woensdag 26 januari 
HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen                                                                                                
09:00/19:00 uur *)  
H .Mis Kleine St. Jan, voor:  
09:30/09:00 -17:00/18:30 uur *) 
Kleine St. Jan:  
uitstelling/aanbidding v/h 
Allerheiligste. 

Donderdag 27 januari. 
H. Angela de Merici, maagd  
09:00/19:00 uur *) H. Mis Kleine St. 
Jan, voor: alle die werkzaam zijn in de 
zorg. 
 
Vrijdag 28 januari 
H. Thomas van Aquino, priester en 
kerkleraar  
09:00/19:00 uur *) H. Mis Kleine St. 
Jan 
 
Zaterdag 29 januari 
09:00/19:00 uur *) H. Mis Kleine St. 
Jan 
 
Zondag 30 januari. 4de zondag door 
het jaar 
09:30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor:  
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
René Coenen [6wkd]; Johan van 
Heumen [1e-jrd]; Annie van Pol-Creusen; 
Jacqueline Verhoeven-Vos; Antoon 
Gordebeke; Jo Hollanders. 
 
Maandag 31 januari.  
H. Johannes (Don) Bosco, priester 
09:00/19:00 uur *) H. Mis Kleine 
St. Jan 
 
 

 

*) tijden afhankelijk van wijzigingen in januari 2022. 
Volg de berichtgeving op de website: parochiehoensbroek.nl 
 
 
 
 

 



H. COMMUNIE THUIS 
Voor zieken en ouderen die niet in staat zijn naar de kerk te komen bestaat de  
mogelijkheid om thuis de H. Communie te ontvangen. Iedere eerste vrijdag van de 
maand wordt u dan bezocht door de pastoor of een van de diakens. Wilt u graag op 
die wijze thuis de H. Communie ontvangen dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij 
het secretariaat Hoofdstraat 85, tel. 045-521 25 18.  
  
Let Op ! Kopij voor het blad van februari 2022 vóór vrijdag 21 januari aanleveren!  
 

COLOFON 
 
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!


