
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Artikel voor carnavalskrant d’r Uul 

Van ‘hiej hingk ‘t in de loch’ naar ‘es de geis d’r mer is’. 
 
Met veel enthousiasme gingen we op weg 
naar het carnavalsseizoen 2021. Het thema 
voor het nieuwe seizoen werd aan het einde 
van de optocht in 2020 bekend gemaakt: 
Hiej hingk ‘t in de loch. 
Jip, er hing wat in de lucht, maar niet wat wij 
wilden. Waar menig optochtdeelnemer al al-
lerlei ideeën had om mee aan de slag te 
gaan, daar konden die ideeën binnen blijven, 
met de nadruk op binnen. Zoveel binnen blij-
ven dat zo ongeveer de muren op ons afkwa-
men. Want er hing wat in de lucht en ver-
spreidde zich snel over de hele wereld. En het was hardnekkiger dan gedacht. In de zo-
mer de deuren weer open en daarna moesten ze weer dicht.  
Oké kan een keer gebeuren, dus volgend jaar maar weer? Helaas: het hangt nog steeds 
in de lucht en in menig keelholte tot aan de longen toe. Toch ongetwijfeld wat anders 
dan waar we aan gedacht hadden toen dit thema gelanceerd werd.  
Daarom: es de geis d’r mer is. Want zonder dat houdt alles op. Een goede geest draagt 
ons door moeilijke momenten en fases van het leven heen. En een goede geest zorgt er-
voor dat we ook achter gesloten deuren toch de moed erin houden. Carnaval dan maar 
digitaal.. het zij zo. 
Trouwens wist u waar een goede geest vanaf komt? Nou, vertel maar verder, God zelf 
geeft ons een goede geest. Ik heb wel eens tegen vormelingen gezegd: als jullie ge-
vormd zijn en de goede geest, de Heilige Geest, hebben ontvangen, wil ik dat zien. Blije 
gezichten, vriendelijkheid uitstralend, goedheid, liefde, vredevol, lankmoedigheid (klinkt 
oud: maar verdiep je maar eens in dit woord), trouw zijn, zachtmoedig en natuurlijk zelf-
beheersing. Want dit laatste schort er bij ons in deze moeilijke tijden wel eens aan. Plof-
fende gezichten naar elkaar toe tot aan ziekenhuispersoneel en huisartsen toe.  
Wat kunnen we ons tijdens dit carnavalsseizoen beter toewensen dan die geest. Die slaat 
je werkelijk altijd door alles heen. Zelfs toen de apostelen na Jezus’ dood bang achter ge-
sloten deuren bleven zorgde de Geest ervoor dat die deuren opengingen. Alle angst was 
weg, ze traden de wereld tegemoet.  
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Ik wens ons allemaal daarom die Geest toe. Dat we de moed erin houden en weten dat 
de deuren straks weer (ooit) helemaal open mogen. En als we die Geest toelaten, dan 
zullen werkelijk de genoemde vruchten ook in ons eigen leven zichtbaar zijn. Wordt het 
toch nog een mooie Vastelaovend.  
 
Pastoor William van Dijck 
 

Op weg naar verdere normalisering vieringen? 
 
Bij het maken van het parochieblad is het nog niet helemaal duidelijk of een aantal maat-
regels rondom corona versoepeld zijn of worden. Bij de uitgave van het parochieblad is 
het misschien al wel een en ander duidelijk geworden. We verwijzen daarom naar de me-
dedelingen in de kerk en naar de website van de parochie. In ieder geval hebben we de 
presentatieviering van de communicanten verplaatst naar de tweede zondag in de Veer-
tigdagentijd en wel op zaterdagavond 12 maart. Eigenlijk zou dit op zaterdag 5 februari 
plaatsvinden. Echter bij het schrijven van dit stuk hebben we nog geen zekerheid of het 
kan en daarom is het verstandiger om het maar door te schuiven. 
Luister dus goed in de kerk naar de mededelingen of ga naar de website van de paro-
chie. Inmiddels is duidelijk dat de avondklok verruimd wordt naar 22:00 uur. 
De H. Missen van maandag t/m zaterdag zullen daarom per 29 januari weer 
naar 19:00 uur gaan. (Kleine St.-Jan) 
Op het moment dat de koren weer mogen zingen, zij het waarschijnlijk met een maxi-
male samenstelling (gezien de afstand van anderhalve meter) dan zullen we dit meteen 
aan de koren communiceren. We hebben in het parochieblad nog geen koren ingepland, 
maar zullen dit aanstonds doen wanneer het weer mogelijk is. 
Al met al ziet het er naar uit dat er steeds meer ruimte komt en met een beetje geluk ko-
men we door de dominante mildere Omikron-variant zelfs uit deze crisis. Laten we dit ho-
pen en er voor bidden. 

 
Blasiuszegen 

 
Ieder jaar viert de kerk op 3 februari de gedach-
tenis van de heilige Blasius. Deze heilige kennen 
we vooral van de Blasiuszegen. Aan het eind van 
de heilige Missen op donderdag 3, zaterdag 5 en 
zondag 6 februari zal dan ook deze zegen wor-
den gegeven. De Blasiuszegen is vernoemd naar 
de heilige Blasius. Volgens de legende zou hij 
kort voor zijn marteldood een jongetje genezen 
hebben dat door een visgraat in zijn keel dreigde 
te stikken. De Blasiuszegen wordt gegeven met 
de kaarsen gekruist om de hals om aan God bescherming te vragen tegen keelziekten 
en alle andere kwaad. 
Gezien de coronamaatregels wordt de zegen weliswaar persoonlijk gegeven, maar op 
een kleine afstand (er staat een tafeltje tussen). 
 



Lourdesreizen 2022 
 
Het Huis voor de Pelgrim organiseert in 2022 wederom verschillende Lourdesreizen. Als 
de coronapandemie tenminste daarvoor voldoende ruimte laat. Voor de reizen naar Lour-
des kunt u kiezen uit een reis per vliegtuig of per bus. De vliegreizen zijn chartervluchten 
die speciaal voor ons naar Lourdes vliegen. De busreizen vinden plaats per luxe touring-
car. 
 Data 2022 

§ 7 t/m 14 februari 
§ 28 april t/m 3 mei VNB 
§ 3 t/m 8 mei NLZ/VNB 
§ 8 t/m 13 mei OLB  
§ 7 t/m 12 september OLB 
§ 12 t/m 17 september NLZ 
§ 17 t/m 22 september OLB/VNB 
§ 22 t/m 27 september VNB 

  
De prijzen voor de bedevaarten naar Lourdes zijn afhankelijk van de keuzes die u zelf 
maakt. De hoogte van de reissom hangt af van het hotel dat u kiest en de wijze van ver-
voer. Voor informatie en opgave kunt u terecht bij het Huis voor de Pelgrim. Info vindt u 
op de website www.huisvoordepelgrim.nl en contact kunt u opnemen via het telefoon-
nummer: 043 – 3215715 of per mail: info@huisvoordepelgrim.nl 
 
 

Domme ganzen? Daarom een les van de ganzen 
 
Ik kreeg ooit een mooie PowerPointpresentatie on-
der ogen over ganzen. In deze presentatie worden 
de ganzen belicht wanneer ze vliegen. Hebt u zich 
ooit afgevraagd waarom ganzen in een V-formatie 
vliegen? Zoals meestal met een gedrag van dieren, 
was er een goede reden om dat in hun instinct te 
leggen. Een vogel die met zijn vleugels wappert, 
zorgt voor een opwaartse kracht voor de vogel die 
volgt. In een V-formatie krijgt de hele groep ten-
minste 71% meer vliegbereik dan wanneer elke vogel alleen zou vliegen. Wanneer 
een gans buiten de formatie raakt voelt hij plotseling de moeizame vooruitgang en de 
weerstand van het alleen vliegen …… en voegt zich snel weer in de formatie. Net zo-
als ganzen ……. kunnen mensen die een gezamenlijke richting en gemeenschapszin 
delen sneller en gemakkelijker komen waar ze willen zijn dan zij die het alleen probe-
ren te doen. Deze presentatie geeft ons aldus een mooie les over gemeenschapszin. 
We hoeven het niet alleen te doen, maar mogen het samen doen om daar te komen 
waar we gezamenlijk willen. En daarvoor is de Kerk. We geloven niet alleen, we gelo-
ven samen en kunnen elkaar zodoende helpen in ons geloof en in het praktijk bren-
gen ervan. Mensen die denken de Kerk niet nodig te hebben, zeggen eigenlijk dat ze 
de ander niet nodig hebben. Kan ook…… maar je maakt het jezelf wel extra moeilijk. 



HET SACRAMENT VAN HET DOOPSEL ONTVINGEN:  
Haily Notten   wonende aan de Slakkenstraat 
Paulina Swelzen   wonende aan de Mgr. Feronlaan 
  
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden.  
 

WIJ NAMEN AFSCHEID VAN: 
Math Bisschops   95 jaar, wonende a/d Maria Gewandenstraat 
Kitty Salmen-Vromen  87 jaar, wonende a/h Schout Franssenplein 
Anna Merl-van Krevel  83 jaar, wonende te Amstenrade (Zorgcentrum) 
Mia de Vries-Biemans  94 jaar, wonende Brunssum (Zorgcentrum) 
Thea Thiessen-Mattheij  81 jaar, wonende a/d Akerstraat-Noord 
Eddy Moonen   80 jaar, wonende a/d Weustenraedtstraat  
Häns Jansen   87 jaar, wonende a/d Past. Schoenmakerstraat  
 
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: 

Bij het maken van het parochieblad is het nog niet helemaal duidelijk of een aantal maat-
regels rondom corona versoepeld zijn of worden. We verwijzen daarom naar de medede-
lingen in de kerk en de website van de parochie. Inmiddels is duidelijk dat de 
avondklok verruimd wordt naar 22:00 uur. De H. Missen van maandag t/m za-
terdag zullen daarom per 29 januari weer naar 19:00 uur gaan. (Kleine St.-Jan) 
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 elkaar. 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 Rozenkransgebed. Indien een voorbidder aanwezig is kan dit gebed gezamenlijk 
worden gebeden. 
 
Dinsdag 1 februari.  
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken 
 
Woensdag 2 februari. Opdracht van 
de Heer (Maria Lichtmis) 
09.00-19:00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
 

Donderdag 3 februari. H. Blasius, 
bisschop en martelaar. 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
 
Vrijdag 4 februari.  
18.15 uur Grote St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle eenzamen; mw. Agathe van 
Schijndel-Schneider [verj]. 
  



Zaterdag 5 februari. H.Agatha, 
maagd en martelares. 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
 
Zondag 6 februari. 5e zondag door 
het jaar 
09.30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
tot heil van de Kerk en de intenties van 
onze parochies. 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
tot heil van de Kerk en de intenties van 
onze parochies; Johannes Gerits [verj]; 
ouders Wevers-Paes.[jrd]. 
 
Maandag 7 februari 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle communiecantjes 
  
Dinsdag 8 februari. H. Hieronymus 
Emiliani. 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
  
Woensdag 9 februari.  
09.00-19:00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken 
 
Donderdag 10 februari. H. 
Scholastica, maagd 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle dopelingen. 
 
Vrijdag 11 februari. H. Vrouw van 
Lourdes. 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
 
Zaterdag 12 februari 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken 
  
 
 
 
 

Zondag 13 februari. 6e zondag door 
het jaar.  
09.30 uur H. Mis Grote St. Jan.  
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan,voor: 
Math Bisschops [6-wkd]; Kitty Salmen-
Vromen [6-wkd]; Agnes Wittenhorst-
Hermes [jrd]; Nelly van Tilburg-van ’t 
Hoofd [jrd]. 
 
Maandag 14 februari. HH. Cyrillus 
en Methodius, bisschoppen, 
patronen van Europa. 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan , 
voor: alle vormelingen; Henk Ghijssen; 
mw. Sturmans-Essers. 
 
Dinsdag 15 februari 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle eenzamen. 
 
Woensdag 16 februari.  
09.00-19:00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: allen die werkzaam zijn in de zorg; 
Sjef Frolichs. 
  
Donderdag 17 februari. Zeven HH. 
Stichters van de Servieten. 
19:00 uur H. Mis kleine St. Jan.  
 
Vrijdag 18 februari 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
  
Zaterdag 19 februari 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
 
Zondag 20 februari. 7e zondag door 
het jaar.  
09.30 uur H. Mis Grote St. Jan. 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Thea-Thiessen-Mattheij [6-wkd]; Troutje 
van de Laarschot; Math en Lenie 
Bisschops-Ritzen. 
 
 



Maandag 21 februari. H. Petrus 
Damiani, bisschop en kerkleraar. 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Fieny Janssen-Hamers [jrd]. 
 
Dinsdag 22 februari. Sint Petrus 
stoel. 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle die werkzaam zijn in de zorg. 
 
Woensdag 23 februari. H. 
Polycarpus, bisschop en martelaar. 
09.00-19:00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle dopelingen; Willy van 
Hameren. 
    
Donderdag  24 februari 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle allenstaande. 

Vrijdag 25 februari 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
 
Zaterdag 26 februari 
17.30-18.30 uur Kleine St. Jan 
Biechtgelegenheid 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle eenzamen. 
 
Zondag 27 februari. 8e zondag door 
het jaar. (Carnavalszondag) 
09.30 uur H. Mis Grote St. Jan. 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Henk Massy; ouders Fieny en Antoon 
Snellen en zoon Harrie Snellen [jrd]; Jo 
Hollanders; Levende en overleden leden 
van de Vriendenkring. 
 
Maandag 28 februari 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
 
 

 
 

Helaas ook dit jaar weer hetzelfde gevecht. Ben voorzichtig. 



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 maart 2022 vóór vrijdag 18 februari 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!


