
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Vasten?! 

 
Is vasten wel nodig. Is het niet iets van vroeger? 
Heeft het nut, los van het feit dat we weer wat 
overtollige grammetjes kwijt raken. Natuurlijk is 
het vasten vanuit geloofsovertuiging geen doel 
op zich, maar een middel tot geestelijke onthou-
ding om ons, samen met gebed en het geven 
van aalmoezen, in de juiste houding te brengen 
tegenover God en de mensen. Niet voor niets 
zien we daarom het vasten terug bij alle grote 
wereldgodsdiensten. Vasten is bidden met li-
chaam en ziel. Vasten toont ons dat lichaam en ziel een eenheid zijn. Wie vast creëert 
in zich ruimte. En door ons in gebed te richten tot God, kan Hij deze ruimte vullen. 
Door het vasten beseffen we dat wij volledig zijn aangewezen op God in ons leven. 
Het vasten is in zekere zin de kreet van het lichaam tot God, een kreet uit de diepte 
van onze onmacht en ons gekwetst en onvervuld zijn. Wij geven dit geheel aan God, 
zodat Hij ons tot in het diepst van ons wezen kan genezen. Daarnaast zijn we vanuit 
het vasten en het gebed veel beter in staat om barmhartig te zijn tegenover de 
naaste. De werken van barmhartigheid, van naastenliefde, rusten als het ware op de 
twee pilaren van gebed en vasten. Het gebed en vasten stellen ons immers open voor 
God. En vanuit de liefde die wij van Hem ontvangen zijn wij in staat om deze liefde 
aan de naaste door te geven. Daarnaast maakt het vasten ons ook solidair met al de-
genen die in armoede leven. We kunnen ons veel beter inleven in hun situatie. Wat 
het vasten kan betekenen wordt op een prachtige manier duidelijk door een citaat van 
de heilige Augustinus: ‘Eet met mate, om zonder maat lief te hebben.’ 

 
Verdere versoepelingen 

 
De Rooms-katholieke Kerk kondigde verdere versoepelingen aan van de coronamaatrege-
len aan die in zouden gaan op vrijdag 25 februari. Vanaf die datum zijn in heel Nederland 
de anderhalve meter afstand en het mondkapje niet meer verplicht en de bisschoppen 
hebben besloten dat met ingang van 25 februari ook te laten gelden voor de R.-k. Kerk. 
Ook in onze kerken zullen wij dit uiteraard toepassen. Wel zullen we in maart wat betreft 
de heilige Missen op de zondagen om 9.30 uur deze nog handhaven in de grote St.-Jan, 
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We vragen wij u ook om rekening te houden met elkaar. Er zijn mensen die nog wel een 
gepaste afstand in acht willen houden (omdat ze bijvoorbeeld kwetsbaar zijn). En uiter-
aard bent u vrij om een mondkapje te dragen als u zich persoonlijk zo beter wilt bescher-
men. Bij het samenstellen van dit parochieblad moeten de bisschoppen nog samenkomen 
om alles te bespreken. We zullen in de kerk en via de website aankondigen of er nog 
meer versoepelingen komen, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om de Communie weer 
op de tong te ontvangen. 
 

Huispaaskaarsen 
 
In de Grote en Kleine St.-Jan liggen er vanaf het carna-
valsweekeinde 26/27 februari intekenlijsten om een 
huispaaskaars te bestellen (t/m zondag 17 maart).  
De kaarsen verwijzen naar Jezus die alle duisternis ver-
dreven heeft en zelfs de duisternis van de dood heeft 
overwonnen. In de Paaswake op zaterdag 16 april zul-
len deze kaarsen gezegend worden en kunnen ze na 
deze viering meegenomen worden. Als u niet aanwezig 
bent kunt u de dagen erna de kaarsen ophalen na af-
loop van de heilige Missen op Eerste – of Tweede Paas-
dag. Daarna kunnen ze nog opgehaald worden in de 
betreffende kerk waar u deze besteld hebt. Heeft u ze 
in de Kleine St.-Jan besteld, dan kunnen ze na Pasen alleen daar opgehaald worden en 
heeft u ze in de Grote St.-Jan besteld dan uiteraard alleen daar. We vragen voor model I 
€ 14,00, voor model II € 16,00 en  voor model III € 20,-. Bij de bestelling in de kerk vra-
gen wij u meteen om de betaling te voldoen. 

 
Vastenactie 2022 

 
Ieder jaar steunt de Vastenactie projecten die direct of indirect te maken hebben met 
landrechten. Zo konden in 2020 22.000 indianen, kleine boeren en andere mensen steu-
nen bij hun strijd voor landrechten. In 2022 zet de Vastenactie drie landrechten projecten 
extra in de schijnwerpers. 
In Guatemala worden drie Maya-gemeenschappen gesteund die opkomen voor hun 
rechten. In de voor de gemeenschappen belangrijke rivier worden waterkrachtcentrales 
gebouwd. Dat betekent dat de toegang tot water beperkt wordt en kostbare landbouw-
grond verdwijnt. De dorpen worden gesteund bij het opbouwen van duurzaam waterma-
nagement. De mensen leren wat hun rechten zijn en hoe ze die kunnen verdedigen. Drie 
leiders die dreigen gevangenisstraf te krijgen vanwege hun verweer tegen de landontei-
geningen, krijgen juridische bijstand.  
In Libanon leven 884.000 Syrische vluchtelingen. Ze hebben geen eigen plek om te wo-
nen in hun nieuwe land. Bijna 90% van hen leeft op de armoedegrens. In de kampen is 
het leven hard en zwaar. Er is onvoldoende eten, slechte huisvesting, geen school voor 
de kinderen en geen werk voor de volwassenen. Via de Vastenactie worden 250 gezinnen 
in tentenkampen in de Bekaa-vallei bij het opbouwen van een beter, menswaardig be-
staan gesteund. 



De kleine boeren in het noordoosten van het 
land Brazilië staan voor verschillende uitdagingen. Er 
is een groep die voldoende voedsel produceert, maar 
die zijn producten nauwelijks kan verkopen. Daardoor 
zijn hun inkomsten laag en is hun sociaaleconomische 
positie zwak. Veel mensen, vooral jongeren, trekken 
daarom naar de stad, om daar van de regen in de 
drup te belanden. Er zijn ook families zonder landrech-
ten. Zij produceren onvoldoende voedsel: ze kunnen 
nauwelijks investeren in goed materiaal en zaaigoed, 
omdat ze ieder moment verdreven kunnen worden. 
Deze groepen leven van dag tot dag en verbouwen al-
leen enkele snelgroeiende gewassen. Ondervoeding 
ligt daardoor op de loer. Via Vastenactie krijgen 60 fa-
milies uit beide groepen ondersteuning: ze ontvangen 
kassen, bassins voor wateropvang, gereedschap, zaai-
goed én training en begeleiding. 
Als u een bijdrage wilt geven aan de Vastenactie dan kan dit via de kerkdeurcollecte die 
we zullen houden in het weekeinde van 2/3 april. Ook kunt u een bijdrage in een enve-
loppe doen en deponeren in de brievenbus van de pastorie (wel even er Vastenactie op-
schrijven). Tenslotte kunt u via de website www.vastenactie.nl digitaal een bedrag over-
maken. Dank voor uw gift. 
 

Voedselpakketten met Pasen 
 
Ook dit jaar willen met Pasen vanuit de Pausfranciscusgroep Hoensbroek voedselpakket-
ten uitdelen aan mensen die het hard nodig hebben. We zullen op zaterdag 12 en zondag 
13 maart buiten bij de kerken staan na de heilige Missen om u soep (zaterdag 19.00 uur 
en zondag 11.00 uur) of koffie/thee met iets lekkers (zondag 9.30 uur) aan te bieden. Er 
staan collectebussen waarin u een bijdrage kunt doen. U kunt voor dit doel natuurlijk ook 
gewoon een bijdragen overmaken op het bankrekeningnummer. Dit kan op rekeningnum-
mer: NL39 RBRB 0782 9937 10 t.n.v. Stichting Pausfranciscusgroep Hoensbroek onder 
vermelding van ‘voedselpakketten Pasen’. Dank voor uw gift. 
 

Presentatieviering communicanten  
 
Op zaterdag 5 februari zou er een gezinsviering zijn geweest in de Grote St.-Jan 
waarin de communicanten zich zouden presenteren aan de parochie. Echter door de 
corona hebben we dit uitgesteld. Dit zal nu gebeuren tijdens een gezinsviering op za-
terdag 12 maart in de Grote St.-Jan. Achter op het bord in de Grote St.-Jan hangen 
inmiddels de foto’s van de 36 communicanten van dit jaar. In de gezinsvering zullen 
niet alleen de communicanten zich presenteren, maar zullen we ook de tweede zon-
dag van de Veertigdagentijd vieren, om zodoende de kinderen (met hun gezinnen) uit 
te leggen wat deze tijd inhoudt en betekent. Om deze reden zal ook na afloop van de 
viering er een soepactie buiten zijn (zie bovenstaand bericht) voor voedselpakketten. 
Het is immers belangrijk dat wij van jongs af aan leren om te delen met elkaar. 



HET SACRAMENT VAN HET DOOPSEL ONTVINGEN:  
Lucas Jacobs   wonende aan de Kastanjelaan 
Lana en Noa Notten  wonende aan de Emmastraat 
Hailey Houps   wonende in Heerlen 
  
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden.  
 

WIJ NAMEN AFSCHEID VAN: 
Nelly Erven-Cillekens  76 jaar, wonende a/d Mgr. Feronlaan 
Gerdie Linders-Nelissen  84 jaar, wonende te Brunssum 
Annemie Heuts-Paulzen  67 jaar, wonende te Landgraaf 
 
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: 

De overheid heeft per 25 februari nagenoeg alle maatregelen opgeheven. 
Onze bisschoppen hebben in navolging daarvan hetzelfde gedaan. 

In onze kerken is een mondkapje en het afstand houden niet langer verplicht 
Het coronavirus is daarmee echter niet opgeheven. 

Blijf daarom voorzichtig, zeker als u tot de kwetsbaren behoort. 
Houdt rekening met elkaar en indien gewenst, gepaste afstand. 

Gebruik gerust een mondkapje als u dat prettig vindt. 
 
 

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 maart.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. 
Jan, voor: alle zieken; fam v. Dun-
Verhooren. 
  
Woensdag 2 maart. Aswoensdag. 
Begin van de veertigdagentijd. 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: uitstel-
ling en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis GROTE St. Jan, 
met uitreiking van het askruisje, 
m.m.v. het Dameskoor, voor: Ma-
ria Sturmans-Essers. 
 
 

Donderdag 3 maart.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
  
Vrijdag 4 maart  
18.15 uur Grote St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h 
Allerheiligste 
19.00 uur H. 
Mis Kleine St. Jan, voor: roepingen tot 
het priesterschap en het diaconaat. 
  
Zaterdag 5 maart  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
 
 



Zondag 6 maart. 1e zondag veertig-
dagentijd 
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, 
m.m.v. Gem. Kerk. Zangkoor St. 
Caecilia, voor: tot heil van de Kerk en 
de intenties van onze parochies; Häns 
Jansen (6wkd); Jacqueline Verhoeven-
Vos. 
  
Maandag 7 maart. HH. Perpetua en 
Felicitas, martelaressen. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan.  
   
Dinsdag 8 maart.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
   
Woensdag 9 maart. 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: uit-
stelling en aanbidding van het Aller-
heiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken  
 
Donderdag 10 maart  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle dopelingen.  
 
Vrijdag 11 maart  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diaconaat,  
  
Zaterdag 12 maart  
19.00 uur H. Mis GROTE St. Jan,  
Gezinsmis met presentatie van alle 
communicanten, voor: alle zieken. 
Na afloop van de H. Mis: soep actie 
voor Paas-voedselpakketten.  

                

Zondag 13 maart. 2e zondag veertig-
dagentijd 
09.30 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: tot heil van de Kerk en de intenties 
van onze parochies, 
Na afloop van de H. Mis: koffie/thee 
en koek actie voor Paas-voedselpak-
ketten.  
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
m.m.v. Gem. Kerk. Zangkoor St. Jo-
zef, voor: tot heil van de Kerk en de in-
tenties van onze parochies; Mia Gielkens-
Lenssen (jrd); Antoon Gordebeke; Johan-
nes Laurentius Prevos en Anna Prevos- 
Curvers; Renè Coenen. 
Na afloop van de H. Mis: soep actie 
voor Paas-voedselpakketten. 
  
Maandag 14 maart  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle vormelingen; Maria Sturmans-
Essers. 
 
Dinsdag 15 maart  
19.00 uur H. Mis St. Jan, voor: alle 
eenzamen; Paul Schyns. 
 
Woensdag 16 maart. 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: uitstel-
ling en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: allen die werkzaam zijn in de zorg; 
Pastoor Hendrik Polman; Juliette Hunt-
jes; Sjef Frolichs. 
  
Donderdag 17 maart. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
 
Vrijdag 18 maart. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap 
en het diaconaat, 
  
Zaterdag 19 maart  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Pastoor J. Geurts. 



Zondag 20 maart. 3e zondag veertig-
dagentijd 
09.30 uur H. Mis Grote St. Jan,  
voor: Ans Wijnen-Scheyen.   
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
m.m.v. Fanfare St. Gabriël, voor: 
Pastoor Jan Geurts; Lenie en Math Bis-
schops; Els de Groot-Peulen; Gerdie Lin-
ders-Nelissen.   
  
Maandag 21 maart.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
 
Dinsdag 22 maart.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle die werkzaam zijn in de zorg; 
mw. de Jong [verj].  
 
Woensdag 23 maart  
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: uitstel-
ling en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle dopelingen.  
 
Donderdag 24 maart.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle alleenstaanden.  
 
Vrijdag 25 maart. Aankondiging van 
de Heer (Maria boodschap), Hoog-
feest. 
19.00 uur H. 
Mis Kleine St. Jan, voor: roepingen tot 
het priesterschap en het diaconaat,  

Zaterdag 26 maart  
17.30-18.30 uur Kleine St. Jan 
Biechtgelegenheid  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle eenzamen.  
 
Zondag 27 maart. 4e zondag veertig-
dagentijd (Zondag Laetare) 
09.30 uur H. Mis Grote St. Jan, 
voor: Johannes Gerits. 
11:30 uur H. Mis Grote St. Jan, 
m.m.v. Schola, voor :Annemie Heuts-
Paulsen [6wd]; Jo Hollanders; Jacob en 
Anna Leistra-Gerits; echtpaar Smits-vd 
Bosch; Ouders Smeets-Leunissen en zo-
nen Harrie en Jan. 
  
Maandag 28 maart.  
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
 
Dinsdag 29 maart.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. 
Jan, voor: alle zieken  
  
Woensdag 30 maart.  
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: uitstel-
ling en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
 
Donderdag 31 maart. 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 

 

 



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 april 2022 vóór woensdag 23 maart 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!


