
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Voetbedevaart naar pater Karel 

 
Het Limburgse dorp Munstergeleen heeft een 
belangrijke plaats op de bedevaart-kaart van 
Nederland. De pater Karel kapel te Munster-
geleen raakt velen door de rustige en stille 
plek aan de Geleenbeek en door de persoon 
van pater Karel. Het Vaticaan kondigde een 
bijzonder heilig jaar af, vanaf december 2021 
tot en met januari 2023, vanwege het 200e 
geboortejaar van pater Karel Houben. Veel 
Hoensbroekenaren gaan graag naar pater Karel en dit is zeker extra bijzonder tijdens dit 
heilig jaar. Het Heilig Jaar geldt ook voor een bedevaart naar de pater-Karelkapel, waarbij 
het geboortehuis van Karel Houben in Munstergeleen is gevestigd. Het Heilig Jaar houdt 
in dat pelgrims die de kapel bezoeken, deelnemen aan de biecht, de heilige communie 
ontvangen en de kruisweg of de rozenkrans bidden een volle aflaat verdienen. Een aflaat 
is een kwijtschelding van de straffen voor zonden, die de paus bij bijzondere gelegenhe-
den kan toekennen. 
Onze parochie organiseert een voetbedevaart naar de pater Karel kapel in verband met 
dit bijzonder heilig jaar. Een bedevaart is altijd een moment van gebed en bezinning. Wij 
houden deze voetbedevaart op zaterdag 30 april 2022. Wij trekken om 07:30u te voet 
vanuit de Kleine St-Jan naar de pater Karelkapel. De afstand bedraagt ongeveer 12 kilo-
meter. Geïnteresseerden die niet kunnen wandelen, kunnen direct naar de kapel komen 
en sluiten daar bij de groep aan. Zo krijgt iedereen de kans om gezamenlijk de H. Mis op 
de bedevaartsplaats mee te vieren. Na de H. Mis is er gelegenheid om uw lunch te nutti-
gen (zelf meenemen) en aansluitend vindt een rondleiding en uitleg plaats.  
Via het parochiekantoor kunt u zich inschrijven voor de voetbedevaart, uiterlijk op vrijdag 
22 april. Stuur gerust een mail naar parochiehoensbroek@ziggo.nl  met vermelding van 
uw naam (of namen) en of u van plan bent om al dan niet heen en terug te wandelen of 
enkel heen te wandelen. Ook als u met de auto hierheen wilt gaan. U krijgt een bevesti-
gingsmail na het inschrijven. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het parochie-
kantoor via 045 521 25 18. Voor actuele informatie volg onze website: parochiehoens-
broek.nl. 
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Boeteviering dinsdag 12 april 
 
Op dinsdag 12 april wordt er aansluitend aan de reguliere heilige Mis van 19.00 uur in 
de Kleine St.-Jan, rond 19.30 uur een boeteviering gehouden. Deze boeteviering vindt 
plaats in de Goede Week net voordat we de bijzondere heilige dagen ingaan. Een 
goed moment om het geweten te onderzoeken en God om vergeving te vragen voor 
onze fouten en tekorten. Tijdens deze boeteviering is er ook gelegenheid om het Sa-
crament van Boete en Verzoening te ontvangen. 
 

Vieringen in Goede Week 
 
Op Palmzondag 10 april begint de Goede 
Week. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we 
-na drie jaar- de Goede Week en Pasen op vol-
ledige wijze vieren en mee beleven.  
Op Palmzondag beginnen we aldus deze 
Goede Week. Jezus wordt toegejuicht als ko-
ning en de mensen zwaaien naar Hem met 
palmtakken. Op zaterdagavond 9 april zullen wij een gezinsviering houden met de 
communicanten, die vanuit de Kleine St.-Jan in processie met palmpaaskruisen naar 
de Grote St.-Jan zullen lopen, waar rond 18.00 uur de gezinsviering zal beginnen. Op 
zondag 10 april zal bij goed weer beide vieringen buiten beginnen met de palmwij-
ding. Aansluitend zullen wij in processie de kerk binnentrekken. Bij regenachtig weer 
zullen wij beide keren achter in de kerk beginnen. In ieder geval kunt u aan het einde 
van de heilige Mis een palmtakje mee naar huis nemen. Een palmtakje wordt traditio-
neel aan het kruis bevestigd als overwinningsteken. Mensen nemen zo’n takje vaker 
mee uit een soort bijgeloof (bescherming). In het takje schuilt echter geen magie en 
zijn we volledig afhankelijk van de bescherming en genade die God zelf geeft. 
 
Op woensdagavond 13 april zal er in de kathedraal te Roermond om 19.00 uur de 
Chrismamis zijn. In deze heilige Mis zal de hulpbisschop E. de Jong de nieuwe oliën 
wijden. Dit zijn de oliën die gebruikt worden bij een doopsel, het vormsel, de zieken-
zalving en de wijding. Na de Mis zal de nieuw gewijde olie meegenomen worden naar 
de parochies van ons bisdom. De reguliere heilige Mis in de Kleine St.-Jan op woens-
dagavond 13 april zal dan ook komen te vervallen.  
 
Op Witte Donderdag 14 april zal om 19.00 uur in de Grote St.-
Jan worden herdacht dat Jezus op deze dag de sacramenten van 
de Eucharistie en het priesterschap instelde. In deze viering kun-
nen we waarschijnlijk ook weer een voetwassing laten plaatsvin-
den. Aansluitend aan deze heilige Mis lopen we ook weer  (na 
drie jaar) met het Allerheiligste in processie naar de Kleine St.-
Jan, alwaar er de gehele avond en nacht gelegenheid is tot stille 
aanbidding. Dit om met Jezus te waken, die de doodstrijd aan-
ging in de Hof van Olijven. 
 



Op Goede Vrijdag 15 april herdenken we de kruisdood van 
Jezus. Het is een geboden vasten – en onthoudingsdag. Op 
deze vrijdag is er om 15.00 uur een kruisweg in de Grote St.-
Jan. Aansluitend wordt de noveen van de Goddelijke Barm-
hartigheid gestart in de Kleine St.-Jan. Om 19.00 uur herden-
ken wij met een viering in de Kleine St.-Jan het lijden en 
sterven van Christus. 
 
Op Paaszaterdag 16 april zal in de avond om 20.45 uur de Paaswake beginnen. Bui-
ten wordt een paasvuur ontstoken en wordt dit nieuwe vuur gezegend. Vanuit het ge-
zegende paasvuur wordt de paaskaars ontstoken en in een duistere kerk naar binnen 
gedragen. De paasjubelzang wordt gezongen en we horen de lezingen van de heilsge-
schiedenis van God met ons mensen. Het nieuwe doopwater wordt gezegend en we 
vernieuwen onze doopbeloften. Aan het eind van de paaswake kunt u de gezegende 
huispaaskaars -die u had besteld- mee naar huis nemen. Daarvoor is ook nog gele-
genheid de aansluitende dagen. 
 

Barmhartigheidszondag 
 
Op zondag 27 april viert de Kerk wereldwijd de Zondag van de 
Goddelijke Barmhartigheid. Deze goddelijke barmhartigheid 
werd geopenbaard aan de Poolse zuster Faustina Kowalska. Dit 
feest werd door paus Johannes Paulus II ingesteld op de week 
na Pasen (Beloken Pasen) en sinds 2005 gevierd. Op deze zon-
dag wordt in de H. Eucharistie de goddelijke Barmhartigheid 
gevierd, waarmee God in zijn goedheid zijn eniggeboren Zoon 
als Verlosser heeft geschonken, opdat, door het paasmysterie 
van zijn Zoon Jezus Christus, de mensheid het eeuwig leven 
kan verwerven en opdat zijn aangenomen kinderen, door het 
ontvangen van zijn barmhartigheid, zijn lof verkondigen tot aan 
het uiteinde der aarde. De barmhartigheid van God moet echter ook naar ons toe ver-
taald worden, met name in de werken van barmhartigheid. Barmhartigheid kan omschre-
ven worden als de dragende grondhouding van de mens die een ‘warm’ hart heeft (He-
breeuws: rachiem) jegens hen die in de miserie zitten. Dat komt tot uitdrukking in het La-
tijnse woord ‘misericordia’. Thomas van Aquino typeert de deugd van barmhartigheid 
treffend als: “de compassie in ons hart met het lijden van anderen, waardoor wij gedre-
ven worden te helpen, als het ons mogelijk is”. 

 
Opgestaan 

 
Hij de Heer 

leven mag weer leven zijn 
                         nieuw vanaf de vroege morgen! (Arjan Minnema) 

 
Wij wensen U allen een Zalig Pasen! 

Pastoraal team en kerkbestuur. 



HET SACRAMENT VAN HET DOOPSEL ONTVINGEN:  
Jantje Veltman   wonende aan het Plataanplein 
Lizzy Lenssen   wonende in Kerkrade 
  
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden.  
 
 

WIJ NAMEN AFSCHEID VAN: 
Tiny Mordang-Leunissen  87 jaar, wonende te Klimmen 
Miep Houbiers-Stokkermans 90 jaar, wonende te Bunde 
Tiny Snackers-Hendrix  95 jaar, wonende Mettenstraat 2, (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 
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. 
 
Vrijdag 1 april.  
18.15 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h 
Allerheiligste 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diaconaat 
  
Zaterdag 2 april.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan,  
 
Zondag 3 april. 5e zondag van de 
veertigdagentijd. 
09.30 uur H. Mis Kleine St. 
Jan, voor: tot heil van de Kerk en de in-
tenties van onze parochies. 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan,  
m.m.v. koor Sing4joy, 
voor: tot heil van de Kerk en de intenties 
van onze parochies; Hein Wittenhorst; 
John Maenen [sterfdag] 
 
Maandag 4 april. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Math Driesen [verj] 

Dinsdag 5 april  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
   
Woensdag 6 april  
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: uitstel-
ling en aanbidding van het Allerheiligste 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan,  
 
Donderdag 7 april  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle dopelingen.  
 
Vrijdag 8 april  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
Roepingen tot het priesterschap, het dia-
conaat en het religieuze leven. 
 
Zaterdag 9 april  
18.00 uur! H.Mis  Grote St. Jan, 
gezinsviering met zegening 
palmpasenstokken, voor: alle zieken; 
Mia Jehae-Wijers. 
   
 



Zondag 10 april. Palmzondag van 
het lijden van de Heer 
09.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: tot heil van de Kerk en de intenties 
van onze parochies; Mia Jehae-Wijers. 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
m.m.v. het Dameskoor, voor: tot heil 
van de Kerk en de intenties van onze pa-
rochies; Ouders Lemmelijn-Driessen; 
Tiny Mordang-Leunissen. 
 
Maandag 11 april.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan 
 
Dinsdag 12 april.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan,  
Aansluitend aan de H. Mis: 
Boeteviering voor Pasen en 
biechtgelegenheid. 
 
Woensdag 13 april  
9.00-17.00 uur Kleine St. Jan: uitstel-
ling en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur GEEN H. Mis i.v.m. Chris-
mamis om 19:00 uur in de Kathe-
draal te Roermond. 
  
Donderdag 14 april.  
Witte Donderdag. 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
m.m.v. het Dameskoor. 
Na afloop van de H. Mis overbren-
ging van het Allerheiligste Sacra-
ment naar de kleine St.-Jan,  
 
Vrijdag 15 april. Goede Vrijdag  
15.00 uur. Grote St.-Jan. Kruisweg 
19.00 uur. Kleine St.-Jan. Viering 
van het lijden en sterven van 
onze Heer Jezus Christus. 
  
Zaterdag 16 april Paaszaterdag / 
Stille Zaterdag 
20.45 uur H. Mis / Paas-
wake Grote St. Jan, m.m.v. Gem. 
Kerk. Zangkoor St. Caecilia. 
  

Zondag 17 april. Hoogfeest Pasen – 
verrijzenis van de Heer 
09.30 uur H. Mis Grote St. Jan,  
voor: tot heil van de Kerk en de intenties 
van onze parochies; Johannes Gerits 
(jrd); Marleen Smit-Oehlen [1e jrd]; fam. 
v Dun-Verhooren. 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, met 
al onze communicantjes, m.m.v. 
Gem. Kerk. Zangkoor St. Caecilia, 
voor: tot heil van de Kerk en de inten-
ties van onze parochies; Ouders Fieny en 
Antoon Snellen en zoon Harry; Troutje 
Melchers-Meens; Jacqueline Verhoeven-
Vos; Johan van Heumen; Gerdie Linders-
Nelissen; Lenie en Math Bisschops; Jo 
Hollanders; Jos van der Broeck; Johan-
nes Gerits; Ouders Wittenhorst-Hermes; 
mw. de Jong en levenden en overle-
vende van de fam. de Jong Dammers; 
Wil van Nunen, Jes van Nunen-Storms en 
zoon Adri; Ouders Maas-Bartels en doch-
ters Mia en Tiny; John Maenen; Tonny 
Custers-Sijben; René Coenen; Lou Hau-
ben [10e jrd] en achterkleinkind Koen; 
Hub Custers; Theo Owsiany, ouders 
Owsianny-Fafarek, ouders Zinken-Star-
mans; Lei en Tiny Hoenen-Janssen [25e 
jrd]; Guy Hoenen [1e jrd], Hubert Hoe-
nen; Piet Peters en Theresia Schrijvers, 
zoon pastoor Jan Peters, schoondochter 
Mariet Peters-Slangen; Henk Ghijsen. 
 
Maandag 18 april Tweede Paasdag 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
m.m.v. het Dameskoor. 
 
Dinsdag 19 april  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan,  
Voor:Maria Sturmans-Essers.  
 
Woensdag 20 april. H. Anselmus, 
bisschop en martelaar 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: uitstel-
ling en aanbidding van het Allerheiligste.  



19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle dopelingen; Agnes Witten-
horst-Hermes (verj); Sjef Frolichs. 
 
Donderdag 21 april  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle alleenstaanden.  
 
Vrijdag 22 april.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
voor: Roepingen tot het priesterschap, 
het diaconaat en het religieuze leven. 
 
Zaterdag 23 april.  
17.30-18.30 uur Kleine St. Jan 
Biechtgelegenheid  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle eenzamen.  
 
Zondag 24 april.  
2e zondag van Pasen. (Beloken Pa-
sen) Zondag van de Goddelijke 
Barmhartigheid 
09.30 uur H. Mis Kleine St. Jan,  
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan,  
m.m.v. de Schola, voor:  Agathe van 
Schijndel-Schneider [2e jrd]; Hub Custers 
[8e jrd]; Wies Joosten; 
Fieny en Antoon Snellen en zoon Harrie;  
Riek en Agnes Verboeket-Heemels, kin-
deren Harry en Renee,  
schoonkinderen Rietje, Hari, Mariet,  

Cees, Miranda, kleinkinderen Chantal, El-
len, Eric, Hein en Paula Frenken-Hee-
mels. 
   
Maandag 25 april.  
H. Marcus, evangelist. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
  
Dinsdag 26 april.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
voor: ouders Janssen-Hamers. 
  
Woensdag 27 april. 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: uitstel-
ling en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
 
Donderdag 28 april. H. Lodewijk Ma-
ria Grignion de Montfort, priester. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle alleenstaanden.  
 
Vrijdag 29 april. H. Cataharina van 
Siena, maagd en kerklerares. 
19.00 uur H. 
Mis Kleine St. Jan, voor: roepingen 
tot het priesterschap en het diaconaat 
en het religieuze leven; Piet en The-
resia Peters-Schrijvers [jrd]. 
 
Zaterdag 30 april.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 

 
Kledinginzameling zaterdag 23 april 

 
In samenwerking met Stichting Aktie 
’68 houdt de parochie Hoensbroek op 
zaterdag 23 april opnieuw een kleding-
inzameling. Deze vindt plaats tussen 
11.00 – 13.00 uur bij parochiekantoor 
De Polder. U kunt al uw gebruikte kle-
ding, schoeisel, dekens en beddengoed 
in een gesloten plastic zak inleveren. 
 

De opbrengst komt ten goede aan de gehandicapte medemens. 
Meer informatie kunt u vinden op de website: www.stichtingaktie68.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 mei 2022 vóór donderdag 21april 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!


