
 

 
 
 
 
 
 
 

 
      

Week Nederlandse Missionaris 

Tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) zetten wij onze Ne-
derlandse missionarissen en missionair werkers in de schijnwerpers. Dat verdienen ze, 
want deze bevlogen en bezielde mannen en vrouwen zetten zich iedere dag in voor hun 
kwetsbare medemens. Ze vragen zelf weinig, maar kunnen een steuntje in de rug wél 
heel goed gebruiken. De WNM voert daarom campagne voor hun werk en welzijn. Uw 
steun is daarbij onmisbaar! Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missio-
nair werkers zich in om kwetsbare mensen een beter leven en een mooiere toekomst te 
bieden. Missionaris Dick Zwarthoed werkt bijvoorbeeld als priester in de Democratische 
Republiek Congo en begeleidt daar straatjongeren. Missionair werker Frans van Kranen 
zet zich in voor de rechten van kinderen in Brazilië. Beiden werken in hun gemeenschap 
aan een betere toekomst voor jongeren. Ze zijn daarom het gezicht van onze Pinksterac-
tie van 2022. De WNM steunt missionarissen en missionair werkers al meer dan 50 jaar in 
hun persoonlijke welzijn. We bieden financiële steun, zodat zij hun werk zorgeloos kun-
nen doen. Denk aan allerlei verzekeringen, maar ook aan de bijzondere ziektekosten en 
de premie voor de AOW. Ook kunnen missionarissen vakantiegeld van ons ontvangen, 
om te genieten van een verlof in Nederland zonder dat zij familie of vrienden om hulp 
hoeven te vragen. Daarnaast heeft de WNM een laagdrempelig fonds waarop missionaris-
sen een beroep kunnen doen voor noodgevallen. Bijvoorbeeld als hun computer is gesto-
len en geld voor vervanging ontbreekt. Alleen samen met u kunnen wij dit steuntje in de 
rug blijven geven voor missionarissen zoals pater Dick en Frans. Mogen zij dit jaar 
daarom op uw hulp rekenen en doet u mee met de Pinksteractie? In het pinkersterweek-
einde op 4 en juni zal er voor dit doel daarom een kerkdeurcollecte worden gehouden. 
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86e Blindendag Sweikhuizen op 18 juni 
 
Pater Lucianus, Conventueel, was een paar jaar na zijn priesterwij-
ding (1906) – ten gevolge van een medische misgreep - blind ge-
worden. In mei 1929 kwam hij naar rector Raeven met het verzoek 
om jaarlijks de blinden van Limburg naar Sweikhuizen te laten ko-
men. Aan dat verzoek werd voldaan. Bijgevolg zijn blinden en 
slechtzienden sedertdien  - met uitzondering van enkele jaren - elk 
jaar rond het feest van de H. Odilia van Keulen naar Sweikhuizen 
gekomen. Na het overlijden van pater Lucianus nam pastoor This-
sen en tegenwoordig het Odiliacomité, de voorbereidingen geheel 
op zich. Tegenwoordig arriveren de blinde en slechtziende pelgrims op het Odiliaplein, 
om dan gezamenlijk in processie naar de kerk te trekken. Sedert jaren wordt er traditio-
neel een H. Mis opgedragen, die door de plaatselijke koren wordt opgeluisterd. Aanslui-
tend begeven de pelgrims zich naar het Rector Raevenhuis, waar aan allen door de ge-
meenschap van Sweikhuizen gratis een koffietafel wordt aangeboden. Vaak wordt die ge-
zellige bijeenkomst door muziek opgeluisterd. 's Middags is er nog een Lof met ogenzege-
ning en verering van de relikwie van de H. Odilia. De blindendag wordt besloten met een 
tweede gratis onthaal in het gemeenschapshuis. Dit jaar is de Blindendag op zaterdag 18 
juni. Het programma van de Blindendag is: om 11.00 uur ontvangst pelgrims op het Odi-
liaplein en aansluitend een processie naar de kerk waar een H. Mis wordt opgedragen. 
Om 12.30 uur is er een koffietafel en aansluitend om 14.15 uur is er een concert in de 
kerk. Om 15.00 uur is een plechtig lof met ogenzegening en de dag wordt afgesloten met 
koffie/thee en Limburgse vlaai. 
Informatie/aanmelding Blindendag: blindendagsweikhuizen@gmail.com 
 

 

Vormelingen hielpen bij uitdelen maaltijden 

 
Op dinsdag 17 mei hebben de vormelingen meegeholpen om voor 
Caritas 045 maaltijden uit te delen. De vormelingen bereiden zich 
momenteel met lessen voor op het naderende heilige Vormsel, dat 
hen op Pinkstermaandag 6 juni zal worden toegediend door Vicaris 
Van Rens tijdens een plechtige Eucharistieviering, die om 11.00 
uur zal beginnen en opgeluisterd wordt door het koor New Gene-
ration. De vormelingen worden vanaf januari voorbereid op dit na-
derende moment en hebben steeds op dinsdagmiddag in het paro-
chiekantoor les. Omdat op dinsdagmiddag door vrijwilligers uit 
onze parochie voor Caritas 045 steeds maaltijden bij de Grote St.-
Jan worden uitgedeeld aan de armeren uit onze parochie, bleek 
het ons een goed idee om de vormelingen hier een keer mee te la-
ten helpen. Overigens zullen na Pinksteren de maaltijden op de 
parkeerplaats bij het parochiekantoor worden uitgedeeld. Met veel 
enthousiasme en inzet hebben de vormelingen meegeholpen bij 
het voorbereiden van het uitdelen en daarna bij het uitdelen er-
van. Zo krijgt het geloof ook voor hen handen en voeten. 



Vormelingen 2022 

 
De zestien jongens en meisjes die op Pinkstermaandag 6 juni het H. Vormsel mogen ont-
vangen zijn: 
Yves Noël Bern  Rens Garritsen   Sienna Habets 
Jayden Jacobs  Ivy van de Kuit   Sanne van Haren 
Jolie van Knippenberg Fleur Braam   Bauke Knibbeler 
Luc Krotwaar  Angy Copier   Luca Anedda 
Britt Lemaire  Lisa Claessens   Krit Knooren 
Ilse Bemelmans 
 

Sacramentsprocessie op 26 juni 
 
Twee jaar lang was er geen Sacraments-
processie mogelijk, gelukkig dit jaar kan 
het weer. De jaarlijkse Sacramentsproces-
sie zal op Kermiszondag 26 juni plaatsvin-
den en zal beginnen met een heilige Eu-
charistieviering om 9.30 uur in de Grote 
St.-Jan. Deze zal worden opgeluisterd door 
het Gemengd Kerkelijk Zangkoor. Ook zal 
deze heilige Mis tevens de dankviering zijn 
van de communicanten van dit jaar. 
Aansluitend aan de heilige Mis zal de Sa-
cramentsprocessie een aanvang hebben. 
Er is dit jaar wel voor een wijziging gekozen door diverse omstandigheden. De vrijwil-
ligers in de buurt ‘De Slak’ die alles in orde maakten zijn er niet meer en ook het Breuker-
mannenkoor is opgeheven. Daarnaast staan op dit moment door geplande renovatie in 
deze buurt vele huizen leeg. We zullen daarom een andere ‘verkorte’ route lopen. 
Vanuit de Grote St.-Jan gaan we meteen linksom via de Uitweg naar de Rietrastraat. 
Deze straat uitlopend komen we in de Nieuwstraat en gaan dan naar het Gebrookerplein. 
Hier zal het eerste rustaltaar zijn en zal het Dameskoor Hoensbroek het opluisteren door 
hun gezang. Vervolgens lopen we de Hoofdstraat verder door naar de Kleine St.-Jan, al-
waar het tweede rustaltaar zal worden geplaatst. Via de Sint Jansstraat lopen we dan te-
rug naar de Grote St.-Jan, alwaar in de kerk voor de derde maal de zegen met het Aller-
heiligste wordt gegeven. We hopen dat veel mensen de Sacramentsprocessie willen mee-
lopen. 
 

Eerste heilige Communie en Vormsel in schooljaar 2022-2023 

 
Voor het schooljaar 2022-2023 zijn de Eerste heilige Communievieringen en het H. Vorm-
sel vastgesteld. Op zondag 14 mei zullen de kinderen van de basisscholen De Vlieger, 
Wonderwijs en St. Paulus hun eerste heilige Communie ontvangen en op zondag 21 mei 
de kinderen van De Regenboog en De Mheyster. Beide vieringen zullen om 11.15 uur een 
aanvang hebben. Op Tweede Pinksterdag 29 mei vindt om 11.00 uur in de Grote St.-Jan 
de H. Mis plaats waarin kinderen van groep 8 het heilig Vormsel kunnen ontvangen. 



HET SACRAMENT VAN HET DOOPSEL ONTVINGEN: 

 
Livana Gulpen    wonende aan de Prins Willemweg 
Violet Otten   wonende aan de Heerlerweg 
Mila Gommans   wonende in Driel 
Jolene Nicolaes   wonende in Amstenrade 
 
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden. 

 
WIJ NAMEN AFSCHEID VAN: 

  
Mia Driessen-Bindels  84 jaar wonende aan de Weustenraedtstraat 
Annelies van Wessel-Vossen 85 jaar wonende in Heerlen 
   
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.  

 
 
Woensdag 1 juni. H. Justinus (mart.) 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan, 
voor: uitstelling en aanbidding van 
het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken. 
 
Donderdag 2 juni.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle dopelingen.  
 
Vrijdag 3 juni. HH. Carolus Lwanga en 
gezellen (mart.) 
18.15 uur: uitstelling en aanbidding 
van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diaconaat; Toos van den Brand- 
Mikelj. 
  
Zaterdag 4 juni. 
18.00 uur H. Mis Kapel Ten Esschen. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken. 

 
Zondag 5 juni. Hoogfeest Pinksteren. 
09.30 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, m.m.v. 
Gem. Kerk. Zangkoor St. Caecilia, 
voor: Mia Gielkens-Lenssen; Lenie Bis-
schops-Ritzen en Math Bisschops; Jo-
hannes Gerits; Mevr. De Jong en leven-
den en overledenen van de fam. de 
Jong-Dammers; Jean Beugels; Tonny 
Custers-Sijben; Zef Bindels [jrd]; Overl. 
echtpaar Mia en Hub Hoens-Houtbec-
kers; Coen Stokkermans; Jo Hollanders; 
Gerdie Linders-Nelissen; Overl. ouders 
Piet Peters en Theresia Schrijvers, zoon 
Pastoor Jan Peters en schoondochter 
Mariet Peters-Slangen; Wim Klaassen[5 
jrd]; Overl. ouders Bindels-van Boekhold 
[jrd]; Sophie v/d Heijden-van Houtum [6 
wkd] en overl. ouders van Houtum en 
overl. ouders v/d Heijden; Jopie Cox-Len-
demeijer en Mia Lendemeijer-Smits. 
  
 



Maandag 6 juni. 2e Pinksterdag, H. Ma-
ria, Moeder van de Kerk. 
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan,  
Vormselmis, m.m.v. Zangkoor New 
Generation, voor: alle vormelingen; 
Mevr. Maria Sturmans-Essers. 
 
Dinsdag 7 juni.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle eenzamen.  
  
Woensdag 8 juni.  
9.00-19.00 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.  
 
Donderdag 9 juni. Jezus Christus,  
eeuwige Hogepriester 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
voor: de vormelingen 
 
Vrijdag 10 juni.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diaconaat. 
  
Zaterdag 11 juni.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Math de Smet en Gertruda Heili-
gers [jrd]; Sophie v/d Heijden-van Hou-
tum. 
  
Zondag 12 juni. 11e Zondag door het 
jaar, H. Drie-eenheid. 
09.30 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, m.m.v. 
de Schola, voor: Anita Wolters-Geelen 
[2 jrd]; Peters-Linssen; Ans Wijnen-
Scheijen [verj]; Gerdie Linders-Nelissen; 
Overl. ouders Ans en Bert Wijnen-
Scheijen [jrd]; Fam. Peters-Linssen, Fam. 
Ruijters-Peters, Fam. Peters-Geraets, 
Fam. Peters-Wevers en George Peters; 
 
Maandag 13 juni. H. Antonius van Pa-
dua (priester en kerkleraar) 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
 voor: de communicanten. 

Dinsdag 14 juni. H. Lidwina (maagd) 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle die werkzaam zijn in de zorg; 
Overl. v.d. Fam. Geraets-Klerks; Fam. 
John Maenen-Mertens. 
 
Woensdag 15 juni. 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle dopelingen.  
 
Donderdag 16 juni. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle alleenstaanden.  
 
Vrijdag 17 juni. 
19.00 uur H. 
Mis Kleine St. Jan, voor: roepingen tot 
het priesterschap en het diaconaat. 
 
Zaterdag 18 juni. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle eenzamen; Overl. Nico en 
Nelly Quaedackers-Braams; Aj van den 
Boogaard [vaderdag]; Sophie v/d Heij-
den-van Houtum. 
  
Zondag 19 juni. 12e zondag door het 
jaar. Sacramentsdag. 
09.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Ans Wijnen-Scheijen. 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, m.m.v. 
Gem. Kerk. Zangkoor St. Caecilia & 
Harmonie St, Caecila, voor: Willy van 
Hameren; Lenie Bisschops-Ritzen [jrd] 
en Math Bisschops; Jos van der Broeck 
[vaderdag]; Jean Beugels; Coen Stokker-
mans; bijzondere intentie Roland Ver-
broekken; Theo Owsianny, ouders 
Owsianny-Fafarek en ouders Zinken-
Starmans. 
  
Maandag 20 juni.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
 
 
 



Dinsdag 21 juni. H. Aloïsius Gon-
zaga (religieus). 
19.00 uur H. Mis Kleine St. 
Jan, voor: alle zieken. 
  
Woensdag 22 juni.  
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Sjef Frolichs. 
 
Donderdag 23 juni. Hoogfeest Ge-
boorte Johannes de Doper. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle alleenstaanden.  
 
Vrijdag 24 juni. Hoogfeest H. Hart 
van Jezus. 
19.00 uur H. 
Mis Grote St. Jan, voor: roepingen tot 
het priesterschap en het diaconaat. 
 
Zaterdag 25 juni. 
17.30-18.30 uur Kleine St. Jan Biecht-
gelegenheid. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Willie Frijns; Sophie v/der Heijden-van 
Houtum. 
 

Zondag 26 juni. 13e zondag door het 
jaar. Processiezondag 
M.m.v. Gem. Kerk. Zangkoor St.Caeci-
lia & het Dameskoor. 
09.30 uur H. Mis Grote St. Jan: voor: 
Dhr. Henk Massy; bijzondere intentie 
Roland Verbroekken. 
 
Aansluitend Sacramentsprocessie 
door de straten van Hoensbroek 
  
Maandag 27 juni.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
 
Dinsdag 28 juni. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 
 
Woensdag 29 juni. Hoogfeest HH. Pe-
trus en Paulus.  
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Paul Schyns. 
 
Donderdag 30 juni. HH. Eerste marte-
laren van de kerk van Rome. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan. 

 
 
 
Mededelingen van Algemene Aard  
Misintenties en Noveenkaarsen  
Noveenkaarsen [ á € 4,50] bij het secretariaat tijdens [ zie openingstijden] en in de sa-
cristie een half uur voor en na de HH. Missen. U kunt dan ook een misintentie opge-
ven.  
HH. Missen door de week € 12,50 in het weekend € 27.50. Offerkaarsjes € 
0,50 per stuk.  
  
Misdienaars en acolieten gevraagd  
Wilt u ons helpen bij het dienen in de H. Mis [vooral op zon en feestdagen]? U bent 
van harte welkom. Dat geldt ook voor oud acolieten en misdienaars. Meldt u aan bij 
onze koster Wim Bos, telefoon: 0611458565  
  
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 juli en augustus 2021 vóór woensdag 22 juni aanle-
veren!  

 
 
 

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. 



 
 

       
 

 
        

        


