
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acties voor kerstpakketten door Pausfranciscusgroep  

 
De Pausfranciscusgroep Hoensbroek wil ook dit jaar zoveel mogelijk kerstpakketten 
samenstellen. Al die jaren konden we in Hoensbroek op hulp rekenen van de Vincenti-
usvereniging die ons heel wat pakketten schonk. Dit gebeurt echter niet meer omdat 
deze vereniging geen sponsoren heeft om dit jaar pakketten te maken. Daarom dat 
wij nu zelf zoveel mogelijk pakketten proberen samen te stellen met hulp van uw 
steun. 
Allereerst kunt u hiervoor een geldbedrag overmaken aan de ‘Stichting Pausfran-
ciscusgroep Hoensbroek’ met de vermelding ‘kerstlpakketten’ op rekeningnummer: 
NL39 RBRB 0782 9937 10. 
Daarnaast zullen wij een aantal acties houden om gelden in te zamelen. Allereerst is 
er de actie kerststukje. Wilt u graag een kerststukje ontvangen? Dat kan! Wij ma-
ken er één voor u voor de prijs van € 7,50. Het zijn eenvoudige kerststukjes, waarvan 
de opbrengst geheel wordt gebruikt voor het maken van kerstpakketten. U kunt ze 
bestellen t/m zondag 13 december tijdens de openingsuren van het parochiekantoor. 
Een telefoontje naar het parochiekantoor of een mailtje met naam en adres is vol-
doende. We zullen het kerststukje bij u thuis leveren. 
De tweede actie die wij houden is het maken van lekkere verse wafels. De prijs 
van een zakjes wafels is € 5,-. Ook de wafels kunt u bestellen via het parochiekantoor 
en we zullen ze ook bij u thuis brengen. 
Tenslotte zullen er nog collectemomenten zijn op diverse plaatsen in het centrum 
van Hoensbroek. 
We hopen zo voldoende pakketten te kunnen samenstellen, zeker ook met een aantal 
kleinere en grotere giften die wij reeds ontvangen hebben. Namens de gezinnen die 
het heel hard nodig hebben dank ik u alvast voor uw bijdrage.   
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Vieringen met Kerstmis in coronatijd: wanneer en hoe? 
 
Een belangrijke vraag voor vele mensen is natuurlijk hoe ze dit jaar Kerstmis kunnen 
vieren. Met wie en hoeveel mensen mogen we bij elkaar komen? Is het wel verstan-
dig om daarbij bepaalde grenzen op te zoeken? Denk hierbij aan het voorbeeld van 
Canada waar na het jaarlijkse feest van Thanksgiving de besmettingen enorm zijn 
toegenomen. 
Deze vraag stellen wij als persoon en gezinnen niet alleen, maar ook als parochies. 
Wat is er mogelijk met Kerstmis en zeker op kerstavond. Een antwoord daarop is nu: 
op dit moment weten we het gewoonweg nog niet voldoende. Daarom dat op de 
bladzijde waarbij de Mistijden zouden staan op kerstavond een hiaat is. Er zullen 
waarschijnlijk heilige Missen worden gehouden, maar geen bijzondere vieringen. Dus 
geen peuter – en kleuterviering en ook geen gezinsviering. In plaats daarvan zullen er 
gewoon vier gelijkwaardige heilige Missen op kerstavond worden gehouden. De tijd-
stippen zullen vermoedelijk zijn om 17.00 uur; 19.00 uur; 21.00 uur en 23.00 uur. U 
ziet dat er overal twee uur tussen zit, zodat wij tijd hebben om het kerkgebouw te 
ventileren tussen de vieringen door. Daarnaast weten we nog niet of er dertig of b.v. 
honderd mensen per viering aanwezig mogen zijn. We zullen waarschijnlijk moeten 
gaan werken met reservering op kerstavond en ook tijdens de beide kerstdagen. Als 
er maar een heel gering aantal mensen per viering aanwezig mogen zijn (30) zullen 
wij gaan werken met entreetickets.  
Door de onzekerheid die er nu is zullen we pas, wanneer het duidelijk is geworden, 
een aparte bijlage van het parochieblad uitgeven met daarop de Mistijden en inten-
ties met Kerstmis en ook hoe de reservatie zal verlopen. In ieder geval kunt u zich pas 
opgeven vanaf het moment dat wij zekerheid hebben en aan u gecommuniceerd heb-
ben hoe alles verloopt. We hopen hierbij op uw begrijp, maar door de omstandighe-
den is er helaas op dit moment voor ons nog te veel onduidelijk. 
 
 
 
 

 
Geen doorgang vieringen en bijeenkomsten 

 
Door de corona zullen er de komende periode een aantal bijeenkomsten niet door 
kunnen gaan. Allereerst zijn er voorlopig geen gezinsvieringen. De gezinsviering met 
communicanten aan het begin van de Advent en met Kerstmis zullen dit jaar niet wor-
den gehouden. Op 13 december zal er geen heilige Mis in de kerk zijn binnen het ka-
der van Geloof en Vriendschap omdat we op dit moment niet bij elkaar komen met 
kwetsbare mensen. Tenslotte zal er geen nieuwjaarsreceptie kunnen zijn. We hopen 
op uw begrip.  

 
 



 

2020 zal in ons geheugen blijven 
 
Onlangs heeft de Duitse overheid een humoristisch filmpje gemaakt om de mensen 
aan te zetten om in deze periode meer thuis te blijven. Voor degenen die dachten dat 
Duitsers geen humor hebben, vond ik dit filmpje toch bijzonder geslaagd. Een oude 
man kijkt terug op die bijzondere tijd die hij als 22-jarige student had beleefd in 2020. 
‘We waren de helden van die tijd’, zo zegt hij. ‘Ons werd gevraag om bij deze tweede 
coronagolf zoveel mogelijk thuis te blijven en we hebben onze verantwoordelijkheid 
genomen. We deden niets, absoluut niets. We waren zo lui als varkens.’  Vaak is hu-
mor een goed middel om door een moeilijkere tijd te komen. Alles is serieus en juist 
humor relativeert veel en kan voor een glimlach zorgen op een somber gezicht.  
In ieder geval zal dit jaar 2020 in ons geheugen gegrift zijn. Er zal bij ons niemand 
zijn die eind vorig jaar had kunnen voorspellen dat 2020 zo zou verlopen. In februari 
begon het virus om zich heen te grijpen in Nederland en in de loop van maart zou dit 
leiden tot een ‘intelligente lockdown’. Veel van wat normaal is werd plotseling niet 
normaal. We moesten afstand houden, geen handen geven en uiteindelijk zelfs mond-
kapjes gaan dragen in openbare gebouwen. Wat de gelovige mensen vooral heeft ge-
raakt is het feit dat ook plotseling de kerkdeuren op slot gingen voor vieringen. Het 
meest droevige is echter niet al deze beperkingen, maar het feit dat er mensen ern-
stig ziek werden in onze omgeving en zelfs kwamen te overlijden.  
Het corona zal ons nog wel even bezig houden in het nieuwe jaar. Tot hoe lang?  
We zullen af moeten wachten en in de tussentijd ons best doen om deze situatie te 
aanvaarden en zeker niet onverschillig te worden, want dan zetten we letterlijk men-
senlevens op het spel. Een ieder weet dat de huidige maatregels niet ‘normaal’ zijn 
voor het intermenselijke contact, maar we mogen en kunnen even niet anders om-
wille van de bescherming van de zwakkeren en de 
overbelasting in de zorg. 
Wie echter gelovig in het leven staat weet dat het God 
is die je leven blijft leiden. Met Kerstmis komt Hij als 
een klein onschuldig kind in onze wereld om ons ge-
broken bestaan te delen. Dat is de liefde die God voor 
ons heeft. Hij wil ons alles geven en hoopt in ons hart 
een plaats te vinden.  
 
Pastoor W. van Dijck 
 
 

Tarieven 2021 en oproep 
 
In 2021 zullen de tarieven voor misintenties hetzelfde blijven. De tarieven voor rouw -
en trouwdiensten zullen omhoog gaan en worden € 475,- (was € 440,-). De minimum 
kerkbijdrage (voor gehele vrijstelling bij een uitvaart) wordt € 115,- (was € 110,-). 
Door de corona hebben wij als parochie veel inkomsten misgelopen. De opbrengst 
van de collecte bij reguliere vieringen en uitvaarten is over 2020 meer dan € 20.000,- 
minder. We zullen daarom dit jaar met verlies gaan afsluiten. Misschien kunt u (wan-
neer het mogelijk is) over dit jaar nog een extra bijdrage geven. Hartelijk dank! 



 

HET SACRAMENT VAN HET DOOPSEL ONTVINGEN: 
 
Sabrina Lakatos   wonende aan de Hommerterweg 
Xavi Pecassé   wonende in Heerlen 
Jeroen Stolk   wonende aan de Nieuwstraat 
Sabrina Salmi    wonende aan de Akerstraat Noord 
Menessa Julia Salmi  wonende aan de Akerstraat Noord 
Maria Mariana Salmi  wonende aan de Akerstraat Noord 
 
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden. 

WIJ NAMEN AFSCHEID VAN: 
 
Piet Meessen   74 jaar wonende aan de Mgr. Lebouillestraat 
Emmy Koolen-Vroomen  93 jaar wonende in Heerlen 
Trouwtje Melchers-Meens  94 jaar wonende aan de Pastoor Schleidenstraat 
 
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
De H. Missen mogen vanwege de Corona maatregelen worden bijgewoond 
door maximaal 30 mensen. Derhalve dient u zich voor de H. Mis op zondag 
om 11:30 uur aan te melden in de week voorafgaande aan deze mis. Ook 
voor bijzondere missen en vieringen dient u zich aan te melden. Andere 

maatregelen zijn o.a. dragen van een mondkapje, 1½ meter afstand hou-
den en ontsmetten van de handen.   

Voorafgaande aan de H. Mis in de grote Sint-Jan vanaf 18.30 uur gelegenheid voor het Rozen-
kransgebed. Indien een voorbidder aanwezig is kan dit gebed gezamenlijk worden gebeden. 

 
Dinsdag 1 december                                                                           
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
alle communicantjes. 
 
Woensdag 2 december 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
Math Driessen [verj.] 
    
Donderdag 3 december 
H. Franciscus Xaverius, priester 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
Thea Veulemans.  
  
 

Vrijdag 4 december 
18.15 uur Grote St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
Hein Wittenhorst [verj.]. 
 
Zaterdag 5 december 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
alle zieken. 

 



 

Zondag 6 december 
2de zondag van de advent 
09.30 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
tot heil v.d. Kerk en de intenties van 
onze parochies; Thijs Knibbeler [6de jrd.]. 
11.30 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
tot heil v.d. kerk en de intenties van onze 
parochies; overl. ouders L’Orrtye- Peters 
[jrd.]; overl. Onnie v. Soest-Mertens 
(jrd), fam. Moonen [jrd.], fam v. Kessel-
Aretz en overige fam leden. 
16.00  uur Kleine St. Jan uitstelling 
en aanbidding v/h Allerheiligste en 
vespers. 
 
Maandag 7 december 
H.Ambrosius, biss. en kerkl.. 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
alle zieken. 
 
Dinsdag 8 december 
Onbevlekte Ontvangenis van de H. 
Maagd Maria 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
alle eenzamen. 
 
Woensdag 9 december 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
Aloys Winants [6de jrd.]. 
 
Donderdag 10 december 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
allen die werkzaam zijn in de zorg. 
 
Vrijdag 11 december 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
alle communicantjes. 
 
Zaterdag 12 december 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
José Bock. 
 
 
 
 

Zondag 13 december 
3de zondag van de advent 
09.30 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
alle zieken. 
11.30 uur H.Mis  Grote St. Jan, voor: 
Piet Meessen [6wkd.]; overl. ouders 
Peerboom- Brouwers[ jrd.]; 
Ida Wellens-Wennekes; H.J.H. Lemmens 
[jrd.]; Ria Starreveld-v.d.Boom [5de jrd.]; 
Joop Cardinaal, Vittorio di Majo, ouders 
en schoonouders; Walter Wennekes en 
fam. 
 
Maandag 14 december 
H. Johannes v/h Kruis, pr. En kerkl. 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
roepingen tot het priesterschap en het 
diakonaat. 
 
Dinsdag 15 december 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
alle die werkzaam zijn in de zorg. 
 
Woensdag 16 december 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
alle zieken. 
 
Donderdag 17 december 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
alle vormelingen. 
 
Vrijdag 18 december 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
Antje Schütt-Thijssen. 
 
Zaterdag 19 december 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
overl. ouders Gerda en Gerrit Luchies-
Maas; Jos Gulpen. 

 



 

Zondag 20 december 
4de zondag van de advent 
09.30 uur H.Mis Grote St.Jan, voor: 
overl. v.d.fam. v. Dun-Verhooren. 
11.30 uur H.Mis Grote St. Jan, 
voor:overl. ouders Kusters-Palmen; 
Sjeng Quaedackers [jrd.]. 
 
Maandag 21 december 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
roepingen tot het priesterschap en het 
diakonaat. 
 
Dinsdag 22 december 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
alle eenzamen. 
Aansluitend Boeteviering ter 
voorbereiding op Kerstmis 
 
Woensdag 23 december 
9.00 uur-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor:  
 
Donderdag 24 december 
Kerstavond 
Alle missen deze dag onder 
voorbehoud. Zie artikel op 2e pagina 
17.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor:  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
alle overl. v.d.fam. Smit-Oehlen. 
21.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
overl. ouders Wittenhorst-Hermes; Hein 
Wittenhorst; Annelies Verstraeten; Jos 
Gulpen. 
23.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Dhr. en mevr. Custers; Jos v.d.Broeck; 
Tonnij Custers-Sijben; Agatha van 
Schijndel-Schneider. 
 
Vrijdag 25 december 
Kerstmis 
09.30 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
overl. ouders Maas-Bartels en dochters 
Mia en Tiny; Wim Tomes en zoon 
Armand; ouders Schins-Gerrekens en 
Jules Schins 

11.30 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Johannes Gerits; mevr.de Jong en fam. 
de Jong Dammers; Gijsbertha Langeslag;  
Piet Peters en Theresia Schrijvers, zoon 
pastoor Jan Peters en Mariet Peters-
Slangen; Ouders Fieny en Antoon Snellen 
en zoon Harry; Mia Houben-v. Dooren; 
Leny Meessen-Peerboom; overl. ouders 
L’Ortye-Peters; overl. ouders Hermens-
Schweinberger; Lies Marcelis; Geert 
Tabak en ouders Kollee-Cobben; Agathe 
v. Schijndel-Schneider;  Lou Hauben en 
achterkleinzoon Coen. 
 
Zaterdag 26 december 
H. Stefanus, eerste martelaar 
10.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
overl. ouders Offermans-Theves en fam. 
 
Zondag 27 december 
H. Familie, Jezus, Maria en Jozef 
09.30 uur H.Mis Grote St. Jan, voor:  
11.30 uur H.Mis Grote St. Jan: voor: 
Netje Smits-v. Hertrooij [jrd.]; Pierre 
Offermans [jrd.] en echtgnote; 
Clementine Offermans-Bachous; 
Trouwtje Melchers. 
 
Maandag 28 december 
HH. Onnozele Kinderen, martelaar 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
roepingen tot het priesterschap en het 
diakonaat. 
 
Dinsdag 29 december 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
alle eenzamen. 
 
Woensdag 30 december 
9.00 uur-18.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste. 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor: 
Annie Bisschops-Haagmans [verj.]. 
 
Donderdag 31 december 
oudejaarsavond 
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan



 

Mededelingen van Algemene Aard 
 

Misintenties en Noveenkaarsen 
Noveenkaarsen [ á € 4,50] in de sacristie een half uur voor en direct na de HH. Mis-
sen. U kunt dan ook een misintentie opgeven. HH. Missen door de week € 12,50 
in het weekend € 27,50. Offerkaarsjes € 0,50 per stuk. 
 

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 jan. 2021 vóór vrijdag 18 december aanleveren! 

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: diaken.batens@gmail.com 
Secretariaat: Parochiekantoor……….. Hoofdstraat 85, 6432GA  Hoensbroek 
   T: 045-521 25 18          E: parochiefederatiehoensbroek@home.nl 
  Openingsuren:  Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur 
 

Uw kerk- en gezinsbijdrage kunt u o.v.v. uw naam en adres overmaken op: 
IBAN: NL31 RABO 0122 4009 84 
Misstipendia en andere bijdragen op:  

IBAN: NL93 INGB 0001 1226 73 of IBAN: NL58 ABNA 0474 9691 34. 
Steeds invullen: t.n.v.: Parochiefederatie Hoensbroek 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Stichting Pausfranciscusgroep  
Info? Zie onze website: https://parochieshoensbroek.nl/pausfranciscusgroep/ 

U kunt de Stichting Pausfranciscusgroep financieel ondersteunen door een bijdrage 
over te maken.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!


