
 

 
 
 
 
 
 
 

 
      

Stagiaires in parochie 

 

Vaak hebben wij priesterstudenten die stage lopen in onze parochie. Zo ook het afge-
lopen studiejaar liep Sabin Joseph Kottarathil bij ons stage. Vorige zomervakantie was 

hij voor het eerst aanwezig en daarna vaak een dagdeel door-de-week en tijdens de 
weekeindvieringen. Daarnaast organiseerde hij als stageonderdeel een voetbedevaart 

naar de Pater Karelkapel in Munstergeleen. Een geslaagde en mooie dag. Nu zijn 

stage erop zit danken wij hem hartelijk voor al zijn inzet, zijn bezoekjes bij mensen en 
zijn aanwezigheid bij diverse gelegenheden. We hopen dat hij de nodige ervaringen 

heeft kunnen opdoen in onze parochie. Sabin zal in de zomermaanden naar zijn thuis-
land gaan India en zal de diakenwijding in zijn Bisdom mogen ontvangen. Waarschijn-

lijk zal hij in januari volgend jaar de priesterwijding ontvangen (ook in zijn thuisbis-
dom) en zullen we hem t.z.t. uitnodigen voor een Eerste heilige Mis in Hoensbroek. 

Binnenkort zal hij horen waar hij benoemd wordt in ons Bisdom (bij het uitgaan van 
het parochieblad was dit nog niet bekend). 

De komende jaren zijn er aanzienlijk minder studenten op 

de priesteropleiding. Mede door de coronaomstandigheden 
zijn er de afgelopen twee jaar geen nieuwe studenten uit 

het buitenland bij gekomen. Jaar 1 en 4 kent dan ook geen 
priesterstudenten. Toch zullen er in ieder geval het nieuwe 

studiejaar een zestal uit het buitenland beginnen. Onze pa-
rochie blijkt een goede stageplaats te zijn en daarom zullen 

we toch wederom een nieuwe stagiaire mogen verwelko-
men. Het betreft Sheril Dhason Sam. Wij kunnen hem aan-

spreken bij zijn roepnaam Sheril. Hij is net zoals de vorige 

stagiaires een laatstejaars student, 28 jaar en komt uit In-
dia, uit het deelgebied Tamil Nadu en dan zo ongeveer in 

het zuidelijkste puntje van India. Afkomstig is hij uit 
het  bisdom Kuzhithurai. Sinds september 2016 is hij in Ne-
derland. In de zomermaanden zal hij starten met een stage 
van ongeveer twee a drie weken en vanaf september zal hij 

wekelijks een dagdeel stage lopen en ook net zoals zijn 
voorgangers aanwezig zijn in de weekeindvieringen. We 

wensen hem een leerzame periode bij ons in de parochie 

toe. In het parochieblad zal hij zich t.z.t. nog nader aan u 
voorstellen. 
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Op vakantie!? 

 
“Vakantieganger loop overal vast. Stress in plaats van voor-

pret”, zo kopte de Telgraaf onlangs. En dat klopt in veel geval-
len. Ga je met het vliegtuig? Kom je dan wel op je bestem-

ming of word je vlucht geannuleerd door het personeelstekort 

op Schiphol. De kans is aanwezig, want 13.500 vliegtickets 
worden per dag geschrapt. Dus dan maar met de bus naar je 

zonnige bestemming? Als het al niet is volgeboekt dan is de 
kans groot dat er in vele hotels en restaurants hetzelfde pro-

bleem is: een tekort aan personeel. Door de corona waren zij 
ook namelijk veelal gedwongen om hun personeel te laten 

gaan en de vraag is maar of nu overal alle plaatsen weer zijn 
ingevuld. Oké, dan dus maar met de camper. Coronaproof en 

je kunt ze overal neerzetten. Nee, ook hier zijn weer de nodige 

problemen te verwachten. Als het je al lukt om een camper te bemachtigen (koop of 
huur) dan hebben veel mensen hetzelfde idee en zijn ook voor de campers in vele 

plaatsen de standplaatsen langs de weg of op een camping vol. Met je auto erop uit 
en verblijven in een privé-pensionnetje of appartement lijkt dan nog de beste oplos-

sing en de enige stress die je kunt hebben zijn de files op de weg. 
Het is begrijpelijk dat de mensen (na twee jaar) weer wat verder op vakantie willen, 

een vlucht boeken of überhaupt weer op vakantie gaan. Noem het maar een inhaal-
slag. Maar door de grotere massa die weer gaat en het probleem van personeelste-

korten bij allerlei sectoren kan het dus de nodige stress geven, voor of tijdens de va-

kantiereis. Natuurlijk je kunt ervoor kiezen om wederom(!) thuis te blijven, maar na 
twee jaar is de behoefte om er echt erop uit te gaan toch wel groot bij veel mensen.  

En we gunnen al deze mensen natuurlijk een prachtige vakantie en hopelijk zal dit 
alsnog in de meeste gevallen zo zijn. Vakantie nemen betekent natuurlijk ontspannen, 

weg van de dagelijkse sleur. Stress opgedaan in drukke werksituaties wil je natuurlijk 
kwijt raken en een goede rustige vakantie kan daar voor zorgen.  

Het is niet voor niets dat binnen het geestelijk leven van gelovigen dit ook wordt aan-
geraden. Niet weg ver weg en ergens op een strand gaan liggen of zelfs geen cultu-

rele vakantie, nee, een periode helemaal niets. Stilte, rust, bezinning. We noemen dit 

een retraite. Meerdere dagen ergens in een bezinningshuis, klooster of abdij verblij-
ven in grotendeelse of gehele stilte. Niet alleen kom je zo geestelijk tot rust, je kunt je 

zo helemaal richten tot God, zonder bijgeluiden en afleidingen. Vandaar de stilte. Een 
retraite begint dan ook altijd om je de eerste dagen te ontdoen van alle drukte, 

stress, problemen, eigen plannen, gedachten en noem maar op. In de eerste paar da-
gen maak je je helemaal leeg. En dan!? Leeg terug. Nee, dan begint het vullen, maar 

dit maal het vullen vanuit God. Ben je tot rust gekomen? Wat wil Hij waar je je mee 
vult? Wat is zijn plan met jouw leven, met je dagelijkse bezigheden. Een mens die 

zich heeft kunnen legen voor God zal door Hem gevuld kunnen worden en je zult fris 

weer kunnen beginnen. En wat van deze elementen in je reguliere vakantie inbouwen 
kan helemaal geen kwaad. Probeer maar eens! U allen wens ik in ieder geval een 

mooie en rustige vakantietijd toe, thuis of elders. 
 

Pastoor W. van Dijck    



MIVA kerkdeurcollecte weekeinde 27/28 augustus  
 
In het weekeinde van 27/28 augustus 

vindt de jaarlijkse kerkdeurcollecte 
t.b.v. de MIVA plaats. Dit jaar vraagt 

stichting MIVA aandacht voor de me-

dische zorg van de meest kwetsbaren 
in Tanzania. Pionier Geofrey zet zich 

in voor goede primaire gezondheids-
zorg in het westen van Tanzania. Het 

ziekenhuis in Sumve biedt zorg aan 
mensen in een groot gebied. Bijna 

honderdduizend mensen die ver-
spreid over 24 dorpen wonen zijn 

voor gezondheidszorg van Geofrey’s ziekenhuis afhankelijk. “Het is het belangrijkste 

dat we voorkomen dat mensen ziek worden,” zegt Geofrey. Met een auto die hij eer-
der met steun van MIVA aanschafte doet hij aan zogeheten ‘outreach’-missies: docto-

ren en verpleegkundigen reizen af naar de omliggende dorpen om de inwoners voor 
te lichten over hygiëne, ziektes, virussen en levensstijl. Geofrey: “We vertellen men-

sen over hoe ze ziektes, zoals diabetes en corona, kunnen voorkomen.”  Aangezien 
het ziekenhuis in Sumve geen intensive care heeft, moeten patiënten soms met spoed 

naar een groter ziekenhuis in Mwanza. “Dat is een rit van 58 kilometer,” legt Geofrey 
uit. “Met de auto van MIVA zijn we daar ruim een half uur sneller dan voorheen. Dat 

betekent soms het verschil tussen leven en dood.” Omdat Geofrey de auto nu niet 

volledig kan inzetten als ambulance, vraagt hij aan MIVA een extra auto. Zo kan hij de 
hulp aan de gemeenschap nog verder verbeteren. MIVA ondersteunt deze mensen 

met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. Voor meer informatie of donaties 
zie www.miva.nl. 

 
H. Mis en Lichtprocessie bij Lourdesgrot Mariarade 

 

Op zaterdag 13 augustus zal er een 
feestelijke heilige Mis zijn bij de Lour-

desgrot in Mariarade om 20.30 uur. De 
heilige Mis van 19.00 uur in de Kleine 

St.-Jan zal daardoor komen te verval-

len. Twee dagen voor het hoogfeest 
van de Tenhemelopneming van Maria 

zullen wij dit ook bij de Lourdesgrot 
plechtig vieren. Aansluitend aan deze 
heilige Mis wordt er een lichtprocessie gehouden. Biddend en zingend lopen we een 
sfeervolle ronde om vervolgens bij de Lourdesgrot met een toewijding aan Maria af te 

sluiten. We hopen op goed weer en natuurlijk op een grote opkomst. Daarom van 
harte uitgenodigd! Op maandag 15 augustus zullen wij het hoogfeest van de Tenhe-

melopneming van Maria vieren in de Grote St.-Jan om 19.00 uur. Traditioneel wordt 

dan ook de (zelf meegenomen) kruudwusj gezegend. 



Bedevaart naar Banneux op dinsdag 6 september 
 
De jaarlijkse bedevaart naar Banneux vindt dit jaar 

plaats op dinsdag 6 september.  
We gaan met een bus naar Banneux, alwaar we 

onder andere gezamenlijk de heilige Mis vieren, 

deel mogen nemen aan de ziekenzegening en de 
kruisweg. Er is echter niet meer de gelegenheid 

om gezamenlijk de maaltijd te nuttigen in restau-
rant L’Europe. Betreffende restaurant heeft defini-

tief het restaurantgedeelte gesloten. Een andere 
grotere eetgelegenheid is er in Banneux niet voor 

de gehele groep. Een ieder is vrij om zelf naar een 
ander restaurant te gaan om aldaar te eten. Ook 

kunt u een lunchpakket meenemen. We zullen zor-

gen dat er koffie en thee is. Inschrijving vindt 
plaats via het parochiekantoor (dinsdag t/m vrijdag 

tussen 10.00-12.00 uur). De kosten voor de bus-
reis en reisverzekering bedragen: € 20,-. Gaarne 

dit bedrag voldoen bij de opgave. 
 

Bedevaart naar Kevelaer op maandag 12 september 
 
Het Duitse pelgrimsoord Kevelaer trekt elk jaar een miljoen bezoekers. De van ouds-

her grootste groepsreis vanuit ons land wordt georganiseerd door de Broederschap 
Sittard-Kevelaer. Al sinds 1669 (!) trekken elk jaar in september honderden mensen 

vanuit Sittard en wijde omgeving naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. Dit jaar is de 
bedevaart naar de Mariastad op maandag 12 september. Gaat u ook mee? 

Er zijn opstapplaatsen in verschillende wijken en dorpen – waaronder ook Mariarade – 
waarna alle bussen zich verzamelen bij “Op de Vos” in Nieuwstadt. Vandaar is om 

8.30 uur het gezamenlijke vertrek naar Kevelaer. Het programma in Kevelaer is: 

10.15 uur Aankomst in Kevelaer, waarna processie naar de basiliek. 
10.30 uur Plechtige Hoogmis in de basiliek, waarna processie naar de  

Kaarsenkapel. 
15.00 uur Kruisweg 

17.30 uur Plechtig Lof in de Basiliek met onze hulpbisschop Mgr. De Jong. 
Aansluitend trekken we in processie langs de Genadekapel en daarna gaan we weer 

terug naar de bussen voor de terugreis naar huis. Tussen de plechtigheden is er vol-

doende tijd voor ontspanning. 
Aanmelden: Buskaarten zijn tot dinsdag 30 augustus verkrijgbaar bij de heer H. 
Lenssen, Geleenstraat 74, 6155 ND Puth, tel. (046) 4431247. 
Een buskaart kost € 20,-- per persoon. 

Vraag bij uw contactpersoon naar de vertrektijd van uw bus! Denkt u aan een geldig 
paspoort of identiteitsbewijs voor die dag. 

Meer informatie? Bel met de heer Tjeu Wetzels: telefoon 06-27822186, of stuur 
een bericht naar: broederschap.sittard@gmail.com. 

mailto:broederschap.sittard@gmail.com


Heiligdomsvaart Susteren 27 augustus-11 september 
 

Eens in de zeven jaar staat Susteren in het teken van de Heiligdomsvaart. Door de co-

ronaomstandigheden een jaar opgeschoven en vindt het dit jaar plaats. De oorsprong 

van de Heiligdomsvaart in deze regio gaat terug naar de 15e eeuw. Susteren bezit 
sinds 1447 het recht van reliekentoning zoals blijkt uit een pauselijk schrijven uit dat 

jaar, waarin onder andere een aflaat aan de Susterense reliekentoning werd verleend. 
De Heiligdomsvaart zoals we die nu kennen is in Susteren in 1888 in ere hersteld. Het 

openluchtspel Weerlicht der Eeuwen vormt eigenlijk het belangrijkste onderdeel van 
de Susterense Heiligdomsvaart. Het wordt opgevoerd tegen de achtergrond van de H. 

Amelbergabasiliek. 'Weerlicht der Eeuwen' begint rond 700, wanneer in de heidense 
streken het christendom vaste voet probeert te krijgen. Het is Willibrord, de Ierse ge-

loofsverkondiger en eerste abt van de Susterense Benedictijner abdij, die met zijn 

monniken hier het geloof verkondigen. Hier staan het christendom en het heidendom 
tegenover elkaar als twee onverzettelijke machten. Het spel vervolgt met impressies 

uit de 10e eeuw. Na een tijd van plundering en verwoesting worden abdij en kerk in 
volle glorie herbouwd. Het spel eindigt met een hoopvolle blik in de toekomst. Auteur 

van “Weerlicht der Eeuwen” is Jacques Schreurs M.S.C. De opvoering staat onder re-
gie van Karel Fiddelers die ook het spel herschreef. Meer dan 150 acteurs uit Susteren 

doen aan het spel mee. Van zaterdag 27 augustus t/m zondag 11 september wordt 
dagelijks (uitgezonderd de donderdag) dit spel opgevoerd. Het begint steeds om 

20.00 uur. Entreetickets zijn te verkrijgen via www.heiligdomsvaart.nl en kosten € 

22,50. Op deze website vindt u ook het gehele programma. Een ander hoogtepunt 
van de Heiligdomsvaart is de Historische Reliekenstoet, die op zondag 4 september 

zal plaatsvinden en om 14.00 uur een aanvang heeft. Naast het tonen van relieken 
van de plaatselijke heiligen in de kerk, is ook het ronddragen van de relieken in een 

religieuze stoet een traditie tijdens de Heiligdomsvaart. Tenslotte zijn er dagelijks pel-
grimsmissen om 10.00 uur tijdens de weekdagen in de basiliek (uitgezonderd donder-
dag 8 september om 19.00 uur in de kerk van Mariaveld-Susteren) met iedere dag 
een andere hoofdcelebrant (op vrijdag 9 september is dit Pastoor Van Dijck). Aanslui-

tend is er gelegenheid om een kopje koffie/thee met vlaai te nuttigen in de aangren-

zende parochiezaal ‘t Stift. Beneden is de schatkamer die vanaf 11.00 uur te bezichti-
gen is (tot 17.00 uur). Op zondag 28 augustus wordt de heilige Mis om 10.00 uur bui-

ten opgedragen en wordt deze H. Mis live uitgezonden door de KRO.  

http://www.heiligdomsvaart.nl/


HET SACRAMENT VAN HET DOOPSEL ONTVINGEN: 

 
Riley Klee   wonende aan de Heisterberg 
Ryan Kempeners  wonende aan de Casimirstraat 
 
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden. 

 
WIJ NAMEN AFSCHEID VAN: 

  
Ger Kneip   79 jaar wonende aan de Laurierstraat 
   

Mogen hij rusten in de vrede van de verrezen Heer en mogen zijn nabestaanden 
kracht en sterkte ontvangen om dit verdriet te kunnen dragen. 

 
 

EEN KERKELIJK HUWELIJK ZIJN AANGEGAAN: 

  
Jeffrey Scheilen en Jaleena Schuman 
  
  

H. Missen Juli en Augustus 

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 juli. 
18.15 uur: uitstelling en aanbidding 
van het Allerheiligste. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
De vrijwilligers in onze parochie. 
 
Zaterdag 2 juli. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle zieken in onze parochie. 
 
Zondag 3 juli. 14e Zondag door het jaar 
09.30 uur H. Mis Weustenrade, voor: 
Ouders Vromen-Leunissen en zonen 
Jan, Hub en Piet; Jo Vromen [verj] opge-
dragen door zijn kinderen en kleinkin-
deren; Sjef en Maria Coenen-Sijster-
mans, ouders Sijstermans Defeaux, ou-
ders Coenen-Meulenberg; fam Star-
mans-Severens, kinderen Lou, Ger en 
Zus; overl. ouders Boumans-Lemeer; 
overl. ouders Leunissen-Pasmans en 
zoon Piet; Miel Vluggen, Patrick Vluggen, 
ouders Peukens-Ritzen en ouders 

Vluggen-Beckers; Jo Koene en Marie-
José Koene-Molitor, Pie Leunissen en 
Marieke Leunissen-Franssen, Mia Leu-
nissen-Hamelears, Annie en Cul L’Ortye 
en Leentje Coenen. 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, volks-
zang, voor: Gerdie Linders-Nelissen; 
Peter Gerard Offermans en Maria Cle-
mentine Bachaus; Annie en René Moo-
nen-Jacobs [jrd]. 
 
Maandag 4 juli. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
De communicanten en vormelingen. 
 
Dinsdag 5 juli. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor:  
Hen die werkzaam zijn in de zorg. 
 
Woensdag 6 juli.  
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; Ter ere van de H. Familie, 
gezin en familie. 
 
Donderdag 7 juli. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle zieken en stervenden. 
  
Vrijdag 8 juli.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle overledenen uit onze parochie. 
  
Zaterdag 9 juli. HH. Martelaren van 
Gorcum 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Sien Cörvers-Capelle. 
  
Zondag 10 juli. 15e Zondag door het 
jaar. 
09.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, m.m.v. 
het Dameskoor, voor: overl. Jean Beu-
gels; Peter Gerard Offermans en Maria 
Clementine Bachaus; Jo Hollanders [1jrd] 
 
Maandag 11 juli. H. Benedictus, abt, 
patroon van Europa 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Vrede in Europa. 
  
Dinsdag 12 juli. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle dopelingen. 
 
Woensdag 13 juli. 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Voor een jarige. 
 
Donderdag 14 juli. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Sjef Frolichs [trouwdag]; fam. Driessen-
Marell en Petra. 
 
Vrijdag 15 juli. H. Bonaventura, bis-
schop en kerkleraar. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle eenzamen. 

Zaterdag 16 juli. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle vakantiegangers. 
  
Zondag 17 juli. 16e zondag door het 
jaar. 
09.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
overl. fam.leden v Dun-Verhooren; 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, m.m.v. 
Gem. Kerk. Zangkoor St. Caecilia, 
voor: Pastoor Hendrik Polman en Mej, 
Juliette Huntjens; René Coenen; Theo 
Owsianny [verj]; Cor Rocks [jrd]. 
  
Maandag 18 juli.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Alle vluchtelingen. 
 
Dinsdag 19 juli. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. 
Jan, voor: Rieki Slomp. 
  
Woensdag 20 juli.  
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: overl vader Close [jrd].  
 
Donderdag 21 juli. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan voor: 
Hen die leiding geven in de Kerk. 
 
Vrijdag 22 juli. H. Maria Magdalena. 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
overl. ouders Sjef Slangen en Joke 
Arends met hun overleden kinderen en 
schoonzoon Wim Heusschen. 
 
Zaterdag 23 juli. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Aj van den Boogaard [jrd]. 
 
Zondag 24 juli. 17e zondag door het 
jaar. 
09.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, m.m.v. 
Gem. Kerk. Zangkoor St. Jozef, voor: 
Co Starreveld [5jrd].  
 



Maandag 25 juli. H. Jakobus, apostel. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Alle vervolgde christenen. 
Dinsdag 26 juli. HH. Joachim en Anna, 
ouders van de H. Maagd Maria. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle zieken en stervenden. 
 
Woensdag 27 juli. H. Titus Brandsma, 
priester en martelaar. 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Vrede in Europa. 
 
Donderdag 28 juli. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle zieken en stervenden. 

Vrijdag 29 juli. HH. Marta, Maria en La-
zarus.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
overl. fam. Bisschops-Haagmans. 
 
Zaterdag 30 juli. 
17.30-18.30 uur Kleine St. Jan Biecht-
gelegenheid. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan. voor: 
Alle intenties van onze parochie. 
 
Zondag 31 juli. 18e zondag door het 
jaar. 
09.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, m.m.v., 
voor: Mia Jehae-Wijers [1jrd]; Fam 
Staps-Janssen en mevr A.G. Staps-Jans-
sen [jrd]; Nelly van Tilburg-van ‘t Hoofd 
[jrd].

 

Augustus 
 
Maandag 1 augustus. H. Alfonsus Ma-
ria de’Liguori, bisschop en kerkleraar. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Onze parochiegemeenschap. 
 
Dinsdag 2 augustus. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Allen die zoekende zijn. 
 
Woensdag 3 augustus.  
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
John Maenen.  
 
Donderdag 4 augustus. H. Johannes 
Maria Vianney, priester. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Katharina Heinen [jrd].  
  
Vrijdag 5 augustus. Kerkwijding van 
de basiliek van Maria de Meerdere. 
18.15 uur: uitstelling en aanbidding 
van het Allerheiligste. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle overledenen uit onze parochie. 
 

Zaterdag 6 augustus. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Allen die werkzaam zijn in de zorg. 
 
Zondag 7 augustus. 19e Zondag door 
het jaar 
09.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, volks-
zang, voor: Hein Wittehorst [jrd]; Zeswe-
kendienst voor Ger Kneip.  
 
Maandag 8 augustus. H. Dominicus pr. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle zieken en stervenden. 
 
Dinsdag 9 augustus. H. Theresia Be-
nedicta van het Kruis, maagd en mar-
telares, patrones van Europa. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Voor allen die vervolgd worden.  
 
Woensdag 10 augustus. H. Laurentius, 
diaken en martelaar.  
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle diakens in de Kerk. 



Donderdag 11 augustus. H. Clara, 
maagd. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle religieuzen. 
 
Vrijdag 12 augustus.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle zieken. 
 
Zaterdag 13 augustus.  
20:30 uur H. Mis Grot Mariarade, voor: 
Mia Jehae-Wijers.  
  
Zondag 14 augustus. 20e zondag door 
het jaar. 
09.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle intenties van onze parochie. 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, m.m.v., 
voor: Lieske en Hub Martelaers; Ger 
Lendemeijer [jrd]. 
 
Maandag 15 augustus. Maria Tenhe-
melopneming  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, m.m.v. 
het Dameskoor, voor: overl. ouders 
Fieny en Antoon Snellen en zoon Harry 
Johannes Gerits; pastoor Hendrik Pol-
man en mej. Juliëtte Huntjens. 
  
Dinsdag 16 augustus. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle eenzamen. 
 
Woensdag 17 augustus. 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Vrede in Europa. 
 
Donderdag 18 augustus. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Allen die leiding geven in de Kerk. 
 
Vrijdag 19 augustus. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Els de Groot-Peulen; overl. ouders Piet 
Peters en Theresia Schrijvers, zoon pas-
toor Jan Peters en schoondochter Mariet 
Peters-Slangen. 

Zaterdag 20 augustus. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
De vrijwilligers in onze parochie. 
 
Zondag 21 augustus. 21e zondag door 
het jaar. 
09.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Ans Wijnen-Scheijen; 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, m.m.v., 
voor: overledenen van de fam de Jong-
Philipsen [jrd]. 
  
Maandag 22 augustus. Heilige 
Maagd Maria, Koningin  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Lieske Quaedackers. 
 
Dinsdag 23 augustus. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. 
Jan, voor: De dopelingen. 
  
Woensdag 24 augustus.  
H. Bartolomeüs, apostel.  
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Alle geloofsverkondigers. 
 
Donderdag 25 augustus. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle vluchtelingen. 
 
Vrijdag 26 augustus. 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
overl. ouders Janssen-Hamers; mevr. 
Rieki Slomp. 
 
Zaterdag 27 augustus. 
17.30-18.30 uur Kleine St. Jan Biecht-
gelegenheid. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle eenzamen. 
 
Zondag 28 augustus. 22e zondag door 
het jaar. 
09.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Voor daklozen en verslaafden. 
 



11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
Coen Stokkermans; Gerdie Linders-Ne-
lissen; Math en Lenie Bisschops-Ritzen. 
  
Maandag 29 augustus. Marteldood van 
de H. Johannes de Doper.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Alle dopelingen. 
 
 

Dinsdag 30 augustus. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
uit dankbaarheid ivm verj. Lenie van der 
Moolen-Peters. 
 
Woensdag 31 augustus.  
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Wies Joosten.

 
 
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.  
 
 

 
 

Fijne Vakantie 



 

Let Op! 
Kopij voor het blad van september 2022  

vóór woensdag 24 augustus 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. 



 
 

       
 

 
        

        


