
 

 
 
 
 
 
 
 

 
      

Pelgrimsmissen tijdens de Heiligdomsvaart Susteren 

 
Zoals in het vorige parochieblad aangegeven vindt in Susteren de Heiligdomsvaart 
plaats van zaterdag 27 augustus t/m zondag 11 september. Hoogtepunten blijven de 
reliekenstoet op zondag 4 september en het spel ‘Weerlicht der Eeuwen’ dat tien maal 
wordt opgevoerd (info -en tickets voor laatstgenoemde- zie www.heiligdomsvaart.nl). 
Daarnaast zijn er, zoals ook in het vorige parochieblad aangegeven, iedere dag 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 zal Pastoor W. van Dijck de 
hoofdcelebrant zijn en de preek houden. Het is altijd mooi als een groep parochianen 
uit de parochie meekomt naar deze viering. De heilige Mis wordt opgeluisterd door 
het dameskoor van Dieteren o.l.v. Mark Mulkens. Aansluitend kan een ieder een kopje 
koffie of thee met vlaai nuttigen in het aangrenzende parochiezaaltje ’t Stift en even-
tueel de schatkamer in de kelder van dit gebouw bezoeken. Hartelijk welkom! 

 
Sheril de stagiaire-priesterstudent stelt zich voor 

 
Mijn naam is Sheril. Ik ben 28 jaar oud. Ik kom uit de zuide-
lijkste deelstaat van India dat Tamilnadu heet. Ik ben in Ne-
derland sinds 2016. Momenteel ben ik nu in het zesde (laat-
ste) jaar van mijn opleiding tot het priesterschap. Mijn op-
leiding tot het priesterschap begon al toen ik in India was. 
Na mijn middelbare school heb ik één jaar op een Kleinse-
minarie gezeten. Daarna heb ik drie jaar visuele communi-
catie gestudeerd op de universiteit en aansluitend heb ik 
nog één jaar op het Kleinseminarie spiritualiteit gestudeerd. 
Toen vroeg mijn bisschop in India of ik naar Nederland 
wilde gaan voor mijn verdere studie. Na een bedenktijd van 
een week heb ik ‘ja’ gezegd. En zo ben ik op 2 september 
2016 in Nederland beland. Ik begon mijn opleiding in Ne-
derland door allereerst Nederlands te leren en daarna filoso-
fie en theologie. Verschillende stages horen bij de opleiding. 
In het derde jaar heb ik een sociale stage (bij de scouting) 
gelopen.  
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In het vierde jaar heb ik een catechesestage (catechese geven op een school) gelo-
pen. Tijdens het zesde jaar is het de bedoeling dat je in een parochie stage gaat lo-
pen. Daarom kom ik hier in Hoensbroek  gedurende het hele studiejaar stage lopen. 
Ik kom enkele dagdelen door de week en in het weekend. Ik vind het fijn om mijn 
stage in Hoensbroek te doen.  

 
H. Mis bij de Lourdesgrot op zondag 18 september 

 
Dit jaar is er in Mariarade we-
derom een buurtfeest en als on-
derdeel daarvan wordt er ook 
een heilige Mis gevierd bij de 
Lourdesgrot. In 2020 was er 
i.v.m. corona geen buurtfeest 
en in 2021 was er op deze zon-
dag een uitgestelde Eerste hei-
lige Communieviering, waardoor 
er geen ruimte was om de hei-
lige Mis aldaar te vieren. Nu kan 
dit gelukkig weer en wel op zondag 18 september om 9.30 uur.  
De reguliere H. Mis in de Kleine St.-Jan komt daarom op deze zondag te vervallen.  
Op zaterdag 13 augustus hebben we ook een H. Mis mogen vieren bij de Lourdesgrot 
en aansluitend een lichtprocessie gelopen. Dank aan de vrijwilligers die hiervoor alles 
in gereedheid hadden gebracht. Het blijft een mooie sfeervolle viering en zeker de 
lichtprocessie. Het werd allemaal afgesloten met een toewijding aan Maria en daarna 
werd het Avé Maria van Lourdes gezongen. Op de website van de parochie vindt u 
een mooie en sfeervolle fotoreportage van deze gebeurtenis. 
 

Kruisverheffing, de betekenis van het kruis 

 
Het gebeurde in maart 1938 in Burgenland, een gebied toen 
nog behorend tot Duitsland, nabij de Hongaarse grens. S.A.-
troepen dreven Joden uit hun huizen en over de Hongaarse 
grens. De katholieke pastoor in het plaatsje bij de grens trekt 
zich het lot van de Joden aan. Hij is aanwezig, wanneer de aan-
voerder van de S.A.-troepen een houten kruis van de muur 
grijpt. Hij spijkert -door er zijlatjes aan te verbinden- er een ha-
kenkruis van. Vervolgens loopt hij naar een Joodse Rabbi toe 
en beveelt hem dit hakenkruis te kussen. Dan gebeurt er iets 
merkwaardigs: de Rabbi haalt de zijlatjes er af en geeft met 
een eergevoel het herstelde kruis aan de pastoor. In woede uit-
gebarsten doden de S.A.-troepen de Rabbi. Een profetische ge-
beurtenis voor ons christenen. Een man uit het volk, voor wie 
uit overtuiging het kruis een teken van ergernis is, verwijst ons 
als christenen juist naar het kruis.  



Toen ik dit verhaal gelezen had, bleef bij mij de vraag: Is het kruis voor de meeste 
christenen nog steeds het symbool van hun christen zijn? Laten wij als christenen het 
kruis als symbool vaak niet verbleken?  
In het teken van het kruis te leven betekent geenszins heroïsche daden, maar ge-
woon het oude gezegde: ‘Iedere dag heeft zijn eigen kruis’ en ‘Ieder huis heeft zijn 
kruis’. Gewone dingen: alleen zijn en scheiding, verharding tussen partners, verloren 
vriendschap, ontslag of mislukking op het werk, depressieve stemmingen en zorgen 
om de kinderen, je eigen geestelijke of lichamelijke zwakte. Mensen hebben tekens en 
symbolen in hun leven nodig die hen zin geven. Christenen hebben het teken van het 
kruis als een bemoedigend teken, om niet op te geven. Het kruis als hoopvol teken 
dat het leven het laatste woord is en niet vernietiging en dood. Elkaar helpend, elkaar 
dragend. Omdat Christus ons verbind en samen zal houden in zijn Goddelijke liefde, 
zichtbaar geworden in zijn uitgestrekte armen op het kruis. 
 
Pastoor W. van Dijck 

 
Expositie 450 jaar ‘Martelaren van Roermond’ 

 
Dit jaar is het 450 jaar geleden dat onder 
leiding van Willem van Oranje de ‘marte-
laren van Roermond’ werden vermoord. 
Zijn soldaten drongen de stad binnen en 
vermoordden drieëntwintig mensen, on-
der wie twaalf kartuizermonniken en -le-
kenbroeders en de secretaris van de 
toenmalige bisschop. In 1572 begon on-
der leiding van Willem van Oranje de op-
stand tegen Spanje. Die opstand wordt 
doorgaans gepresenteerd als een hel-
denverhaal. Maar er was ook een andere kant: als gevolg van diezelfde opstand is het dit 
jaar óók 450 jaar geleden dat de bekende Martelaren van Gorcum werden vermoord en 
de veel minder bekende ‘Martelaren van Roermond’. Om de twee kanten van hetzelfde 
verhaal te vertellen, hebben het stadsarchief Roermond en de Christoffelparochie er sa-
men met het bisdom voor gekozen om dit jaar twee exposities in de Caroluskapel te or-
ganiseren. De een vertelt het verhaal van de Geboorte van Nederland en de ander het 
verhaal van de moord op de kartuizers. De expositie is op zaterdag 23 juli geopend.  
De tentoonstelling laat schilderijen, gravures en boeken uit de vijftiende tot en met de 
negentiende eeuw zien. Deze objecten vertellen het verhaal van de Martelaren van Roer-
mond, het klooster waarin ze verbleven en de verregaande impact die deze gebeurtenis 
had. Een audiovisuele presentatie toont hoe elders in Europa enorme schilderijen de her-
innering aan deze gruwelijke gebeurtenis levend hielden. Maar het meest bijzonder – en 
indringend – is het feit dat de bezoeker zeer dicht bij het verhaal kan komen: in twee re-
liekkasten in de Caroluskapel wordt het gebeente van de in 1572 vermoorde monniken 
eerbiedig bewaard. Deze reliekkasten zijn voor bezoekers te zien. 
De Caroluskapel is tot en met 30 oktober van woensdag tot en met zondag geopend van 
14.00 uur – 17.00 uur.  



HET SACRAMENT VAN HET DOOPSEL ONTVINGEN: 

 
Nouri van Rey   wonende aan de Rector Nelissestraat 
Dani van Rey   wonende aan de Rector Nelissestraat 
Liv Kloprogge   wonende aan de Julianastraat 
Shaeviano Metzen  wonende in Kerkrade 
Luca Serné   wonende in Heerlen 
Jesslynn Hanssen  wonende in Heerlen 
Rozemijn van de Ven  wonende aan de Burg. Vd Kroonstraat 
Elena Coenen   wonende aan de Markgravenstraat 
Caïro Klee   wonende in Heerlen 
Lux Wijnen   wonende in Merkelbeek 
 
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden. 

 
WIJ NAMEN AFSCHEID VAN: 

  
Annie Erkens-Stijkel   85 jaar wonende in Vaesrade 
Ingrid Segaar-Angermayr   66 jaar wonende aan de Marktstraat 
Jules van der Broeck   83 jaar wonende aan de Patersweg 
Annemie Dubois-Slangen   79 jaar wonende in Voerendaal 
   
Mogen zij rusten in de vrede van de verrezen Heer en mogen hun nabestaanden 
kracht en sterkte ontvangen om dit verdriet te kunnen dragen.  
 

EEN KERKELIJK HUWELIJK ZIJN AANGEGAAN: 

  
Glenn Gerarts en Lesley-Jane Heijenrath 
  
  

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.  

 
Donderdag 1 september. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle zieken in onze parochie 
 
Vrijdag 2 september. 
18.15 uur: uitstelling en aanbidding 
van het Allerheiligste. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle vrijwilligers in onze parochie 
 
Zaterdag 3 september. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Mariet Peters-Slangen [jrd]. 

Zondag 4 september. 23e 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. 
Sing 4 Joy, voor: Overl. ouders Jacobs-
Tubee. 
 
Maandag 5 september. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle stervenden in onze parochie 
 



Dinsdag 6 september. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Allen die werkzaam zijn in de zorg 
  
Woensdag 7 september.  
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Maria Sturmans-Essers. 
 
Donderdag 8 september. Maria Ge-
boorte. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle dopelingen 
 
Vrijdag 9 september.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle vluchtelingen 
 
Zaterdag 10 september.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor:  
Zij die leiding geven aan de Kerk 
  
Zondag 11 september. 24e Zondag 
door het jaar 
09.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle eenzamen 
 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, m.m.v. 
gem. kerk zangkoor St. Caecilia, voor: 
Ans Wijnen-Scheijen [jrd]; Henk Massij; 
Karin Moonen [jrd] en overledenen van 
de fam. Moonen-Vincken; Truus Portiek-
van Dosselaar [jrd] en overleden kin-
deren Piet en Betty; Sjang en Johanna 
Dirks, hun overleden zonen, schoonzo-
nen en schoondochters. 
 
Maandag 12 september. De heilige 
naam van Maria. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Onze parochiegemeenschap. 
 
Dinsdag 13 september. H. Johannes 
Chrysostomus, bisschop en kerkle-
raar. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Allen die zoekende zijn. 
 

Woensdag 14 september. Kruisverhef-
fing. 
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 vervolgd worden omwille van 
hun geloof. 
 
Donderdag 15 september. Onze Lieve 
vrouw van Smarten. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Zij die zich dit schooljaar gaan voorberei-
den op de Eerste heilige Communie. 
 
Vrijdag 16 september. HH. Corne-
lius, paus en Cyprianus, bisschop, 
martelaren. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle zieken in onze parochie. 
 
Zaterdag 17 september. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle vrijwilligers in onze parochie. 
 
Zondag 18 september. 25e zondag 
door het jaar. 
09.30 uur H. Mis bij Lourdesgrot Ma-
riarade, (H. Mis in Kleine St. Jan komt 
te vervallen), voor: overl. fam. leden v 
Dun-Verhooren; Sophie van der Heijden-
van Houtum en familie. 
 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, m.m.v. 
het Dameskoor, voor: Johan van Heu-
men; Gerdie Linders-Nelissen. 
  
Maandag 19 september.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Alle vluchtelingen. 
 
Dinsdag 20 september. HH. An-
dreas Kim Taegôn, priester, en 
Paulus Chông Hasang, en gezellen, 
martelaren. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. 
Jan, voor: Allen die vervolgd worden 
omwille van hun geloof. 
  



Woensdag 21 september. H. Matteüs, 
apostel en evangelist. 
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 leiding geven aan de 
Kerk. 
 
Donderdag 22 september. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Allen die werkzaam zijn in de zorg. 
 
Vrijdag 23 september. H. Pius van 
Pietrelcina, priester (Padre Pio). 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor:  
Alle dopelingen. 
 
Zaterdag 24 september. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Wies Joosten. 
 
Zondag 25 september. 26e zondag 
door het jaar 
09.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle vrijwilligers in onze parochie. 
 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, m.m.v. 
gem. kerk. zangkoor St. Jozef, voor:  

Zij die dit schooljaar het H. Sacrament 
van het Vormsel mogen ontvangen. 
 
Maandag 26 september.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Alle eenzamen. 
 
Dinsdag 27 september. H. Vincentius 
de Paul, priester. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Rieki Slomp. 
 
Woensdag 28 september. 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Onze parochiegemeenschap. 
 
Donderdag 29 september. HH. Mi-
chaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Allen die zoekende zijn. 
 
Vrijdag 30 september. H. Hiëronymus, 
priester en kerkleraar. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 

Alle religieuzen.

 
 
 
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 oktober 2022 vóór vrijdag 23 september aanleve-
ren!  
 

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. 



 
 

       
 

 
        

        


