
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Stookkosten parochie 

 
Er verscheen in Dagblad de Limburger een artikel 
over stookkosten in de katholieke kerken. Hierin 
werd beschreven dat de stookkosten voor de 
meeste parochies straks niet meer te betalen zijn. 
Ook hier in Hoensbroek zijn wij er intensief als 
kerkbestuur mee bezig. We hebben in september 
2019 al zonnecollectoren op het dak van de pas-
torie laten leggen en de pastorie is voorzien van 
een verplaatsbare thermostaat. Dit betekent dat 
de grootste ruimte waar de thermostaat geplaatst was (huiskamer) overdag ‘koud’ kan 
blijven, omdat er dan geen gebruik van de ruimte wordt gemaakt. Er worden sindsdien 
alleen de ruimtes verwarmd waar gebruikt van wordt gemaakt en daarnaast worden deze 
ruimtes ook nog eens gedeeltelijk verwarmd met elektrische kacheltjes, zodat wij volledig 
gebruik kunnen maken van de energieopbrengst van de zonnepanelen. Ook het parochie-
kantoor wordt grotendeels opgewarmd met een elektrische kachel, omdat ook deze 
ruimte gebruik kan maken van de opbrengst van de zonnepanelen. Doordat wij deze 
maatregels hebben genomen denken we voldoende te kunnen besparen wat betreft pas-
torie en parochiekantoor. Een ander verhaal is de kerken. Als we op dit moment de Grote 
St.-Jan moeten opwarmen kost dit al snel boven de € 100,-. De stookkosten van de ker-
ken zijn in 2022 al met € 4000,- omhoog gegaan. Vanaf 1 januari begint een nieuw con-
tract met waarschijnlijk een enorme verhoging. Daarom dat wij genoodzaakt zijn om in 
beide kerken maatregels te nemen. De poetsploeg zal tijdens de werkzaamheden de ver-
warming uitlaten. Dit reduceert het verbruik al met zo’n 30% in de maand. Daarnaast 
gaat de minimum temperatuur terug naar 8 graden (was in Grote St.-Jan 10 graden). Bij 
vieringen wordt opgestookt tot maximaal 13 graden (voorheen 18 graden) in de Grote 
St.- Jan en 15 graden in de Kleine St.-Jan. De stookkosten zijn natuurlijk in de Kleine St.-
Jan minder dan de helft t.o.v. de Grote St.-Jan, terwijl wij er vijf keer zo veel gebruik van 
maken. We gaan vanaf 1 oktober het verbruik in de kerken monitoren om te kijken wat in 
2023 de kosten zullen zijn. Als bovenstaande maatregels niet voldoende zijn, dan zullen 
we nog meer maatregels moeten nemen en de temperatuur van met name de Grote St.-
Jan nog verder omlaag moeten brengen. Een andere oplossing is om ook een aantal ke-
ren de Hoogmis op zondag in de Kleine St.-Jan te houden. In ieder geval als wij geen 
maatregels nemen dan zouden naar onze schatting de extra kosten per jaar € 30.000,- 
extra zijn (al blijven dit onzekere schattingen door de onzekere prijzen).  
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Doe aldus bij koudere dagen een dikke trui en jas aan en besef dat vroeger de kerken 
nooit opgewarmd werden, het is een luxe waaraan wij gewend zijn geraakt. 
 

Wereldmissiedag 
 
In het weekeinde van 22/23 okto-
ber hebben we de jaarlijkse kerk-
deurcollecte in het kader van We-
reldmissiedag. Missiezondag is 
vooral het feest van de solidariteit. 
We vieren dat we deel zijn van een 
wereldwijde gemeenschap van 
mensen die verantwoordelijkheid 
voor elkaar neemt. Die verantwoor-
delijkheid wordt concreet in de we-
reldwijde collecte die Missiezondag 
tot de grootste solidariteitsactie van 
de katholieken maakt.  
Missio Nederland maakt deel uit van de internationale Pauselijke Missiewerken. Missio 
draagt bij aan de verkondiging van het evangelie, de pastorale zorg in de armste geloofs-
gemeenschappen, de opvang en scholing van kwetsbare kinderen en de opleiding van 
priesters, diakens en catechisten. Dit jaar zetten we ons in voor het Afrikaanse land Nai-
robi. De grootste sloppenwijk van Nairobi heet Kibera. Op slechts zes procent van de op-
pervlakte van de metropool Nairobi leeft zo’n 60 procent van de stadsbevolking. Dagelijks 
stromen mensen vanuit het omliggende gebied de stad binnen in de hoop op werk en 
een betere toekomst. Naar schatting een half miljoen mensen woont hier dicht opeen ge-
pakt. Slechts een vijfde deel van de huizen heeft stroom; drinkwater moet bij waterstati-
ons gehaald worden. Hygiëne is een groot probleem. De ellende en uitzichtloosheid in de 
slum zijn echter slechts een kant van de medaille. Er is nog een andere kant: saamhorig-
heid, elkaar helpen waar het nodig is. “Kibera is mijn thuis”. Dat zijn de woorden van Li-
net Mboya, een alleenstaande moeder van drie kinderen. Naast de zorg voor haar eigen 
kinderen heeft Linet ook de zorg op zich genomen voor zes straatkinderen. Dat begon 
ooit met een dertienjarige jongen die haar naar huis volgde en niet meer weg wilde gaan. 
Linet leeft van losse baantjes, zoals poetsvrouw, wasvrouw, receptioniste. Elke dag ziet 
ze kinderen aan de rand van de straat. Velen zijn blootsvoets en hebben al dagen niet 
gegeten. Linet: “Ik vraag me altijd af wat er van de kinderen terecht zou komen, als ik 
hen met het weinige dat ik heb, niet kan helpen.” Een andere bewoonster van Kibera is 
zuster Mary Wambui, die wanneer ze maar tijd heeft de mensen in haar wijk bezoekt. Ze 
noemt het “befriending people”, vriendschappen sluiten. Zuster Mary heeft inmiddels een 
groot netwerk opgebouwd van mensen en organisaties met wie ze samen werkt. Zoals 
met pastoor Firmin Koffi die de gemeenschap van de Yarumal-missionarissen leidt en ook 
in Kibera woont. Er zijn meerdere kleine christelijke gemeenschappen in de wijk waar 
mensen samen komen om te bidden en elkaar met praktische zaken te helpen. Zuster 
Mary heeft tevens microkredietgroepen opgericht waardoor vrouwen een klein zelfstandig 
inkomen kunnen verwerven. 
Om de mensen aldaar te helpen doen wij als parochie mee en houden wij een kerkdeur-
collecte. U kunt ook altijd rechtstreeks geld overmaken aan www.missio.nl.  



Kledinginzameling 8 oktober 
 

In samenwerking met Stichting Aktie ’68 houdt de paro-
chie Hoensbroek op zaterdag 8 oktober opnieuw een kle-
dinginzameling. Deze vindt plaats tussen 11.00 – 13.00 
uur bij parochiekantoor De Polder. U kunt al uw ge-
bruikte kleding, 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  

 
 

Geloof en Vriendschap 
 

 
Wegens de coronaomstandigheden konden we als Geloof en Vriendschap lange tijd niet 
bij elkaar komen. Mede ook omdat wij met deze mensen te maken hebben met een 
kwetsbare doelgroep. Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een zevental 
mensen, omdat ze te overlijden kwamen. Een aantal van hen zijn gestorven doordat ze 
besmet raakten met het coronavirus. We zijn echter blij dat we nu weer konden starten. 
Op 31 juli kwamen we na bijna twee en een half jaar weer voor de eerste keer bij elkaar. 
We vierden allereerst in de Grote St.-Jan een heilige Mis en daarna kwamen we samen 
om vooral ook weer bij te praten. Natuurlijk was het vermelden van de overledenen een 
droevig moment. Op zondag 4 september was er een mooie uitstap naar het Duitse Re-
magen naar de kerk ter ere van de H. Apollinarius. In deze kerk -gelegen aan de Rijn- 
wordt deze martelaar vereerd en biedt de Maastrichtse gemeenschap van De gekruisigde 
en Verrezen Liefde (De Kommel) haar diensten aan. Ook mensen buiten de gemeenschap 
van Geloof en Vriendschap zijn meegegaan. Het was een mooie zonnige dag, waar deel-
genomen werd aan de H. Mis en aansluitend (zie foto) was het genieten van een prachtig 
uitzicht onder het genot van kaffee und kuchen. In de middag werd een ieder nog geze-
gend met het reliek van de H. Apollinarius. Ook in oktober kan de gemeenschap weer bij 
elkaar komen en wel op zondag 23 oktober. 



Allerzielenlof zondag 30 oktober 
 
Op zondag 30 oktober is om 15.00 uur het Allerzielenlof in de Grote St.-Jan. We bidden 
en zingen dan gezamenlijk de vespers, het officiële avondgebed van de Kerk, behorend 
bij deze gelegenheid. De namen van de overledenen van het afgelopen jaar worden ge-
noemd en voor iedere overledene wordt een kaars ontstoken. Het Allerheiligste wordt 
vervolgens korte tijd uitgesteld, om al onze overleden dierbaren in gebed bij God te bren-
gen. Aansluitend gaat de pastoor en de diakens naar de diverse kerkhoven en worden al-
daar de graven gezegend. 
 

HET SACRAMENT VAN HET DOOPSEL ONTVINGEN: 
 
Caeden Hendriks  wonende aan de Olof Palmestraat 
Oliver Bruls   wonende in Oirsbeek 
Jur Schellings   wonende aan de Mariagewandenstraat 
Quinti Bovenlander  wonende in Heerlen 
 
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden. 

 
WIJ NAMEN AFSCHEID VAN: 

  
Lies van Beek-Heijnen   65 jaar wonende aan de Schuureikerweg 
Mia Ermers-Gubbels             100 jaar wonende in het Piuscentrum 
Dientje Vaessen-van Zundert  86 jaar wonende aan de Kastanjelaan 
   
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. 
 
Zaterdag 1 oktober. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor:  
Allen die vervolgd worden omwille van 
hun geloof. 
 
Zondag 2 oktober. 27e 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. 
Sing4Joy, voor: Overl. Ouders Zophi 
v.d. Berg; Hein Wittehorst; Ger Kneip; 
 

Maandag 3 oktober. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Overl. Fam.leden Maenen-Mertens; 
 
Dinsdag 4 oktober. Franciscus van 
Assisi. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle vluchtelingen. 
  
Woensdag 5 oktober. H. Faustina Ko-
walska, maagd. 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste.  



19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
pastoor Jan Peters; 
 
Donderdag 6 oktober. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle dopelingen. 
  
Vrijdag 7 oktober. H. Maagd Maria 
van de Rozenkrans. 
18.15 uur: uitstelling en aanbidding 
van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Vrede in de Oekraïne. 
 
Zaterdag 8 oktober.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Overl. Mevr. Els de Groot-Peulen;  
  
Zondag 9 oktober. 28e 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: [jrd] overl. Ouders Jennes-
Haartmans en hun overl. fam.leden; Mia 
Ermers-Gubbels [6wkd]; 
 
Maandag 10 oktober. Bisdom Roer-
mond: Onze Lieve Vrouw, Sterre der 
Zee. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Allen die leiding geven aan de Kerk. 
  
Dinsdag 11 oktober. H. Johannes 
XXIII, paus. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle zieken. 
 
Woensdag 12 oktober. 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Zij die dit schooljaar het H. Vormsel mo-
gen ontvangen.  
 
Donderdag 13 oktober.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor:  
Onze parochiegemeenschap. 

Vrijdag 14 oktober. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Allen die zoekende zijn. 
 
Zaterdag 15 oktober. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Mia Driessen-Bindels [verj]; Mia Jehae-
Wijers. 
  
Zondag 16 oktober. 29e zondag door 
het jaar 
09.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor:  
Zij die zich dit schooljaar voorbereiden op 
de Eerste H. Communie. 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, m.m.v. 
Schola, voor: Sjef Janssen [jrd]; Gerdie 
Linders-Nelissen; Geert Tabak [jrd] en 
zoon Albert Tabak;  
  
Maandag 17 oktober. H. Ignatius 
van Antiochië, bisschop en marte-
laar. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: 
Alle religieuzen. 
 
Dinsdag 18 oktober. H. Lucas, 
evangelist. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. 
Jan, voor: 
 Allen die vervolgd worden omwille van 
hun geloof. 
 
Woensdag 19 oktober.   
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: mevr. De Jong en de levenden 
en overledenen v.d. fam. De Jong-
Dammers; 
 
Donderdag 20 oktober. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Jean Beugels;  
 
Vrijdag 21 oktober.  
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor:  
Alle intenties van onze parochie. 
 



Zaterdag 22 oktober. 
17.30-18.30 uur Kleine St. Jan: biecht-
gelegenheid. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Nico en Nelly Quaedackers-Braams;  
Aj van den Boogaard;  
 
Zondag 23 oktober. 30e 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. 
Gem. Kerk. Zangkoor St. Jozef, voor: 
Tiny Mordang-Leunissen;  
  
Maandag 24 oktober.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: 
Allen die werkzaam zijn in de zorg. 
 
Dinsdag 25 oktober. Verjaardag wij-
ding alle kerken waarvan de wijdings-
datum niet bekend is. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Rieki Slomp;  
 
Woensdag 26 oktober. 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: 
Alle zieken in onze parochie. 

Donderdag 27 oktober.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle vrijwilligers in onze parochie. 
 
Vrijdag 28 oktober. HH. Simon en Ju-
das, apostelen. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle vluchtelingen. 
 
Zaterdag 29 oktober. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle stervenden in onze parochie. 
 
Zondag 30 oktober. 31e zondag door 
het jaar 
09.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
overl. Fam.leden van Dun-Verhooren;  
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, m.m.v. 
Dameskoor, voor: Math en Lenie Bis-
schops-Ritzen; Finy Offermans [jrd]; Mia 
Driessen-Bindels; Jo Hollanders; ouders 
Dols-Schoonbroodt [jrd]; Theo Owsianny-
Fafarek en ouders Zinken-Starmans; Hub 
Custers; 
15:00 uur Allerzielenlof 
 
Maandag 31 oktober.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: 
Alle eenzamen. 

 
Mededelingen van Algemene Aard  
Misintenties en Noveenkaarsen  
Noveenkaarsen [ á € 4,50] bij het secretariaat tijdens [ zie openingstijden] en in de sa-
cristie voor en na de HH. Missen. U kunt dan ook een misintentie opgeven.  
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 november 2022 vóór 26 oktober 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. 



 
 

       
 

 
        

        


