
 

 
 
 
 
 
 
 

 

      
Allerheiligen en Allerzielen 

 
Op 1 november viert de Kerk het hoogfeest 
van Allerheiligen en op 2 november is het Al-
lerzielen. In de Grote St.-Jan zullen wij op 
dinsdag 1 november om 19.00 uur het plech-
tige Hoogfeest van Allerheiligen vieren, opge-
luisterd door het Gemengd Kerkelijk Zang-
koor St.-Caecilia. Een dag erna op woensdag 
2 november zullen wij  om 19.00 uur in een 
Requiemmis in de Kleine St.-Jan bidden voor 
alle overledenen en voor hen de heilige Mis opdragen. Deze H. Mis wordt opgeluisterd 
door het dameskoor. Op 30 oktober werd reeds het Allerzielenlof gehouden en wer-
den aansluitend de graven gezegend van de diverse kerkhoven. 
 

Eerste gezinsvieringen van het nieuwe schooljaar 

 
Op 11 november viert de Kerk het feest van de H. Martinus, ook wel Sint Maarten in 
de volksmond genoemd. Als Romeins soldaat deelde hij zijn mantel met een arme be-
delaar en deze goede daad betekende de omkeer in zijn leven. Hij liet zich dopen en 
werd later zelfs bisschop. Op vrijdag 11 november zullen we daarom in de Grote St.- 
Jan om 18.30 de eerste gezinsviering van het nieuwe schooljaar houden, alwaar met 
name de kinderen die dit schooljaar de Eerste heilige Communie mogen ontvangen 
uitgenodigd zijn. We zullen op deze avond in een korte gebedsdienst (geen heilige 
Mis) vooral stilstaan bij het leven van de heilige Martinus. Aansluitend aan de gebeds-
dienst zal er een Sint Maartensstoet zijn met lampionnen waarbij we de mensen in het 
Piuszorgcentrum kort zullen bezoeken. De stoet zal eindigen op de parkeerplaats van 
het parochiekantoor De Polder, alwaar de scouting een Sint-Maartensvuur gemaakt 
heeft en waar een beker warme chocolademelk met speculaas op alle deelnemers 
wacht. De heilige Mis zal op deze dag worden verplaatst naar de ochtenduren om 
9.00 uur in de Kleine St.- Jan. 
Op zaterdag 26 november zal om 19.00 uur in de Grote St.-Jan de tweede gezinsvie-
ring van dit schooljaar plaatsvinden in het kader van het begin van de Advent. De 
communicanten zullen in de week ervoor adventskransen maken, die in deze viering 
gezegend zullen worden. 
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Nieuwsbrief 
 

De parochie is begonnen met een nieuwsbrief. Zo mogelijk wekelijks 
krijgen degenen die reeds een digitaal abonnement hebben op het 
parochieblad deze toegestuurd. Mocht u deze toch niet ontvangen 
(terwijl u het parochieblad digitaal ontvangt) dan moet u even kijken 
of uw spamfilter deze niet tegenhoudt. Degenen die de nieuwsbrief 
niet ontvangen en deze toch graag ook digitaal willen ontvangen, 
kunnen zich hiervoor aanmelden. Via de website van de parochie 
vindt u daarvoor de informatie. Ook is het altijd mogelijk om u af te 

melden hiervoor. We hopen in ieder geval op deze manier aan een behoefte te voldoen. 
Actuele info kan zo mogelijk wekelijks worden gegeven. Daarnaast vindt u ook steeds 
een korte geestelijke overweging bij het thema van de lezingen in dat komende week-
einde. In de meeste gevallen krijgt u in de loop van de vrijdag deze nieuwsbrief gemaild. 
Daarna is het ook nog mogelijk deze nieuwsbrief te lezen op de website van de parochie. 
Ten overvloede misschien: De nieuwsbrief wordt niet gedrukt en kan daarom niet via de 
brievenbus verspreid worden. 

 
Lezing Academie Rolduc over pater Karel 

 
Pater Karel Houben – een Limburgse heilige. Zo heet de lezing die pater Martin de Korte 
op 18 november verzorgt in het kader van Academie Rolduc. Limburg kent een aantal 
heiligen van eigen bodem. De meest recente is pater Karel Houben (1822-1893) uit Mun-
stergeleen. Hoewel de pater passionist het grootste deel van zijn leven in Ierland woonde, 
bezoeken steeds meer pelgrims uit binnen- en buitenland zijn geboortehuis in Munsterge-
leen. Vanwege zijn 200e verjaardag heeft paus Franciscus een bijzonder heilig jaar voor 
Munstergeleen en Dublin uitgeroepen. Tijdens zijn lezing gaat pater De Korte in op het 
leven en het voorbeeld van deze eenvoudige Limburgse priester.  
De bijeenkomst van Academie Rolduc vindt plaats op vrijdag 18 november in Abdij Rolduc 
in Kerkrade. Aanvang 19.00 uur. Entree: vijf euro, ter plekke te voldoen. Het volledige 
programma van de lezingenreeks Academie Rolduc is te vinden op www.rolduc.nl of op 
www.bisdom-roermond.nl/academierolduc.nl. Aanmelden vooraf is noodzakelijk via: aca-
demie@rolduc.nl. 

 
Ad Liminabezoek Nederlandse bisschoppen 

 
Begin november vindt er in Rome een bijzondere 
bijeenkomst plaats. De Nederlandse bisschoppen 
leggen dan hun zogeheten Ad Liminabezoek af. Dit 
is een bedevaart naar de graven van de apostelen 
Petrus en Paulus. Tevens is het een gelegenheid 
voor de bisschoppen om de paus te bezoeken. Ook 
zijn er afspraken bij diverse departementen in het 
Vaticaan om de huidige situatie van de Kerk in Ne-
derland te bespreken.  



Het vorige Ad Liminabezoek van de Nederlandse bisschoppen vond in 2013 plaats. Eigen-
lijk zou het volgende bezoek al in 2018 hebben plaatsgevonden, maar vanwege een 
drukke agenda van de paus en de coronapandemie is het bezoek een paar keer uitge-
steld. Het Ad Liminabezoek begint nu op 7 november, toevalligerwijs de feestdag van 
Sint-Willibrord, de patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie. 

 
Voedselpakketten 

 
De vrijwilligers van de Pausfranciscusgroep Hoensbroek wil-
len graag met Kerstmis wederom voedselpakketten uitde-
len. Meer dan ooit komen mensen door de stijgende kosten 
in de knel te zitten en zullen ze zeer dankbaar zijn voor een 
pakket. Door de stijgende prijzen van voedsel zullen ook de 
kosten om deze samen te stellen natuurlijk stijgen. We 
doen daarom meer dan ooit een beroep op uw vrijgevig-
heid. In ieder geval zullen we op de eerste zondag van de 
Advent (26/27 november) wederom een soep of koffieactie 
houden na afloop van de H. Missen. Ook zal er op diverse 
plaatsen in Hoensbroek (markt en Plussupermarkt) gecol-
lecteerd worden. Het gemakkelijkste blijft uiteraard als u 
bereid bent een bedrag over te maken voor dit doel. Dit 
kan op rekeningnummer:  NL39 RBRB 0782 9937 10 t.n.v. Stichting Pausfranciscus-
groep Hoensbroek onder vermelding van ‘voedselpakket’. Hartelijk dank voor uw gift. 
 

St. Caeciliafeesten 

 
In de maand dat de Kerk  de heilige Caecilia viert (22 november) vieren koren en muziek-
gezelschappen -die na haar genoemd zijn- jaarlijks hun patroonsfeest. Van oudsher 
wordt deze heilige in verband gebracht met muziek, beter gezegd met een lofzang aan 
God. Vele koren en muziekgezelschappen hebben haar dan ook als patrones. Ook in onze 
parochie zijn zowel de harmonie alsmede het Gemengd Kerkelijk Zangkoor naar haar ge-
noemd. De harmonie St. Caecilia viert haar feest op zondag 20 november. Op deze zon-
dag zal ze de H. Mis om 11.00 uur in de Grote St.-Jan opluisteren. Het Gemengd Kerkelijk 
Zangkoor St. Caecilia viert hun patrones een week later en wel op zondag 27 november 
en zullen uiteraard op deze zondag ook de H. Mis van 11.00 uur opluisteren. 

 

Vrijwilligersmiddag 

 
Op zondag 6 november houdt de parochie een vrijwilligersmiddag. Alle vrijwilligers zijn 
hiervoor uitgenodigd en hebben zich reeds hiervoor opgegeven (of afgemeld). In ieder 
geval leek het ons goed om na de coronatijd elkaar informeel te zien en te ontmoeten 
onder het genot van een hapje en een drankje. De vrijwilligers zijn immers het cement 
van de samenleving en aldus ook van onze parochie. Zonder hen kan een parochie niet 
bestaan. Velen zetten zich op één of andere manier in, sommigen zichtbaar, anderen on-
zichtbaar, sommigen dagelijks en anderen minder frequent. We zijn hen allen dankbaar 
en verheugen ons op de onderlinge ontmoeting op 6 november. 



HET SACRAMENT VAN HET DOOPSEL ONTVINGEN: 

 
Liam Meulendijks   wonende in Brunssum 
Coco Debets    wonende in Brunssum 
 
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden. 

 
WIJ NAMEN AFSCHEID VAN: 

  
Jack Huibers    94 jaar wonende aan de Randweg 
Jacques Bisschops   91 jaar wonende in Emmastaete 
   
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. 
 
 
Dinsdag 1 november. Allerheiligen. 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, m.m.v. 
Gem. Kerk. Zangkoor St. Caecilia, 
voor: Overl. Echtpaar Vrancken-Smeets 
[jrd]; Willy van Hameren; Wies Joosten; 
Johannes Gerits; Mevr. de Jong-Dam-
mers en levenden en overledenen v.d. 
fam. De Jong- Dammers; Sophie v.d. 
Heijden-v. Houtum en overl. Fam.leden; 
Overl. Van de fam. Rutjens.  
  
Woensdag 2 november. Allerzielen. 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, m.m.v. 
het Dameskoor, voor: Mia Gielkens-
Lenssen; Jos van der Broeck; overl. Ou-
ders Maas-Bartels en dochters Mia en 
Tiny; Toos van den Brand-Mikelj, Frans 
van den Brand en Gregor van den Brand; 
Miep Langeslag-Arts, ouders en schoon-
ouders. 
 
Donderdag 3 november. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
 Alle zieken in de parochie. 

Vrijdag 4 november. H. Carolus 
Borromeüs, bisschop. 
18.15 uur: uitstelling en aanbidding 
van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
overl. Henk Bollen. 
  
Zaterdag 5 november.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Piet, Riek en Bertie Roosenboom [jrd].  
  
Zondag 6 november. 32e 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. 
Sing4Joy, voor: Mevr. Lenie van der 
Moolen-Peters [10jrd]; Theo Owsianny 
[11jrd]. 
 
Maandag 7 november. H. Willibrord, 
bisschop, verkondiger van ons geloof, 
patroon van de Nederlandse Kerkpro-
vincie. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
 Voor de Nederlandse Kerk. 



Dinsdag 8 november. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Zij die zoekende zijn. 
 
Woensdag 9 november. Kerkwijding 
van de Lateraanse Basiliek. 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor:  
Eenheid binnen de Kerk. 
 
Donderdag 10 november. H. Leo de 
Grote, paus en kerkleraar. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor:  
Allen die leiding geven aan de Kerk. 

Vrijdag 11 november. H. Martinus 
(van Tours), bisschop. 
9.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Sophie v.d. Heijden-v. Houtum [verj] en 
overl. Fam. Leden. 
18.30 uur St.-Maartensviering Grote 
St.-Jan (geen heilige Mis). 
 
Zaterdag 12 november. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Maria Sturmans-Essers [1jrd]. 
  
Zondag 13 november. 33e zondag door 
het jaar 
09.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Vrede in de Oekraïne. 
 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, m.m.v. 
Schola, voor:  
Alle vrijwilligers in onze parochie. 
 
Maandag 14 november.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: 
Alle stervenden in onze parochie. 
 
Dinsdag 15 november. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. 
Jan, voor: Rieki Slomp (verj). 
  
Woensdag 16 november.   
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste.  

19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor:  
Alle eenzamen. 
 
Donderdag 17 november. H. Elisa-
beth van Hongarije. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor:  
Allen die werkzaam zijn in de zorg. 
 
Vrijdag 18 november. Kerkwijding 
Basilieken van de heilige apostelen 
Petrus en Paulus. 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor: 
overl. Ouders Piet Peters en Theresia 
Schrijvers, zoon pastoor Jan Peters en 
schoondochter Mariet Peters-Slangen. 
 
Zaterdag 19 november. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Aj van den Boogaard. 
 
Zondag 20 november. Christus, Ko-
ning van het heelal. 
09.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Allen die vervolgd worden omwille van 
hun geloof. 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, m.m.v. 
Harmonie St.-Caecilia, voor: Annie Vis-
ser-v.d. Laarschot [jrd]; overl.ouders 
L’Ortye-Peters. 
  
Maandag 21 november. Opdracht van 
de heilige Maagd Maria. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor:  
Alle religieuzen. 
 
Dinsdag 22 november. H. Cecilia, 
maagd en martelares. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Rieki Slomp (jrd). 
 
Woensdag 23 november. 
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 24 november. HH. Andreas 
Dung Lac, priester en gezellen, marte-
laren van Vietnam. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle communicanten. 
 
Vrijdag 25 november. H. Catharina van 
Alexandrië, maagd en martelares. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle vormelingen. 
 
Zaterdag 26 november. 
19.00 uur Gezinsviering 
Grote St. Jan, voor: pastoor Geurts. 
 
Zondag 27 november. 1e zondag van 
de advent. 
09.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor:  
Allen die vervolgd worden omwille van 
hun geloof. 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, m.m.v. 
Gem. Kerk. Zangkoor St. Caecilia, 

voor: overl. Ouders Hubert en Maria 
Kusters-Palmen met de dochters Mia, 
Annie en Mien en levende fam.leden; 
Ger Kneip; Lei en Tiny Hoenen-Janssen; 
Guy Hoenen; Hubert Hoenen(1jrd). 
 
Maandag 28 november.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: 
Bescherming van het ongeboren le-
ven. 
 
Dinsdag 29 november. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor:  
Alle zieken in onze parochie. 
 
Woensdag 30 november. H. Andreas, 
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 vluchtelingen. 

 
 
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 december 2022 vóór 24 november 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. 



 
 

       
 

 
        

        


