
 

 
 
 
 
 
 
 

 

      
Paus bemoedigt Nederlandse katholieken 

 
Tijdens zijn ontmoeting met de Neder-
landse bisschoppen heeft paus Francis-
cus vrijdag 11 november alle katholieken 
in Nederland opgeroepen om vooral vol 
te houden en niet op te geven. “Ook een 
kleine minderheid kan heel krachtig zijn,” 
zo citeerde kardinaal Wim Eijk de paus 
na afloop van de audiëntie. Ook heeft de 
paus de bisschoppen aangespoord tot 
nabijheid en een optimale pastorale be-
nadering. De audiëntie bij paus Francis-
cus was vrijdagmorgen een van de hoogtepunten tijdens het Ad Limina bezoek dat de 
Nederlandse bisschoppen deze week aan Rome hebben gebracht.  Bisschop Smeets nam 
in zijn rolstoel aan de audiëntie deel. Paus Franciscus – die zelf ook regelmatig gebruik 
maakt van een rolstoel – informeerde naar de ziekte van de bisschop, bemoedigde hem 
en wenste hem veel sterkte toe. “De ontmoeting met de paus was heel hartelijk, ont-
spannen en open,” liet bisschop Smeets na afloop weten. “Hij wenste me veel ‘courage’ 
toe.” Paus Franciscus nam ruim de tijd om met de bisschoppen te spreken. Het gesprek 
duurde een uur en driekwartier, veel langer dan aanvankelijk gepland. Bisschop Hans van 
den Hende van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie 
sprak na afloop van een “mooie ontmoeting” en een “uitwisseling als broeders in het 
ambt”. Volgens mgr. Van den Hende benadrukte de paus vooral een viervoudige nabij-
heid. “Hij sprak over nabijheid tot God, nabijheid als bisschoppen onderling, nabijheid tot 
priesters en een nabijheid tot alle gelovigen.” 
 

Geloof en Vriendschap 

 
Sinds halverwege dit jaar komen we ook weer met de gemeenschap Geloof en Vriend-
schap bij elkaar. Dit betekent dat wij dit jaar ook weer de dag van Geloof en Vriend-
schap kunnen vieren en wel op zondag 18 december. Om 11.00 uur zal de H. Mis in 
het teken staan van deze gemeenschap en zal de H. Mis opgeluisterd worden door 
het koor Chrisko uit Heerlen. Aansluitend zullen de leden van de gemeenschap bij el-
kaar komen in BMV de Vlieger en wacht op hen een gezellige middag. 
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Boeteviering 

 
Op dinsdag 20 december is er aansluitend aan de reguliere H. Mis van 19.00 uur in de 
Kleine St.-Jan een boeteviering met de gelegenheid om het Sacrament van Boete en 
Verzoening (de biecht) te ontvangen. Zo kunnen we ons innerlijk met een gezuiverd 
hart voorbereiden op Kerstmis. Het reguliere biecht horen van de vierde zaterdag van 
de maand komt te vervallen omdat het dan kerstavond is. 
 

Vieringen Kerstmis 
 
Op zaterdag 24 december zal er op kerstavond allereerst om 17.30 uur een korte vie-
ring zijn voor de peuters en kleuters (t/m groep 3), waarin het kerstverhaal met be-
hulp van een mooie PowerPointpresentatie wordt verteld en gezamenlijk kerstliederen 
worden gezongen.  
Om 18.30 uur is de gezinsviering met communicanten die teksten voorlezen en uit-
beelden. Deze viering zal opgeluisterd worden door Sing4Joy.  
Om 20.30 is er de vroege nachtmis met volkszang en om 22.45 uur de tweede nacht-
mis, opgeluisterd door het Gemengd kerkelijk Zangkoor St. Caecilia. 
Op Eerste Kerstdag zondag 25 december zal om 9.30 uur er een heilige Mis zijn in de 
Grote St.- Jan met volkszang en om 11.00 uur de  Hoogmis, ook met volkszang. Op 
Tweede Kerstdag maandag 26 december is de heilige Mis om 10.00 uur in de Grote 
St.-Jan eveneens met volkszang. 

 

Kerststal bezichtigen 
 
Op beide kerstdagen is het mogelijk om buiten 
de reguliere vieringen de kerststal in de Grote 
St.-Jan te bezichtigen. Vorig jaar is de kerststal 
in de Grote St.-Jan bijna geheel vernieuwd. Een 
nieuwe stal is er gekomen. Ook dit jaar is er we-
derom een mooie verdere vernieuwing. Overi-
gens ook in de Kleine St.-Jan is de kerststal ge-
deeltelijk vernieuwd. Voor en na de reguliere  
H. Missen is deze te bezoeken. Op beide kerst-
dagen zondag 25 en maandag 26 december zal 
de Grote St.-Jan geopend zijn tussen 14.00 en 16.00 uur. Hartelijk welkom! 

 

Opgave nieuwsbrief parochie 

 
Zoals reeds in het vorig parochieblad vermeld werd kunt u zich opgeven voor de we-
kelijkse nieuwsbrief van onze parochie. Deze brief kunnen we alleen digitaal via de 
mail verzenden en wordt tevens op de parochiewebsite geplaatst. Zo hebben we de 
mogelijkheid om actuele informatie toe te zenden en tevens een geestelijk woordje 
aan te bieden bij de komende zondag. Iedere vrijdag wordt deze nieuwsbrief ver-
stuurd. Opgave kan via de website van de parochie. Daar vindt u de nieuwsbrief en 
onder aan de nieuwsbrief staat een aanmeldknop.  



Nieuwjaarsreceptie 

 
Nadat we twee jaar op een rij geen nieuwjaarsreceptie konden en mochten houden, is 
het dit jaar weer mogelijk. Op zondag 1 januari is er een H. Mis om 11.00 uur in de 
Grote St.- Jan. De reguliere H. Mis om 9.30 uur in de Kleine St.-Jan komt op zondag 1 
januari te vervallen. Na de H. Mis van 11.00 uur zal er de traditionele nieuwjaarsre-
ceptie plaatsvinden in het parochiekantoor De Polder. De ingang is via de pastorie en 
zo wordt er doorgelopen naar het parochiekantoor. In het parochiekantoor kunnen we 
elkaar ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje. We nodigen ieder-
een van harte uit om elkaar Gods Zegen te wensen voor het nieuwe jaar. 

 

Tarieven 2023 
 
Nadat de tarieven een paar jaar ongewijzigd zijn gebleven worden ze in 2023 ver-
hoogd. Gezien de stijgende kosten in de hele samenleving zijn ook parochies genood-
zaakt om hun tarieven weer enigszins te verhogen. Hieronder de tarieven zoals ze 
voor ons zullen gelden. 
Eucharistievieringen: Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 15,00 
      Eucharistieviering op zaterdag of zondag € 30,00 
     Jubileumviering die niet gehouden wordt tijdens een  

reguliere H. Mis € 325,00 
Rouw- en trouwgelden: Begrafenismis (rouwgeld) € 500,00 
    Huwelijksmis (trouwgeld) € 500,00  
    Bijdrage naar crematorium of begraafplaats buiten  
    Hoensbroek, na een kerkdienst € 100,00 
    Uitvaartdienst crematorium zonder kerkdienst vooraf in de 

            kerk € 500,00  
  Vooravondmis voorafgaand aan de uitvaartmis € 30,00 

Gestichte jaardiensten:   
Eenvoudige dienst door de week (leesmis): 5 jaar € 75,00 
       10 jaar € 150,00 
       20 jaar € 275,00 
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag: 5 jaar € 150,00 
       10 jaar € 300,00 
       20 jaar € 600,00 
Minimumkerkbijdrage 
De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium 
zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst 
in de parochiekerk (extra dienst) wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier 
jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematorium-aan-
wezigheid, kerkbijdrage hebben betaald (of aan de parochie van waaruit zij zijn ver-
huisd naar de huidige parochie) en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze 
jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald. 
De minimum kerkbijdrage is vastgesteld op € 125,00 voor 2023 
Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto-inkomen van een huishou-
den/economische eenheid. 



HET SACRAMENT VAN HET DOOPSEL ONTVINGEN: 

 
Mila van den Berg   wonende aan de Hoofdstraat 
Jermayne Quijs    wonende aan de Aldenhofstraat 
Riley Quijs    wonende aan de Aldenhofstraat 
Myron Raets    wonende in Brunssum  
 
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden. 

 
WIJ NAMEN AFSCHEID VAN: 

  
Jef Baltus    86 jaar wonende aan de Patersweg 
Piet Extra    85 jaar wonende aan de Merelstraat 
Tonie Jansen - van de Laar  94 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.  

 
Donderdag 1 december. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Hein Wittenhorst [jrd]. 
  
Vrijdag 2 december. 
18.15 uur: uitstelling en aanbidding 
van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor:  
 Alle zieken in onze parochie. 
 
Zaterdag 3 december.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor:  
 Alle intenties van onze parochie. 
 
Zondag 4 december. 2e zondag van de 
advent. 
09.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Häns Jansen. 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, m.m.v. 
Sing4Joy, voor: Hein Wittehorst [verj]; 
overl. Ouders L’Ortye-Peters; Mevr. An-
nie Erkens-Stijkel en dhr. Zef Erkens. 
 
 

Maandag 5 december.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
 Alle communicanten. 
 
Dinsdag 6 december. H. Nicolaas 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Sjef Frolichs.  
 
Woensdag 7 december. H. Ambrosius, 
bisschop en kerkleraar. 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor:  
Alle vormelingen. 
 
Donderdag 8 december. Onbevlekte 
Ontvangenis van de H. Maagd Maria. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
John Maenen; Ismar Verschuren. 

Vrijdag 9 december.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor:  
Alle eenzamen. 
 



Zaterdag 10 december. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Nico en Nelly Quadackers-Braams. 
  
Zondag 11 december. 3e zondag van 
de advent. 
09.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor:  
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, m.m.v. 
Schola, voor: overl. Ouders Peerboom-
Brouwers [jrd]; René Coenen; Annie van 
Soest-Mertens [jrd]; Jacques Rompen 
[jrd] en overl. Fam.leden; overl. Ouders v. 
Kessel-Arets en verdere overl. Fam.le-
den [20jrd].  
  
Maandag 12 december.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Alle dopelingen. 
 
Dinsdag 13 december. H. Lucia, 
maagd en martelares. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. 
Jan, voor: Vrede in de Oekraïne. 
  
Woensdag 14 december.  H. Johannes 
v/h Kruis, priester en kerkleraar 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Alle religieuzen 
 
Donderdag 15 december. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor:  
Alle vrijwilligers in onze parochie. 
 
Vrijdag 16 december. 
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan, voor:  
Alle eenzamen. 
 
Zaterdag 17 december. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Kitty Swalmen-Vromen [jrd] en Jo Swal-
men; Mia Driessen-Bindels. 
 
Zondag 18 december. 4e zondag van 
de advent. 
09.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Ans Wijnen-Scheijen; overl. Fam.leden 
van Dun-Verhooren. 

11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, m.m.v. 
het Dameskoor, voor: Tiny Mordang-
Leunissen; overl. Ouders v Dosselaar, 
Truus Portiek-v. Dosselaar, Piet en Betty; 
Ger Kneip.  
 
Maandag 19 december.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Roepingen tot het priester-
schap en het diakonaat. 
 
Dinsdag 20 december. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor:  
Alle vluchtelingen. 
Aansluitend Boeteviering. 
 
Woensdag 21 december. 
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 22 december.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Zij die zoekende zijn. 
 
Vrijdag 23 december. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Allen die vervolgd worden omwille van 
hun geloof. 
 
Zaterdag 24 december. Kerstavond 
17.30 uur Kleuter/peuterviering Grote 
St. Jan. 
18:30 uur Gezinsmis Grote St. Jan, 
m.m.v. Sing4Joy, voor: Vrede in de we-
reld. 
20:30 uur Vroege Nachtmis Grote St. 
Jan, volkszang, voor: Overl. van de 
fam. Geraets-Klerks [jrd]; Jos van der 
Broeck. 
22:45 uur Nachtmis Grote St. Jan, 
m.m.v. Gem.Kerk. zangkoor st. Cecilia, 
voor: Johan van Heumen; Tonny Cus-
ters-Sijben; Henk Ghijssen. 
 
Zondag 25 december. Kerstmis. 
09.30 uur H. Mis Grote St. Jan met 
volkszang, voor: Marleen Smit-Oehlen. 



11:00 uur H. Mis Grote St. Jan met 
volkszang voor: overl.ouders Fieny en 
Antoon Snellen en zoon Harry; Jacque-
line Verhoeven-Vos; Johannes Gerits; 
Mevr. de Jong-Dammers en de levenden 
en overl. v.d. fam. de Jong-Dammers; 
Jean Beugels; overl.ouders Maas-Bartels 
en dochters Mia en Tiny; Math en Lenie 
Bisschops-Ritzen [jrd]; overl.ouders Piet 
Peters en Theresia Schrijvers, zoon pas-
toor Jan Peters en schoondochter Mariet 
Peters-Slangen; Jo Hollanders; overl.ou-
ders L’Ortye-Peters; Sophie v.d. Heijden-
v. houtum en overl.fam.leden; Theo 
Owsianny, ouders Owsianny-Fafarek en 
ouders Zinken-Starmans; Corry Zohar-
Fayaars; Hub Custers; Jef Baltus. 
14.00 – 16.00 uur Grote St.-Jan geo-
pend voor bezichtiging kerststal. 
 
Maandag 26 december. H. Stefanus, 
martelaar. 
10.00 uur H. Mis Grote St. Jan met 
volkszang voor: Lou Hauben en 
kleinzoon Koen; Miep-Ubachs-Spel-
thaen; Jan Wierd-Bleeksma; Annemie 
en Jo Heuts-Paulzen; Sjaak Verba-
ten; Willy van Hameren.  
14.00 – 16.00 uur Grote St.-Jan ge-
opend voor bezichtiging kerststal. 

Dinsdag 27 december. H. Johanes, 
apostel. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Finy Schoumakers; Rieki Slomp; Jan 
Slomp en Hennie Slomp-Mendel. 
 
Woensdag 28 december. HH. Onno-
zele Kinderen. 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor:  Bescherming van het ongebo-
ren leven. 
 
Donderdag 29 december.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Allen die leiding geven aan de Kerk. 
 
Vrijdag 30 december. H.Familie, Jezus, 
Maria en Jozef. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle intenties van onze parochie. 
 
Zaterdag 31 december. Oudjaars-
avond.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, m.m.v. 
het Dameskoor, voor: Math Bisschops 
[1jrd] en Lenie Bisschops-Ritzen. 

 
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 januari 2022 vóór 21 december 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. 



 
 

       
 

 
        

        


