
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Priesterwijding Sabin Joseph 

 

De priesterstudent Sabin Joseph die bij ons 
het afgelopen studiejaar 2021-2022 stage 

heeft gelopen werd afgelopen zomer tot tra-
seunt-diaken gewijd. Op zaterdag 21 januari 

2023 zal hij in zijn thuisparochie te India tot 

priester worden gewijd. Dit zal gebeuren in de 
H. Teresa van Avilakerk te Pasukkadave in de 

deelstaat Kerula. Bij terugkomst in Nederland 
zal hij een eerste H. Mis opdragen in de basi-

liek H. Amelberga te Susteren op zondag 5 fe-
bruari om 13.30 uur. Na de H. Mis is er gele-

genheid om hem te feliciteren in ’t Stift (Salva-
torplein 2). Overigens zal hij ook in Hoens-

broek nog een eerste heilige Mis opdragen. 

Een datum zal nog worden afgesproken. 

    
 

Verdere maatregels reductie stookkosten 
 

De afgelopen weken is gebleken dat er door de vorst in de nacht flink bijgestookt 
moest worden in de Grote St.-Jan. Iedere nacht werd er ongeveer 50 kuub gas ver-

bruikt om de temperatuur op 8 graden te houden. Dit zou betekenen dat we bij koud 

weer in januari waarschijnlijk zo'n € 150 tot € 200 per nacht kwijt zouden zijn om 
deze minimum temperatuur te bereiken. In ieder geval verbruiken we, als de kachel 

een uur brandt, zo'n 30 kuub gas. We zijn daarom als kerkbestuur genoodzaakt om 
de temperatuur in de Grote St.-Jan terug te brengen naar een ondergrens van 5 gra-

den (vorst - en schadevrij). Tevens zullen we bij vieringen in de Grote St.-Jan hele-
maal niet meer opstoken vanaf januari. Het is simpelweg vanaf het nieuwe jaar niet 

meer te betalen. Daarnaast zou het ook slecht zijn voor het gebouw om plotsklaps de 
temperatuur omhoog te brengen. Aangezien vanaf januari de communicanten de H. 

Mis in de Grote St.-Jan zullen dienen, zullen we voor de Hoogmis toch gebruik blijven 

maken van deze kerk en niet naar de Kleine St.-Jan gaan. We willen u dan ook vragen 
zich vanaf januari nog warmer te kleden en hopen op uw begrip. 
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Kerkbijdrage 
 

Aan het begin van ieder jaar doen we als kerkbestuur een financieel beroep op de pa-
rochianen, dit alles in het kader van de actie Kerkbalans, dat dit jaar als motto heeft: 

‘Geef vandaag voor de Kerk van morgen’. Voor alle duidelijkheid willen we onder de 
aandacht brengen dat de parochianen zelf de plaatselijke kerk met al haar diensten 

onderhouden en betalen. Hieronder vallen o.a. het inkomen van de priester en het 

onderhouden van de kerkgebouwen en pastorie. Het moge duidelijk zijn dat de kosten 
blijven stijgen en sommige kosten (stookkosten) zelfs niet meer betaalbaar zijn.  

Door de coronapandemie zijn vooral ook de collecte-inkomsten achteruit gegaan. 
Daarom deze terechte vraag van de landelijke actie Kerkbalans, die altijd in januari 

campagne voert: ‘Geef vandaag voor de Kerk van morgen’. Daarom doen we een 
klemmend beroep op alle parochianen die een eigen inkomen hebben. De kerk is en 

blijft de plaats waar we willen samenkomen. Ieder heeft daar zijn eigen momenten 
voor, of dat nu regulier is op een zondag of op een bepaald moment. Dit kan alleen 

maar als die kerk u wat waard is en u bereid bent om structureel mee te doen met de 

kerkbijdrage. Als u al meedoet? Kijk dan eens wat dit bedrag is. Soms zijn er nog al-
tijd ‘kromme’ bedragen. Wat is hiermee bedoel? Het oude bedrag wat u betaalde in 

guldens is omgerekend naar euro’s. Het moge duidelijk zijn dat echter de kosten sinds 
de komst van de euro explosief zijn gestegen, terwijl in deze gevallen de inkomsten 

nog hetzelfde zijn als meer dan meer dan twintig jaar geleden. Misschien bent u in 
staat om meer bij te dragen? Wij zouden daar als kerkbestuur heel dankbaar voor 

zijn. Alleen dank zij u kan de kerk en haar diensten blijven bestaan. Wij danken dan 

ook een ieder die meedoet met de jaarlijkse kerkbijdrage. 
 

Namens het kerkbestuur van de H. Johannes Evangelist 
Pastoor W. van Dijck  

 
Huiszegenkaarten 

 
 

20 C  +  M  +  B 23 
 

De nieuwe huiszegenkaarten zijn er binnenkort weer. U ziet hier boven de symbolen 
staan die zich op deze kaart bevinden. Natuurlijk het jaartal 2023 en daarnaast de 



letters C + M + B. Deze letters staan voor de namen van de drie koningen: Caspar, 

Melchior en Balthasar. Maar ook verwijst het naar de drie momenten aan het einde 
van de kersttijd waarop Christus geopenbaard werd als de gezondene Gods: Cana de 

bruiloft van Kana, Magi de drie wijzen, en Baptisma verwijzend naar de doop. Met 
deze 3 letters vormen zij het acrostychon: Christus mansionem benedicat: Christus 

zegene dit huis. Traditioneel wordt de huiszegen aan parochianen uitgereikt op het 
feest van Openbaring des Heren (Driekoningen) en aan de binnenkant boven de in-

gang van elk huis opgehangen. Op de zondag dat wij dit feest vieren (8 januari) wor-

den deze kaarten uitgedeeld tegenover een kleine bijdrage van € 1,-. Daarna kunt u 
ze nog via het parochiekantoor verkrijgen tijdens de openingsuren van dinsdag t/m 

vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur. De opbrengst is voor de Paus Franciscusgroep. 
 

Pastoor van Dijck administrator parochie Voerendaal 
  

De zeereerwaarde heer Brouwers krijgt met ingang van 1 januari 2023 eervol ontslag 

als pastoor van de parochie H. Laurentius in Voerendaal. Pastoor Brouwers wordt in 
januari 80 jaar, de uiterste leeftijd waarop priesters in het bisdom Roermond met 

emeritaat gaan. 
De zeereerwaarde heer Van Dijck is met ingang van 1 januari 2023 tevens benoemd 

tot administrator (= waarnemend pastoor) van de parochie H. Laurentius in Voeren-
daal. Hij blijft deze taak uitoefenen tot er een nieuwe pastoor voor Voerendaal is be-

noemd. Van Dijck behoudt daarnaast zijn functie als pastoor van Hoensbroek. 
 
 

Misintentie vanaf 1 januari duurder 
 

Met ingang van 1 januari 2022 wordt een misintentie in Hoensbroek verhoogd met 
een bedrag van € 2,50. Indien u door de week (maandag t/m vrijdag) een Mis wilt la-

ten lezen kost dit per 1 januari € 15,00. (nu nog € 12,50). Een mis op zaterdagavond, 
zondag of een feestdag kost vanaf dat moment € 30,00. (nu nog € 27,50). Een huwe-

lijk of begrafenis kost wordt verhoogd van € 475,00 naar € 500,00. De minimale kerk-

bijdrage (voor volledige vrijstelling bij rouw – en trouwdiensten) wordt € 125,00. 
 

 
Ophalen van de doopschelpen 

 

Binnenkort kunnen de doopschelpen opgehaald 
worden op het feest van de doop van de Heer. Dit 

jaar vieren wij dit feest echter op maandag 9 janu-
ari. Daarom worden de doopschelpen uitgedeeld 

op zondag 15 januari. Alle gezinnen waarin het af-
gelopen jaar een kindje is gedoopt zijn door ons 

persoonlijk aangeschreven om de doopschelp op te 

halen. De kinderen zijn gedoopt met de doopschelp 
die nu achter in de Grote St.-Jan aan een waslijn is 

bevestigd.  



HET SACRAMENT VAN HET DOOPSEL ONTVINGEN: 

 

Myron Raets    wonende in Brunssum 
Silkeyla Willems    wonende aan de Prinsenstraat 

Fien Kevers    wonende aan de Steenkoolstraat 
 

Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden. 

 
WIJ NAMEN AFSCHEID VAN: 

  

Mia Degenkamp-Penders   95 jaar wonende in zorgcentrum Pius 
Jan van Riet    68 jaar wonende in Brunssum 

Lenie Slangen-Pluijm   97 jaar wonende aan de Burg. v.d.  
Kroonstr. 

   
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. 
 
Zondag 1 januari. H. Maria, 
Moeder van God 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
m.m.v. Gem.Kerk. zangkoor st. 
Caecilia, voor: Hub Hoens en Mia 
Hoens-Houtbeckers; Annie Erkens-

Stijkel en Zef Erkens; Tonie Jansen-
van de Laar [6wkd]; Mia Ermers-

Gubbels. 

 
Maandag 2 januari. HH. Basilius de 
Grote en Gregorius van Nazianze, 
bisschoppen 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan:  
Gods Zegen over het nieuwe jaar. 

 
Dinsdag 3 januari. De Heilige Naam 
Jezus 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: het ongeboren leven. 

 
 
 

Woensdag 4 januari.  
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Jac Custers [jrd] 

 
Donderdag 5 januari. H. Karel 
Houben van Sint Andries, priester 
19:00 uur H .Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken. 

 
Vrijdag 6 januari. 
18.15 uur: uitstelling en aanbidding 
van het Allerheiligste. 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle vluchtelingen. 
  

Zaterdag 7 januari. 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Nico en Nelly Quaedackers-Braams 
 



Zondag 8 januari. Openbaring des 
Heren. 
09:30 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Häns Jansen; Ismar Verschuren. 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, 
m.m.v. Gem.Kerk. zangkoor st. 
Caecilia, voor:  Frans Reul en Agnes 

Reul-Houben; Piet Extra [6wkd]; Mia 

Ermers-Gubbels. 
 
Maandag 9 januari. Doop van de 
Heer 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle dopelingen. 

  
Dinsdag 10 januari. 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle vormelingen. 
  

Woensdag 11 januari. 
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. 

 
Donderdag 12 januari. 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle stervenden. 
 

Vrijdag 13 januari.  
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: allen die leiding geven aan de 
Kerk. 

  

Zaterdag 14 januari. 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Theo Hensen en Ilse Hensen-ten 
Vaarwerk [jrd]. 

  
Zondag 15 januari. 2de 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. Dameskoor, voor:  
Alle eenzamen. 

Maandag 16 januari. 
19:00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:  
alle communicanten. 

 
Dinsdag 17 januari. H. Antonius 

19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: zij die zoekende zijn. 
 

Woensdag 18 januari. 
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 19 januari. 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: roepingen tot het priesterschap en 
het diakonaat. 

 
Vrijdag 20 januari. 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Els de Groot-Peulen. 

  
Zaterdag 21 januari. 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle religieuzen. 
 

Zondag 22 januari. 3de zondag door 
het jaar 
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. Gemengd kerkelijk zangkoor 
St. Jozef, voor: Overl. ouders Mia en 
Huub Nelissen-van den Bergh, hun overl. 

kinderen Johnie, Frans, Pauline, 
schoonkinderen Irene en Albert [jrd]; 

Toni Jansen-van de Laar. 
  

Maandag 23 januari. 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: om vrede in de Oekraïne. 

 
Dinsdag 24 januari. H. Franciscus 
van Sales, Bisschop en Kerkleraar. 



19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle vrijwilligers in onze parochie. 
 
Woensdag 25 januari. Bekering van 
de H. Paulus. 
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling en aanbidding van het 

Allerheiligste. 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: eenheid in de Kerk. 

 
Donderdag 26 januari. HH. Timoteüs 
en Titus, Bisschoppen 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle communicanten. 
 

Vrijdag 27 januari. 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle vormelingen. 

 
 

Zaterdag 28 januari. 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle dopelingen. 

 
Zondag 29 januari. 4de zondag door 
het jaar 
09:30 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle zieken. 

11:00 uur H. Mis Grote St. Jan 
m.m.v. het Schola, voor: Annie van 

Pol-Creusen; Jacqueline Verhoeven-Vos; 
 
Maandag 30 januari.  
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: alle stervenden. 
 
Dinsdag 31 januari. H. Johannes 
Bosco, Priester 
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 
sacristie een half uur voor en na de HH. Missen. U kunt dan ook een misintentie opge-

ven.  
HH. Missen door de week € 15,00 in het weekend € 30,00. 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 februari 2023: vóór woensdag 25 januari 
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. 



 
 

       
 

 
        

        


