
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vastentijd 

 
Koek – en snoeptrommels dicht, geen vlees en 
vooral veel, heel veel, vis. Zo ongeveer werd de 
Vastentijd vroeger beleefd. Ik geef toe: het is 
wat kort door de bocht, maar in de ervaring van 
mensen hoor je toch vaker dit soort voorbeelden. 
Maar ja, wie doet dat nog? ‘Allemaal afgeschaft’ 
roept de één, ‘Niet meer van deze tijd’, de ander. 
Hoe zit het nu? Wat wordt eigenlijk voorgeschre-
ven? Is het van deze tijd?  
De Kerk laat veel over aan de plaatselijke bisschoppen en daarnaast zijn er zeker nog 
algemene principes aangaande de Vastentijd. Algemeen wordt iedere gelovige opge-
roepen om meer tijd te besteden aan het gebed, de vasten en de naastenliefde. Deze 
drie worden als een eenheid gezien en daardoor gaat het ook meteen over de inhoud. 
Wie vast, maar het gebed nalaat, komt niet tot het doel van vasten. Wie bidt maar 
zijn hart gesloten houdt voor de naaste, schiet al helemaal het doel voorbij. 
De Vastentijd is er om onze relatie met God allereerst te verstevigen en te laten 
groeien. Het begint dus altijd met gebed, het communiceren met God. Hem om in-
zicht vragen, Hem danken voor zoveel en Hem vragen om in onze noden te voorzien. 
Het vasten is het onthouden van hetgeen niet noodzakelijk is. Het helpt daardoor 
onze geest beter te richten op werkelijk belangrijke zaken. Het vasten is dus nooit een 
doel in zich, maar een hulpmiddel om tot het doel te komen. Daarom dat vasten zon-
der gebed ook geen echte vrucht kan dragen. Geest en lichaam zijn één, gebed hoort 
dus bij vasten. Wie echter wel vast en bidt tot God maar zijn hart sluit voor de naaste, 
schiet natuurlijk al helemaal aan het doel voorbij. Niet alleen kun je door vasten geld 
uitsparen voor goede doelen, je opent je ook voor belangrijke zaken, je opent je voor 
de ander, vooral zij die hulp nodig hebben. 
De bisschoppen in Nederland hebben behoudens de strikte vastendagen (Aswoensdag 
en Goede Vrijdag waarop maar één volle maaltijd genuttigd mag worden en geen 
vlees), aan gelovigen te vragen om juist in de Vastentijd iets te laten. En wat moeten 
we dan laten? Vul het zelf in! Waaraan ben je gehecht en is niet strikt noodzakelijk. 
Dat kan een genotsmiddel zijn, maar ook bepaald vertier. Al met al gaat het erom dat 
we iets laten om te zien wat werkelijk belangrijk is in het leven.  
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Ik wens u allen een gezegende Vastentijd toe als voorbereiding op Pasen. Het feest 
dat Jezus de dood overwon en de eeuwigheid voor ons mogelijk maakte. Dat is uitein-
delijk het einddoel van alles en daarom ook van deze tijd. 
 
Pastoor W. van Dijck 
 

Vastenactie 

 
De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van mensen die hun huis 
moesten verlaten. Zij ontvluchtten bijvoorbeeld geweld of grote natuurrampen. Anderen 
zijn van hun land gezet. Allemaal proberen ze elders een nieuw bestaan op te bouwen. 
Wereldwijd waren eind 2021 meer dan 89 miljoen mensen op de vlucht. In 2022 raakten 
door de oorlog in Oekraïne nog eens miljoenen mensen op drift. In mei 2022 hadden we-
reldwijd 100 miljoen mensen hun huis verlaten op zoek naar een veilig heenkomen el-
ders. Verreweg de meeste vluchtelingen worden opgevangen in de regio. 
 Door een gewelddadige burgeroorlog in Zuid-Soedan ontvluchtten al 2,2 miljoen mensen 
het land en raakten 1,6 miljoen mensen ontheemd in eigen land. Meer dan de helft van 
de bevolking heeft niet genoeg te eten. Ondanks de moeilijke situatie helpen inwoners 
van rustigere gebieden hun ontheemde landgenoten om een nieuw bestaan op te bou-
wen. Bijvoorbeeld met een lapje grond om voedsel te verbouwen. En terwijl het binnen-
landse geweld nog altijd niet onder controle is, snijdt de oorlog in Oekraïne de belangrijk-
ste aanvoerroute van graan af - Oekraïne is de belangrijkste leverancier voor Zuid-Soe-
dan. Voedsel is dus schaars én duur geworden en in veel gezinnen is niets meer te eten 
in huis. Ook de prijzen op de wereldvoedselmarkt zijn de afgelopen maanden pijlsnel om-
hoog geschoten. Dat betekent dat hulporganisaties minder voedsel kunnen kopen voor 
hetzelfde geld en hun hulp moeten afbouwen in plaats van uitbreiden, terwijl steeds 
meer gezinnen in nood komen. Met grote gevolgen. Ieder jaar steunt de Vastenactie 
kleinschalige projecten die (in)direct te maken hebben met mensen die moeten vluchten 
voor bijvoorbeeld geweld of extreme droogte. Dit jaar ondersteunt Vastenactie in Zuid-
Soedan een project voor ontheemde mensen, vaak moeders met kinderen, die proberen 
elders in hun land een nieuw bestaan op te bouwen. We helpen met zaaigoed en een-
voudig gereedschap, waarmee zij hun eigen voedsel kunnen verbouwen. 
In het weekeinde van 25/26 maart zal er voor dit doel een kerkdeurcollecte plaatsvinden. 



Actie voedselpakketten in maart 

 
In het vorige parochieblad gaven we het al aan, in het eerste weekeinde van maart zullen 
we wederom geld proberen in te zamelen om voor Pasen voedselpakketten samen te 
stellen en uit te delen. Op zaterdagavond zal er na de gezinsviering in de Grote St.-Jan 
op 4 maart soep buiten aangeboden worden. Op zondag 5 maart zal na de H. Mis van 
9.30 uur in de Kleine St.-Jan koffie/thee met een wafel aangeboden worden. Om 11.00 
uur na de Hoogmis in de Grote St.-Jan zal er wederom soep worden aangeboden. De 
groene collectebus staat gereed om een gave te doneren. Op vrijdag 14 maart zullen we 
op de markt staan voor een collecte en op zaterdag 18 maart staan we in de Plusmarkt 
van Danny Rosenboom voor dit doel. 
 

Zondag Laetare en Sint-Jozef 
 
De datum 19 maart staat bij veel mensen in het geheugen gegrift als de feestdag van 
Sint-Jozef. Dat klopt ook, maar niet dit jaar. Dat komt doordat 19 maart op een zondag 
valt. Dan gaat in de kerk de liturgie van de zondag voor. Het is ook nog een bijzondere 
zondag: Zondag Laetare. Of in gewoon Nederlands: halfvasten. We zijn halverwege de 
voorbereidingstijd op Pasen. Daarom mag op deze zondag het strenge paars even plaats 
maken voor het veel lichtere roze. Het grote feest van Pasen komt dichterbij, maar daar-
mee ook de Goede Week met de herdenking van het lijden en sterven van Christus. De 
naam ‘Laetare’ is afgeleid van de eerste woorden de intredezang van deze zondag. Lae-
tare betekent: verheugt u. En Sint-Jozef dan? Zijn feest vieren we dit jaar op maandag 
20 maart.  
 

Huwelijksvoorbereiding 

 
Misschien weten veel parochianen het niet, maar we kennen in 
onze parochie een gedegen huwelijksvoorbereiding. Natuurlijk 
waren er in de coronatijd maar een paar huwelijken en is het 
aantal kerkelijke huwelijken sowieso flink afgenomen, toch zijn 
er dit jaar vier huwelijken in de Kleine St.-Jan en één in de ka-
pel te Wittem (door de Pastoor).  
Deze huwelijksparen hebben niet alleen een paar afspraken 
met de bedienende geestelijke om o.a. het huwelijksformulier 
in te vullen en alle praktische zaken te regelen, er zijn daar-
naast ook een drietal inhoudelijke voorbereidingsavonden. 
Deze worden dit jaar gehouden op dinsdagavonden in maart 
(7, 12 en 21). Op de eerste avond krijgen ze een algemene 
geloofscursus. Wat houdt het katholieke geloof in, met name 
de geloofsbelijdenis? Wat en welke sacramenten zijn er? Op de tweede avond gaat het 
over een relatie binnen een huwelijk. Wat komt op je af? Hoe ga je met name met elkaar 
om? Welke problemen kun je tegen komen en hoe daar je weg in te vinden? En tenslotte 
wordt tijdens de derde avond gesproken over het sacrament van het huwelijk. Wat ver-
staat de Kerk onder een huwelijk. Op deze manier hopen wij de huwelijksparen goed te 
kunnen voorbereiden op deze belangrijke en grote stap. 



Eerste heilige Mis kapelaan Sabin in Hoensbroek 

 
Kapelaan Sabin Joseph komt ook een 
eerste heilige Mis in Hoensbroek opdra-
gen. De datum is vastgesteld op zondag 
12 maart om 11.00 uur in de Grote St.-
Jan. De H.Mis zal opgeluisterd worden 
door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor. 
Aansluitend aan de H.Mis bent u in de 
gelegenheid om de nieuwe priester te fe-
liciteren. Tevens kunt u ook de neomis-
tenzegen ontvangen. Een bijzondere ze-
gen alwaar ook bijzondere genaden aan 
verleend zijn. 

 
 HET SACRAMENT VAN HET DOOPSEL ONTVINGEN: 

 
Sofia Sharifian    wonende aan de Weustenraedtstraat 
Sophie Wagemakers   wonende aan de Rector Bonselstraat 
 
Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden. 

 
WIJ NAMEN AFSCHEID VAN: 

  
Fienie Neven - Savelberg 94 jaar wonende aan de Juliana 

Bernhardlaan 
Jo van Maris    87 jaar wonende aan de Montfortstraat 
Pea Teeuwen    76 jaar wonende in de Heerlen 
   
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.  

 
Woensdag 1 maart. 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Een vruchtbare Vastentijd. 
 
Donderdag 2 maart.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle intenties van onze parochie. 
 

Vrijdag 3 maart. 
18.15 uur Kleine St. Jan: 
uitstelling/aanbidding v/h 
Allerheiligste 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor:  
Alle zieken. 
 
Zaterdag 4 maart.  
19.00 uur Gezinsviering met de com-
municanten in de Grote St. Jan. 



Na afloop van de H. Mis: soep actie 
voor Paas-voedselpakketten. 
 
Zondag 5 maart. 2e zondag veertigda-
gentijd 
09.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Alle vormelingen.   
Na afloop van de H. Mis: koffie/thee en 
koek actie voor Paas-voedselpakket-
ten.  
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, m.m.v. 
Sing4Joy, voor: Mevr. Annie Erkens-
Stijkel en dhr. Zef Erkens. 
Na afloop van de H. Mis: soep actie 
voor Paas-voedselpakketten. 
  
Maandag 6 maart.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
 Eenheid binnen de Kerk. 
 
Dinsdag 7 maart. HH. Perpetua en Feli-
citas, martelaressen. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Zij die zoekende zijn.  
 
Woensdag 8 maart. 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: uit-
stelling en aanbidding van het Aller-
heiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Ismar Verschuren. 
 
Donderdag 9 maart. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor:  
Alle vrijwilligers in onze parochie. 
 
Vrijdag 10 maart. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor:  
Bescherming van het ongeboren leven. 
  
Zaterdag 11 maart.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor:  
Om roepingen tot het priesterschap en 
het diaconaat. 
 
Zondag 12 maart. 3e zondag veertigda-
gentijd 
09.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor:  
Allen die stervende zijn. 

11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, 1ste Hei-
lige Mis Sabin Joseph, m.m.v. Gem. 
Kerk. Zangkoor St. Ceacilia, 
voor: René Coenen; Joannes Laurentius 
Prevos en Anna Prevos-Cörvers [jrd]; To-
nie Jansen-v/d Laar.  
  
Maandag 13 maart. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor:  
Allen die vervolgd worden omwille van 
hun geloof. 
 
Dinsdag 14 maart. 
19.00 uur H. Mis St. Jan, voor:   
Alle religieuzen. 
 
Woensdag 15 maart. 
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Sjef Frolichs; Mia Jehae-Wijers.  
  
Donderdag 16 maart. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Pastoor Hendrik Polman en mej. Juliette 
Huntjens.  
 
Vrijdag 17 maart. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Om roepingen tot het priester-
schap en het diakonaat. 
  
Zaterdag 18 maart. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor:  
 Alle vrijwilligers in onze parochie. 
 
Zondag 19 maart. 4e zondag veertigda-
gentijd 
09.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Bescherming van het ongeboren leven. 
11:00 uur H. Mis Grote St. Jan, m.m.v. 
Gem. Kerk. Zangkoor St. Jozef, voor: 
Pastoor Jan Geurts; Math en Lenie Bis-
schops-Ritzen.  
  
Maandag 20 maart. H. Jozef. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor: 
Els de Groot-Peulen.  
 



Dinsdag 21 maart.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor:   
Alle dopelingen. 
 
Woensdag 22 maart.  
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Mevr. de Jong [verj] en de leven-
den en overledenen van familie de Jong-
Dammers.   
 
Donderdag 23 maart.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor:   
Alle zieken. 
 
Vrijdag 24 maart.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor:  
Alle intenties van onze parochie. 
 
Zaterdag 25 maart. Aankondiging van 
de Heer (Maria boodschap), Hoog-
feest.  
17.30-18.30 uur Kleine St. Jan Biecht-
gelegenheid. 
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: overl. Jacques v. Kuijk.  
 
Zondag 26 maart. 5e zondag veertigda-
gentijd. 

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. 
Fanfare St. Gabriël, voor: Overl. echt-
paar Jacob en Anna Leistra-Gerits [jrd]; 
ouders Smeets-Leunessen en de zonen 
Jan en Harrie; Overl. echtpaar Smits-v.d. 
Bosch.  
  
Maandag 27 maart.  
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Alle communicanten 
 
Dinsdag 28 maart.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. 
Jan, voor: overl. Jacques v. Kuijk. 
  
Woensdag 29 maart.  
9.00-18.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling 
en aanbidding van het Allerheiligste.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Alle vormelingen. 
 
Donderdag 30 maart. 
19:00 uur H. Mis Kleine St. Jan, 
voor: Alle eenzamen. 
 
Vrijdag 31 maart.  
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor:  
Vrede in de Oekraïne. 

 
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 april 2023: vóór 25 maart 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. 



 
 

       
 

 
        

        


