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Een nieuw parochieblad
Hier is dan het eerste exemplaar van het nieuwe parochieblad. We hebben er voor
gekozen om te stoppen met het federatienieuws in 1Heerlen. Enerzijds omdat het ons
zo ruimte biedt om meer artikelen te kunnen plaatsen, anderzijds om zo ook flink wat
kosten te besparen. Nieuw is aldus dat dit blad alleen ontvangen wordt door mensen
die zich daarvoor hebben opgegeven. U ontvangt het dus per mail of gewoon in de
brievenbus. Tussentijdse aanmelding is altijd mogelijk en de opgaveformulieren
blijven daarvoor achter in de kerk liggen. Opgave per mail kan natuurlijk ook.
We hopen dat het contact met de parochianen hierdoor verbeterd mag worden en dat
u zo op een goede manier van allerlei informatie vanuit de parochies
wordt voorzien.
Opmerkingen voor verbeteringen zijn overigens altijd welkom.
Daarnaast verwijzen we u natuurlijk naar onze website:
www.parochieshoensbroek.nl Op deze website staat alle informatie
van onze parochies en we zijn in staat om via de website meteen door
te geven als er iets veranderd is. Bezoek dus regelmatig deze website,
als u tenminste over internet beschikt.

Carnaval staat weer voor de deur
Op de 11de van de 11de is het carnavalsseizoen reeds begonnen en in het laatste
weekeinde van februari zullen de eigenlijke carnavalsdagen weer losbarsten. In deze
periode zijn de recepties van de uitgekozen prinsen en prinsessen. Al met al staat
deze periode van het jaar voor velen in het teken van de carnaval. En ook kerkelijk
gezien is er in heel wat parochies in Limburg de zogenaamde carnavalsmis. Daarom
een aantal feiten over carnaval op een rijtje gezet.
Waar de betekenis van het woord 'Carnaval' vandaan komt is niet zeker. In de RK
kerk wordt eraan vastgehouden dat carnaval is afgeleid van 'carne levare', dat
'opruimen of wegnemen van het vlees' betekent. Dit heeft te maken met de
vastenperiode, die begint na afloop van de drie carnavalsdagen, ter voorbereiding op

de Vastentijd. Een andere verklaring is dat "carnaval" afstamt van het Romeinse
“carrus navalis”, een verwijzing naar de scheepswagen die in optochten voorkwam.
Het woord vastenavond valt voor het eerst rond het jaar 1000. Tijdens de synode van
Benevento in 1091 wordt officieel het begin van de vasten, Aswoensdag, vastgesteld.
Ons carnavalsfeest vindt zijn oorsprong in de Rijnlandse (gebied in Duitsland langs de
Rijn) carnaval. In Keulen werd in 1823 een eerste soort carnavalsoptocht geregeld.
Deze optocht was georganiseerd door een groep mensen die allemaal boeken en
dergelijke schreven. Goethe had een boekje geschreven over de Romeinse carnaval
die hij gezien had in 1788. Dit boekje bracht de schrijvers op verschillende ideeën en
sommige personen die in dit boek voorkwamen, liepen ook mee in de optocht van
Keulen. De schrijvers wilden net zo een mooie stoet door de stad laten gaan en
daarmee hun nieuwe baas (Pruisen) voor gek zetten. Het hoogtepunt van deze
optocht was de wagen van "Held Karneval".
Held Karneval wordt vanaf de tweede helft van
de 19e eeuw Prins Carnaval genoemd. Hij
draagt een middeleeuws pak dat lijkt op het
kostuum van de keizer van het Habsburgse
Rijk. Net zoals een echte keizer heeft Prins
Carnaval een hofhouding met een nar (die
mensen moet laten lachen), een minister en
een raad. Het dansmarietje was oorspronkelijk
een imitatie van de marketentster, de vrouw
die met het leger moest meereizen om ervoor
te zorgen dat de soldaten genoeg te eten
kregen, aanvankelijk een mannenrol.
Tegenwoordig treedt zij namens de
carnavalsvereniging op bij toernooien en
zittingen.

Aswoensdag
'Gedenk, mens, stof zijt ge en tot stof zult ge wederkeren'.
Met deze woorden ontvangt de kerkganger op Aswoensdag het askruisje. Ze zijn
ontnomen uit het eerste boek van de Bijbel, het boek Genesis. Nadat de mens in
zonde is gevallen spreekt God deze woorden uit. Het zijn woorden die ons niet alleen
herinneren aan onze zondigheid, maar zeker ook aan de tijdelijkheid van ons leven op
aarde. We leven vaak alsof er geen einde aan komt en schermen graag met de zin:
‘Geniet ervan zolang het nog kan.’ Het genieten mogen we met name ook met
carnaval doen. Met Aswoensdag mogen we ons bewust worden van de
betrekkelijkheid van alles. Het Askruisje als teken herinnert ons eraan. We worden
bewust dat dit leven op aarde geen doel op zich is, maar een ‘op weg gaan’ naar een
einddoel. Wie vooral leeft om zoveel mogelijk hier en nu te genieten, maakt van dit
leven een einddoel en vergeet het eigenlijke doel van het leven. Als we echter het
egoïsme van ons afschudden en God in het oog houden, dan leven we voor de ander,
ten dienste aan de ander.

Het as voor het askruisje is afkomstig
van verbrande palmtakjes van het
voorgaande jaar. Door de
boetehandeling van het kruisje met as
geven we aan dat we ons willen
afkeren van oneigenlijke begeerten en
verslavingen in welke vorm ook.
Aswoensdag is na de Vastenavond,
het afscheid van carnaval. Zoals u in
voorgaand artikel kon lezen komt
carnaval van het Latijnse 'carnem
levare' wat staat voor het wegnemen
van het vlees. We kennen zeker nog wel het gebruik (of praktiseren het nog) om op
Aswoensdag en vaak ook de vrijdagen geen vlees te eten maar vis.
Nog steeds is Aswoensdag net als Goede Vrijdag een verplichte vasten- en
onthoudingsdag voor katholieken, als onderdeel van de vijf Geboden van de Kerk. Dit
betekent dat alle gedoopten tussen 14 en 60 jaar gehouden zijn op die dagen slechts
één volledige maaltijd te nemen, waarbij geen vlees mag worden gegeten.
Pastoor W. van Dijck

Verkoop onroerend goed
Waarschijnlijk hebt u het bordje in de tuin van de voormalige kapelanie aan de Juliana
Bernhardlaan zien staan: Te koop. Tenminste tot voor kort. Want toen kwam er op te
staan: verkocht. Het pand is inderdaad onlangs verkocht, nadat het anderhalf jaar
lang te koop heeft gestaan. Als u dacht dat de parochie nu weer voldoende financiële
middelen heeft? Niet helemaal. Het grootste deel van de opbrengst van de verkoop
van deze woning ging rechtstreeks naar het bisdom. Ieder jaar moeten de parochies
de zogenaamde procentennota’s afdragen aan het bisdom. Concreet betekent dit dat
twee maal zes procent van de parochiële inkomsten voor het bisdom zijn. We dragen
dus af aan het bisdom, zodat het bisdom in staat is om o.a. het personeel op het
bisdom (ondersteunende diensten voor de parochies) te kunnen betalen, want ook
het bisdom heeft anders geen inkomsten.
Heel wat jaren zijn er geen procentennota’s vanuit Hoensbroek afgedragen aan het
Bisdom, daar de middelen er niet voor waren. Nu aldus is in één keer is alle schuld
verrekend en kunnen we weer helemaal naar de toekomst kijken. Met de maatregelen
die begin 2015 zijn genomen hebben we nu weer een sluitende begroting, al zien we
wel dat de inkomsten dalen (minder deelnemers kerkbijdrage en afname inkomsten
door minder uitvaarten). Voorzichtigheid is dus geboden.
Daarnaast is ook een tijd geleden de Christus’ Koningkerk met pastorie in NieuwLotbroek verkocht. Een zelfstandige ondernemer gebruikt de voormalige kerk als
opslagruimte voor zijn goederen. De opbrengst van de verkoop van deze kerk met
pastorie zal in maandelijkse bedragen toekomen aan de parochies in Hoensbroek.

Gezinsviering Maria Lichtmis
Op zaterdag 4 februari zal er een
gezinsviering zijn in de Grote St.-Jan om
19.00 uur. In deze heilige Mis zullen de
communicanten van dit jaar zich
presenteren aan de parochianen. Achter
op het bord in de Grote St.-jan zullen
wederom alle foto’s van de
communicanten komen te hangen. In de
gezinsvering zullen we tevens het feest
vieren van de Opdracht van de Heer in de
Tempel, beter bekend onder de naam
Maria Lichtmis. Alle aanwezige kinderen
mogen dan ook met een kaarsje een
kleine lichtprocessie in de kerk houden. U
bent allen van harte uitgenodigd om aan
deze viering deel te nemen.
LOURDESNOVEEN in Chevremont-Kerkrade
Van zaterdag 4 tot en met zondag 12 februari zal in Chevremont-Kerkrade wederom
de Lourdesnoveen worden gehouden. Thema is dit jaar: ‘De Heer heeft grote dingen
aan mij gedaan!’. Gastpredikanten (waaronder bisschop en
hulpbisschop), gastkoren en eregasten (waaronder drie schutterijen)
zullen de liturgie luister bijzetten. De eucharistievieringen zijn iedere
dag (dus ook in het weekend!) om 19.00 uur. Om 18.00uur wordt de
rozenkrans gebeden en aansluitend de vespers. Er is
biechtgelegenheid tussen 18.00 en 18.45 uur. Alle vieringen worden
gehouden in de parochiekerk van St.Petrus en Maria ten
Hemelopneming, Nassaustraat 37, te Chevremont-Kerkrade. Weet u
van harte welkom!

HET SACRAMENT VAN HET DOOPSEL ONTVINGEN:
Djayvina Scheffer
wonende aan de Weustenraedtstraat.
Nele Wagemakers
wonende aan de Dr. M. L. Kinglaan.

Mogen zij in ons allen een lichtend voorbeeld in het geloof vinden.
WIJ NAMEN AFSCHEID VAN:
Nanny Oosterbos-Cools
Diny Gubbels-Schuurmans
Mia Hoens-Houtbeckers
Wim Bremmers
Louise van Beers-Antley

78
88
90
77
83

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

wonende in het Piuscentrum.
wonende in Heerlen.
wonende aan Mgr. Lebouillestraat
wonende aan de Christiaan Quixstraat
wonende in 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.

HH.Missen FEBRUARI 2017
Voorafgaande aan de H. Mis: 18.30 uur Rozenkransgebed in de Kl. Sint Jan.
Woensdag 1 februari H. Brigida.
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan:
Uitstelling/aanbidding Allerheiligste.
19.00 uur H.Mis Klein St. Jan,
voor: dhr. Coen [verj.]
Donderdag 2 februari
Opdracht van de Heer [Maria
Lichtmis].
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,
voor: alle die werkzaam zijn in de
zorg.
Vrijdag 3 februari
H. Blasius en H. Ansgarius.
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,
voor: alle zieken.
Zaterdag 4 februari H. Gilbertus.
Presentatiemis communiecantjes
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan, voor:
José Breuls.
Zondag 5 februari H. Agatha.
09.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
tot heil van de kerk; Sisca Canter
Visscher- Driessen [6wkd.].
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan mmv.
Dameskoor Mariarade , voor: tot heil
van de kerk; de intenties van onze
parochies; Sjaak Kleeven; Johannes
Gerits [verj.]; Yvonne Vorage- v.d.
Wildenberg [1e jrd.]; en echtg. Harrie
Vorage [13e jrd.]; ouders Moonen-de
Bruijn en zoon Jan; Toos StotermansJanssen.
Maandag 6 februari
H. H. Paulus Miki en Gezellen.
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
roepingen tot het Priesterschap en het
Diakonaat.
Dinsdag 7 februari H. Coleta

19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
mevr. Leny v.d. Moolen uit
dankbaarheid.
Woensdag 8 februari
H. Hieronymus Emiliani.
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan:
Uitstelling/aanbidding Allerheiligste.
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,
voor: overl. ouders Wevers-Paes;
mevr. Mierling- Wijnen.
Donderdag 9 februari
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,
voor: alle eenzamen.
Vrijdag 10 februari
H. Scholastica.
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: alle die werkzaam zijn in de zorg.
Zaterdag 11 februari
O.L. Vrouw van Lourdes.
19.00 uur
H. Mis Kleine St. Jan,
voor: Theo Habets [1 ste jrd.]; Nettie
Hoek- Schirbach.
Zondag 12 februari
9.30 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: alle zieken.
11.00 uur
H.Mis Grote St. Jan
mmv. De Zanglijsters, voor: Nelly v.
Tilburg- v.h. Hoofd [jrd.] Wim Bremmers
[6wkd.].
Maandag 13 februari
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: alle communicanten.
Dinsdag 14 februari
HH. Cytillus.
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: alle eenzamen.

Woensdag 15 februari
H Claude La Colmiére
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan:
Uitstelling/aanbidding Allerheiligste.
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,
voor: Alice Walkowiak.
Donderdag 16 februari
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
roepingen Priesterschap en Diakonaat.
Vrijdag 17 februari
Zeven HH. Stichters van de
servieten.
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
Lucia Fiaschetti.
Zaterdag 18 februari
H.Theotonius.
19.00 uur H.Mis kleine St. Jan ,
voor: alle zieken.
Zondag 19 februari
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
overleden parochiaan.
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan St.
Jozefkoor ,voor: Joep Heiligers; Agnes
Wittenhorst-Hermes; ovrl.ouders AlofsKusters.
Maandag 20 februari
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan ,
voor: alle vormelingen.
Dinsdag 21 februari
H. Pettru Damiani.
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
Fieny Janssen-Hamers [2e jrd.].

Woensdag 22 februari
Sint Petrus ‘Stoel.
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan:
Uitstelling/aanbidding Allerheiligste.
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
Mia Cordewener; Albert en Mia van Loonv. Eert.
Donderdag 23 februari
H. Polycarpus.
19.00 uurH.Mis Kleine St. Jan, voor:
roepingen tot het Priesterschap en het
Diakonaat.
Vrijdag 24 februari
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,
voor: overl. ouders Piet en Theresia
Peters-Schrijvers en fam.
Zaterdag 25 februari
H. Walburgis
17.30 uur Kleine St. Jan
Biechtgelegenheid.
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
overl. ouders Hubert en Maria KustersPalmen en fam.
Zondag 26 februari
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
alle die werkzaam zijn in de zorg.
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan
Carnavalsmis mmv.Caeciliakoor en
Harm. St. Caecilia, voor: Fieny
Thijssen-Dols [jrd.]; overl. leden van de
vriendenkring; John v.d. Laar.
Maandag 27 februari H.Gabriël
9.00 uur H. Mis Kleine Sint Jan,
voor: Marisa Fiaschetti
Dinsdag 28 februari
Gebed van de Heer op de Olijfberg.
19.00 uur H.Mis Klein St. Jan, voor:
alle communicantjes.

Mededelingen van Algemene Aard
Misintenties en Noveenkaarsen
Noveenkaarsen (á € 4,50) bij het secretariaat (zie openingstijden) en in de sacristie
een half uur voor en na de HH. Missen. U kunt dan ook een misintentie opgeven.
HH. Missen door de week € 10,00 in het weekend € 25,00. Offerkaarsjes
kosten € 0,50 per stuk, Gedenkplaatje bij Mariagrot Mariarade € 100,00.
Doopaanmelding: Op parochiekantoor met ingevuld formulier. Formulieren zijn te
‘down-loaden’ vanaf onze parochie website: www.parochieshoensbroek.nl. Hier staat
tevens de uitleg van deze procedure.

Hulp gevraagd bij het schoonhouden van de Grote Sint Jan
Reservepoetsers zijn welkom op. donderdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur. Meldt
u zich dan aan bij het secretariaat.

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.

Gebedskring
De gebedsintentie voor degenen die thuis meebidden voor de maand februari; Dat
allen die onder lijden gebukt gaan en bedroefd zijn – vooral armen, vluchtelingen en
gemarginaliseerden – onthaal en troost mogen vinden in onze gemeenschappen’.

Geloof en Vriendschap
Op zondag 19 februari om 14.00 uur H. Mis Grote St. Jan.

Let Op!
De kopij voor parochieblad van maart 2017: vóór woensdag 22 februari aanleveren.
Colofon
Pastoor:
W.L.J.C. van Dijck
Hoofdstraat 83 6432 GA Hoensbroek
Tel: 045-888 42 24
Email: wvdijck@home.nl
Diakens:

Secretariaat:

W.H.P. Smit
Tel: 045-524 23 71

Email: w.h.p.smit@home.nl

A.J. Batens
Tel: 06-158 580 42

Email: diaken.batens@gmail.com

Parochiekantoor
Hoofdstraat 85 6432GA Hoensbroek
Tel: 045-521 25 18 Email: parochiefederatiehoensbroek@home.nl
Openingsuren: Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

Uw kerk- en gezinsbijdrage kunt u overmaken op IBAN: NL31 RABO 0122 4009 84
onder vermelding van uw naam en adres.
Misstipendia en andere bijdragen op ING-bank IBAN: NL93 INGB 0001 1226 73 of
ABN/AMRO-bank IBAN: NL58 ABNA 0474 9691 34.

