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Infoavond pelgrimage naar Israël oktober 2018

Zoals u in het vorig parochieblad kon lezen wordt er volgend jaar oktober 2018 een
pelgrimage naar Israël georganiseerd door het Huis voor de Pelgrim in opdracht van
o.a. de parochiefederatie Hoensbroek. Het zal waarschijnlijk een 11-daagse of 13daagse reis worden, die een aanvang zal hebben op woensdag 3 oktober 2018.
Pastoor van Dijck zal, nadat hij in oktober 2012 met een groep parochianen uit de
federatie Born naar het Heilig Land was, opnieuw deze reis mede begeleiden. Als
reisgids gaat diaken Guido van Dierendonck met echtgenote José mee, waardoor een
goede gids gewaarborgd is. Op donderdagavond 2 november zal er om 20.00 uur in
het parochiekantoor te Hoensbroek De Polder een informatieavond plaatsvinden over
deze reis. Een ieder kan geheel vrijblijvend hier naar toe komen.

Kledinginzameling 14 oktober
In samenwerking met Stichting Aktie ’68 houdt de parochiefederatie Hoensbroek op
zaterdag 14 oktober opnieuw een kledinginzameling. Deze vindt plaats tussen 10.00 –
13.00 uur bij parochiekantoor De Polder. U kunt al uw gebruikte kleding, schoeisel,
dekens en beddengoed in een gesloten plastic zak inleveren. De opbrengst komt ten
goede aan de gehandicapte medemens.

De heilige Franciscus en de dierenzegening
Op 4 oktober is het Werelddierendag. Het is de dag dat de Kerk wereldwijd de heilige
Franciscus gedenkt, een heilige die zich bekommerde om de arme medemens, maar
ook van de dieren. We zullen daarom op zaterdag 7 oktober om 12.30 uur op het
pleintje voor de Kleine St.-Jan een dierenzegening houden. Een ieder die een dier
heeft (alle dieren zijn welkom) wordt van harte uitgenodigd om zijn/haar dier te laten
zegenen. Franciscus zette zich ook in voor de vrede. Zo pelgrimeerde hij naar het
Heilig Land om zich daar voor in te zetten. Beroemd is zijn gebed om vrede:
Heer, maak mij tot instrument
van uw vrede:
- dat ik, waar haat is, liefde breng;
- waar schuld is, vergeving;
- waar tweedracht is: eenheid;
- waar dwaling is: waarheid;
- waar twijfel is: geloof;
- waar wanhoop is: hoop;
- waar duister is: licht;
- waar narigheid is: blijheid.
Geef, dat ik zoek
niet zozeer getroost te wórden,
als wel te troosten;
niet zozeer begrepen te wórden,
als wel te begrijpen;
niet zozeer bemind te wórden,
als wel te beminnen.
Want wie geeft, ontvangt;
wie zichzelf vergeet, vindt zichzelf;
wie vergeeft, wordt vergeven;
wie sterft, krijgt eeuwig leven.
Amen.

Wereldmissiemaand 2017 zet zich in voor Burkina Faso
In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio dit jaar aandacht aan de katholieke
gelovigen in Burkina Faso. Het is een van de armste landen ter wereld. Een groot deel
van de bevolking leeft van de landbouw. Met name de regio’s die in de Sahelzone
liggen, worden hard getroffen door klimaatveranderingen en droogteperiodes.
Bij gebrek aan andere inkomstenbronnen wagen velen hun geluk in de illegale
goudmijnbouw. Vooral meisjes en vrouwen hebben het zwaar: gedwongen
huwelijken; beschuldigingen van hekserij.
De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt voor haar 18e uitgehuwelijkt. Steeds
vaker verzetten meisjes zich tegen dit lot van een gedwongen huwelijk. Ze vluchten
en vinden bescherming en onderdak bij congregaties van zusters of in gezinnen van
catechisten, die vaak zelf maar net genoeg hebben voor het levensonderhoud.

In het opvangcentrum Delwendé wonen 245 vrouwen die uit hun dorpsgemeenschap
zijn verstoten omdat ze heks zouden zijn. Om te voorkomen dat ze vermoord worden,
moeten ze vluchten. Ze laten alles achter: hun kinderen, familieleden, hun hele
leven”, vertelt zuster Hortencia Sizalande, die het centrum Delwendé leidt.
De katholieke Kerk blijft niet aan de zijlijn staan. Het laat ons niet onverschillig dat
meisjes in Burkina Faso slachtoffer worden van een gedwongen huwelijk of dat
vrouwen als heks vervolgd worden. Daarom steunt Missio de zusters en de
catechistenfamilies die de meisjes opvangen en de van hekserij beschuldigde
vrouwen. Een derde project waarvoor geld wordt ingezameld betreft de kinderen en
jongeren die zwaar en gevaarlijk werk doen in de illegale goudmijnbouw.
Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de kerkdeurcollecte op 21 en 22 oktober
of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand,
te Den Haag. Meer informatie vindt u op de website www.missio.nl.

De rozenkrans
De maand oktober is van oudsher de rozenkransmaand. Aan
deze vorm van gebed wordt ieder jaar extra aandacht
gegeven. Maar hoe bid je nu de rozenkrans? Bedoeld wordt
dan niet welke gebeden of geheimen, maar de manier
waarop. De rozenkrans is eenvoudig om te bidden, maar de
inhoud is rijk en diep. Het is een herhaling, een stil ritme.
Juist daarin schuilt een groot stuk van de kracht. Het mooiste
is het als de Weesgegroeten op het tempo van je eigen adem
gebeden worden, zo maak je het lichaam één met je geest.
Je komt in een natuurlijk cadans terecht en verblijft in de
stilte van God. Vooral in een tijd waarin de mens door het drukke en jachtige leven
onrustig wordt, helpt de rozenkrans om de rust weer te vinden. Wie dit niet kan zal
teleurgesteld raken na het bidden van de rozenkrans, want de rozenkrans is een
gebed om te verblijven. Je moet er de tijd voor nemen; niet alleen om uiterlijk tijd vrij
te maken, maar vooral innerlijke tijd. Wie echt de rozenkrans goed wil bidden, moet
wegdoen wat drukt en stil worden. De tijd die je hebt goed gebruiken. Niet zeggen:
‘ik heb maar 10 minuten dus ik bid de rozenkrans maar heel snel’. Nee, het gaat er
niet om of je de hele rozenkrans bidt of maar een gedeelte ervan; liever zelfs één of
twee tientjes op een goede manier. En daarin je gehele leven meenemen, vreugdes
en verdriet, mensen en dingen, alles. Niet om te overwegen hoe het zou moeten,
maar om alles te plaatsen in het Licht van God!

Het sacrament van het doopsel ontvingen:
Hailey Melchers
Jenny Veltkamp
Giyano Camps

wonende aan de Neerbraakstraat
wonende aan de Casimirstraat
wonende aan de Panhuisstraat

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

Wij namen afscheid van:
Anna Simons-Boer
81 jaar wonende in Kerkrade
Moge zij rusten in de vrede van de verrezen Heer en moge haar nabestaanden kracht
en sterkte ontvangen om dit verdriet te kunnen dragen.

H. Missen
Voorafgaande aan de H. Mis in de Kleine Sint Jan vanaf 18.30 uur gelegenheid voor het
Rozenkransgebed. Indien een voorbidder aanwezig is kan dit gebed gezamenlijk worden gebeden.

Zondag 1 oktober
26ste zondag door het jaar
09.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
tot Heil v.d. Kerk; Johannes Gerits
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan mmv.
Schola , voor: tot Heil van de Kerk; de
intenties van onze parochies; Sophie
Geelen-Reinink [2de jrd.]
16.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling en
aanbidding van het Allerheiligste
Maandag 2 oktober
H.H.Engelbewaarders
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
Henriet Verboeket
Dinsdag 3 oktober De H. Mis van
19.00 uur komt te vervallen ivm. de
bedevaart naar Banneux !
Woensdag 4 oktober
H. Francicus van Assisi
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 5 oktober
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,
voor: alle communicantjes
Vrijdag 6 oktober
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
alle die werkzaam zijn in de zorg.
Zaterdag 7 oktober
12.30 uur Dierenzegening op het
pleintje voor de Kleine St. Jan.
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan,
voor: Pastoor Jan Peters; Josephina
Latten-Kelderman; Sien en Jan Zopfi-v.d.
Berg
Zondag 8 oktober
27ste zondag door het jaar
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
alle zieken.
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan mmv.
De Zanglijsters , voor: overl. ouders
Jennes-Haartmans en overl.fam. leden;
Tiny Leeraert-Pappers [jrd.]; mevr.
Agnes Czarny-Ucher; dhr. Wim
Bremmers; Hub Kleintjes [jrd.];Wim
Klaassen; Harry van Schoubroeck

Maandag 9 oktober
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
roepingen tot het Priesterschap en het
Diakonaat.

Dinsdag 17 oktober H. Ignatius v.
Antiochië, bisschop en martelaar
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
Lucia Fiaschetti

Dinsdag 10 oktober H. Maria, Sterre
der Zee
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
alle eenzamen.

Woensdag 18 oktober
H. Lucas, evangelist
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan:
uitstelling en aanbidding van het
Allerheiligste
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: mevr. De Jong en fam. de JongDammers

Woensdag 11 oktober
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan:
uitstelling en aanbidding van het
Allerheiligste.
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan
Donderdag 12 oktober
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
They Raets [jrd.]

Donderdag 19 oktober
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: Albert en Mia van Loon-van Eert

Vrijdag 13 oktober
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan

Vrijdag 20 oktober
19.00 uur
H.Mis Kleine St.
Jan, voor: overl. ouders Piet en
Theresia Peters-Schrijvers en fam.

Zaterdag 14 oktober
19.00 uur H.Mis kleine St. Jan, voor:
Fieny van Bree-Roex; mevr. Savelberg

Zaterdag 21 oktober
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: alle zieken

Zondag 15 oktober
28ste zondag door het jaar
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan met na
afloop kerkdeurcollecte
Wereldmissiedag, voor:
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan mmv.
Caeciliakoor met na afloop
kerkdeurcollecte Wereldmissiedag
,voor: John Vermeulen; Cor en Marije
Gerards-Jennes [ 50 jarig huwelijk] en
overl. ouders Gerards-Dumoulin en
Jennes-Haartmans en fam.; Fien
Offermans, John Vermeulen en Co
Starreveld [namens St. Caeciliakoor]

Zondag 22 oktober
29ste zondag door het jaar
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
roepingen tot het Priesterschap en het
Diakonaat.
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan mmv.
St. Jozefkoor, voor: Mientje Meys;
Geert Tabak [jrd.]; Diny GubbelsSchuurmans; Nelly Quaedackers-Braams;
Lou Hauben en achterkleinzoon Koen

Maandag 16 oktober
KERMISMAANDAG De H. Mis is
verplaatst naar 09:00 uur
09.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
Sjef Janssen [jrd.]

Maandag 23 oktober
19.00 uur
H. Mis Kleine Sint
Jan, voor: Roos Hendriks-Bindels; Petra
Heerings-Rewinkel [verj.]
Dinsdag 24 oktober
19.00 uur
H.Mis Klein St. Jan,
voor: alle eenzamen.

Woensdag 25 oktober
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan:
uitstelling en aanbidding van het
Allerheiligste
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
alle die werkzaam zijn in de zorg.
Donderdag 26 oktober
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,
voor: roepingen tot het Priesterschap en
het Diakonaat.
Vrijdag 27 oktober
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
Marisa Fiaschetti
Zaterdag 28 oktober
19.00 uur H. Mis Grote St. Jan
mmv. Paluda, voor: overl ouders
Johan en Annie Bindels-v. Megen [jrd.];
overl. ouders Hubert en Maria KustersPalmen, hun dochters en overige fam.;
Albert en Mia van Loon-van Eert; de
levende en overleden leden gemengd

koor Paluda
In de nacht van 28 op 29 oktober
gaat de klok een uur terug.
Zondag 29 oktober
30ste zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor:
Maria Francisca Canter Visscher
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv.
dameskoor St. Jan, voor: mevr.
Ernestine Richardson-Bryan; Annie
Visser-v.d. Laarschot [1ste jrd. en verj.];
Theo Owsianny [6de jrd.]; Harry van
Schoubroeck
Maandag 30 oktober
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan,
voor: alle zieken
Dinsdag 31 oktober
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan,
voor: alle communicantjes

Opstapplaatsen bus bedevaart naar Banneux op dinsdag 3 oktober 2017:
8:30 uur:
8:40 uur:
8:50 uur:
9:00 uur:
9:10 uur:

Voormalige Christus Koningkerk in Hoensbroek-Zuid
Voormalige St.-Josephkerk in de Passart
Voormalige H. Hart van Jezuskerk in Mariarade
Kl. St.-Janskerk aan de Markt
Voormalige Maagd der armen kerk in Maria-Gewanden (Indien nodig)

November 2017:
Woensdag 1 november 2017 om 19:00 uur in de grote St.-Jan:
Viering van het Hoogfeest van Allerheiligen.
Donderdag 2 november 2017 om 19:00 uur in de kleine St.-Jan:
Viering van Allerzielen
Zondag 5 november 2017 om 15:00 uur in de grote St.-Jan:
Viering van het Allerzielenlof met aansluitend zegening van de graven op de
Hoensbroekse begraafplaatsen.

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.
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.
Gebedskring
De gebedsintentie voor degenen die thuis meebidden voor de maand oktober; Dat
allen die werken, mogen ondervinden dat hun rechten gerespecteerd en beschermd
worden, en dat werklozen gelegenheid krijgen om bij te dragen aan het algemeen
welzijn’.
Geloof en Vriendschap
Op zondag 22 oktober 14.00 uur H. Mis Grote St. Jan.
Let Op! Kopij voor het blad van oktober 2017 vóór woensdag 25 okt. aanleveren!
Pastoor:
Diakens:

Secretariaat:

Colofon
W.L.J.C. van Dijck…….. Hoofdstraat 83, 6432 GA Hoensbroek
T: 045-888 42 24
E: wvdijck@home.nl
W.H.P. Smit………………. Reukenderweg 45, 6361 AW Nuth
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: diaken.batens@gmail.com
Parochiekantoor………..Hoofdstraat 85, 6432GA Hoensbroek
T: 045-521 25 18
E: parochiefederatiehoensbroek@home.nl
Openingsuren: Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

Uw kerk- en gezinsbijdrage kunt u o.v.v. uw naam en adres overmaken op:
IBAN: NL31 RABO 0122 4009 84
Misstipendia en andere bijdragen op:
IBAN: NL93 INGB 0001 1226 73 of IBAN: NL58 ABNA 0474 9691 34.

Afscheid in huiselijke sfeer
Afscheidskamer:
Kruisstraat 16
6411 BT Heerlen
U kunt ook afscheid nemen in Hoensbroek!

045 - 542 99 88
www.postuitvaartzorg.nl

