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‘Crematie in besloten kring’ – Maar ik dan?
Onlangs is er in ons Bisdom een brochure verschenen over kerkelijke uitvaarten. Hoe
gaat dat, wat kan en wat niet? Wil ik wel een kerkelijke uitvaart? Er zijn steeds minder
kerkelijke uitvaarten en soms wordt een diep gelovige door de nabestaanden een
kerkelijke uitvaart onthouden, omdat de kinderen niets of weinig met de kerk hebben.
Maar de overledene dan? Haar of zijn wensen? Tellen die dan niet?
Daarnaast komt het in toenemende mate voor dat een uitvaart in besloten kring
plaats vindt. Wij respecteren dit, maar plaatsen er wel kanttekeningen bij vanuit onze
ervaring. En daarom onderstaand artikel van de Vicaris van de liturgie in ons bisdom,
wat voor gevolgen een uitvaart in ‘besloten kring’ kan hebben.
Het komt met grote regelmaat voor dat families ervoor kiezen om na een overlijden
op voorhand geen ruchtbaarheid te geven aan de naderende uitvaart. Daar kunnen
goede redenen voor zijn, maar vaak gebeurt dat willekeurig. Uiteindelijk blijft het
natuurlijk een besluit van de familie in kwestie, maar of al die families zich altijd
bewust zijn van de impact die een dergelijk besluit kan hebben? In parochies merken
we vaak dat andere mensen diep teleurgesteld zijn, omdat de mogelijkheid tot
afscheid nemen hen ontnomen is.
Hetzelfde geldt als families besluiten om ook achteraf – dus helemaal – geen
ruchtbaarheid te geven aan een overlijden. Er kunnen legitieme redenen zijn, maar er
zijn ook altijd mensen die daardoor gepasseerd worden en die daarmee een
(mens)waardig afscheid ontzegd Twee nichtjes die zelf niet veel contact met tante
hadden, redeneerden dat er ‘toch niemand zou komen’. Maar ze wisten niet dat tante
al jarenlang intens contact hield met een paar buurtbewoners, die in de loop van de
tijd hartsvriendinnen waren geworden. Tante was plots onwel geworden en in het
ziekenhuis terecht gekomen. Tot opluchting van de vriendinnen leek ze te herstellen,
maar na enkele dagen was contact niet meer mogelijk: de telefoon werd niet meer
opgenomen. Voordat de buren goed en wel wisten dat ze plots overleden was, had de
crematie al plaatsgevonden. Door de nichtjes op verre afstand zo geregeld.
Of wat te denken van al die overleden, naar wie maanden na het stille afscheid nog
nietsvermoedend door dorpsgenoten of oud-collega’s gevraagd wordt hoe het hen
gaat? Dan valt de mededeling dat hij of zij al maanden geleden gecremeerd is wel

heel koud op het lijf. “Je voelt je haast crimineel of besmettelijk, schuldig in ieder
geval, dat je zo streng geweerd bent van de uitvaart,” zei eens iemand. “Alsof onze
vriendschap nooit heeft bestaan. Een klap in het gezicht, een dolk in je rug. En dan
dat vreselijke gevoel niets meer te hebben kunnen zeggen, zelfs niet tegen de kist.”
Mensen willen afscheid kunnen nemen van elkaar. De dood hoort bij het leven,
gelegenheid tot afscheid nemen eveneens. Als dierbaren, dichtbij of verder weg, dan
ineens zo maar dood blijken en ‘vergaan’, dan blijven veel mensen toch met een
steen op de maag achter. Als je dat als pastoor hoort en af en toe meemaakt, vraag
je je af wie er mee gediend is? Natuurlijk heeft er een verschuiving plaatsgevonden
van een publiek of gezamenlijk afscheid nemen, zoals dat vroeger ging vanaf het
moment dat iemand stierf en thuis door de buurt opgebaard werd tot en met de forse
koffietafel na de begrafenis, maar nu zitten we vaak aan de andere kant van het
spectrum.
Mogelijk
ligt er een
taak voor
christenen:
om het
mysterie
van leven
en dood,
nochtans
de kern
van ons
geloof,
juist een
prominente plek te
geven in
de wijze
van
afscheid
vieren. De
klok wordt geluid om het overlijden kenbaar te maken. Dezelfde klok luidt om mensen
uit te nodigen samen te komen rond de overledene om in geloof afscheid te nemen.
En nog eens luidt de klok als een soort van Adieu wanneer de overledene voor het
laatst uitgeleide wordt gedaan. Met alle ‘traditionele gebruiken’, zeker ook in de
katholieke uitvaartliturgie, gunnen we elkaar de kans om respectvol afscheid te
nemen van elkaar. Dat zijn we elkaar niet alleen verplicht, maar dat zijn we elkaar
toch ook waard?
Vicaris E. Smeets

Ophalen van de doopschelpen
Ieder jaar worden er kinderen gedoopt
in de Kleine St.- Jan. Heel langzaam
neemt dit aantal wat af, maar veel
ouders besluiten nog altijd de keuze te
maken om hun kind wel te laten dopen.
Sinds heel wat jaren kennen wij in onze
parochies het gebruik om de kinderen
te dopen met een echte schelp. In die
schelp wordt de naam geschreven van
het kind. Na afloop van het doopsel
wordt deze doopschelp aan een lijn
gehangen achter in de Grote St.- Jan,
zodat een ieder die in de kerk komt kan
zien hoeveel dopelingen we hebben en wie er gedoopt is. Traditiegetrouw mogen de
ouders op het feest van de Doop van de Heer deze schelp mee naar huis nemen.
Aangezien dit jaar dit feest op maandag 8 januari valt, kiezen wij ervoor om dit te
verplaatsen naar zondag 14 januari. Na de Hoogmis van 11.00 uur kunnen alle
doopouders de schelp van hun kind meenemen. Dus als de vaste kerkgangers tijdens
de heilige Mis af en toe een babbelend of huilend kind horen, dan weten zij waarom.
‘Laat de kinderen tot mij komen en houdt ze niet tegen, want aan hen hoort het
Koninkrijk Gods’, heeft Jezus ons immers geleerd.

Lourdesreizen 2018
Het Huis voor de Pelgrim biedt in 2018 zeven volledig verzorgde
reizen naar Lourdes aan. U kunt kiezen uit drie mogelijkheden in
mei en drie in september. Daarnaast is er in oktober
(herfstvakantie) een speciale gezinsreis naar Lourdes. Wij reizen
per vliegtuig en bus. Bij sommige reizen bestaat de mogelijkheid
om te kiezen voor een zorgbus.
21-29 mei: dagbus; 22-29 mei: nachtbus; 23-28 mei: vliegtuig.
26 mei-3 jun (dagbus); 27 mei-3 jun (zorgbus); 28 mei-2 jun (vliegtuig).
30 aug-7 sep (dagbus); 31 aug-7 sep (nachtbus); 31 aug-7 sep (zorgbus);
1-6 sep (vliegtuig).
9-17 sep (dagbus); 11-16 sep (vliegtuig).
13-21 okt (nachtbus) (Gezinsbedevaart).
Voor inlichtingen en aanmelding kunt u terecht bij: Gerda Janssen:
tel: 046 – 451 63 23 e-mail: gerda-janssen@live.nl
of u kunt naar de website gaan: www.huisvoordepelgrim.nl

Wij namen afscheid van:
Anna Uitterdijk
Harry Lemmens
Agnes Sons-Schäfer
Ietje Slagter-van Heumen
Rob Peters
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aan de Aldenhofstraat
aan de Prof. Eijkmanlaan
in Schuttershof - Brunssum
aan de Marktstraat
aan de Juliana Bernardlaan

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.

Maandag 1 januari H. Maria,
Moeder van God
Nieuwjaarsdag
11.00 uur
H. Mis Grote St.
Jan mmv. Caeciliakoor, voor:
John Vermeulen.
Aansluitend aan de H. Mis is iedereen
welkom voor de gebruikelijke
Nieuwjaarsreceptie van het pastoraal
team en het kerkbestuur in het
parochiezaaltje ‘de Polder’. Ingang via
de pastorie aan de Hoofdstraat.
Dinsdag 2 januari
Gregorius van Nazianze, bisschop
en kerkleraar.
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan,
voor: alle zieken
Woensdag 3 januari
Heilige Naam van Jezus
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan:
uitstelling en aanbidding van het
Allerheiligste
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,
voor: Nelly Quaedackers-Braams
Donderdag 4 januari
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,
voor: roepingen tot het priesterschap en
het diakonaat

Vrijdag 5 januari
H. Karel v. St. Andries, priester
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
Ilse Hensen-ten Vaarwerk en Leni
Hensen-Schoolmeesters [jrd.]
Zaterdag 6 januari
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan,
voor: Louis en Gerda Rödiger-Zegers
[jrd.]; F.A. Krijgsman [6 wkd.]; Truus
v.d. Boogaard-Mevissen [6 wkd.]
Zondag 7 januari
Openbaring des Heren
[Driekoningen]
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
tot heil van de Kerk; echtgenoten Hub en
Mia Hoens-Houtbeckers [jrd.];
Wim Tomesen [6 wkd.]
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan mmv.
Dameskoor Mariarade , voor: tot heil
van de Kerk; Anie Simons-Boer; Marietje
Krebbeks-Alferink; Jo Hilgers en overl.
fam.; Dhr. v.d. Esschert en overl. ouders
v. Nellissen- v. d. Bergh en overl. fam.;
Nelly van ‘t Hoofd-Roelands
16.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling en
aanbidding van het Allerheiligste met
vespers.

Maandag 8 januari
Doop van de Heer
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
alle communiecantjes

Maandag 15 januari
H. Arnold Janssen, priester
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan ,
voor: alle vormelingen

Dinsdag 9 januari
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
alle eenzamen.

Dinsdag 16 januari
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
alle eenzamen

Woensdag 10 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

Woensdag 17 januari
H. Antonius, abt
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan:
uitstelling en aanbidding van het
Allerheiligste
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
Hein Wittenhorst; Betsie HaagenKempermann [jrd.]

Donderdag 11 januari
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
alle dopelingen
Vrijdag 12 januari
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
alle zieken.
Zaterdag 13 januari
14:00 uur H. Mis Kleine St. Jan
b.g.v. 50-jarig huwelijk echtpaar
Ten Vaarwerk-Scholl
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,
voor: Mariet Smits-Heddema; Anna
Uiterdijk [6wkd.]
Zondag 14 januari
2e zondag door het jaar,
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan,
voor: overl. ouders Hoens-Houtbeckers
[jrd. Mia]
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan mmv.
De Zanglijsters, voor:
Alle dopelingen van 2017 en hun ouders.
Mia Hoenen-Bongers [6wkd.]; Overl.
ouders Frans en Agnes Reul-Houben
[jrd.]; overl. ouders Jennes-Haartmans
Hennes en overl. fam.;

Donderdag 18 januari
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,
voor: Harry Linssen [verj.]
Vrijdag 19 januari
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,
voor: alle die werkzaam zijn in de
zorg
Zaterdag 20 januari
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
alle eenzamen
Zondag 21 januari
3de zondag door het jaar
09.30 uur H.Mis Kleine St. Jan.
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan mmv.
Caeciliakoor , voor: Harry Lemmens
[6wkd.]
Maandag 22 januari
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan,
voor: roepingen tot het priesterschap en
het diakonaat
Dinsdag 23 januari
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,
voor: alle die werkzaam zijn in de zorg

Woensdag 24 januari
H. Franciscus van Sakes, 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:
Albert Dreissen

Zondag 28 januari
4de zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor:
Johannes Gerits
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv.
St. Jozefkoor , voor: Annie van PollCreusen; mevr. Ernestine RichardsonBryan; Emile Smeets [jrd.]

Donderdag 25 januari
Bekering van de Paulus
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,
voor: Wies Cox-Sniekers

Maandag 29 januari
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan,
voor: alle zieken

Vrijdag 26 januari
HH. Timoteüs en Titus, bisschop
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
Sien en Jan Zopi-v.d. Berg; overl ouders
Piet en Theresia Peters-Schrijvers en
overl. fam.
Zaterdag 27 januari
17.30-18.30 uur Kleine St. Jan
Biechtgelegenheid
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan,
voor: Nelly Quaedackers-Braams

Dinsdag 30 januari
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan,
voor: alle communicantjes
Woensdag 31 januari
H. Johannes [Don] Bosco, priester
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

LOURDESNOVEEN
Van zaterdag 27 januari tot en met zondag 4 februari zal in Chevremont-Kerkrade
wederom de Lourdesnoveen worden gehouden. Thema is dit jaar: ‘Doet maar wat Hij
u zeggen zal!’. Gastpredikanten, 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 18.00 uur 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!

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 januari; Dat
christenen en andere religieuze minderheden in Aziatische landen in staat mogen zijn
om hun geloof in volledige vrijheid te beleven’.
Geloof en Vriendschap
Op zondag 28 januari om 14:00 uur H. Mis Grote St. Jan.
Let Op! Kopij voor het blad van februari 2018 vóór woensdag 24 jan. 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

