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Carnaval en vasten
Carnaval en vasten. Ze staan beiden weer voor de deur. Met veel enthousiasme gaan
velen carnaval vieren. Niet alleen de paar dagen die eraan komen, maar reeds de weken ervoor zijn velen er al mee bezig. Een groot feest in het Limburgse.
Vasten komt er ook aan. Natuurlijk komt het eraan, want carnaval en vasten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als er geen vastentijd aankwam, dan zou er ook
geen enkele reden meer zijn om carnaval te vieren. Nog even alles op zijn kop, voordat de serieuze tijd aanbreekt van boete en verzoening om ons zodoende goed voor
te bereiden op Pasen, de verrijzenis van Jezus, de geboorte van eeuwig leven.
Feesten is gemakkelijk. Bijna een ieder feest graag. Het kost namelijk in de meeste
gevallen geen moeite om je voor een feest enthousiast te maken. Vasten is niet gemakkelijk. Het is geen feest. Het is juist het tegenovergestelde.
We leven vaak van het ene feest naar het andere. We zoeken vertier en plezier om
het leven zo aangenaam mogelijk te maken. Feesten geeft namelijk afleiding van de
dagelijkse zorgen. Maar afleiding zoeken heeft het gevaar in zich dat je daardoor ook
voorbij loopt aan het eigenlijke.
Vasten is juist een tijd waarop we op zoek mogen gaan
naar het eigenlijke. Wat bedoel ik met dit eigenlijke?
Hiermee bedoel ik de diepe zin van het leven, waarden
die belangrijk zijn.
Een ieder heeft dit nodig, anders wordt iets inhoudsloos, wordt het bestaan in zekere zin zinloos. En dan
kun je ook alleen maar vluchten van het ene vertier
naar het andere.
Carnaval kan mooi zijn. Het is echter alleen maar mooi
als we beseffen waarom we het vieren. Met Aswoensdag wordt de carnaval afgesloten, zijn we in de gelegenheid om een askruisje te ontvangen, een teken van
boete en verzoening.
Een kruisje met as op ons voorhoofd, als teken dat God
ons leven omvat. Hij staat aan het begin en aan het
einde. Uit het niets ontstaan we en we keren terug tot
stof en as. Terug naar het niets? Toch niet helemaal! Onze ziel mag voortleven, omdat ze voortkomt uit God. Deze ziel zal ooit terugkeren naar God.

Zorgen we er in ieder geval in de komende periode van de veertigdagentijd voor dat
onze ziel zo goed mogelijk voorbereid is op deze eeuwigdurende ontmoeting. Dan
geef je werkelijk zin aan je leven.
Van stof en as zijn we.
We zullen wegwaaien,
verstuiven naar de vier windstreken,
van stof en as zijn we.
Klein en nietig, niemendalle.
Vergaan zullen we
terugkeren tot de aarde
waaruit we zijn gemaakt.
Maar van uw adem zijn we, God,
Gij hebt uw levensadem in de klei geblazen
die ge als een pottenbakker
tot ons, tot uw beeld hebt gekneed.
Tot uw adem, tot uw hart
en scheppende God keren wij terug:
dat is onze hoop.

Blasiuszegen
Ieder jaar viert de kerk op 3 februari de gedachtenis van de heilige Blasius. Deze heilige kennen we vooral van de Blasiuszegen. Aan het eind van de heilige Missen op zaterdag 3 en zondag 4 februari zal dan ook deze zegen worden gegeven. De Blasiuszegen is vernoemd naar de heilige Blasius. Volgens de legende zou hij kort voor zijn
marteldood een jongetje genezen hebben dat door een visgraat in zijn keel dreigde te
stikken. De Blasiuszegen wordt gegeven met de kaarsen gekruist om de hals om aan
God bescherming te vragen tegen keelziekten en alle andere kwaad.

Vastenactie
Ieder jaar wordt de Vastenactie gehouden in de Vastentijd. Ook dit jaar zijn er meerdere projecten om te ondersteunen. Aan één van deze projecten willen wij onze aandacht geven en ons ervoor inzetten. Deze keer is dat een project dat wordt uitgevoerd door de Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria. Zij zijn sinds 1962 in de
Mbala-regio in Zambia actief op verzoek van de toenmalige overheid en van de bisschop van het Mbala-Mpika-bisdom. Vanuit hun missie hebben zij zich ingezet op het
gebied van onderwijs en ziekenzorg, waaronder voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen. Zij hebben bijvoorbeeld een ziekenhuis gebouwd in de regio
-in samenwerking met het bisdom- en dat jarenlang gerund.
Sinds de HIV- en aidspandemie hebben de zusters in Zambia hun werkzaamheden
verschoven. Het ziekenhuis is overgenomen door de overheid en de zusters hebben
het Households In Distress (HID)-programma opgezet in 1991. Het doel van het HIDprogramma is om de impact van HIV/aids te verminderen via voorlichting en goede
gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te

voorzien. De zusters zijn de enige grote religieuze hulporganisatie in deze regio die op
het gebied van HIV en aids werkt. Binnen het HID-programma vallen: hulp aan weeskinderen en kwetsbare kinderen; opleiding en opvang van gehandicapte kinderen en
volwassenen; armoedebestrijdingsprogramma’s en bewustwordingsprogramma’s.
Ons campagneproject richt zich op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen die weduwe/weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn, die een laag inkomen hebben tussen de 0 en 6 euro per week – en die gemiddeld zo’n zes tot acht personen in hun
huishouden tellen. Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid van deze mensen (100 per jaar, drie jaar lang) te vergroten door ze te trainen op ondernemerschap
en manieren om in hun levensonderhoud te voorzien. Het project zal ze bijvoorbeeld
leren hoe ze hun eigen onderneming kunnen starten en uitbreiden, ze een startkapitaal bieden of een starterspakket om een landbouwbedrijfje op te zetten. Na drie jaar
hebben de deelnemers aan het programma voldoende inkomen om goed voor hun familie te zorgen. In totaal zullen met dit project 15.700 mensen in de Mbala-regio in
Zambia bereikt worden, waarvan 12.600 indirect. Als parochies van Hoensbroek zullen
wij dit project ondersteunen en een kerkdeurcollecte houden in het weekeinde van 17
en 18 maart. U kunt ook zelf geld rechtsreeks overmaken op dit of één van de andere
projecten via de website www.vastenactie.nl. Ook kunt u altijd een bedrag in een enveloppen afgeven op het parochiekantoor of onder vermelding van Vastenactie deponeren in de brievenbus van de pastorie (Hoofdstraat 83).

Huispaaskaarsen
In de Grote - en de Kleine St.-Jan komen vanaf het carnavalsweekeinde wederom intekenlijsten te liggen om
een huispaaskaars te bestellen (t/m zondag 11 maart).
De kaarsen verwijzen naar Jezus die alle duisternis verdreven heeft en zelfs de duisternis van de dood heeft
overwonnen. In de Paaswake op zaterdag 31 maart om
20.30 uur zullen deze kaarsen gezegend worden en kunnen ze na deze heilige Mis meegenomen worden. Als u
niet aanwezig bent kunt u de dagen erna de kaarsen ophalen na afloop van iedere heilige Mis. U kunt uw kaars in
deze gevallen alleen ophalen in de kerk alwaar u de kaars
besteld heeft. Dit omdat wij niet steeds de kaarsen van
de ene naar de andere kerk kunnen verslepen. Houdt hier a.u.b. rekening mee.

Het sacrament van het doopsel ontvingen
Lis Rademacher
Tygo Vondenhoff
Diana Mols
Dayeno Jansen
Mink Schellings

wonende aan de Uterweg
wonende aan de Prins Hendrikstraat
wonende aan de Rector Nelissenstraat
wonende in Brunssum
wonende aan de Maria-Gewandenstraat

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

Wij namen afscheid van:
Rika Römers-Pollaerts
Henk Pirson
Marianne Gordebeke-Fey
Hettie Drinhuyzen-Horst
Fien Bosma-Cretskens
Werner Moonen
Theo Hensen
Miel Vluggen

94
82
90
91
85
80
87
72

jaar wonende
jaar wonende
jaar wonende
jaar wonende
jaar wonende
jaar wonende
jaar wonende
jaar wonende

in Nijmegen
in Heerlen
aan de Wilhelminastraat
aan de Mettenstraat
aan de Prinsenstraat
aan het Past. v.d. Boorenplein
aan de Weijenbergstraat
in Klimmen

Moge zij rusten in de vrede van de verrezen Heer en moge haar nabestaanden kracht
en sterkte ontvangen om dit verdriet te kunnen dragen.

Onze communicanten in 2018

Op zaterdag 3 februari presenteren we onze communicanten in de gezinsmis welke
plaatsvindt om 19:00 uur in de Grote St. Jan.
BS
Hoensbroek-Zuid
Daina Mols
Dayeno Jansen
Vyano Ricardo
Jayro Moonen
Nevy Janssen
Dewi Huijten
Diego Ploeg
BS
de Voeëgelsjtang
Michelle Metzen
Christiano Stollman
Damian Stollman
Keyshyno Macaay
Vireauny Macaay
Jaimey Hesse
Esmee van de Laar
Shalina Pustjens
Dayjin Klee

BS de Vlieger
Joya Wijckmans
Rens Garritsen
Gianny Wijnands
BS de Regenboog
Evi Vermeeren
Ilse Bemelmans
Angy Copier
Lexie Pol
Mae Paas
Bauke Knibbeler
Luca Anedda
Sanne van Haren
Kadance Smeets
Justin Stoot
Krit Knooren

BS De Mheyster
Britt Lemaire
Luc Krotwaar
Yves Berns
Fleur Braam
Jairo Prevos
Djena Prevos
Lisa Claessens
Jolie van Knippenberg
Nienke Gorissen
Ashlee Timmermans
Milan Luijpen
BS St. Paulus
Michelle Louis

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.

Donderdag 1 februari
19.00 uur
H. Mis Kleine St. Jan,
voor: Jan Coen [verj.].
Vrijdag 2 februari
Opdracht van de Heer
19.00 uur
H. Mis Kleine St. Jan,
voor: alle die werkzaam zijn in de zorg.
Zaterdag 3 februari
19.00 uur Gezinsmis Grote St. Jan,
Presentatie communicanten
voor: Mariet Smits-Heddema ; José
Breuls [jrd.] ; Jules Houben [1ste jrd.]
# Blasiuszegen #
Zondag 4 februari
5 de zondag door het jaar
9.30 uur
H. Mis Kleine St. Jan,
voor: tot heil van de Kerk;
# Blasiuszegen #
11.00 uu
H. Mis Grote St. Jan
mmv.Dameskoor St. Jan, voor: tot
heil van de Kerk; Annie Simons-Boer;
Johannes Gerits [verj.]; overl. ouders
Wevers-Paes; Toos Stokkermans; Ietje
Slagter-van Heumen [6wkd.]; Rob Peters
[6wkd.]; Rika Römers-Pollaerts [6wkd.]
# Blasiuszegen #
16.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling en
aanbidding van het Allerheiligste met
vespers.
Maandag 5 februari
H. Agatha, maagd en martelares
19.00 uur
H. Mis Kleine St. Jan,
voor: alle communiecantjes.

Dinsdag 6 februari
HH. Paulus Miki en Gezellen, mart.
19.00 uur
H. Mis Kleine St. Jan,
voor: alle eenzamen.
Woensdag 7 februari
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan:
uitstelling/aanbidding v/h
Allerheiligste.
19.00 uur
H. Mis Kleine St.
Jan, voor: Wim Klaasen; Lenie v.d.
Moolen-Peters, uit dankbaarheid.
Donderdag 8 februari
19.00 uur
H. Mis Kleine St. Jan,
voor: alle dopelingen.
Vrijdag 9 februari
19.00 uur
H. Mis Kleine St. Jan,
voor: alle zieken.
Zaterdag 10 februari
19.00 uur H. Mis kleine St. Jan,
voor: Theo Habets [2de jrd.].
Zondag 11 februari
6de zondag door het jaar
9.30 uur
H. Mis Kleine St. Jan,
voor: roepingen tot het priesterschap en
het diakonaat.
11.11 uur H. Mis Grote St. Jan
CARNAVALSMIS
mmv. Caeciliakoor en
Harmonie St. Caecilia,
voor: Sjaak Kleeven; Nelly v. Tilburg v.’t
Hoofd [verj.]; Overl. leden v.d.
vriendenkring; Leny Meessen-Peerboom
[1ste jrd.]; John v.d. Laar; Rob Peters.
Maandag 12 februari
Let op andere mistijd!
9.00 uur
H. Mis Kleine St. Jan,
voor: alle vormelingen .

Dinsdag 13 februari
19.00 uur
H. Mis Kleine St. Jan,
voor: Franciszka Kotrys [6wkd.].
Woensdag 14 februari
Aswoensdag
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan:
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste.
19.00 uur
H.Mis Grote St. Jan
met opleggen askruisje,
mmv. Dameskoor Mariarade,
voor: alle communiecantjes.
Donderdag 15 februari
19.00 uur
H. Mis Kleine St. Jan,
voor: Alice Walkowiak [verj.].
Vrijdag 16 februari
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan,
voor: mevr. Vermeer-Okoelskaja, jrd.
Zaterdag 17 februari
19.00 uur
H. Mis Kleine St. Jan,
voor: Jules Houben [verj.]; Jos LattenKelderman.
Zondag 18 februari
1e zondag veertigdagentijd
9.30 uur
H. Mis Kleine St. Jan,
voor: overl. ouders Hoens-Houtbeckers
11.00 uur
H. Mis Grote St. Jan
mmv.de Zanglijsters , voor: Marietje
Krebbeks-Alferink; Agnes WittenhorstHermes [jrd.]; Harry Vorage en Yvonne
Vorage-v.d.Wittenberg [jrd.]; Hettie
Drinhuyzen-Horst.
Maandag 19 februari
19.00 uur
H. Mis Kleine Sint
Jan, voor: roepingen tot het
priesterschap en het diakonaat.
Dinsdag 20 februari
19.00 uur
H. Mis Klein St. Jan,
voor: alle die werkzaam zijn in de zorg.

Woensdag 21 februari
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan:
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste.
19.00 uur
H. Mis Kleine St. Jan,
voor: Hein Wittenhorst; Fieny JanssenHamers [jrd.].
Donderdag 22 februari
Sint Petrus ‘Stoel
19.00 uur
H. Mis Kleine St.
Jan, voor: alle zieken.
Vrijdag 23 februari
19.00 uur
H. Mis Kleine St. Jan,
voor: alle vormelingen.
Zaterdag 24 februari
17.30-18.30 uur Kleine St. Jan
Biechtgelegenheid
19.00 uur
H. Mis Kleine St. Jan,
voor: alle communiecantjes.
Zondag 25 februari
2de zondag veertigdagentijd
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. Caeciliakoor , voor: mevr.
Ernestine Richardson-Bryan [trouwdag];
Fieny Thijssen-Dols [jrd.]; Lou Hauben
en achterkleinzoon Koen; Jos LattenKelderman [1ste jrd.].
Maandag 26 februari
19.00 uur
H. Mis Kleine St. Jan,
voor: alle zieken.
Dinsdag 27 februari
19.00 uur
H. Mis Kleine St. Jan,
voor: alle communicantjes.
Woensdag 28 februari
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan:
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste.
19.00 uur
H. Mis Kleine St. Jan,
voor: alle vormelingen.

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 en collectanten 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 25 februari 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

