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Stille Omgang in nacht 17/18 maart
‘Eucharistie = leven’ is de algemene intentie van
de komende Stille Omgang die in de nacht van
zaterdag 17 maart op zondag 18 maart 2018 traditiegetrouw in Amsterdam gehouden wordt.
Deze traditie is een eigentijdse herdenking van
het eucharistisch wonder dat op 15 maart 1345
te Amsterdam plaatsvond. Van 1346 tot omstreeks 1580 werd rondom de plaats van het mirakel al een processie gehouden. Na een inactieve periode van zo’n 300 jaar kwam de Stille
Omgang in 1881 opnieuw tot bloei, dit toen een geschrift werd ontdekt waarop de
route van de middeleeuwse processie stond beschreven.
Het is thans een bidtocht in stilte waar jaarlijks duizenden pelgrims, mannen en vrouwen, uit geheel Nederland aan deelnemen. Ook Limburg is hier steeds goed vertegenwoordigd. Laten we hopen dat er dit jaar meer deelnemers zijn, zeker ook naar aanleiding van de boodschap die Mgr. Wiertz ons meegaf tijdens zijn afscheid op 9 december: Zorg dat uw geloof zichtbaar blijft, laat het vonken.
Vanuit Limburg en Oost-Brabant worden weer autobussen ingezet om de pelgrims
naar Amsterdam en terug te vervoeren.
Mgr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond, zal traditiegetrouw de Limburgse pelgrims vergezellen, met hen de Stille Omgang lopen, die meteen na aankomst in Amsterdam gemaakt zal worden en hoofdcelebrant zijn in de plechtige Eucharistieviering
die om 1.30 uur begint in de Amsterdamse Krijtbergkerk, die gelegen is aan het Singel vlakbij het Spui.
Na de Eucharistieviering is er gelegenheid om in de nabij gelegen Lutherse kerk een
kop koffie te drinken en een broodje te eten.
Om 3.45 uur vertrekken de bussen vanaf het Rokin/hoek Spui terug naar Limburg en
Oost-Brabant.
De deelnemersprijs bedraagt € 24,- per persoon.
Voor inlichtingen, opgave en vertrektijd en plaats kunt u zich wenden tot dhr. Henk
Verhaeg: telefoon 06 – 28 56 09 97. Opgave is mogelijk t/m 9 maart!

Vieringen in Goede Week
Op Palmzondag 25 maart begint de Goede Week.
Jezus wordt als koning toegejuicht met palmtakken.
In alle heilige Missen worden palmtakken gezegend,
die achter een kruis kunnen worden bevestigd als teken dat Jezus de dood overwint. De Mis op zaterdagavond 24 maart, die om 18.00 uur begint, zal tevens
een gezinsviering zijn in de Grote St.- Jan.
Bij droog weer zullen de beide heilige Missen op zondag 25 maart buiten beginnen met de palmwijding.
Daarna lopen we in processie de kerk binnen.
Op woensdagavond 28 maart zal er in de kathedraal te Roermond om 19.00 uur de
Chrismamis zijn. In deze heilige Mis zal de hulpbisschop Mgr. E. de Jong de nieuwe
oliën zegenen. Dit zijn de oliën die gebruikt worden bij een doopsel, het vormsel, de
ziekenzalving en de wijding. Na de Mis zal de nieuw gewijde olie meegenomen worden naar de parochies van ons bisdom. De reguliere heilige Mis in de Kleine St.-Jan
op woensdagavond 28 maart zal dan ook komen te vervallen.
Op Witte Donderdag zal om 19.00 uur in de Grote
St.-Jan worden herdacht dat Jezus op deze dag de
sacramenten van de Eucharistie en het priesterschap instelde. In deze viering zal er traditioneel de
voetwassing plaatsvinden naar het voorbeeld van
Jezus: ‘De grootste van u moet dienaar van allen
zijn.’ Aansluitend aan deze heilige Mis lopen we met
het Allerheiligste in processie naar de Kleine St.-Jan,
alwaar er de gehele avond en nacht gelegenheid is
tot stille aanbidding. Dit om met Jezus te waken, die de doodstrijd aanging in de Hof
van Olijven.
Op Goede Vrijdag herdenken we de kruisdood van Jezus. Het is
een geboden vasten – en onthoudingsdag. Het priesterkoor in
beide kerken zullen kaal zijn. Op deze dag en op Stille Zaterdag
mag ook de heilige Mis niet gevierd worden (een uitvaartmis
wordt dan een woorddienst). In de Grote St.-Jan is om 15.00
uur de kruisweg. Om 19.00 uur zal er in de Kleine St.-Jan de herdenkingsdienst zijn van het lijden en sterven van Christus.
Op Paaszaterdag lag Jezus in het graf. Deze dag wordt daarom ook wel aangeduid als Stille Zaterdag. In de avonduren – als de duisternis invalt – herdenken we dat in de vroege ochtend aan het einde van de duisternis Jezus opstond
uit het graf. In de Grote St.-Jan zal om 20.30 uur de Paaswake worden gehouden. De nieuwe paaskaars wordt in deze Mis ontstoken aan het gezegende
paasvuur dat buiten aangemaakt zal worden.

Gezinsmissen met Palmzondag en Pasen
Op zaterdag 24 maart zullen we Palmpasen vieren met de
communicanten. In processie lopen ze om 17.45 uur met hun
palmpaasstokken vanuit de Kleine St.-Jan achter de harmonie
aan naar de Grote St.-Jan, waar om 18.00 uur een gezinsviering is.
Op zondag 1 april zal de Hoogmis om 11.00 uur tevens een
gezinsviering zijn met de communicanten. In deze viering
staan we natuurlijk stil bij de betekenis van Pasen. Door middel van verhalen, gebeden en de gezangen van het Gemengd
kerkelijk zangkoor wordt het ongetwijfeld een mooie feestelijk
viering. Op het einde van deze viering is er wederom een verrassing voor alle kinderen.

Beveiligingscamera’s
Vorig voorjaar zijn wij begonnen met het plaatsen van beveiligingscamera’s bij de
Grote St.-Jan en bij de pastorie en het parochiekantoor De Polder. Inmiddels zijn er
ook aan de achterzijde van de Grote St.-Jan nog een tweetal camera’s geplaatst en
uiteindelijk zijn er ook beveiligingscamera’s gekomen bij de Kleine St.-Jan.
Door de nodige inbraken en vernielingen in het verleden, waardoor wij te vaak een
beroep moesten doen op de verzekeringsmaatschappij, werd door laatst genoemde er
op aangedrongen om extra maatregelen te nemen. De camera’s zijn inmiddels al van
nut geweest. Het dealen van softdrugs, wat in het verleden vaak gebeurde tegenover
de Grote St.-Jan, vindt daar niet meer plaats. De hangjeugd met de nodige overlast
en rommel die ze stelselmatig achterlieten achter de Kleine St.-Jan, heeft zich -zoals
het nu laat uitzien- ook verplaatst. De camera’s hebben dus een goede preventieve
werking en daar was het ons ook om te doen. Helaas kunnen we met de camera in de
Grote St.-Jan geen heilige Missen uitzenden op de zondag voor mensen die wegens
ouderdom of ziekte niet meer naar de kerk toe kunnen gaan. We hebben er van alles
aan gedaan om het geluid in orde te krijgen, maar helaas bleek dit niet mogelijk. Er
blijven storingen optreden bij gebruik van de microfoon in de kerk.

Boeteviering
De vastentijd is er om ons voor te bereiden op Pasen. We worden uitgenodigd om
door gebed, vasten en naastenliefde innerlijk te groeien. De dagen vooraf aan Pasen
gaan we met Jezus de weg die voert door het lijden heen tot de verrijzenis. Om deze
weg met Jezus goed voorbereid te kunnen gaan is het altijd goed om ons eigen geweten te onderzoeken, niemand van ons is immers zonder tekortkomingen en toch zijn
wij geroepen tot heiligheid, dat betekent innerlijk vol van Gods liefde.
Daarom dat er in de Goede Week op dinsdag 27 maart, aansluitend aan de heilige
Mis, in de Kleine St.-Jan een boeteviering is met gelegenheid tot het ontvangen van
het Sacrament van Boete en Verzoening (de biecht).

Het sacrament van het doopsel ontvingen
Gianna Bronkhorst
Jayenna van Loon
Emma Scheepers

wonende in Brunssum
wonende in Brunssum
wonende aan de Spoordijkstraat

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

Wij namen afscheid van:
Albert Nieling
Trijntje Grela-den Brok
Miny Pieters- Savelberg
Gerda Hamers
Finy Hermansa- Otermans
Meintje Bosch
Fien Pieters- Sommers

95
89
88
91
85
97
84

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

in Heerlen
in Hoensbroek
in Hoensbroek
in Hoensbroek
in Hoensbroek
in Brunssum
in Heerlen

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.

Donderdag 1 maart
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: roepingen tot het priesterschap en
het diakonaat
Vrijdag 2 maart
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: overl. ouders Piet en Theresia
Peters-Schrijvers en fam.
Zaterdag 3 maart
19.00 uur
H. Mis Kleine St. Jan,
voor: Werner Moonen [6wkd.]
Zondag 4 maart
3de zondag veertigdagentijd
9.30 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: tot heil van de Kerk; overl. ouders
van Dun-Süler en Verhooren-Smeits.
11.00 uur
H.Mis Grote St. Jan
mmv. Schola , voor: tot heil van de
Kerk; Wim Bremmers [1ste jrd]; Hubert
en Maria Bremmers-Zeelen [jrd.] en zoon
Harry; Annie Simons-Boer;

Marietje Krebbeks-Alferink; overl. ouders
Jan en Elisa Schoonbrood-Feron
[jrd.];overl. echtp. Smits-v.d. Bosch
[jrd.]; Hettie Drinhuyzen-Horst.
16.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling en
aanbidding van het Allerheiligste met
vespers.
Maandag 5 maart
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: mw. Mierling-Wijnen
Dinsdag 6 maart
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: Jantje Severens-Mulder; uit
dankbaarheid; overl. ouders OffermansKusters en kinderen.
Woensdag 7 maart
H.H. Perpetua & Filicitas,
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan:
uitstelling en aanbidding v/h
Allerheiligste.
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan

Donderdag 8 maart
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: uit dankbaarheid Lenie v.d.
Moolen-Peters

Vrijdag 16 maart
19.00 uur
H.Mis Kleine St.
Jan, voor: Pastoor Hendrik Polman
en mej. Juliette Huntjens

Vrijdag 9 maart
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: mevr. en dhr [jrd.] Savelberg

Zaterdag 17 maart
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: alle eenzamen

Zaterdag 10 maart
19.00 uur
H.Mis kleine St. Jan,
voor: Theo Hensen [6wkd.]; Tinie
Klaassen-Rutten ( 1e jrd);
ouders van Eeghem-Cordewener [jrd.]

Zondag 18 maart
5de zondag veertigdagentijd
9.30 uur
H.Mis Kleine St. Jan
11.00 uur
H.Mis Grote St. Jan
mmv. ST. Jozefkoor, voor: overl.
ouders Meessen-Hounjet [jrd.]

Zondag 11 maart
4de zondag veertigdagentijd
9.30 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
11.00 uur
H.Mis Grote St. Jan
mmv. De Zanglijsters , voor: Mia
Lendemijer-Smits [1ste jrd.];
overl. ouders Hubert en Maria BremmersZeelen en zoon Harry [jrd.]; Joannes
Laurentius Prevos en Anna PrevosCörvers [jrd.].
Maandag 12 maart
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan ,
voor: alle vormelingen
Dinsdag 13 maart
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: alle eenzamen
Woensdag 14 maart
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
Donderdag 15 maart
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan,

Maandag 19 maart
H. Jozef
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: Harry van Schoubroeck
Dinsdag 20 maart
19.00 uur
H.Mis Klein St. Jan,
voor: Wies Cox-Sniekers
Woensdag 21 maart
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan:
uitstelling en aanbidding van het
Allerheiligste.
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
Donderdag 22 maart
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: mw. de Jong en fam. de JongDammers (verj)
Jan Jansen en familie;
Vrijdag 23 maart
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
Zaterdag 24 maart
17.45 uur
Palmpasentocht van
kleine naar grote St.-Jan en
aansluitend (18:00 uur) H. Mis
Grote St. Jan, voor: Ietje Slagter-van
Heumen

Zondag 25 maart
Palmzondag v.h. Lijden v.d. Heer
9.30 uur
H. Mis Kleine St. Jan,
voor: Johannes Gerits; Mariet SmitsHeddema
11.00 uur
H. Mis Grote St. Jan
mmv. Dameskoor St. Jan en Fanfare
St. Gabriel , voor: mevr. de KlijnVesters[1ste jrd.]; Piet Nevels en overl.
ouders Nevels-Pijpers [jrd.]; overl. echtp.
Jacob en Anneke Leistra-Gerits [jrd.];
ouders Smeets-Leunnessen en zonen Jan
en Harrie; Hanneke en Corry Peters;
overl. ouders Heiligers-Offermans [jrd.]
Maandag 26 maart
19.00 uur
H. Mis Kleine St. Jan,
voor: alle zieken
Dinsdag 27 maart
19.00 uur
H. Mis Kleine St. Jan,
voor: alle communicantjes
Aansluitend aan de H. Mis:
Boeteviering voor Pasen en
biechtgelegenheid.
Woensdag 28 maart
9.00-17.00 uur Kleine St. Jan:
uitstelling en aanbidding van het
Allerheiligste
19:00 Chrismamis in de Kathedraal
te Roermond waarin de zegening
van de Heilige Olieën (Geen H. Mis
in de kleine St.-Jan)

Donderdag 29 maart
Witte Donderdag
19.00 uur
H. Mis Grote St. Jan
mmv. Dameskoor Mariarade, voor:
Gerard en Els Boonen v.d. Sterre en
Charles v.d. Sterre.
Aansluitend overbrenging van het
Allerheiligste uit de Grote St.-Jan naar de
kleine St.-Jan en nachtelijke aanbidding
tot 07:00 uur
Vrijdag 30 maart
Goede Vrijdag
15.00 uur
Grote St. Jan
Kruisweg mmv. Dameskoor St. Jan.
19.00 uur
Goede Vrijdag
viering met kruisverering (geen H.
Mis). Kleine St. Jan
Zaterdag 31 maart
Stille Zaterdag
20.30 uur
Paaswake
Grote St. Jan mmv. Gemengd
Kerkelijk Zangkoor St.-Caecilia,
voor: Fieny van Bree-Roex; José Breuls
en werderzijdse ouders

Zondag 1 april

Pasen

Maandag 2 april

2e Paasdag

09:30 uur
Grote St.-Jan
H. Mis b.g.v. Pasen m.m.v. het koor
de Zanglijsters
(Misintenties komen in het blad van april)
11:00 uur
Grote St.-Jan
Gezinsmis b.g.v. Pasen m.m.v.
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia
(Misintenties komen in het blad van april)
16.00 uur Kleine St. Jan: uitstelling en
aanbidding van het Allerheiligste met
vespers.
11:00 uur
Grote St.-Jan H.Mis
m.m.v. Dameskoor St.-Jan
(Misintenties komen in het blad van april)

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 maart; Dat de
Kerk de nood mag onderkennen aan vorming in geestelijke onderscheiding, zowel op
persoonlijk als gemeenschappelijk vlak’.

Geloof en Vriendschap

Op zondag 18 maart 14.00 uur H. Mis Grote St. Jan.

Let Op! Kopij voor het blad van april 2018 vóór woensdag 21 maart 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

