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Pauselijke onderscheiding Rina Erven
Op 8 januari nam, wegens
leeftijd en
gezondheidsredenen,
dirigente Rina Erven
afscheid van het zangkoor
De Zanglijsters. Meer dan
dertig jaar heeft zij dit koor
gedirigeerd, en daarnaast
zich ook ingezet voor de
individuele leden. Ze zorgde
ervoor dat het voor een
ieder mogelijk was om lid te
kunnen worden.
Daaromheen was zij al die
jaren een luisterend oor en organiseerde ze in het verleden ‘kampen’. Ook hier wist ze
de kosten laag te houden, door van tevoren overal spullen en eten vandaan te halen.
Bij haar afscheid kreeg ze een mooie kaars en een bloemetje. Helaas was op dit
afscheid nog niet de toegezegde pauselijke onderscheiding uit Rome aangekomen.
Echter twee weken later was het zover. We konden bij de reguliere repetitie van het
koor deze onderscheiding overhandigen. Het betreft de pauselijke onderscheiding
Bene Merenti. De onderscheiding werd opgespeld en de bijbehorende oorkonde
uitgereikt. En natuurlijk werd zij door een ieder van harte gefeliciteerd met deze grote
blijk van waardering.

Vastenactie 2017
Van Aswoensdag, op 1 maart 2017, tot de eerste Paasdag, op 16 april, is het
vastentijd. Een tijd van bezinning. Een tijd om het met wat minder te doen. Dan kunt
u uw tijd, geld en aandacht delen met de mensen die uw steun kunnen gebruiken, of
dat nu ver weg is of juist heel dichtbij. Wilt u deze vastenperiode bewust leven?

Een dagje geen vlees? De auto even laten staan? De televisie uit? Op de website
www.vastenactie.nl kunt u zien hoe anderen de vastenactie invullen. Even minderen…
voor de ander!
De parochies die Heerlen, Hoensbroek en Landgraaf zetten zich dit jaar in om een
school te bouwen voor de allerarmste kinderen in het dorpje Thali in Nepal. De
kinderen in dit dorp kunnen door de armoede in de gezinnen niet naar de private
school in de buurt. Daarom is er in dit dorp een school opgericht, dat echter door de
aardbeving in 2015 grotendeels is verwoest. In de zomer van 2016 zijn dertig
helpende handen uit Heerlen (van het jeugdkoor Chrisko, dat in december ook
jaarlijks bij ons in de kerk zingt) naar Thali gereisd om daar, samen met de
plaatselijke dorpsgemeenschap, de handen uit de mouwen te steken en de school te
herbouwen. Door hun gezamenlijke inzet konden veel werkuren van betaalde
krachten worden bespaard en kon het beschikbare geld besteed worden aan goede
bouwmaterialen. In 2017 wil de groep uit Heerlen opnieuw naar Nepal om het
schooltje verder op te bouwen. Er is nog € 5000,- nodig om de begane grond af te
bouwen en om alle
kinderen te huisvesten is
een tweede verdieping
nodig, kosten € 8000,- .
Met uw steun kunnen ze
dit realiseren! In het
weekeinde van 1 en 2
april zal er voor dit doel
een kerkdeurcollecte
worden gehouden. Op de
facebook-account ‘Dertig
handen helpen Nepal’
vindt u actuele informatie
over dit project.

Met de Limburgse bedevaart naar Lourdes in 2017
Ieder jaar organiseert Het Huis van de Pelgrim (voorheen Limburgse
Bedevaarten) diverse reizen naar Lourdes. Deze reizen zijn voor iedereen,
zieke en gezonde mensen, of je nu nog jong bent of al ouder. Er zijn in
2017 diverse mogelijkheden:
Met de bus van 17 t/m 25 mei; 31 augustus t/m 8 september; 5 t/m 13
september.
Met de nacht – en zorg-bus van 18 mei t/m 25 mei; van 1 t/m 8
september; 6 t/m 13 september.
Met het vliegtuig van 19 t/m 24 mei; 2 t/m 7 september; 7 t/m 12 september.
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

Vasten in de Veertigdagentijd
De periode van 40 dagen voor Pasen, waarin we ons nu
bevinden, is een periode waarin mensen worden
opgeroepen om te vasten. In de loop van de geschiedenis
zijn een aantal redenen bedacht om te vasten.
We zetten er een paar op een rij:

◦Dichter bij God komen door te vasten
De belangrijkste reden om te vasten, is dat je ruimte
maakt om je op God te richten. Voordat Jezus zijn werk op
aarde begint, vast hij ook 40 dagen in de woestijn.
Daardoor groeide hij naar God toe. De belangrijkste reden
om te vasten is dat je naar God wilt toegroeien en zijn
nabijheid wilt ervaren.

◦Ons leven vrij maken van dingen die te groot zijn geworden
Soms nemen dingen die niet essentieel zijn een te grote plaats in in ons leven. Soms
zelfs zoveel dat het eigenlijk een verslaving is. Zoals Richard Foster zegt: “Onze
menselijke verlangens zijn als een rivier die buiten de oevers wil treden; het vasten
helpt ons om ze binnen de perken te houden.” Discipline is dan gezond en sluit aan
bij hoe Paulus schrijft over zelfbeheersing. Vasten helpt je om vrij te worden.

◦Solidariteit met mensen die het minder hebben
In Nederland zijn we ontzettend rijk. We horen bij het allerrijkste deel van de wereld.
Tegelijk zijn er mensen die omkomen van de honger. Je kunt ervoor kiezen om te
vasten uit solidariteit met mensen die het moeilijk hebben. Zo ga je als het ware
naast hen staan, om mee te voelen met wat zij doormaken.
Er zijn veel manieren om te vasten. Om je een idee te geven, geven we een paar
voorbeelden: Minder eten, geen alcoholische dranken, minder tv kijken, geen snoep
en lekkernijen, minder gebruik van internet of je mobiele telefoon, geen Facebook of
Twitter, geen vlees eten of niet roken.
Eén van de redenen om te vasten, kan zijn dat je je leven vrij wilt maken van dingen
die te groot dreigen te worden. Als je dat wilt, kan het handig zijn om juist van die
dingen te vasten die je veel moeite kosten. Dat zijn waarschijnlijk de dingen waar je
het meeste aan vast zit. Iets een tijdje niet doen kan helemaal geen kwaad. Het haalt
je in ieder geval uit de sleur. Maar als je je alleen richt op het niet doen van iets, haal
je niet uit het vasten wat erin zit. We raden je aan om met jezelf ook af te spreken
wat je wél gaat doen. Van oudsher is vasten altijd verbonden met het geven van
giften en gebed.
Als je er bijvoorbeeld voor kiest om uit solidariteit geen vlees te eten, dan kun je het
geld dat je daarmee bespaart geven aan arme mensen, denk daarbij b.v. aan de
Vastenactie (zie artikel over school in Nepal). Dan maak je het ‘solidair zijn’ praktisch.
En als je ervoor kiest om geen Facebook te gebruiken of geen TV te kijken, houd je
tijd over. Maak dan met jezelf de afspraak om op een bepaald moment van de dag te
bidden en uit de bijbel te lezen. Een dagelijks ritme met jezelf afspreken helpt je om
echt te doen wat je je voorneemt.

Het sacrament van het Doopsel ontving
Liam Verstraeten wonende in Heerlen

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

Wij namen afscheid van
Mientje Meijs
Albert Driessen
Jules Houben
Nelly Quaedckers-Braams
Diny Bremen-Jacobs
Annie Moorkamp-van Ham
Leny Meessen-Peerboom
Jeannie Linssen-Busch
Jos Latten-Keldermann
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in Amstenrade
in Purmerend
aan de Rietrastraat
aan de Singel
aan de Mettenstraat
aan de Schuureikenweg
aan de Mgr. Lebouillesstraat
aan de Langstraat
aan de Aldenhofstraat

Mogen zij rusten in de vrede van de verrezen Heer en mogen hun nabestaanden
kracht en sterkte ontvangen om dit verdriet te kunnen dragen.

H. Missen maart 2017
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.
Woensdag 1 maart Aswoensdag
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan:
uitstelling en aanbidding van het
Allerheiligste.
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan,
mmv. dameskoor St. Jan,
met opleggen askruisje,
voor: voor roepingen tot het
Priesterschap en het Diakonaat.
Donderdag 2 maart
H. Agnes van Praag.
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,
voor: ouders Offermans-Kusters en
kinderen.
Vrijdag 3 maart
H. Frederik.
18:15 uur Kleine St. Jan:
aanbidding met vespers & rozenkrans
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: alle zieken.

Zaterdag 4 maart
H. Casimir
19.00 uur
H.Mis Klein St. Jan,
voor: alle die werkzaam zijn in de zorg.
Zondag 5 maart
Z. Ollegarius
09.30 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: tot Heil van de Kerk; echtp. Smitsv.d.Bosch [jrd.]; overl. fam. v. Dun-Süler
en Verhooren-Schmeits; mevr. K.
Savenije-van Dongen [ 100e verjd.].
11.00 uur
H.Mis Grote St. Jan
mmv. Schola ,
voor: tot heil van de kerk; de intenties
van onze parochies; overl. ouders Jan en
Elisa Schoonbrood-Feron [jrd.];
overl.mw. Mierling- Wijnen; John v.d.
Laar; fam Jennes; Nanny OosterbosCools.
16:00 uur Kleine St. Jan: aanbidding
met vespers van deze zondag

Maandag 6 maart
HH. Perpetua en Felicitas.
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: roepingen tot het Priesterschap en
het Diakonaat.
Dinsdag 7 maart H. Johannes a Deo.
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: overl. ouders Hochbach-Willems.
Woensdag 8 maart
H. Francisca
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan:
uitstelling en aanbidding van het
Allerheiligste.
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,
voor: Leny v.d. Moolen-Peters, uit
dankbaarheid.
Donderdag 9 maart
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: alle vormelingen.
Vrijdag 10 maart
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: alle die werkzaam zijn in de zorg.
Zaterdag 11 maart
19.00 uur
H. Mis Kleine St. Jan,
voor: Albert Driessen [6wkd.].
Zondag 12 maart
9.30 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: Martin Brassé [jrd.]
11.00 uur
H.Mis Grote St. Jan
mmv. de Zanglijsters , voor: Theo
Snellen; Lies Rens [jrd.]; Mia
Cordewener [verj.];overl.ouders Hubert
en Maria Bremmers-Zeelen en zoon
Harry [jrd.]; Joannes Laurentius en Anna
Prevos-Cörvers [jrd.]; fam Jennes; Lou
Hauben en achterkleinzoon Koen; Hub
Jansen en zoon Jo; Wim Bremmers [6
wkd.].
Maandag 13 maart
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: alle die werkzaam zijn in de zorg.

Dinsdag 14 maart
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: overl. ouders Dautzenberg-Aretz
[jrd.].
Woensdag 15 maart
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 16 maart
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: Pastoor Hendrik Polman en mej.
Juliette Huntjens.
Vrijdag 17 maart
H. Patricius.
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: Lucia Fiaschetti; Tiny PittieGeusens.
Zaterdag 18 maart
H. Cyrillus van Jeruzalem.
19.00 uur
H.Mis kleine St. Jan,
voor: Miep Langrslag-Arts; Jules Houben
[6wkd.].
Zondag 19 maart
9.30 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: overl. fam . Hoens-Houtbeckers.
11.00 uur
H.Mis Grote St. Jan
mmv. St. Jozefkoor ,voor: Joep
Heiligers [jrd.];overl. ouders MeessenHounjet [jrd.]; Fam. Jennes; Maria
Francisca Canter-Fisscher en dochter
Margo; Jo Vencken; Zef Mengelers [jrd.];
Mientje Meys.
Maandag 20 maart
H. Jozef.
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan ,
voor: alle die werkzaam zijn in de zorg.

Dinsdag 21 maart
Sterfdag H. Benedictus.
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: roepingen tot het Priesteschap en
het Diakonaat.
Woensdag 22 maart
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan:
uitstelling en aanbidding van het
Allerheiligste.
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: overl. ouders HoutbeckersSchwillens en fam.; mw. de Jong [verj.]
en fam.
Donderdag 23 maart
H. Turibius de Mogrovejo.
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: roepingen tot het Priesterschap en
het Diakonaat.
Vrijdag 24 maart
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: overl.ouders Piet en Theresia
Peters-Schrijvers en fam.; Jan
Janssen.
Zaterdag 25 maart
Aankondiging van de Heer.
17.30 uur
Kleine St. Jan
Biechtgelegenheid.
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: Nettie Hoek- Schirbach; overl.
ouders Hubert en Maria Kusters-Palmen
en fam.

Zondag 26 maart zondag Leatare
9.30 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: Johannes Gerits
11.00 uur
H.Mis Grote St. Jan
mmv. Fanfare St. Gabriël, voor:
overl. ouders Nevels-Pijpers [jrd.] en
zoon piet; overl. echtp. Jacob en Anneke
Leistra-Gerits [jrd.]; ouders SmeetsLeunessen en zonen Jan en Harrie;
Hanneke en Corry Peters; fam. Jennes;
overl. ouders Kollee-Cobben; Jacques v.
Kuijk [jrd.]; Leny Meessen-Peerboom
[6wkd.].
Maandag 27 maart
H. Ludger.
19.00 uur
H. Mis Kleine Sint
Jan, voor: Marisa Fiaschetti.
Dinsdag 28 maart
19.00 uur
H.Mis Klein St. Jan,
voor: Jacques v. Kuijk.
Woensdag 29 maart
H. Wilhelmus Tempier.
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: roepingen tot het Priesteschap en
het Diakonaat.
Donderdag 30 maart
19.30 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: alle die werkzaam zijn in de zorg.
Vrijdag 31 maart
19.00 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: alle zieken.

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.

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.

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 of bij de pastoor of een
van de diakens. (zie onderaan de bladzijde).

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
vervolgde christenen vanuit de hele Kerk steun mogen ontvangen door gebed en
materiële hulp’.

Geloof en Vriendschap
Op zondag 26 maart om 14.00 uur H. Mis Grote St. Jan.

Let Op!
De kopij voor het federatienieuws van april 2017 moet vóór woensdag 22 maart
worden aangeleverd.

Pastoor:

W.L.J.C. van Dijck
T: 045-888 42 24

Colofon
Hoofdstraat 83, 6432 GA Hoensbroek
E: wvdijck@home.nl

Diakens:

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

Reukenderweg 45, 6361 AW Nuth
E: w.h.p.smit@home.nl

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

Ganzeweide 76A, 6413 GH Heerlen
E: diaken.batens@gmail.com

Secretariaat:

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.

