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Kleine St.-Jan was open tijdens jaarlijkse braderie
Op donderdag 10 mei was tijdens de
jaarlijkse braderie, voor de eerste keer,
de Kleine St.-Jan open voor een bezoek. Vrijwilligers van onze parochies
boden de mensen een kaarsje aan om
deze in de Kleine St.-Jan te ontsteken.
Daarnaast was er een kraampje aan de
Hoofdstraat, net ten hoogte van het
kerkje, alwaar een boek over de Kleine
St.-Jan te koop was en ook devotionalia. In de Kleine St.-Jan zelf lag informatie en werd ook uitleg gegeven over
dit bijzondere kerkje. De bestelde
kaarsen waren aan het eind van de dag bijna op, waardoor we konden zien dat er
meer dan 1000 mensen in de Kleine St.-Jan zijn geweest (niet iedereen die naar binnen ging stak immers een kaarsje aan).
Het was mooi om te zien dat vooral ook de jongere mensen gebruik maakten van het
feit om een kaarsje te ontsteken. De indruk die de Kleine St.-Jan op mensen maakte
werd verwoord in opmerkingen zoals: ‘wat een mooie kerk’, ‘indrukwekkend’ en ‘wat
een bijzondere rustige sfeer’. Voor heel wat intenties werden kaarsje ontstoken en
veel mensen vertelden mooie en bijzondere dingen. Als het even kan zullen wij volgend jaar opnieuw de Kleine St.-Jan met de braderie openstellen.

Data Eerste heilige Communievieringen en H. Vormsel 2019
De data voor de Eerste heilige Communievieringen voor het schooljaar 2018 – 2019
zijn vastgesteld. Op zondag 12 mei 2019 zullen de kinderen van de basisscholen De
Voeëgelsjtang, Hoensbroek-Zuid en De Vlieger de Communie doen; op zondag 19 mei
kinderen van de de basisschool De Regenboog en op zondag 26 mei de kinderen van
de basisscholen De Mheyster en St.-Paulus. Alle vieringen vinden plaats in de Grote
St.-Jan en beginnen om 11.15 uur.

De viering van het heilig Vormsel voor alle kinderen van de groepen 8 van de diverse
scholen, die dit sacrament willen ontvangen, zal plaatsvinden op Tweede Pinksterdag
10 juni om 11.30 uur in de Grote St.-Jan.

Johannes de Doper
Dit jaar valt het Hoogfeest van de geboorte van Johannes de
Doper (24 juni) precies op een zondag, waardoor wij dit dan
ook in dat weekeinde zullen vieren. Rond de datum van dit
hoogfeest vindt de zonnewende plaats. De lichtste dagen
hebben hun hoogtepunt bereikt en vanaf nu worden de dagen weer korter tot Kerstmis, wanneer wij in de donkere dagen van de winter de geboorte van Jezus mogen vieren. Een
heel mooi symbool is het. Met Johannes wordt dus iets kleiner, de dagen, en met de geboorte van Jezus wordt het
weer groter.
‘Hij moet groter worden, maar ik kleiner’, zijn immers de
woorden van Johannes de Doper. Deze zin had toentertijd
niet alleen een betekenis voor de verhouding tussen Johannes en Jezus. Deze zin kan
ook voor ons een belangrijke betekenis hebben. Voor onze verhouding tegenover God
en de medemens. Natuurlijk we moeten God, God laten zijn in ons leven. Hij moet
een grote en centrale rol in mijn leven hebben. Hij is immers de Schepper van het
heelal. Ons leven ligt in zijn hand. Maar kan ik deze zin: ‘Hij moet groter worden,
maar ik kleiner’, ook tegen iemand anders zeggen? Een stap terugzetten, zodat iemand anders op de voorgrond kan treden. Gebruikelijk is dit niet, zeker vandaag de
dag niet. Meestal geldt het tegenovergestelde: ‘Ik moet groter worden, de ander
moet klein worden.’ Johannes de Doper had deze grootheid zeker. Hij cijferde zich geheel weg en stelde zich in dienst van de Ander en de anderen.

Sacramentsprocessie op 10 juni
Op zondag 10 juni zal de jaarlijkse Sacramentsprocessie worden gehouden. Om 9.30
uur zal er de heilige Mis zijn in de Grote St.-Jan. Deze heilige Mis zal tevens de dankviering zijn van de communicanten van dit jaar. Zij zijn bijzonder uitgenodigd en zullen tevens meelopen in de Sacramentsprocessie. De gebruikelijke route wordt gelopen: Grote St.-Jan - St.-Jansstraat - Juliana Bernhardlaan - Ridder Hoenstraat - Slakkenstraat - Horstplein - Slakkenstraat - Nieuwstraat - Gebrookerplein - Hoofdstraat St.-Jansstraat - Grote St.-Jan. De rustaltaren vindt u op het Horstplein en op het Gebrookerplein. Het Gemengd koor St. Caecilia, Het Breuker mannenkoor en het dameskoor van de Grote St-Jan zullen hun medewerking geven aan deze dag. Tevens zullen
ook de beide muziekverenigingen de Harmonie St. Caecila en de fanfare St. Gabriel de
processie muzikaal omlijsten. We willen de bewoners aan de route vragen om de straten zo veel mogelijk autovrij te houden en voor daar waar mogelijk te vlaggen of voor
gepaste versiering te zorgen, zodat de processie zo mooi mogelijk kan verlopen. Dank
voor uw medewerking en natuurlijk hartelijk welkom allemaal!

Bedevaart voor blinden en slechtzienden op 16 juni
Het Odiliacomité Sweikhuizen nodigt u uit om deel te nemen aan de bedevaart voor
blinden en slechtzienden (blindendag) op zaterdag 16 juni. Pater Lucianus, was een
paar jaar na zijn priesterwijding (1906) – ten gevolge van een medische misgreep –
blind geworden. In mei 1929 kwam hij naar rector Raeven met het verzoek om jaarlijks de blinden van Limburg naar Sweikhuizen te laten komen. Aan dat verzoek werd
voldaan en inmiddels is het al de 84e keer dat dit gebeurd. Op deze blindendag zal
ook de kunstenaar Zef Bruls aanwezig zijn met een aantal kunstwerken. Het programma van de blindendag op zaterdag 16 juni begint om 11.00 uur met een ontvangst door: Kapelaan H. Horstman en diaken H. Janssen, het Odiliacomité, de schutterij St. Joseph, de Beesenhofkapel en de misdienaars. Een korte processie brengt ons
naar de kerk alwaar een heilige Mis is. Aansluitend is er een koffietafel in het Rector
Raevenhuis. Het Beesenhofkapel zal een optreden bezorgen en aansluitend in de kerk
ook het Mannenkoor uit Sweikhuizen. Om 15.00 uur vindt er een plechtig Lof plaats
met ogenzegening door de Hulpbisschop, kapelaan Horstman en diaken Janssen. De
dag wordt afgesloten met koffie en Limburgse vlaai in het Rector Raevenhuis. Om
16.30 uur is het programma afgelopen.
Aanmelden kan tot 11 juni op dit mailadres: blindendagsweikhuizen@gmail.com
Bij uw aanmelding gaarne uw naam, adres en telefoonnummer vermelden. Voor meer
informatie kunt u ook één van onderstaande nummers bellen:
Tel. 046-4432242 of mobiel: 06-22680314 .

Uitstap met kinderen naar amusementspark Irrland
Op 24 april 2018 zijn we met 65
kinderen en begeleiders een dagje
op stap geweest. Er zijn veel kinderen uit gezinnen die nauwelijks
of nooit op vakantie kunnen of zelden een ander uitstapje kunnen ondernemen. Door diverse omstandigheden is dit niet mogelijk. Voor
deze kinderen schenkt de Rotary
Hoensbroek en De Militaire en Hospitaal Orde van Sint Lazarus van
Jeruzalem een bedrag, zodat wij als
parochiefederatie Hoensbroek een activiteit voor hen kunnen organiseren. Net als vorig jaar zijn wij naar het amusementspark Irrland geweest in Duitsland nabij Kevelaer.
In vergelijking met vorig jaar hadden wij nu een extra bus nodig om er heen te gaan.
Het was een gezellige dag. In dit park kunnen de kinderen zichzelf de hele dag vermaken. Er zijn vele attributen: van springkussens tot en met echte vliegtuigen. In de
vliegtuigen kunnen ze achter de stuurknuppels zitten en ze met glijbanen verlaten. Er
is voor elk wat wils en zoveel dat je in het park niet in één dag alle activiteiten hebt
gehad. De kinderen (en hun begeleiders) hebben zich dan ook kostelijk vermaakt.

Het sacrament van het doopsel ontvingen
Kai Bruinsma
Esmee Hanssen
Rowan Balota
Emma Bonné
Robin Verstraeten
Roxan Gras

wonende in Brunssum
wonende in Sittard
wonende in Heerlen
wonende in Heerlen
wonende in Heerlen
wonende aan de Montfortstraat

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

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.

Vrijdag 1 juni H. Justinus, martelaar
18:15 uur Kleine St. Jan: aanbidding
met vespers & rozenkrans
19.00 uur: H.Mis Kleine St. Jan,
voor: fam. Peters, uit dankbaarheid.
Zaterdag 2 juni
19.00 uur H.Mis: kleine St. Jan,
voor: Henk Pirson.
Zondag 3 juni Sacramentsdag.
9.30 uur: H.Mis Kleine St. Jan, voor:
tot Heil van de kerk
11.15 uur: 1ste H. Communie BS. De
Mheyster en St. Paulus, Grote St.
Jan, voor: Annie Simons-Boer; Fam.
Keulen-Hennekens; overl.ouders Bindelsvan Boekhold en zoon Zef [jrd.]; Leny
Meessen-Peerboom; Toos v.d.BrandMikelj; Meintje Bosch; Trijntje Grela-den
Brok
14:00 Maastricht: 2e omgang
Heiligdomsvaart
Maandag 4 juni
19.00 uur: H.Mis Kleine St. Jan ,
voor: alle vormelingen
Dinsdag 5 juni H. Bonifatius,
bisschop, en gezellen, martelaar.
19.00 uur: H.Mis Kleine St. Jan,
voor: alle eenzamen

Woensdag 6 juni H. Norbertus, Biss.
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan:
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste
19.00 uur: H.Mis Kleine St. Jan,
Donderdag 7 juni
19.00 uur: H.Mis Kleine St. Jan,
Vrijdag 8 juni
Heilig Hart van Jezus
19.00 uur: H.Mis Kleine St. Jan,
voor: alle eenzamen
Zaterdag 9 juni
19.00 uur: H.Mis Kleine St. Jan,
voor: Fien Bosma-Cretskens
Zondag 10 juni
10de zondag door het jaar
9.30 uur: H.Mis Grote St. Jan met
aansluitend Processie mmv
Caeciliakoor, Breuker mannenkoor,
Dameskoor St. Jan , voor: Mariet
Smits-Heddema; overl. v.d. fam.
Geraets-Klerks; Caroline v.d. Broek
[namens Caeciliakoor}
Maandag 11 juni H. Barnabas, ap.
09.00 uur: Kermismaandag: H. Mis
Kleine Sint Jan, voor: roepingen tot
het priesterschap en het diakonaat

Dinsdag 12 juni
19.00 uur: H. Mis Klein St. Jan, voor:
overl. v.d. fam Geraets-Klerks

Maandag 18 juni
19.00 uur: H. Mis Klein St. Jan, voor:
alle zieken

Woensdag 13 juni H. Antonius v.
Padua, pr. en kerkl.
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan:
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste
19.00 uur: H. Mis Klein St. Jan, voor:
Hein Wittenhorst

Dinsdag 19 juni
19.00 uur: H. Mis Klein St. Jan, voor:
Harry van Schoubroeck

Donderdag 14 juni
H. Lidwina, maagd
19.00 uur: H. Mis Klein St. Jan, voor:
Leen Moorkamp-Bongaerts; Hendrik
Driessen [sterfdag]
Vrijdag 15 juni
19.00 uur: H.Mis Kleine St. Jan.
Zaterdag 16 juni
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan,
voor: Jo Salmen; Nelly QuaedackersBraams; Truus v.d. Boogaard-Mevissen;
Mathieu de Smet (jrd) en Hertruda
Heiligers; John Bergs.
Zondag 17 juni
11de zondag door het jaar
9.30 uur: H. Mis Kleine St. Jan, voor:
Dirk en Gerda Spanjer-Muys [verj.];
overl. vaders Smit en Oehlen
11.00 uur: H. Mis Grote St. Jan
mmv. De Zanglijsters , voor: overl.
ouders Driessen-Hanssen, overl. ouders
Beckers-Driessen en kleindochter
Marylou [jrd.]; Jules Houben
[vaderdag]; Harry Lemmens
Overl. ouders Piet en Mia van ’t HoofdScheilen; Lou Hauben en achterkleinzoon
Koen; Hub Custers [vaderdag];
Overleden ouders Peters-Linssen [jrd.];
Sjeng van Cleef [jrd]; Theo Owsianny,
ouders Owsianny Fafarek, ouders ZinkenStarmans.

Woensdag 20 juni
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan:
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste
19.00 uur: H. Mis Klein St. Jan, voor:
alle vormelingen
Donderdag 21 juni
H. Aloïsius Gonzaga, kloost.
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan
Vrijdag 22 juni HH. John Fisher,
Biss., en Thomas More
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan,
voor: overl. ouders Piet en Theresia
Peters-Schrijvers en fam.; overl. ouders
Sjef en Joke Slangen-Arends en fam.;
Wim Heusschen
Zaterdag 23 juni
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan,
voor: Hettie Drinhuyzen-Horst
17.30-18.30 uur Kleine St. Jan
Biechtgelegenheid
Zondag 24 juni
Geboorte van Johannes de Doper
9.30 uur: H. Mis Kleine St. Jan, voor:
Johannes Gerits.
11.00 uur: H. Mis Grote St. Jan
mmv. Schola, voor: Petra HeeringsRewinkel [1ste jrd.]; Annie en René
Moonen [jrd.]; overl. ouders JennesHaartmans en overl. fam.; MeIntje Bosch
Maandag 25 juni
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan.
Dinsdag 26 juni
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan.

Woensdag 27 juni H. Cyrillus van
Alexandrië, biss. en kerkl.
9.00-19.00 uur: Kleine St. Jan:
uitstelling/aanbidding v/h Allerheiligste
19.00 uur: H. Mis Klein St. Jan, voor:
Marian Bahr-Steurmans [6e jrd]
Donderdag 28 juni
H. Ireneüs, biss.en martelaar
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan.

Vrijdag 29 juni
HH. Petrus en Paulus, apostelen.
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan,
voor: overl. ouders Piet en Theresia
Peters-Schrijvers en fam.
Zaterdag 30 juni
19.00 uur: H. Mis Kleine St. Jan.

Boekje met geschiedenis en beschrijving van de
kleine Sint-Janskerk te Hoensbroek

Als u geïnteresseerd bent in de geschiedenis en een beschrijving van de kleine St. Janskerk in Hoensbroek is dit een mooi boekwerkje voor u.
Het is geschreven in opdracht van het kerkbestuur door Antoine P.J. Jacobs.
Dit boek is te koop bij ons parochiekantoor voor de prijs van € 10,Voor adres en openingstijden van het parochiekantoor:
zie colofon op de volgende bladzijde.

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 juni ; Dat sociale netwerken de solidariteit bevorderen en bijdragen aan het respect voor anderen in
hun eigenheid’.

Geloof en Vriendschap

Op zondag 24 juni 14.00 uur H. Mis Grote St. Jan.
Let Op! Voor juli en augustus wordt één dubbel blad uitgebracht.
Kopij voor dit blad van juli en augustus 2018 vóór woensdag 20 juni 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

