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25-jarig diakenjubileum Wim Smit
Op 20 november 1993 werd Diaken Wim Smit in de
abdijkerk van Rolduc tot diaken gewijd door bisschop Frans Wiertz. Omdat aldus in november het
vijfentwintig jaar geleden is, willen wij dit heugelijke
feit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Sinds zijn
wijding is hij als diaken actief in onze parochies en is
hij actief geweest onder drie pastoors; pastoor
Geurts, pastoor Nevelstein en pastoor van Dijck. We
kennen hem als een aimabele man die graag met
een kwinkslag zijn gevoel voor humor laat zien. Iemand die vooral een hart heeft voor de zieke en oudere medemens. Naast zijn liturgische assistentie
bezoekt hij namelijk wekelijks vele mensen in onze parochiefederatie, thuis, in ziekenhuis en in zorgcentra. Ook staat hij mede aan het begin van de gemeenschap Geloof
en Vriendschap en zet hij zich hier nog altijd voor in.
Daarom willen wij uit dankbaarheid bij gelegenheid van dit mooie jubileum de heilige
Mis op zondag 18 november om 11.00 uur in de Grote St.-Jan mede voor deze intentie opdragen. In deze viering, die opgeluisterd wordt door het Gemengd Kerkelijk
Zangkoor St.Caecilia, zullen wij stilstaan bij dit bijzondere jubileum. Aansluitend wordt
een ieder uitgenodigd om hem te komen feliciteren in het Trefcentrum (Pius XII-plein
38). Voor mensen die niet uit eigen gelegenheid vanuit de kerk hiernaar toe kunnen
komen wordt vervoer geregeld. Wij hopen dat velen op deze dag aanwezig zijn om dit
jubileum met hem te vieren en hem te feliciteren.
Kerkbestuur parochiefederatie Hoensbroek

Caecilia en de muziek
Van oudsher wordt op 22 november het feest van de heilige Caecilia gevierd. Rond
deze datum houdt ook ieder jaar het Gemengd kerkelijk zangkoor St. Ceacilia en de
harmonie St. Caecilia hun patroonsfeest. Immers Cecilia is de patroon van de muziek
en daardoor van menig koor en muziekvereniging.

Er wordt verteld dat Caecilia uitgehuwelijkt werd, zoals in die tijd gewoon
was. In dit geval ging het om een rijk
man, Valerianus geheten († 229;
feest 14 april). Op het moment dat
de bruidsmuziek weerklonk, aldus de
legende, fluisterde zij Valerianus in
het oor dat zij had besloten maagd te
blijven omwille van Christus. Vandaar
werd zij patroon van de kerkmuziek.
Ook Valerianus maakte zodoende
kennis met het christendom en liet
zich met zijn broer dopen. Niet lang
daarna ondergingen beide broers de marteldood. De aan haar toegevallen goederen
verdeelde zij onder de armen. De corrupte belastingdienst van die dagen had gehoopt
er een voordelig slaatje uit te slaan, maar de ambtenaren visten achter het net. Uit
teleurstelling lieten ze haar arresteren. Uiteindelijk werd ze ter dood veroordeeld door
de nekslag met de bijl. Op de plaats in Rome waar zij de marteldood had ondergaan
werden in 1599 opgravingen gedaan. Men vond het lijk van een jonge vrouw, nog
volkomen intact, liggend op haar rechterzij, gehuld in een lang gewaad met goudbrokaat. De hals vertoonde een diepe wonde, de kleding bloedsporen.
Misschien is deze maand wel de gelegenheid om zelf eens na te denken of het zingen
in het koor iets voor u is. Ook wij hebben verschillende koren. Het Gemengd Kerkelijk
Zangkoor St. Caecilia, de dameskoren van St.-Jan en Mariarade, een schola (gregoriaans), De Zanglijsters en het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Joseph. Zingt u graag
en wilt u dit graag in een gezelschap uitoefenen? Kom dan eens luisteren in de kerk
of bij een repetitie. Als u vragen hierover hebt, kunt u altijd met het betreffende koor
contact opnemen (alle koren met contactpersonen staan vermeld op onze website).
Wie zingt in de kerk, bidt dubbel, maar draagt ook bij aan de ondersteuning van onze
geloofsgemeenschap.

Eerste gezinsviering van het nieuwe schooljaar
Op vrijdag 9 november zal in de Grote St.- Jan om 18.30 de eerste gezinsviering van
het nieuwe schooljaar worden gehouden, alwaar met name de kinderen die dit
schooljaar de Eerste heilige Communie mogen ontvangen uitgenodigd zijn. We zullen
op deze avond in een korte gebedsdienst (geen heilige Mis) vooral stilstaan bij het leven van de heilige Martinus. Aansluitend aan de gebedsdienst zal er een Sint Maartensstoet zijn met lampionnen waarbij we de mensen in het Piuszorgcentrum kort zullen bezoeken. De stoet zal eindigen op de parkeerplaats van het parochiekantoor De
Polder, alwaar Scouting H. de Montfort een Sint-Maartensvuur gemaakt heeft en waar
een beker warme chocolademelk met speculaas op alle deelnemers wacht. De heilige
Mis zal op deze dag worden verplaatst naar de ochtenduren om 9.00 uur in de Kleine
St.- Jan.

Nieuwe bisschop Harrie Smeets 8 december gewijd
Op 8 december zal om 10.30 uur in de kathedraal van Roermond Mgr. Harrie Smeets
tot bisschop van Roermond worden gewijd
door Mgr. J. van den Hende (bisschop van
Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie).
De nieuw te wijden bisschop is opgegroeid
in Born. Na de middelbare school ging hij
Nederlands studeren in Utrecht, met het
verlagen om docent Nederlands te worden.
Echter de roeping tot het priesterschap
zorgde ervoor dat het anders werd. Na zijn theologische opleiding op Rolduc en priesterwijding in 1992 werd hij allereerst kapelaan benoemd in Boshoven-Weert en
daarna in de parochies van Thorn en Wessem. In 1997 werd hij tot pastoor benoemd
in Maastricht-West. Hugo Gerfen (voormalig kapelaan in Hoensbroek), zou hem later
als pastoor opvolgen in deze parochies. Daarna werd hij in 2004 benoemd tot pastoor-deken van Venray. In de loop der jaren werd het dekenaat Gennep hieraan toegevoegd. Harrie Smeets werd ook benoemd als lid van het kathedraal kapittel (kanunnik) en hij maakte deel uit van de benoemingscommissie van ons bisdom.
Op de dag van het feest van Maria, Sterre der Zee, werd bekend gemaakt dat hij de
nieuwe bisschop zal worden en op het Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen,
wordt hij aldus gewijd tot 24e bisschop van Roermond. Een mooie dag, omdat Maria
onder deze titel tevens de patrones van ons bisdom is en van onze priesteropleiding
te Rolduc. Wij wensen de nieuwe bisschop natuurlijk Gods’ Zegen toe in zijn herderlijke taak en wij mogen hem met ons gebed op voorspraak van Maria Onbevlekt Ontvangen ondersteunen.

Allerheiligen en Allerzielen
Op 1 november viert de Kerk het hoogfeest
van Allerheiligen en op 2 november is het Allerzielen. In de Grote St.-Jan zullen wij op donderdag 1 november om 19.00 uur het plechtige Hoogfeest van Allerheiligen vieren. Een
dag erna op vrijdag 2 november zullen wij om
19.00 uur in een Requiemmis in de Kleine St.Jan bidden voor alle overledenen en voor hen
de heilige Mis opdragen. Op zondag 4 november zal het Allerzielenlof plaatsvinden.
Wij bidden dan de psalmen voor de overledenen en wij gedenken bijzonder de overledenen van het afgelopen jaar door hun naam te noemen en voor hen een kaarsje te
ontsteken. De gedachteniskruisjes kunnen door de nabestaanden worden opgehaald,
aansluitend aan dit lof. Tevens zullen wij daarna naar de diverse kerkhoven gaan om
de graven van onze dierbaren te zegenen.

Het sacrament van het doopsel ontvingen
Dean Jacobs
Loyd Hoekstra
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wonende aan de Pietstalmeierstraat

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

Wij namen afscheid van
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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
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 november
Allerheiligen.
19.00 uur H.Mis Grote St. Jan
mmv. Caeciliakoor, voor: Cora van
Velzen [jrd.]; Johannes Gerits; Mevr. de
Jong en fam. de Jong –Dammers; overl.
echtp. Vracken-Smeets [jrd.];Piet en
Theresia Peters-Schrijvers; overl. ouders
Smit en Oehlen en Wouters-Smit en
fam.;Caroline v.d. Broeck-Knibbeler ;
John en Carin Vermeulen.
Vrijdag 2 november Allerzielen.
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,
mmv. Dameskoor St.-Jan voor:
Albert Dreissen; overl. oudes MaasBartels en dochters Mia en Tiny; ouders
Kusters-Palmen; Hanneke en Corry
Peters; Toos v.d. Brand-Mikelj, Frans en
Gregor v.d. Brand; Fien Leijten-Diederen

Zaterdag 3 november
19.00 uur
H. Mis Kleine St. Jan,
voor: Cilly v. Zundert-Bisschops [6wkd];
Piet, Riek en Bertie Roosenboom [jrd.];
Miep Langenslag-Arts [2de jrd.] en
ouders.
Zondag 4 november
31ste zondag door het jaar.
9.30 uur
H.Mis Kleine St. Jan,
voor: tot heil van de Kerk; overl. v.d.
fam. v. Dun-Süler en VerhoorenSchmeits; overl. ouders MannensDiekman en schoonzoon Ab.
11.00 uur
H.Mis Grote St. Jan
mmv. Caeciliakoor, voor: tot heil van
de Kerk; Ietje Slagter-van Heumen; Jeu
en Sophie Geelen-Reinink; Meintje
Bosch; Trijntje Grela-den Brok; overl.
ouders Resi Hermens-Schweinberger;
overl. ouders L’Ortye-Peters;

Henny Lendi-Bremmers; Leny MeessenPeerboom; Theo Owsianny-Fafarek,
ouders Owsianny-Fafarek en ouders
Zinken-Starmans; overl. ouders
Hollander-Diris [jrd.]; Hub Custers;
Leden en overl. leden van het Kerkelijk
zangkoor St. Caecilia; Lenie v.d. MoolenPeters [6de jrd.}.
15.00 uur
Grote St. Jan,
Allerzielenlof: met aansluitend
zegening van de graven op de
Hoensbroekse kerkhoven.
Maandag 5 november
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
alle zieken.
Dinsdag 6 november
Alle heiligen verkondigers van het
geloof in onze streken.
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
alle eenzamen.

Zaterdag 10 november
19.00 uur H.Mis kleine St. Jan ,
voor: Hub Essers.
Zondag 11 november
32ste zondag door het jaar
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
overl. ouders Cremers-Cordewener en
overl. fam.; overl. ouders CustersBouwens en overl. fam.
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan mmv.
De Zanglijsters , voor: Bertha
Mierling-Wijnen; Gerrit de Jongh.
Maandag 12 november
H. Josafat, biss. en mart.
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan ,
voor: alle vormelingen .
Dinsdag 13 november
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
alle eenzamen.

Woensdag 7 november
H.Willibrord, bisschip, patroon v.d.
Nederlandse kerkprovincie.
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan:
uitstelling / aanbidding v/h
Allerheiligste.
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
roepingen tot het priesterschap en het
diakonaat.

Woensdag 14 november
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan:
uitstelling /aanbidding v/h Allerheiligste.
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
alle zieken.

Donderdag 8 november
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
allen die werkzaam zijn in de zorg.

Vrijdag 16 november
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,
voor: Brian Rossen [jrd.].

Vrijdag 9 november
Kerkw. Sint Jan van Leteranen.
9.00 uur ! H. Mis Kleine St Jan, voor:
alle dopelingen.
18.30 uur Sint Maartens viering
[geen H. Mis !] GroteSt. Jan met
aansluitend lampionoptocht en
kampvuur.

Zaterdag 17 november
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
Cecile v.d. Vegt-Purnot [6wkd.]; Truus
v.d. Boogaard-Mevissen [1ste jrd.].

Donderdag 15 november
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,
voor: allen die werkzaam zijn in de zorg.

Zondag 18 november
33 ste zondag door het jaar.
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
Johannes Gerits.
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan
mmv. Caeciliakoor , voor:
Mia Porankiewiez [6wkd.]; Huub Geelen
[jrd.]; Wim Klaassen; Lou Hauben en
achterkleinzoon Koen; Albert Nieling;
Leentje v.d.Enden-Dierx.

Zondag 25 november
Christus, Koning van het heelal.
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor:
Tilly Gerrits-Klinckhamers.
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv.
Harmonie St. Caecilia , voor: Mia
Hoenen-Bongers; Gerard en Els Boonenv.d. Sterre en Charles; Resi HermansSchweinberger [1ste jrd.]; ouders L’OrtyePeters; Tony Beekers-Michelsen [jrd.].

Maandag 19 november
19.00 uur H. Mis Kleine Sint Jan,
voor: alle eenzamen.

Maandag 26 november
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan,
voor: Dirk en Gerda Spanjer-Muys [jrd.].

Dinsdag 20 november
19.00 uur H.Mis Klein St. Jan, voor:
Dirk en Gerda Spanjer-Muys [verj. Dirk].

Dinsdag 27 november
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan,
voor: alle communicantjes.

Woensdag 21 november
Opdracht v.d. H. Maagd Maria.
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan:
uitstelling / aanbidding v/h Allerheiligste.
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
alle communicantjes.

Woensdag 28 november
Z. Maria Helena Stollenwerk,
maagd.
9.00-17.30 uur Kleine St. Jan:
uitstelling / aanbidding v/h Allerheiligste.
19:00 uur H. Mis Kleine St.-Jan,
voor: roepingen tot het
priesterschapnen het diakonaat.

Donderdag 22 november
H. Cecilia, maagd en martelares.
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,
Vrijdag 23 november
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
roepingen tot het priesterschap en het
diakonaat.
Zaterdag 24 november
17.30 uur tot 18.30 uur
Biechtgelegenheid Kleine St. Jan.
19.00 uur H. Mis Klein St. Jan, voor:
Jo Salmen [jrd.]; Ouders Hubert en Maria
Kusters-Palmen en oveleden en levende
fam.; Fien Pieters-Sommers.

Donderdag 29 november
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan,
voor: Anna Uiterdijk.
Vrijdag 30 november
H. Andreas, apostel.
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.

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 november; Dat
de taal van de liefde en dialoog steeds de boventoon mag voeren boven de gewapende taal van het conflict’.

Geloof en Vriendschap

Op zondag 25 november 14.00 uur H. Mis Grote St. Jan.
Let Op! Kopij voor het blad van december 2018:
vóór woensdag 21 november 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

