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Geslaagde presentatie Paus Francisusgroep
Onlangs werd er door de priesterstudent Boby Thomas een
presentatie gehouden over de
Paus Franciscusgroep die in de
loop van 2019 gaat starten.
Niet alleen werden het doel en
het waarom uitgelegd, tevens
werd al een concrete actie
voorgesteld. Zo is het de bedoeling dat in de Vastentijd er
twee maal een soepactie en
collecte wordt gehouden om
geld in te zamelen voor paaspakketten. Dit laatste komt
naast de traditionele kerstpakketten die wij al jaarlijks uitdelen aan mensen die het
hard nodig hebben. Veel mensen in Hoensbroek bevinden zich in een moeilijke financiële situatie waardoor ze van heel weinig geld moeten rondkomen. Als leefgeld krijgen sommigen maar € 20, of € 30,- per week. Dan is het mooi als ze rond de dagen
met Kerstmis iets extra krijgen, door middel van een kerstpakket. Zo ook willen wij dit
gaarne doen met de Paus Franciscusgroep rond Pasen. Daarvoor is geld nodig en
daarom worden er acties voor gehouden.
Ook is er inmiddels een Facebookaccount geopend onder de naam: Paus Franciscusgroep Hoensbroek.
Omdat we afhankelijk zijn van giften en toch willen kijken of er geen fondsen zijn die
ons kunnen helpen, wordt de Paus Franciscusgroep een officiële stichting die onder
het burgerlijk recht komt te vallen. Dit laatste is noodzakelijk om een beroep op bepaalde fondsen te kunnen doen.
Op de avond zelf bleek dat de aanwezigen bereid waren om bij acties te helpen. Ook
zijn er mensen voor het bestuur van deze groep gevraagd of hebben zich gemeld.
Tenslotte bleken er ook mensen te zijn met een bepaalde expertise om degenen te
kunnen helpen die zich met een bepaalde hulpvraag melden.

De jaarlijkse acties voor armlastige kinderen, zoals een uitstap naar een pretpark, valt
vanaf nu ook onder de Paus Franciscusgroep. Voor deze acties krijgen wij o.a. bijdragen van de Rotary Hoensbroek en de Military and Hospitaller order of Saint Lazarus of
Jerusalem.
Alles ziet er dus hoopvol uit en we hopen dat deze groep in het nieuwe jaar definitief
gevormd kan worden, zodat we daadwerkelijk mensen in nood structureel kunnen
helpen.

Dank aan alle vrijwilligers

Vrijwilliger zijn…
is vrijwillig maar niet
vrijblijvend.
Is verbonden, maar niet
gebonden.
Is onbetaalbaar,
maar niet te koop.
Is positief denken, is positief doen.
Met als enig doel
voor jezelf en de ander
een goed gevoel.

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat er iedere dag
mensen ergens binnen onze parochies in de
weer zijn. Misschien ervaren ze het ook voor
een gedeelte als een zekere vanzelfsprekendheid. Dit laatste zegt echter veel over hun bescheiden en geweldige inzet voor de kerk. Meer
als ooit besef ik als pastoor dat wij niet zonder
hen kunnen. Zonder de twee diakens en het
kerkbestuur (ook zij zijn gewoon vrijwilliger!),
zonder de mensen die werkzaam zijn in of rond
de kerk op allerlei gebied, was er allang geen
kerk meer. En met kerk bedoel ik hier niet alleen de gebouwen, maar samen vormen wij de
kerk. Vrijwilligers zijn mensen die overal in de
gemeenschap die kerk zichtbaar maken! Aan u
allen ben ik heel veel dank verschuldigd. Al
hoort u het niet iedere dag en zie ik sommige
vrijwilligers maar af en toe bij de diverse werkzaamheden. Aan u allen heel veel dank dat u
tijd en inzet wilt geven om samen een levende
geloofsgemeenschap te vormen.
Pastoor W. van Dijck

Misintentie vanaf 1 januari duurder
Met ingang van 1 januari 2019 wordt een misintentie in Hoensbroek verhoogd met
een bedrag van € 2,50. Indien u door de week (maandag t/m vrijdag) een Mis wilt laten lezen kost dit per 1 januari € 12,50. (nu nog € 10,-). Een mis op zaterdagavond,
zondag of een feestdag kost vanaf dat moment € 27,50. (nu nog € 25,-). Ook de kosten van een zeswekendienst gaan mee omhoog naar € 27,50.
Met deze aanpassing van de bedragen lopen we weer in de pas met de meeste andere parochies in het dekenaat Heerlen en voldoen we aan de aanbeveling van ons
bisdom.

Ophalen van de doopschelpen
Binnenkort kunnen de doopschelpen opgehaald
worden op het feest van de doop van de Heer.
Dit jaar vieren wij dit feest op zondag 13 januari.
Alle gezinnen waarin het afgelopen jaar een
kindje is gedoopt zijn door ons persoonlijk aangeschreven om de doopschelp op te halen.
De kinderen zijn gedoopt in de Kleine St.-Jan met
de doopschelp die nu achter in de Grote St.-Jan
aan een waslijn is bevestigd. Aan het eind van de
Hoogmis op zondag 13 januari om 11.00 uur zullen deze doopschelpen worden gezegend en daarna mogen ze meegenomen worden. En voor de vaste kerkganger: af en
toe zal in deze heilige Mis er wat gebrabbeld of gehuild worden. Vergeet dan niet de
woorden van Jezus: ‘Laat de kinderen tot mij komen en houdt ze niet tegen, want aan
hen hoort het Koninkrijk Gods’.

Lourdesreizen 2019
Het Huis voor de Pelgrim biedt in 2019 volledig verzorgde reizen naar Lourdes aan. U
kunt kiezen uit diverse mogelijkheden. Wij reizen per vliegtuig en bus. Bij sommige
reizen bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor een zorgbus.
20 – 27 mei Nachtbus; 20 – 27 mei Zorgbus; 21 – 26 mei Vliegtuig;
24 mei – 1 juni Dagbus; 26 – 31 mei Vliegtuig;
29 mei – 6 juni Dagbus; 30 mei – 6 juni Nachtbus; 30 mei – 6 juni Zorgbus;
31 mei – 5 juni Vliegtuig;
4 – 12 sept. Dagbus; 5 – 12 sept Nachtbus; 5 – 12 sept Zorgbus; 6 – 11 sept Vliegtuig;
9 – 17 sept Dagbus; 10 – 17 sept Zorgbus; 11 – 16 sept Vliegtuig; 14 – 22 sept Dagbus; 15 – 22 sept Nachtbus; 16 – 21 sept Vliegtuig
Voor inlichtingen en aanmelding kunt u terecht bij: Gerda Janssen, tel: 046-45163 23
mail: gerda-janssen@live.nl of ga naar de website: www.huisvoordepelgrim.nl

Huiszegens
Ook dit jaar hebben we kaarten met daarop een huiszegen. De letters C + M + B
staan voor de namen van de drie koningen: Caspar, Melchior en Balthasar. Maar ook
verwijst het naar de drie momenten aan het einde van de kersttijd waarop Christus
geopenbaard werd als de gezondene Gods: Cana de bruiloft van Kana, Magi de drie
wijzen, en Baptisma verwijzend naar de doop. Met deze 3 letters vormen zij het
acrostychon: Christus mansionem benedicat: Christus zegene dit huis. Traditioneel
wordt de huiszegen aan parochianen uitgereikt op Driekoningen en aan de binnenkant
boven de ingang van elk huis opgehangen. Na de vieringen met Driekoningen (5 en 6
januari) zijn deze kaarten mee te nemen voor € 1,-. Daarna zijn ze nog op het parochiekantoor te verkrijgen. De opbrengst is voor de Paus Franciscusgroep.

Het sacrament van het doopsel ontving
Mike Hendriks

wonende aan de Amstenraderweg

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

Wij namen afscheid van
Gerard Leijtens
Emma Caenen-Cardinaal
Stanni van Krevel-Kenda
Mia op de Beke-Daemen
Hub Leblanc
Antje Schütt-Thijssen

95
91
81
90
92
95

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

wonende
wonende
wonende
wonende
wonende
wonende

aan de Harmoniestraat
in Brunssum
aan de Koestaat
in Nuth
in Voerendaal
in Brunssum

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.

Dinsdag 1 januari
H. Maria, Moeder van God/
Nieuwjaarsdag
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan
mmv.Dameskoor St. Jan, voor:
Elly Starmans-Bruls.
Aansluitend Nieuwjaarsreceptie van
het pastoraal team en het kerkbestuur
in parochiezaaltje “de Polder”, ingang via
de pastorie aan de hHoofdstraat
Woensdag 2 januari
HH. Basilius de Grote en Gregorius
van Nazianze, biss. en kerl.
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan:
uitstelling / aanbidding v/h Allerheiligste.
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
Johan en Anna Rothkrans ; Franciska
Kotys (1e jrd.)

Donderdag 3 januari
Heilige Naam Jezus
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,
voor: alle communicantjes.
Vrijdag 4 januari
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
alle alleenstaanden.
Zaterdag 5 januari
H. Karel v.S Andries, priester
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
Hettie Drinhuyzen-Horst; Fien BosmaCretskens; Leentje v.d. Enden-Dierx;
Louis en Gerda Rödiger-Zegers [jrd.].

Zondag 6 januari
Openbaring des Heren
9.30 uur H. Mis Kleine St. Jan, voor:
Ter ere van H. Bernadette;
Echtgenoten Hub en Mia HoensHoutbeckers
11.00 uur H. Mis Grote St. Jan mmv.
Dameskoor Mariarade , voor:
Ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes;
Janny Wetzels-Hermelink[6wkd.]; Henny
Lendi-Bremmers; Henk Pirson; Jo Hilgers
[jrd.] en overl. fam; Leny MeessenPeerboom; Hetty Drinhuyzen-Horst [1ste
jrd.]; pater Casper Jacobs.
16.00 uur
Kleine St. Jan
uitstelling en aanbidding van het
Allerheiligste en vespers.
Maandag 7 januari
19.00 uur H.Mis Klein St. Jan, voor:
alle zieken.
Dinsdag 8 januari
Doop van de Heer
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
Gerrit Zwakhalen [6wkd.].
Woensdag 9 januari
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan:
uitstelling / aanbidding v/h Allerheiligste.
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
alle vormelingen; ouders OffermansKusters en familie.

Zondag 13 januari
Doop van de Heer
9.30 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
Ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes;
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan
mmv.de Zanglijsters , voor: Ter ere
van H. Bernadette; Jacques Naebers
[6wkd.]; Gerrit de Jongh; Frans en Agnes
Reul-Houben [jrd.]; Leo Notermans.
Maandag 14 januari
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan,
voor: roepingen tot het priesterschap en
het diakonaat.
Dinsdag 15 januari
H. Arnold Janssen, priester
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
alle communicantjes.
Woensdag 16 januari
9.00-19.00 uur Kleine St. Jan:
uitstelling / aanbidding v/h Allerheiligste.
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan
Donderdag 17 januari
H. Antonius, abt.
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
alle dopelingen.
Vrijdag 18 januari
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
alle vormelingen.

Donderdag 10 januari
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
allen die werkzaam zijn in de zorg.

Zaterdag 19 januari
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan,
voor: John Bergs.

Vrijdag 11 januari
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
alle communicantjes.

Zondag 20 januari
2de zondag door het jaar
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: Christien Kerens-v.
Eijs; Elly Starmans-Bruls [verj; Joke de
Klein Vesters.

Zaterdag 12 januari
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
Fien Bosma-Cretskens; Theo [1ste jrd.]
en Ilse Hensen-Ten Vaarwerk.

Maandag 21 januari
H. Agnes, maagd en martelares
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
alle zieken.
Dinsdag 22 januari
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
alle eenzamen.
Woensdag 23 januari
9.00 uur-19.00 uur Kleine St. Jan:
uitstelling / aanbidding v/h Allerheiligste.
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
alle vormelingen.
Donderdag 24 januari
H. Franciscus van Sales, bisschop en
kerkleraar
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
allen die werkzaam zijn in de zorg.
Vrijdag 25 januari
Bekering v.d. H. Paulus
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
Piet Peters en Theresia Schrijvers , zoon
pastoor Jan Peters en schoondochter
Mariet.
Zaterdag 26 januari
HH. Timoteüs en Titus, bissch.
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
Stanni van Krevel-Kenda 6wkd.].
17.30 tot 18.30 Biechtgelegenheid
Kleine St. Jan.

Zondag 27 januari
3de zondag door het jaar
9.30 uur H.Mis Kleine St Jan, voor:
Ter ere van H. Bernadette;
Tilly Gerrits-Klinckhamers; Johannes
Gerits.
11.00 uur H.Mis Grote St. Jan
mmv.Schola, voor:
Ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes;
Albert Nieling; Annie v. Poll-Creusen; Leo
Notermans.
Maandag 28 januari
H. Thomas van Aquino
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
Betsie Haagen-Kempermann [jrd.].
Dinsdag 29 januari
19.00 uur H. Mis Kleine St. Jan,
voor: alle eenzamen.
Woensdag 30 januari
9.00 uur-19.00 uur Kleine St. Jan:
uitstelling / aanbidding v/h Allerheiligste.
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
alle vormelingen.
Donderdag 31 januari
H. Johannes [Don] Bosco, pr.
19.00 uur H.Mis Kleine St. Jan, voor:
allen die werkzaam zijn in de zorg.

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 € 12,50 in het weekend € 27,50.
Offerkaarsjes kosten € 0,50 per stuk.

Misdienaars, 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
jongeren, vooral in Latijns-Amerika, het voorbeeld van Maria volgen, en beantwoorden aan de oproep van de Heer om heel de wereld te laten delen in de vreugde van
het evangelie’.

Geloof en Vriendschap

Op zondag 27 januari 14.00 uur H. Mis Grote St. Jan.
Let Op! Kopij voor het blad van februari 2019:
vóór woensdag 23 januari 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

