PAROCHIEBLAD ST. DIONYSIUS SCHINNEN
Deken J. Honings Tel. 4431292
Email: dekenhonings@gmail.com
Kapelaan B. Gorissen Tel. 443 1796
Spreekuur van 13.00-14.00 uur en
van 19.00-20.00 uur
Email: bengorissen@home.nl
Parochiekantoor dinsdag
van 10.00 - 12.00 uur Tel. 443 1796
Website: www.parochieschinnen.nl
parochiedionysiusschinnen.nl
KvK.-

Kerkdiensten van

nr. 749 17 943

zaterdag 21 november - zondag 2 december 2020/15

Voor de diensten op zaterdag en zondag moet men zich de vrijdag ervoor aanmelden via
telefoonnummer 06-82508342,van 10:00 tot 12:00 uur. Voor de diensten in de week is dat niet
nodig.

Adventsactie 2020: Delen smaakt naar meer
Net als andere jaren organiseert Adventsactie ook dit jaar de
Adventsactiecampagne. Dit jaar staat de campagne in het teken van
voedselzekerheid.
De armoedeval wordt het wel genoemd: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding, ziekte, gebrekkige
opleiding en weer armoede. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus. Adventsactie wil daar iets
aan doen. We steunen dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit
kunnen verbouwen en zo beschikken over gezond en gevarieerd voedsel. Daarmee willen we de vicieuze cirkel
helpen doorbreken.
Wat doet Adventsactie?
We steunen dit jaar projecten die zich richten op voedselzekerheid. Zo krijgen in DR Congo 50 gezinnen de
beschikking over gemeenschappelijke akkers, materialen en zaaigoed. De deelnemers krijgen les in agrarische en
verkooptechnieken. In Nicaragua leren families nieuwe landbouwtechnieken vanwege de aanhoudende droogte
en op de Westbank helpen we boerengezinnen bij het opzetten van landbouwbedrijfjes. Op onze website:
www.adventsactie.nl leest u meer over de projecten die we steunen.
Help Adventsactie de projecten te ondersteunen.
Doneer aan Adventsactie: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag
De meeropbrengst aan de collecte in het weekend van 12 en 13 december is ook voor Adventsactie.
Zaterdag 21 november Opdracht van de H. Maagd Maria
19.00 uur Best. Hoogmis voor Harie en Mien Simon – Verheijen vanwege trouwdag.
Zondag 22 november Feest van Christus Koning van het Heelal
10.00 uur Best. Jaardienst voor Paul Habets
Best. Hoogmis voor Jo Linssen, Cor van Gool en overleden familieleden
Gest. Jaardienst voor echtelieden Vleugels - Swelsen
Dinsdag 24 november HH. Andreas Dung Lac priester, en gezellen, martelaren van Vietnam
9.30 uur H. Mis

Woensdag 25 november
15.00 uur In De Beemden
Best. H. Mis voor Sonja Weusten – Bex en alle overleden familieleden, vrienden en bekenden en
overleden bewoners van De Beemden
Donderdag 26 november
11.00 uur H. Mis in Nobamacare
Zaterdag 28 november
19.00 uur Best. Hoogmis voor Frans Van Sint Feijth voor verjaardag
Best. Hoogmis voor Hub Schmitz en overleden familieleden
Gest. Jaardienst voor ouders en grootouders Gielen – Spée, tevens voor pastoor Gielen en José
Gielen – Linssen
Gest. Jaardienst voor Maria Buysers – Haerden tevens voor echtgenoot Mathieu Buysers
tevens Jaardienst voor Mathieu Buysers junior
Zondag 29 november Eerste Zondag van de Advent
10.00 uur Kinderwoorddienst
Gest. Jaardienst voor ouders Zef en Victorine Bus –
Damoiseaux
Dinsdag 1 december
9.30 uur Best. H. Mis voor overleden en levende leden van de familie van den Elsen – Langens
16.00 uur Doop van Jayla Schneider
Vrijdag 4 december Eerste Vrijdag van de Maand
9.30 uur Gest. H. Mis ter ere van het H. Hart
Zaterdag 5 december
19.00 uur H. Mis
Zondag 6 december Tweede Zondag van de Advent
10.00 uur Best. Hoogmis voor Hub Nijssen voor verjaardag tevens voor Jo Nijssen
Best. Hoogmis voor Jacques Sijstermans voor verjaardag
Best. Jaardienst voor Frans Haselier
Dinsdag 8 december Onbevlekte Ontvangenis van de heilige maagd Maria
9.30 uur H. Mis
Zaterdag 12 december
19.00 uur H. Mis
Zondag 13 december Derde Zondag van de Advent
10.00 uur Best. Eerste Jaardienst voor Tom Smeets tevens voor Bertine Smeets - Stevens
Best. Hoogmis voor echtelieden Pierre Delarue en Liza Offermans
Best. Hoogmis voor Nic. en Bertha Dieteren – Bours tevens voor zonen Harry en
Jos
Dinsdag 15 december
9.30 uur H. Mis

Zaterdag 19 december
19.00 uur Gest. Hoogmis voor Ciska van de Winkel
Zondag 20 december Vierde Zondag van de Advent
10.00 uur Gest. Jaardienst voor Frans Huntjens, tevens voor Regina Huntjens – Hermans
en zonen Jan en Ger

MISDIENAARSLIJST
Zaterdag 21 november
19.00 uur Suze Houben
Zondag 22 november
10.00 uur Thea Linssen

Zaterdag 28 november
19.00 uur Jo Wehrens
Zondag 29 november
10.00 uur Jubien Vanderheijden – Sien Smeets
Zaterdag 5 december
19.00 uurSuze Houben
Zondag 6 december
10.00 uur Thea Linssen
Zaterdag 12 december
19.00 uur Jo Wehrens
Zondag 13 december
10.00 uur Jubien Vanderheijden – Sien Smeets
Zaterdag 19 december
19.00 uur Suze Houben
Zondag 20 december
10.00 uur Thea Linssen

DAGBOEK VAN DE PAROCHIE
Dinsdag 27 oktober
Omdat het parochieblad wat uitgebreider is dan anders, vergt het drukken ervan natuurlijk ook meer
tijd op het parochiekantoor.
Woensdag 28 oktober
De ploeg voor het onderhoud van het kerkhof is voor de laatste keer dit jaar druk op ons kerkhof,
zodat het er nu met Allerheiligen weer zeer verzorgd bij ligt.
’s Middag is een andere club vrijwilligers actief, de dames die ervoor zorgen dat ook de kerk weer een
goede schoonmaakbeurt heeft. Alle vrijwilligers hartelijk dank namens u allen.
Leden van de kerkbesturen van Puth, Oirsbeek, Doenrade en Schinnen vergaderen vanavond in de
kerk.
Donderdag 29 oktober
Kapelaan gaat voor de eerste keer voor in de eucharistieviering in Nobamacare. Een viering die door
de bewoners zeer gewaardeerd wordt. Het is de bedoeling om elke maand voor de bewoners een
viering te houden.
We feliciteren mevr. Heil – Jansen (Dorpsstraat) met haar 82e verjaardag. In Thull bespreekt kapelaan
met de familie de afscheidsdienst voor Barend Nijeholt die afgelopen zaterdag plotseling is overleden
in de leeftijd van 53 jaar.

Vrijdag 30 oktober
Vandaag wordt het boekje voor de viering van het Vormsel gemaakt, zodat dat vanavond bij de
ouderavond voor de kinderen van Oirsbeek al gebruikt kan worden.
We wensen mevr. Teheux – Delarue van harte proficiat met haar 87e verjaardag.
Zondag 1 november
We vieren het feest van Allerheiligen en gedenken onze dierbaren die van ons zijn heengegaan. Dat
laatste gebeurt in een korte gebedsdienst op het kerkhof waarin o.a. de namen van de 35 overledenen
sinds Allerheiligen vorig jaar worden genoemd. Roger Diederen speelt de Last Post.
We krijgen veel positieve reacties voor deze dienst die uit nood is geboren vanwege de coronacrisis.
Maandag 2 november
In het crematorium in Heerlen nemen we afscheid van Barend Nijeholt. Hij was de vader van Job,
Fiene en Imme die ook hun bijdrage geven aan dit afscheid evenals hun moeder Esther en
schoonmoeder Marianne, een broer en zus van hem en een collega van zijn werk in Utrecht. Ze nemen
met vele anderen afscheid van deze zorgzame, liefdevolle vader, familielid en trouwe medewerker.
Moge hij rusten in vrede.
De vormelingen en hun ouders komen ’s avonds in de kerk bijeen waarin door kapelaan iets verteld
wordt over de betekenis van het Vormsel aan de hand van een diaserie en wat praktische zaken
besproken worden.
Dinsdag 3 november
Om een afscheidsdienst en begrafenis voor te bereiden bezoekt kapelaan de familie van de overledene
in Spaubeek.
Donderdag 5 november
Vanmorgen ontvangen een aantal parochianen de communie thuis. Kapelaan gaat op ziekenbezoek in
Oirsbeek en geeft aan een 90-jarige parochiane uit Oirsbeek in het ziekenhuis in Heerlen de
ziekenzalving.
Vrijdag 6 november
Een groot deel van de dag staat voor kapelaan in het teken van een afscheidsdienst in het crematorium
in Geleen en aansluitend een afscheid op het kerkhof in Spaubeek. We feliciteren mevr. Bruls –
Hermans (Scalaplein) die gisteren 84 jaar is geworden.
Zondag 8 november
We horen in het evangelie de parabel van de tien bruidsmeisjes. Vijf van hen waren wijs en vijf waren
dwaas. Wat is wijsheid? Een vraag die je vaker in het leven kunt stellen. Voor gelovige mensen heeft
wijsheid alles te maken met ons geloof in God, ons geloof in onze Heer, Jezus Christus. Hij is degene
die ons de weg wijst door het leven. Dat geloof hebben we meegekregen, maar het is aan ons om dat
geloof levend en brandend te houden en niet helemaal op te gaan in de dingen van elke dag en geen
oog meer te hebben voor God, die ons het leven heeft gegeven.
Maandag 9 november
We feliciteren dhr. Limpens (Dorpsstraat) met zijn 87e verjaardag en van de Altaarstraat mevr.
Jennekens – Meijers met haar 81e verjaardag en dhr. Abels eveneens 81 jaar. Kapelaan bespreekt de
uitvaart van een parochiane uit Oirsbeek met haar dochter en schoonzoon. Het kerkbestuur heeft ’s
avonds nog allerlei lopende zaken o.a. over financiën, kerkhofzaken te bespreken.
Woensdag 11 november
De vrijwilligers voor het onderhoud van het kerkhof zijn vanmorgen met velen om verschillende
graven te ruimen. Een heel karwei, waarbij veel afval afgevoerd moet worden.

Vrijdag 13 november
Kapelaan verzorgt een uitvaartdienst in Oirsbeek.
Zaterdag 14 november
Er zijn drie jarigen die we feliciteren met hun geboortedag mevr. Noortmann -Nijsten met haar 87e
verjaardag, een 83-jarige en mevr. Knarren – Bartel met haar 82e verjaardag.
Vanavond ontvangen 13 vormelingen uit handen van deken Honings het sacrament van het Vormsel.
Het is een bevestiging van het doopsel, en daarom staan de vormelingen met hun brandende doopkaars
in een kring om hun geloof te bevestigen. Daarna ontvangen zij de zalving met Gods Geestkracht. Het
is een viering waarbij alleen de vormelingen en hun ouders aanwezig zijn. Voor muzikale opluistering
zorgen Andrea Hautvast, Luc Reijmers en Ward Vlasveld. Op het einde krijgen de gastouders Renée
Dezaire en Carlo Gurian en catechiste Désirée van Breugel een attentie omdat zij de voorbereidende
catechese hebben verzorgd. De vormelingen krijgen een aandenken mee aan deze dag.
Zondag 15 november
De dienst vanmorgen wordt opgeluisterd door sopraan Claudia Couwenbrergh.
Maandag 16 november
We feliciteren een 86-jarige, dhr. Cortlever van de Sacharisstraat met zijn 94e verjaardag en mevr.
Derix – van den Kieboom (Nobamacare) met haar 91e verjaardag.

Agenda
Maandag 23 november
Aan het Scalaplein viert mevr. Cortlever – Daemen haar 83e verjaardag. Proficiat
Maandag 30 november
Mevr. Goessens – Meens viert haar 88e verjaardag. Gefeliciteerd.
Aan de Groenenborgstraat bereikt dhr. Severens de mijlpaal van 90 jaar. Van harte Proficiat.
Mevr. Schmitz – Stevens viert in De Beemden haar 88e verjaardag. Gefeliciteerd.
Dinsdag 1 december
In Hoogstaete wordt mevr. Crousen – Vaessen 83 jaar. Proficiat.
In Hegge viert dhr. Alofs zijn 81e verjaardag. Gefeliciteerd.
Donderdag 3 december
Vanaf 8.30 uur wordt de communie thuis gebracht bij de vaste adressen.
14.30 uur Bijeenkomst van de pastores van het dekenaat.
Zaterdag 5 december
In Lemborgh in Sittard vier mevr. Beurksens – Reijmers haar 88e verjaardag. Proficiat
Maandag 7 december
Aan de Kennedylaan bereikt dhr. van der Velden de leeftijd van 94 jaar. Van harte proficiat.
In Hoogstaete in Sittard viert dhr. Rothkrantz zijn 92e verjaardag. Gefeliciteerd.
Mevr. Custers – Kessels (thull) viert haar 82e verjaardag. Proficiat.
19.30 uur Vergadering Kerkbestuur
Vrijdag 11 december
In Thull viert dhr. Custes zijn 86e verjaardag. Gefeliciteerd.
Zondag 13 december
In Leontine in Amstenrade wordt mevr. Houwers – Knarren 86 jaar. Proficiat.
Dhr. Erkens viert aan de Dorpsstraat zijn 84e verjaardag. Gefeliciteerd.
Woensdag 16 december
In Elvira in Amstenrade viert mevr. Stevens – Gabriël haar 92e verjaardag. Onze gelukwensen.
Kerk poetsen
Parochieblad
Ons volgende parochieblad, dat op woensdag 16 december verschijnt, is voor drie weken bestemd
van zaterdag 19 december 2020 – zondag 9 januari 2021. Mededelingen die u in dit parochieblad

vermeld wilt hebben, dienen uiterlijk maandag 14 december opgegeven te worden. Het liefst nu per
telefoon 046-4431796 of via email: bengorissen@home.nl S.v.p. op tijd inleveren.
LET OP:
Wilt u graag met uw gezin naar de H. Mis komen dan zult u zich wél moeten aanmelden én doorgeven
met hoeveel personen u komt. Dit is het protocol waaraan we ons, de komende tijd, zullen moeten
houden. Dit geldt voor de H. Mis op zaterdagavond en zondag.
U kunt zich alleen telefonisch aanmelden op vrijdag tussen 10.00 – 12.00 uur op nummer:
06 – 82 50 83 42
Van harte welkom!
Het rekeningnummer waarop u uw kerkbijdrage kunt storten is
Rabobank IBAN: NL62 RABO 0146 5959 12
of ING IBAN: NL27 INGB 0001 0468 43
of Regiobank IBAN: NL45 RBRB 0920 4529 81
ten name van Kerkbestuur St. Dionysius Schinnen.
Doet u ook al mee met uw bijdrage aan de parochie?
Kinderwoorddienst: zondag 29 november a.s. – 1e Zondag van de Advent
Tijdens de H. Mis van 10.00u in de kerk van Schinnen.
Een verhaal uit de Kinderbijbel (of ‘Spiegelverhaal’) met Flanelbord,
Vertelplaten of Playmobil; een gesprekje met de kinderen over het verhaal;
samen een voorbede maken én…...altijd een leuk stencil mét kleurplaat mee
naar huis!
De Kinderwoorddienst is er speciaal voor de kids…WELKOM!!!
Thema: Laat je niet afleiden; wees waakzaam!

LET OP:
Wilt u graag met uw gezin naar de H. Mis komen dan zult u zich wél moeten aanmelden én doorgeven
met hoeveel personen u komt. Dit is het protocol waaraan we ons, de komende tijd, aan zullen moeten
houden.
U kunt zich alleen telefonisch aanmelden op:
vrijdag 27 november a.s. tussen 10.00 – 12.00 uur op nummer: 06 – 82 50 83 42
Van harte welkom!

LIVESTREAMEN OM VERBONDEN TE BLIJVEN
Er is ons als parochie veel aan gelegen om in deze corona-tijd toch verbonden te blijven. Het valt ons
zwaar dat we de komende periode waarschijnlijk maar mondjesmaat mensen mogen ontvangen in
onze kerk.
Soms moeten we zelfs "nee, helaas, het is vol" verkopen. Er zijn overheidsregels waar we ons als kerk
aan moeten houden. We hebben het plan opgevat om de bijzondere vieringen, zeker rond de komende
feestdagen van kerstmis, te gaan livestreamen. Hiervoor zijn we nog op zoek naar twee of drie
zogenaamde "Handy-cams", u weet wel van die kleine camera's die mensen meenemen om hun
vakantie te filmen. Door de komst van de smartphone zijn veel van die camera's in de rommella
verdwenen. Heeft u zo'n ding waar u niets meer mee doet? Wij zouden er heel erg mee geholpen zijn.
Van belang is wel dat er een HDMI-uitgang op zit. Een bijpassende oplader en HDMI-kabel is ook
welkom. En ook zijn we nog op zoek naar twee statieven om camera's op te zetten. Dit alles nieuw
aanschaffen in een periode waarin ook nog eens allerlei inkomsten wegvallen is voor ons onbegonnen

werk. Vandaar dat we het langs deze weg proberen. Met als doel om via internet wat extra
verbondenheid te organiseren. U kunt e.e.a. afgeven bij het parochiekantoor, bij de kapelaan of bij de
deken. Wie weet, op weg naar Dionysius TV!
JIS nieuws
Alle activiteiten zullen volgens de actuele RIVM richtlijnen verlopen. JIS heeft het gebouw ingericht
in overeenstemming met de 1,5 meter afstand en extra voorzieningen getroffen voor hygiëne.
Daarnaast vragen we iedereen die ziek is met verschijnselen van griep, verkoudheid, koorts, etc.
veiligheidshalve om a.u.b. thuis te blijven.
Gedurende de periode van de verzwaring van de tijdelijk lockdown gaan de volgende activiteiten tot
nader bericht niet door:
De Hoeskamer:
Computercursussen;
Computerspreekuur;
Wel is er een online hulplijn: stuur Uw PC, tablet en smartphone problemen naar
computerles@hetjis.nl dan zal er contact met U worden opgenomen.
AanmSintMart

Mûk en KEET!
Vrijdagavond van 18:30 uur tot 20:00 uur. Voor kinderen van 6-13 jaar.
Mûk: 6-9 jaar (tot 20:00 uur) KEET!: 9-13 jaar (tot 20:30 uur). Entree € 2,00.
20-11: Kienen
27-11: Mûk: Herfstknutsels KEET!: Experimentenavond
04-12: Sinterklaasknutsels
11-12: Koekjes maken
18-12: Mûk: Kerstboomknutsels; KEET! Casinonight
Kijk ook op onze FB voor het actuele nieuws.
JIS Burgemeester Pijlsstraat 1E Schinnen
www.hetjis.nl
info@hetjis.nl

