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Kerkdiensten van zaterdag 2 – zondag 24 februari 2019/2
Doopsel
Zondag 3 februari komen ouders met hun dochter of zoon, die het vorig jaar gedoopt
is, in de kerk voor een aparte viering met het kinderkoor ‘Bress Music’. In het
doopsel bedanken we God voor het nieuwe leven dat ouders wordt geschonken. Het
doopsel zet een kind op weg naar God en wordt daarbij door de ouders zo goed
mogelijk begeleid. Iets dat de ouders ook beloven bij de doop om als een goede
vader en moeder voor hun kind te zorgen. Tevens vragen we in het doopsel ook Gods
kracht voor de toekomst van de gedoopte, dat dit kind mag meeleven met de vreugde
en het verdriet van de mensen die het tegenkomt. De doopkaars herinnert aan het
licht dat Christus is komen brengen. Moge de dopeling dat licht verder doorgeven in
het leven.
Zaterdag 2 februari Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis)
19.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door het Parochiekoor
Na de dienst wordt de Blasiuszegen gegeven
Best. Hoogmis voor Nic. en Bertha Dieteren – Bours tevens voor zonen Harry en Jos
Zondag 3 februari Vierde Zondag door het jaar
10.00 uur Gezinsviering met medewerking van het kinderkoor ‘Bress Music
Thema: Het is een bijzonder kind
Viering met de dopelingen van afgelopen jaar en hun ouders
De eerste rijen stoelen in middenschip en zijbeuken zijn gereserveerd voor ouders met dopelingen en
kinderkoor
Best. Hoogmis voor Frans Van Sint Feijth
Gest. Hoogmis voor Pierre Buysen
Gest. Jaardienst voor de gezusters Louise en Leny Meens en de overledenen van de familie
Meens – Heijnen
Gest. Jaardienst voor pastor Gielen tevens voor overleden ouders Gielen – Spée
Gest. Jaardienst voor overledenen van de familie Meijer - Dolmans
Dinsdag 5 februari H. Agatha, maagd en martelares
9.30 uur H. Mis
Vrijdag 8 februari
9.30 uur H. Mis
12.15 uur Doop van Harie Meijers
Zaterdag 9 februari
19.00 uur Best. Hoogmis voor Linda Bruls voor verjaardag tevens voor Gerda Bruls – Keulen

Best. Jaardienst voor Annie Driessen – Stevens tevens voor echtgenoot Fons Driessen
Best. Hoogmis voor Jan Passage, kleinzoon Jeffrey en overige familieleden
Best. Jaardienst voor Teun Peters
Best. Jaardienst voor Hub Schmitz tevens voor alle overleden familieleden
Best. Hoogmis voor Jo Linssen tevens voor Cor van Gool en overleden familieleden
Zondag 10 februari Vijfde Zondag door het jaar
10.00 uur Best. Hoogmis voor Mina Wierts – Nijsten voor 100e verjaardag
Best. Jaardienst voor Mia Knarren – Wiekken
Gest. Jaardienst voor echtelieden Frans Meens – Lenssen en dochter Leentje
Dinsdag 12 februari
9.30 uur Gest. H. Mis voor Zef Ritzen en Piet Ritzen
Woensdag 13 februari
15.00 uur H. Mis in De Beemden
Best. H. Mis voor Sonja Weusten – Bex en alle overleden familieleden, vrienden en bekenden en
overleden bewoners van De Beemden
Best. H. Mis voor Miet Dieteren – Lenssen en overleden familieleden
Vrijdag 15 februari
9.30 uur H. Mis
Zaterdag 16 februari
19.00 uur Best. Hoogmis voor Jan Rikers
Zondag 17 februari Zesde Zondag door het jaar
10.00 uur Best. Zeswekendienst voor Jacques Sijstermans
Best. Jaardienst voor Deane Bastiaans - Breuls
Gest. Hoogmis ter ere van O.L. Vrouw (Henriëtte Keesmeekers – Meens)
Gest. Hoogmis voor Ciska van de Winkel
Dinsdag 19 februari
9.30 uur H. Mis
Vrijdag 22 februari
9.30 uur Gest. H. Mis voor Math Extra voor verjaardag
Zaterdag 23 februari
19.00 uur Best. Eerste Jaardienst voor Annie Buysers – Passage en echtgenoot Frans Buysers.
Zondag 24 februari Zevende Zondag door het jaar
10.00 uur Best. Hoogmis voor Désirée Esser – Dieteren voor verjaardag tevens voor haar vader Frits en voor
oma Juulke
LIJST VAN MISDIENAARS
Zaterdag 2 februari
19.00 uur Pol Vanderheijden – Bo Houben
Zaterdag 9 februari
19.00 uur Pol Vanderheijden – Jubien Vanderheijden
Zondag 10 februari
10.00 uur Bo Houben – Thea Linssen
Zaterdag 16 februari

19.00 uur Jubien Vanderheijden - Suze Houben
Zondag 17 februari
10.00 uur Jo Wehrens – Bo Houben
Zaterdag 23 februari
19.00 uur Jubien Vanderheijden – Pol Vanderheijden
Zondag 24 februari
10.00 uur Bo Houben – Suze Houben

DAGBOEK VAN DE PAROCHIE
Dinsdag 8 januari
Aan de Nutherweg feliciteren we mevr. Larue – Speetjens die eergisteren in de rij van tachtigjarigen is
toegetreden. Op school beginnen 15 communicanten aan de voorbereiding op de eerste communie.
Afgevaardigden van Parochiekoor, Per Cantare, Gregoriaanse Schola en fanfare St. Caecilia stellen de
liturgische rooster samen voor de opluistering van vieringen in de kerk dit jaar. Gelukkig dat er nog
altijd voor de opluistering een gevarieerd aanbod mogelijk blijft. Daarom veel dank aan allen die ieder
jaar weer hun medewerking verlenen.
Donderdag 10 januari
Velen nemen afscheid van Jacques Sijstermans. Hij is afkomstig uit Kerkrade en trouwde met Mia
Mevissen. Zij woonden 26 jaar in Simpelveld, kregen een dochter en een zoon en kwamen toen naar
Schinnen. Jacques was al vroeg afgekeurd en hij zorgde voor het huishouden terwijl Mia ging werken.
Jacques knapte allerlei klussen op, niet alleen thuis maar ook voor zijn kinderen en later voor zijn
kleinkinderen. Hij kon uren in zijn werkplaats bezig zijn. Daar heeft hij ook de beelden van de
kerststal van de kerk opgeknapt. Jacques heeft de laatste jaren veel last gehad van zijn longen die het
steeds meer lieten afweten. Hij ondervond veel steun van Mia, maar heeft dit leven na 80 jaar en 57
jaar in verbondenheid met Mia moeten loslaten. Kleindochter gedenkt haar opa. We bevelen hem aan
bij God, op wie hij vertrouwde.
Zaterdag 12 januari
Kapelaan bezoekt mensen thuis. ’s Middags ontvangt Bente Goossens het sacrament van het doopsel.
Bente is de dochter van Bart Goossens en Kennie Diederen. Ze wonen in Meers en we wensen hen van
harte proficiat evenals peter en meter Erik Goossens en Sjiri Diederen.
Zondag 13 januari
We vieren vandaag het feest van de doop van de Heer in de Jordaan. Daarmee begint Jezus zijn
openbaar optreden. Als Hij wordt gedoopt door Johannes de Doper daalt de Geest in de gedaante van
een duif op Hem neer en klinkt een stem die zegt: Gij zijt mijn zoon, mijn welbeminde’. Met andere
woorden jij bent een kind naar mijn hart. Ook wij zijn gedoopt en kind van God. Net als al die andere
gedoopten. Mogen wij samen die gemeenschap vormen van mensen die kinderen zijn naar Gods hart.
Maandag 14 januari
Kapelaan bezoekt een parochiaan in het ziekenhuis in Geleen.
Dinsdag 15 januari
Mutaties in het ledenbestand van de parochie worden verwerkt op het parochiekantoor. We feliciteren
een negentig jarige. De communicanten krijgen vanmiddag hun plakboek waarin al meteen gewerkt
wordt.
Woensdag 16 januari
Kapelaan maakt een rooster voor het komende half jaar voor de lezers die in de diensten in het
weekend hun medewerking verlenen, rekening houdend met de keren dat ze verhinderd zijn.
In De Beemden vindt de maandelijkse eucharistieviering plaats die in het teken staat van het feest van
de Doop van de Heer.
Sander Vrusch en Silke Hamers bespreken met kapelaan hun huwelijksviering later in dit jaar.
Donderdag 17 januari
Vanmorgen komt een journalist van de Limburger een en ander opschrijven over de vorderingen van
de restauratie van de kerk en de keermuur.
De firma Laudy begint met het eerste voegwerk aan de muur. De steigerbouwers zijn deze
weekbegonnen met de bouw van de steigerstellage aan de kerkhofkant van de kerk.

Er vindt een uitgebreide bouwbespreking plaats op de pastorie met alle betrokkenen.
Vrijdag 18 januari
Met enkele leden van Zij Actief bespreekt kapelaan een passie-paasviering die in april gehouden zal
worden. In de Dr. Poelsstraat wensen we dhr. Keulers van harte proficiat met zijn 88e verjaardag.
Zaterdag 19 januari
Het bestuur van de Jeugdcarnaval bespreekt vanmorgen wat er nog gedaan moet worden voor de
komende festiviteiten.
In Huize Op de Toren in Nuth feliciteren we dhr. Zelis die gisteren 89 jaar is geworden en in Thull
mevr. Cals –Pijls die vandaag toetreedt tot de rij der tachtigjarigen.
Zondag 20 januari
In het wonder van Kana - tekent Jezus dus eigenlijk al heel zijn leven en de kern van zijn boodschap:
wie de liefde in zijn leven niet laat verwateren, mag weten dat God de dood verandert in leven.
Schutterij Sint Sebastianus begint de viering van hun patroonsfeest met een viering in de kerk. De
koning wordt dit keer voor de eerste keer vergezeld door twee hofdames en ontvangt op het einde van
de dienst het koningszilver. Na afloop wordt het feest voortgezet in het schutterslokaal aan De
Breinderveldweg.
Maandag 21 januari
Kapelaan bezoekt enkele parochianen thuis in hun nieuwe woningen. Verder moet er nog een en ander
geregeld worden voor de Vastenactie en de Jeugdcarnaval.
De firma Eijsbouts zorgt voor de jaarlijkse inspectie van de klokken van de kerk. Na een kleine
reparatie kunnen ze weer hun klanken verspreiden.
Dinsdag 22 januari
We feliciteren aan de Dorpsstraat mevr. Gorissen – Schonbrodt die aansluit in de rij van tachtigjarigen.
Wegens vorstverlet liggen de werkzaamheden aan de kerk en de keermuur stil. Alleen de
steigerbouwers werken door.
Woensdag 23 januari
Aan het Deken Keulenplein wensen we mevr. Ruijters – Teneij van harte proficiat met haar 85e
verjaardag en aan de Nieuwe Markt mevr. Passage – Lamine die haar 88e verjaardag viert.
Zij Actief houdt ’s avonds haar jaarvergadering waarin teruggekeken wordt op een jaar vol activiteiten
en het programma voor het komend jaar wordt gepresenteerd. Mevr. van Cleef uit Nagelbeek treedt
toe tot het bestuur en mevr. Ria Heijnen – Gorissen uit Daniken wordt gehuldigd nu zij 70 jaar lid is
van Zij Actief. De avond wordt besloten met oud-hollandse gezelschapsspelen.
Donderdag 24 januari
Vrijwilligers toveren de Noeber Beemden om tot een narrentempel waarin dit weekend de prins en de
jeugdprins en prinses worden uitgeroepen. Omdat de Noeber Beemden is gerenoveerd, kost het wat
moeite om de versiering aan te passen.
Vrijdag 25 januari
Aan de Kennedylaan wensen we mevr . Swinckels – Lendfers proficiat nu ze gisteren 88 jaar is
geworden. Kapelaan bezoekt nog een patiënt in het hospice Daniken in Geleen.
Per Cantare begint met de eerste repetitie in het nieuwe jaar.
Zaterdag 26 januari
Kapelaan feliciteert een 97-jarige in een zorgcentrum in Geleen. ’s Avonds vindt in de narrentempel
onder grote belangstelling Schinoas Troef plaats. Het begint met het toneelstuk geschreven door Fred
Schmitz: Heibel op de Schinösterplei met allerlei verwikkelingen en goed gespeeld en daarna volgt

het aftreden van prins Ron die dankbaar terugkijkt op een heel mooi jaar en de uitroeping van de
nieuwe Prins: Frans Vanderheijden uit Hegge met zijn nar Roel Vliegen van Genhoof. Ze worden met
enthousiasme onthaald. De Troefband zorgt voor de nodige muzikale opluistering.
Zondag 27 januari
De Heer is gekomen om zijn blijde boodschap aan ons mee te delen. Daarin mogen wij zijn
medewerkers zijn. Dat we in woord, maar vooral in daad, die boodschap in ons leven mogen
waarmaken. De dienst wordt stemmig opgeluisterd door Christian Martens met de saxofoon en Guus
Jetten op het keyboard.
Vanmiddag vindt in de narrentempel de jeugdrevue plaats met diverse optredens. Na de revue volgt de
uitroeping van de jeugdprins: Pol Vanderheijden, zoon van prins Frans, jeugdprinses Femke Dezaire.
Joyce, de tweelingzus van Femke, is de narrin van het jeugdpaar. Ze wonen schuin tegenover de
narrentempel aan de Burg. Pijlsstraat.

Agenda
Woensdag 6 februari
Aan de Altaarstraat viert dhr. Vorachen zijn 91e verjaardag. Proficiat.
20.00 uur Vergadering van Kerk en Wereld in Sittard over de Vastenactie
Donderdag 7 februari
14.30 uur Bijeenkomst pastores van het dekenaat in Geleen
Zondag 10 februari
Dhr. Passage (Nieuwe Markt) bereikt de mijlpaal van 90 jaar. Van harte proficiat.
Maandag 11 februari
In Thull viert mevr. Houben – Tummers haar 82e verjaardag. Gefeliciteerd.
Woensdag 13 februari
19.30 uur Vergadering kerkbestuur
Dinsdag 19 februari
Aan de Stationsstraat viert mevr. Linssen – Stevens haar 83e verjaardag. Proficiat.
Zaterdag 23 februari
In De Beemden viert mevr. Simon – Penris haar 95e verjaardag. Onze gelukwensen.
Parochieblad
Ons volgende parochieblad, dat op woensdag 20 februari verschijnt, is voor drie weken bestemd van
zaterdag 23 februari - zondag 17 maart 2019.
H. Missen en mededelingen die u in dit parochieblad vermeld wilt hebben, dienen uiterlijk maandag
18 februari opgegeven te worden. Dit kan ook op het parochiekantoor op dinsdag- en vrijdagmorgen
tussen 10.00 – 12.00 uur. Telefoon 046-4431796. Mail: bengorissen@home.nl S.v.p. op tijd inleveren.
Wanneer is er een bijzondere opluistering van diensten?
Zaterdag 2 februari
Zondag 3 februari

19.00 uur Parochiekoor
10.00 uur Dopelingenmis met kinderkoor Bress Music

Dankbetuiging
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de steun, in welke vorm dan ook, voor en na het
overlijden van Frans.
Het was een waardig en mooi afscheid en voor ons een grote troost te weten hoe geliefd Frans was,
niet alleen voor ons maar ook voor anderen .
Geertje Wiertz, kinderen en kleinkinderen.
Nog het vermelden waard
De collecte bij de afscheidsdienst van Frans Wiertz in december was, op verzoek van Frans en de

familie, bestemd voor de restauratie van muur en kerk heeft opgebracht € 1529,77 met de opbrengst
van de rondgang door de buurt in totaal € 1708,09. Ook de collecte bij de uitvaart van Rika van den
Camp – Notermans was bestemd voor de restauratie en heeft € 214,57 opgebracht.
Dankbetuiging
Hartelijk dank voor de aanwezigheid van zovelen bij de uitvaart van Jacques Sijstermans.
Uw medeleven in de vorm van bloemen, kaarten, brieven en troostende woorden waren voor ons een
grote steun.
Speciale dank aan kapelaan Gorissen voor de mooie en warme afscheidsdienst.
Mia Sijstermans, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.
OPNAME IN HET ZIEKENHUIS
Indien u of een van uw familieleden opgenomen wordt in het ziekenhuis en een bezoek van ons in het
ziekenhuis op prijs stelt, meld die opname dan bij kapelaan (046) 4431796..
Wenst u na ziekenhuis-opname bezoek van de Zonnebloem gelieve dan contact op te nemen met Mevr.
Tiny Kil, Mgr. Savelbergstraat 3 tel. 046 4438068. Wij krijgen geen meldingen meer door van de
ziekenhuizen. Dat moet voortaan via de zieke of familieleden gebeuren.
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?

JIS nieuws
Schinnen Bruist!
De Hoeskamer (in samenwerking met de K.B.O. Schinnen)
De Hoeskamer is een ontmoetingsplek voor burgers, elke woensdag van 10.00 uur tot 14.00 uur. U
kunt binnenlopen en een praatje maken met onze gastvrouwen en gastheer en de andere bezoekers. U
kunt genieten van lekkere koffie in diverse smaken en als lunch bieden wij u een kop soep met brood
aan. Verder zijn er boeken, handwerkspullen, puzzels en spellen aanwezig.
De Schinnen Bruist! wandelclub
Elke woensdag kan er ook gewandeld worden, een korte wandeling op de oneven woensdagen en een
lange wandeling op de even woensdagen. De wandelclub start om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur en
kan afgesloten worden met een lunch bij de Hoeskamer.
Eettafel in de Hoeskamer
Samen met ''Zondagsvlees" presenteert de Hoeskamer het 3-gangen-diner. De aanvangstijd is 12.15
uur. U kunt zich telefonisch aanmelden hiervoor bij Huub Bogaert: 06-15557877 of per e-mail:
maaltijd@schinnenbruist.nl, uiterlijk 1 week van tevoren. De kosten voor dit etentje zijn €6,50. De
volgende maaltijd is op 20 februari.
Mûk en KEET!
Vrijdagavond van 18:30-20:00 uur.
1-2: Oma's pannenkoekenhuis; maak de lekkerste pannenkoek volgens oma's recept.
8-2: Valentijnsknutsels; verover jij het hart van je geliefde met een prachtig kunstwerk.
15-2: Mathscience; Haal de wetenschapper in je naar boven met deze te gekke proefjes.
22-2: Mûk: Kleien; monsters maken.
22-2: KEET!: Bowlen; aanmelden via keet@hethjis.nl voor woensdag 20-2. Kosten €4,00. Tot 20:30
uur.

Computercursussen, Internetcafé en inloopspreekuur
De volgende cursussen gaan van start:
Workshop tablets en smartphones op 12 maart 2019.
Dinsdagmorgen 10.00 – 12.15 uur; gedurende 4 weken.
Vrijdagmiddag is wekelijks inloopspreekuur van 13.00 uur – 15.00 uur voor al uw vragen en
problemen met PC, laptop, tablet, smartphone en randapparatuur. Gedetailleerde informatie kunt U
vinden op de website: www. hetjis.nl onder de knop cursussen computercursussen. Interesse in een
cursus of vragen? U bent welkom op de vrijdagmiddag. Mail naar computerles@hetjis.nl.
Inloop GGZ
De Open Inloop GGZ. GGZ staat voor Geestelijke Gezondheidszorg. De Open Inloop GGZ is er voor
alle inwoners van de gemeente Schinnen. Iedereen is welkom! Maar de Open Inloop is speciaal
bedoeld voor mensen die zelf te maken hebben met GGZ-problematiek of die bijvoorbeeld een
familielid, vriend of buur hebben met GGZ-problematiek. Heb je te maken met GGZ-problematiek en
wil je graag in contact komen met anderen? Wil je graag activiteiten doen, maar weet je niet hoe? Zit
je met een vraag of een probleem? Hiervoor is de Open Inloop GGZ geopend. Onze gespecialiseerde
begeleiders zijn er voor deze vragen en activiteiten. De Open Inloop is elke donderdag van 10.30 uur
tot 14.30 uur.
JIS Muzieklessen
JIS en de stichting Cultuur in Uitvoering organiseren muzieklessen voor kinderen van de basisschool.
De lessen omvatten gitaar, keyboard en zang. Voorkennis is niet vereist. Ze vinden plaats op de
dinsdagmiddag. Mail naar muziekles@hetjis.nl.
Canisius Strooptocht
Zondag 24 maart. Drie fantastische wandelingen van 7-14 of 21 kilometer in en om Schinnen. Start
vanaf 08:00 uur bij JIS.
www.hetjis.nl
info@hetjis.nl

