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Kerkdiensten van zaterdag 2 – zondag 24 november 2019/14
Het Vormsel
Op zaterdag 9 november om 19.00 uur zal vicaris René Maessen het sacrament
van het Vormsel toedienen aan zeven jongens en meisjes. Hun namen vindt u
elders in dit blad . Het Vormsel is een bevestiging van het doopsel. Bij het
doopsel worden we op weg gezet naar God. Bij het Vormsel bidden we om Gods
Geest en wordt nog eens bevestigd dat deze jongens en meisjes op weg zijn naar
God, bijgestaan door hun ouders, en allen die hen begeleiden. Tevens worden alle
goede eigenschappen en talenten bevestigd waarmee ze in hun verdere leven
kunnen uitgroeien tot volwassen christenen, tot medemens in Gods naam.
De viering zal opgeluisterd worden door Per Cantare.
Zaterdag 2 november
11.00 uur Doop van Jules Peters
Zondag 3 november Allerheiligen - Allerzielen
10.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door het Parochiekoor
Best. Zeswekendienst voor May Passage
Best. Hoogmis voor Pierre Delarue en Liza Delarue – Offermans
Best. Hoogmis voor Tiny Tillmanns – Florax en familie Florax – Notermans
Best. Hoogmis voor Jo Nijssen en zoon Hub
Best. Hoogmis voor de overledenen van de familie Dieteren – Janssen en ouders Poulussen – Rutten
Best. Hoogmis voor Sjo Damoiseaux en overledenen van de familie
Best. Hoogmis voor Kee Pregled – Schoonbrood en voor overleden familieleden
Gest. Jaardienst voor echtelieden Bindels – Meijers en Mia Meijers
Gest. Jaardienst voor Giel Meens tevens voor Jeanne Clement
Gest. Hoogmis voor Tiny en Lieske Nijsten
Gest. Hoogmis voor René Karel Maria Pijls
Gest. Hoogmis voor de overledenen van de familie Meijer – Dolmans
15.00 uur Allerzielendienst met gedachtenis van alle overledenen van het afgelopen jaar
Zegening van de graven
De collecte is bestemd voor het onderhoud van het kerkhof
Best. Zeswekendienst voor Mia Vroomen – Daniëls tevens voor Harry Vroomen en voor Jan Janssen
en Agnes Janssen – Hendrickx
Best. Hoogmis voor Nic. en Bertha Dieteren – Boers tevens voor zonen Harry en Jos
Best. Hoogmis voor overledenen van de familie Klein Tuente – Doppen

Best. Jaardienst voor Zef Otten, voor kleinkinderen Timmie en Fanny en alle andere overleden
familieleden
Best. Jaardienst voor Harie Henssen tevens voor echtgenote Henriëtte Henssen – Konings en dochter
Tiny
Best. Hoogmis voor ouders Houben – Welzen, Leny Houben – Schils, Zef Otten en overleden
familieleden
Best. Hoogmis voor Marcel Vaessen
Best. Hoogmis voor de overledenen van de familie Den Boer
Best. Hoogmis voor Jo Linssen, Cor van Gool en overleden familieleden
Best. Hoogmis voor Frans Ritzen en zoon Luc
Best. Hoogmis voor overleden echtgenoten Jo en Agnes Notermans – Lenssen
Best. Hoogmis voor Guus en Franck Ruijters
Best. Hoogmis voor overleden ouders Lenssen – Umek, Roos, Miet, Wim en Gène en overledenen
van de familie Dieteren - Ruijters
Gest. Jaardienst voor echtelieden Meijers – Haerden
Gest. Hoogmis voor overleden en levende leden van de familie van den Elsen – Langens
Gest. Jaardienst voor echtelieden Wiel en Tiny Nijsten – Smeets en zoon Jo
Gest. Jaardienst voor Andreas Michiel en Anna Hubertina Geerlings - Kamps
Dinsdag 5 november
9.30 uur Best. H. Mis voor overleden zusters en familieleden van de zusters Onder de Bogen
Zaterdag 9 november Kerkwijding van de basiliek van St. Jan van Lateranen
19.00 uur Toediening van het sacrament van het Vormsel door vicaris René Maessen
Deze dienst wordt opgeluisterd door Per Cantare
De eerste rijen stoelen zijn gereserveerd voor de vormelingen en hun gezinsleden
Zondag 10 november Twee-en-dertigste zondag door het jaar
10.00 uur Gest. Hoogmis voor echtelieden Vleugels - Swelsen
Dinsdag 12 november H. Josafat, bisschop en martelaar
9.30 uur H. Mis
Zondag 17 november Drie-en-dertigste Zondag door het jaar
10.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door fanfare St. Caecilia
Best. Jaardienst voor Jo Nijssen tevens voor zoon Hub
Best. Hoogmis voor ouders Eggen – Cremers
14.00 uur Doop van Levi Hermans
Dinsdag 19 november
9.30 uur H. Mis
Woensdag 20 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
Best. H. Mis voor Miet Dieteren – Lenssen
Zondag 24 november Christus, koning van het heelal
10.00 uur Best. Zeswekendienst voor Piet Schoffelen
Best. Jaardienst voor Paul Habets
Best. Jaardienst voor Jo Wehrens tevens voor overleden familieleden
Best. Hoogmis voor Bertha Roelofsen – Houben

Best. Hoogmis voor echtelieden Jo en Agnes Notermans – Lenssen (Buurt)
Gest. Jaardienst voor ouders Zef en Victorine Bus – Damoiseaux
Gest. Jaardienst voor ouders en grootouders Gielen – Spée tevens voor pastor Gielen en José Gielen –
Linssen
Gest. Jaardienst voor Maria Buysers – Haerden tevens voor echtgenoot Mathieu Buysers
LIJST VAN MISDIENAARS
Zondag 3 november
10.00 uur Jubien Vanderheijden – Suze Houben
15.00 uur Cecile Vanderheijden – Thea Linssen
Zaterdag 9 november
19.00 uur Jo Wehrens – Jubien Vanderheijden
Zondag 10 november
10.00 uur Thea Linssen – Suze Houben
Zondag 17 november
10.00 uur Thea Linssen – Jo Wehrens
Zondag 24 november
10.00 uur Suze Houben – Jubien Vanderheijden

DAGBOEK VAN DE PAROCHIE
Maandag 7 oktober
We feliciteren een 81-jarige en brengen een bezoek aan een parochiaan in een hospice.
Dinsdag 8 oktober
Het parochieblad wordt al vanmorgen gedrukt. Verder wensen we aan de Sachariasstraat mevr.
Cortlever – Erkens proficiat met haar 85e verjaardag en feliciteren nog een 81-jarige. ’s Middags volgt
nog een bespreking met de deken en ’s avonds komt het clusterbestuur bijeen op de pastorie voor de
eerste keer, bestaande uit een afgevaardigde van elk van de 9 deelnemende parochies.
Woensdag 9 oktober
Nu in de toekomst de H. Mis op zaterdag komt te vervallen in verband met de samenwerking met 9
parochies moeten nieuwe roosters gemaakt worden voor de collectanten en de lezers. Ook komende
vieringen moeten nog worden voorbereid.
Vrijdag 11 oktober
Kapelaan gaat voor in een huwelijksmis in Sweikhuizen voor het bruidspaar Kim Duizings en Roy
Polstra uit Oirsbeek en bezoekt nog een parochiaan in het ziekenhuis in Geleen. We feliciteren in De
Beemden dhr. Dieteren die in het begin van de week 87 jaar is geworden.
Zaterdag 12 oktober
Aan de Moutheuvellaan wensen we dhr. Peters van harte proficiat met zijn 85e verjaardag.
Zondag 13 oktober
Morris Zenden van de Dorpsstraat ontvangt het sacrament van het doopsel. Opa en oma hebben nog
een wens voor de dopeling. Proficiat ouders en peter en meter.
’s Avonds geeft kapelaan de sacramenten van de zieken aan een dankbare mevr. Horsmans – Braakhuis
in het hospice in Geulle. Velen van haar dierbaren zijn daarbij aanwezig.
Dinsdag 15 oktober
Omdat tijdens de restauratiewerkzaamheden aan de kerk ook gewerkt is aan de bliksembeveiliging
wordt deze vandaag op verzoek van de aannemer door een erkende firma gecontroleerd. Kapelaan
feliciteert een 81-jarige en maakt de dienst voor het Vormsel die volgende maand gehouden zal
worden.

Leden van Per Cantare nemen de verfroller en kwast ter hand om de opperzaal, de zaal in de pastorie
waar tijdens de repetities gepauzeerd wordt een fris uiterlijk te geven.
Donderdag 17 oktober
In het hospice in Geulle overlijdt mevr. Horsmans – Braakhuis. Ze is 91 jaar geworden.
Kapelaan brengt nog een rouwbezoek en woont een crematiedienst bij in Venlo voor een oud-Ned.
Indiëganger.
Zaterdag 19 oktober
Aan het Scalaplein wensen we mevr. Notermans – Jacobs proficiat die eergisteren 84 jaar is geworden.
Per Cantare luistert vanmiddag in Spaubeek een dankdienst op voor een 90-jarige.
Maandag 21 oktober
In Schinnen wensen we een 87-jarige proficiat met zijn verjaardag en aan de Nutherweg dhr. Lahaye
die gisteren 82 jaar is geworden en verder nog een jarige in de directe familiekring.
Dinsdag 22 oktober
Naast wat technische werkzaamheden en reparaties is er administratief werk te doen. Kapelaan
bezoekt parochianen in het ziekenhuis in Geleen.
Woensdag 23 oktober
De ploeg vrijwilligers is vanmorgen druk bezig met het onderhoud van het kerkhof.
Kapelaan bespreekt met enkele van haar kinderen de uitvaartdienst van Jeanne Horsmans – Braakhuis.
Hij wenst in De Beemden dhr. Zautsen van harte proficiat met zijn 81e verjaardag.
Aan de kerk zijn nog enkele klussen te klaren. Schildersbedrijf Pepels schildert vandaag en morgen de
buitendeuren en enkele luiken.
Vrijdag 24 oktober
Het pastorale team vergadert over de voorbereiding van de eerste communie en het Vormsel.
Voor sommige parochies zal de voorbereiding gezamenlijk worden gedaan. Voor de Schinnen zal het
komen jaar nog weinig veranderen. De viering van de eerste communie zal op 21 mei zijn, op
Hemelvaartsdag om 10.00 uur. De werkgroep is begonnen met te inventariseren wie er de communie
wil doen. Ouders kunnen hun kind nog aanmelden bij kapelaan of Renée Dezaire tel 046 4431233.
Zaterdag 26 oktober
We nemen afscheid van Jeanne Horsmans – Braakhuis. Haar zoon Paul gedenkt haar lange leven van
91 jaar. Zij werd geboren in Klimmen in een groot gezin. Ondanks de tegenslagen die ze heeft gehad,
heeft ze een lang en gelukkig leven geleid dank zij dit recept: geïnteresseerd blijven, met de tijd
meegaan, actief blijven, tot het einde trouw naar de gym en elke ochtend op de hometrainer, genieten
van de mooie dingen, een gezonde dosis humor en blijf positief denken en tel je zegeningen. Ze heeft
haar leven geleefd, vol geloof en vertrouwen in God, vol liefde en zorg voor haar dierbaren.
Bovendien kreeg ze veel bezoek en ondervond ze veel steun van haar kinderen.
Dankbaar nemen we afscheid van deze hartelijke vrouw. Moge zij rusten in vrede.
Vlak voor de uitvaart viel een gedeelte van de elektriciteit in de kerk uit, het gedeelte met de
krachtstroom, zodat de dienst zonder orgelmuziek plaatsvindt.
Zondag 27 oktober
Wat Jezus duidelijk maakt in de parabel van de Farizeeër en de tollenaar is: gelovige bidders moeten
bescheiden blijven en zich niks verbeelden.
God heeft respect voor de toewijding in geloofszaken van vele Farizeeën, maar Hij heeft er een hekel
aan als ze zich daardoor verheven voelen boven anderen.
God heeft een hekel aan de gemene streken van veel tollenaars, maar hij heeft er respect voor als er
één zijn fouten toegeeft en om vergeving vraagt.

Agenda
Dinsdag 5 november
Aan het Scalaplein viert mevr. Bruls – Hermans haar 83e verjaardag. Proficiat.
Vrijdag 8 november
Dhr. Limpens (Dorpsstraat) viert zijn 86e verjaardag. Gefeliciteerd.
Aan de Altaarstraat viert mevr. Jennekens – Meijers haar 81e verjaardag. Onze gelukwensen.
Donderdag 14 november
In De Beemden viert mevr. Noortmann – Nijsten haar 86e verjaardag. Proficiat.
In het Piuscentrum in Hoensbroek viert mevr. Knarren – Bartel haar 81e verjaardag. Proficiat.
Vrijdag 15 november
Mevr. Derix – Kieboom (Altaarstaete) bereikt de mijlpaal van 90 jaar. Van harte proficiat.
Zaterdag 16 november
In de Sachariasstraat viert dhr. Cortlever zijn 93e verjaardag. Van harte gefeliciteerd.
Zondag 17 november
In Thull viert mevr. Maessen – Ehlen haar 81e verjaardag. Proficiat.
Dinsdag 19 november
Mevr. Nies – Goessens (Scalahof) viert haar 91e verjaardag. Gefeliciteerd
Donderdag 21 november
In de Vonderstraat kunnen we mevr. Ritzen – Kruts feliciteren met haar 84e verjaardag.
Zaterdag 23 november
Aan het Scalaplein viert mevr. Cortlever – Daemen haar 82e verjaardag. Proficiat.
Parochieblad
Ons volgende parochieblad, dat op woensdag 20 november verschijnt, is voor vier weken bestemd
van zaterdag 23 november - zondag 22 december 2019.
H. Missen en mededelingen die u in dit parochieblad vermeld wilt hebben, dienen uiterlijk maandag
18 november 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?
Zondag 3 november
10.00 uur Parochiekoor
Zaterdag 9 november 19.00 uur Per Cantare
Zondag 17 november 10.00 uur Fanfare St. Caecilia
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?

Gevonden
Op zaterdag 12 oktober is een beursje gevonden op het fietspad langs Afcent.

Tel. 06 44960679.
Zij ontvangen op zaterdag 9 november het sacrament van het Vormsel
Maikel Wierts
Van Goghstraat 7
Spaubeek
Martijn Maat
Kerkstraat 14
Doenrade
Sham Hailemarimam Scalahof 43
Schinnen
Yosief
Jona Duisings
Groenenweg 8
Schinnen
Glenn Backus
Altaarstraat 52
Schinnen
Pol Vanderheijden
Hegge 43
Schinnen
Lynn Reijmers
Agnes Printhagenstraat 8 Geleen

Zij gingen van ons heen sinds Allerheiligen 2018
Truus Kann - Kees
Jo Haartmans
Sjef Melchers
Trees Cals - Willems
Frans Wiertz
Rika van den Camp - Notermans
Annie Riedel - Dentener
Jacques Sijstermans
Simone Coolen
Wies Dols
Theo Vijgen
Theresia Bus - Brorens
Annie Lahaye - Zeelen
Thea Bemelmans - Schoonbrood
Tiny Vaessen
Toos Dreessen - de Koning
Anna Simon
Lodewijk Backus
To Schoonbrood
Jo Notermans
Hub Houwers
Anna Schoonbrood - Vedder
Wiel Bruls
Ton Haartmans - Heijmeriks
Wiel Kerckhoffs
Lies Drummen - Limpens
Kee Pregled - Schoonbrood
Marcel Vaessen
Gerrit Vleugels
Math Haagmans
Bertha Roelofsen - Houben
Marian Janssen
Netty Engels - Geurts
André Hahn
Henk Saive
Jacques Daniëls
May Passage

79 jaar
85 jaar
79 jaar
85 jaar
66 jaar
94 jaar
80 jaar
80 jaar
28 jaar
81 jaar
75 jaar
55 jaar
78 jaar
86 jaar
74 jaar
84 jaar
94 jaar
46 jaar
90 jaar
92 jaar
91 jaar
83 jaar
89 jaar
84 jaar
78 jaar
87 jaar
74 jaar
90 jaar
75 jaar
57 jaar
82 jaar
71 jaar
77 jaar
72 jaar
66 jaar
83 jaar
90 jaar

MOGE ZIJ RUSTEN IN VREDE

Mia Vroomen – Daniëls
Piet Schoffelen
Jacques Genders
Jeanne Horsmans – Braakhuis

85 jaar
78 jaar
84 jaar
91 jaar

Moge zij rusten in vrede
Geneeskrachtig herfstconcert
Mist u de zomer ook zo? Of kunt u niet wachten tot u de schaatsen kunt onderbinden? Heeft u last van
de vallende blaadjes? Of geniet u juist volop van de dwarrelende kleurenpracht? Zit de wintertijd al
tussen uw oren, of knort uw maag nog steeds om zes uur zomertijd? Gelukkig is er een oplossing voor
al uw problemen, een medicijn dat altijd werkt: muziek!
Het muzikale spreekuur begint op zondagmiddag 10 november vanaf 14 uur in gemeenschapshuis
Noeber Beemden. Harmonie sint Gerlachus uit Oirsbeek en fanfare sint Caecilia Schinnen schrijven
de recepten uit. Weemoed, onrust, diepe verlangens, heimwee, hunkering, honger: kom luisteren naar
onze muziek en u gaat als herboren naar huis! Nog mooier: ons consult is gratis. Tot zondag de 10de.

JIS nieuws
Sint Maarten 8 november
JIS organiseert wederom het jaarlijkse feest van Sint Maarten.
Alle kinderen en families zijn van harte welkom om mee te lopen met de lampionnenstoet, met je
zelfgemaakte lampion, pompoen of uitgeholde biet. Tijdens het opstellen op het schoolplein zal een
deskundige jury de lampionnen beoordelen. De prijzen worden uitgereikt op de stookplaats.
Tijden en programma:
18:30 uur:
Verzamelen op het schoolplein van de basisschool met wedstrijd voor de mooiste zelfgemaakte
lampion.
19:00 uur:
Start optocht met Schutterij Sint Sebastianus, Sint Maarten te paard en de bedelaar.
Route: Oude Markt - Stationsstraat - Zwarte Paadje - Breyenrode - Veeweg - Heisterbrug - Burg.
Pijlsstraat
19:30 uur:
Aankomst stookplaats, traktatie met warme chocolade en chocoladesurprise, vuurspuwshow door het
JIS vuurspuwteam, vertelling Sint Maarten verhaal met de Josh Clemens Paardenshow, aansteken
houtstapel, uitreiking prijzen voor de mooiste lampion
20:30 uur: Einde programma (eindtijd onder voorbehoud)
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 -heer en de andere bezoekers. Op
onze menukaart staan lekkere koffie en een kleine lunch. Verder zijn er boeken, handwerkspullen,
puzzels en spellen aanwezig.
In verband met de baby- en speelgoedbeurs is er geen Hoeskamer op 13 november .
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 Hub 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 november.

De Schinnen Bruist! wandelclub
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.
Mûk en KEET!
Vrijdagavond van 18:30-20:00 uur. Mûk 6-12 jaar KEET! 9-12 jaar. Entree € 2,00.
01-11: Kroate Oethoale. Wie maakt de mooiste lampion van een suikerbiet?
08-11: Sint Maarten
15-11: Spellenavond
22-11: Dromenvanger-spinnenweb maken
29-11: Mûk: Hoog bezoek van Sinterklaas
29:11: KEET: Casinonight; poker, roulette en blackjack
Inloopspreekuur-computercursussen
Voor alle problemen met PC, tablets, smartphone en randapparatuur kunt U tussen 13.00 – 15.00 uur
op de vrijdagmiddag terecht bij het JIS in Schinnen.
De volgende cursus start op maandag 18 november, 13:00 - 15:15 uur.
Workshop tablets en smartphones; 4 weken met optioneel een extra week voor de smartphone functies.
U kunt zich opgeven via een e-mail naar computerles@hetjis.nl .
Open Inloop GGZ
De Open Inloop GGZ wordt gerealiseerd door Daelzicht. GGZ staat voor Geestelijke
Gezondheidszorg. 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 bedoeld. De gespecialiseerde begeleiders van Daelzicht zijn er voor deze vragen en
activiteiten. De Open Inloop is elke donderdag van 10.30 uur tot 14.30 uur.
JIS Burgemeester Pijlsstraat 1E Schinnen
www.hetjis.nl
info@hetjis.nl

Zondag 24 november

Sinterklaasviering in kerkdorp Schinnen
Op zondag 24 november komt
Sinterklaas weer op bezoek in ons dorp
Schinnen. Hij zal om ongeveer 14.00
uur aankomen op het Schintalerplein
(Scalaplein). Sint hoopt door een grote
groep kinderen met hun familieleden
te worden opgewacht. Daarna
wandelen we samen met de Sint naar
het gemeenschapshuis Noeber
Beemden aan de Burgemeester
Pijlstraat 5, te Schinnen.

Hier heeft de Stichting Sur Plu weer een gezellige Sinterklaasmiddag
georganiseerd. De deelname is gratis, maar aanmelding is hiervoor wel
noodzakelijk.
Aanmelding Sinterklaasmiddag: De Sinterklaasmiddag is bedoeld voor alle
kinderen onder de 10 jaar van ons dorp Schinnen, als ook voor de
kinderen van basisschool St. Dionysius en Peuterspeelzaal, die buiten het
dorp wonen.
De kinderen die willen deelnemen dienen door hun ouders vóór 22
november te worden aangemeld op: surpluschinnen@gmail.com.
Hierbij willen we van het kind de volgende gegevens weten: Voornaam,
Achternaam, Adres, Geslacht en Leeftijd. Degenen die geen internet
hebben, kunnen de gegevens ook op papier aanleveren op één van de
volgende adressen: Hegge 27, Dr. Poelstraat 15, Sachariasstraat 12,
Stationsstraat 46 of Vonderstraat 32 te Schinnen.
Stichting Sur Plu behartigt de gezamenlijke belangen
van de buurtverenigingen in het dorp Schinnen.
Voor vragen over de aanmelding kunt u contact
opnemen met 06-27370286.

