PAROCHIEBLAD ST. DIONYSIUS SCHINNEN
Deken J. Honings Tel. 4431292
Email: dekenhonings@gmail.com
Kapelaan B. Gorissen Tel. 443 1796
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van 10.00 - 12.00 uur Tel. 443 1796
Website: www.parochieschinnen.nl
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Kerkdiensten van

nr. 749 17 943

zaterdag 6 februari - zondag 7 maart 2021/2

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 uitgezonderd voor Aswoensdag 19.00 uur.
We leven in een tijd met veel beperkingen, geen feesten, geen bijeenkomsten,
weinig sociale contacten. Normaal zouden er nu volop carnavalsactiviteiten plaats
vinden, die afgesloten zouden worden met de drie dolle dagen. Helaas blijft het dit
jaar stil en gaan we over in de sobere veertigdagentijd. Vanouds wordt in deze tijd
ook de Vastenactie gehouden, ook dit jaar. De campagne van de Vastenactie staat in het teken van
beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen
namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.
De afgelopen drie jaar volgden al meer dan vierduizend mensen een beroepsopleiding met hulp van Vastenactie
en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Tijdens de Vastenactie-campagne 2021
willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen een zelfstandig bestaan op te
bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap.
Ook ondersteunen we mensen bij het opzetten van een eigen onderneming. In maart krijgt u een vastenzakje
thuis bezorgd. Daarmee kunt u een bijdrage geven voor de Vastenactie of rechtstreeks naar rekeningnummer
NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Bisdom Roermond
Missiesecretariaat met vermelding van ‘Vastenactie’.

Zaterdag 6 februari
19.00 uur Best. Jaardienst voor Hub Schmitz en overleden familieleden
Best. Jaardienst voor Annie Driessen – Stevens tevens voor Fons Driessen
Zondag 7 februari Vijfde zondag door het jaar
10.00 uur Eerste Communie Voorbereidingsmis
Best. Hoogmis voor Linda Bruls voor verjaardag tevens voor Gerda Bruls - Keulen
Gest. Jaardienst voor Pierre Buysen
Gest. Jaardienst voor de overledenen van de familie Meyer – Dolmans
Gest. Jaardienst voor de gezusters Louise en Leny Meens en de overledenen van de familie Meens Heijnen
Gest. Jaardienst voor pastoor Gielen tevens voor de overleden ouders Gielen – Spée
Dinsdag 9 februari
9.30 uur Best. H. Mis voor Mia Knarren - Wiekken

Gest. H. Mis voor Zef Ritzen en Piet Ritzen
Zaterdag 13 februari
19.00 uur Hoogmis
Zondag 14 februari Zesde zondag door het jaar
10.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door een ensemble van fanfare St. Caecilia
Een aantal plaatsen is gereserveerd voor ‘de Schinöster”en de Jeugdcarnaval
Best. Jaardienst voor Marian, Nico en Hein van der Weide, tevens voor Corrie en Henk Saive – van
der Weide
Gest Jaardienst voor Ed van der Broek
Gest. Jaardienst voor echtelieden Frans Meens – Lenssen en dochter Leentje
Dinsdag 16 februari
9.30 uur H. Mis
Woensdag 17 februari Aswoensdag
In verband met de coronacrisis wordt wel de as gewijd, maar wordt geen askruisje gegeven of as uitgestrooid op
het hoofd.
Voor deze dienst graag aanmelden op vrijdag 12 februari tussen 10.00 en 12.00 uur.
19.00 uur H. Mis
Zaterdag 20 februari
19.00 uur Hoogmis
Zondag 21 februari Eerste Zondag van de Veertigdagentijd
10.00 uur Best. Eerste Jaardienst voor Jeanne Otten – Houben tevens voor echtgenoot Zef Otten en
overleden familieleden
Best. Hoogmis voor Jo Linssen, Cor van Gool en overleden familieleden
Best. Hoogmis voor Marcel Vaessen
Gest. Hoogmis voor Ciska van de Winkel
Gest. Hoogmis voor Henriëtte Keesmeekers - Meens
Dinsdag 23 februari
9.30 uur Gest. H. Mis voor Math Extra voor verjaardag
Zaterdag 27 februari
19.00 uur Hoogmis
Zondag 28 februari Tweede Zondag van de Veertigdagentijd
10.00 uur Best. Hoogmis voor Désirée Esser – Dieteren voor haar verjaardag, tevens voor haar vader Frits
Dieteren en overige familieleden
Best. Hoogmis voor Sjo Louis voor verjaardag
Dinsdag 2 maart
9.30 uur H. Mis
Vrijdag 5 maart
9.30 uur Gest. H. Mis ter ere van het H. Hart
Zaterdag 6 maart
19.00 uur Hoogmis
Zondag 7 maart Derde Zondag van de Veertigdagentijd

10.00 uur Best. Hoogmis voor Maria Jacobs – Ubachs
Best. Hoogmis voor Truus Houben - Nijsten
Gest. Jaardienst voor echtelieden Damoiseaux – Starmans
Gest. Jaardienst voor Lei en Mia Quaedackers – Houben
Gest. Jaardienst voor Math Extra
De diensten van de zondag zijn te volgen via het Youtubekanaal “Parochiefederatie Schinnen”

MISDIENAARSLIJST
Zaterdag 6 februari
19.00 uur Sien Smeets
Zondag 7 februari
10.00 uur Jo Wehrens
Zaterdag 13 februari
19.00 uur Jubien Vanderheijden
Woensdag 17 februari
19.00 uur Thea Linssen
Zaterdag 20 februari
19.00 uur Sien Smeets
Zaterdag 27 februari
19.00 uur Jubien Vanderheijden
Zondag 28 februari
10.00 uur Thea Linssen
Zaterdag 6 maart
19.00 uur Jo Wehrens
Zondag 7 maart
10.00 uur Thea Linssen

DAGBOEK VAN DE PAROCHIE
Maandag 4 januari
We ontvangen het bericht dat dhr. Hans Rothkrantz op 25 december is overleden op 92-jairge leeftijd.
Hij woonde tot voor kort in de Residence aan de Moutheuvellaan, maar verbleef nu in Hoogstaete in
Sittard.
Het bestuur van Per Cantare vergadert ’s avonds online om o.a. de nieuwsjaarsbijeenkomst en de
jaarvergadering voor te bereiden die ook online zullen gehouden worden.
Dinsdag 5 januari
Na de feestdagen wordt het gewone werk op het parochiekantoor weer opgenomen en wordt ook het
parochieblad gedrukt. Per ongeluk wordt de niet verbeterde versie afgedrukt. We wensen mevr. Extra –
Beaujean van de Dr. Poelsstraat van harte proficiat nu ze ook is toegetreden in de rij van
tachtigjarigen.
Woensdag 6 januari
Enkele leden van het kerkbestuur bespreken de opzet van een kantoor voor de parochies van de
federatie in oprichting, waarbij voor de vier parochies allerlei administratief werk gedaan kan worden.
Kapelaan bespreekt in Bingelrade met de familie een uitvaart voor hun moeder en schoonmoeder.
Donderdag 7 januari
Kapelaan houdt in Amstenrade een doopgesprek en maakt een uitvaartdienst.
Vrijdag 8 januari
We feliciteren mevr. Bonekamp – Vroomen van de Stationsstraat die vandaag 88 jaar wordt.
Leden van Per Cantare zijn ’s avonds online als vervanging van de nieuwjaarsborrel. Voorlopig zit
samen zingen er nog niet in.

Zaterdag 9 januari
In Bingelrade verzorgt kapelaan de uitvaart van de 89-jarige Tiny Engelen – Zuylen.
Zondag 10 januari
We vieren de doop van de Heer en sluiten daarmee de kersttijd af. Met de doop begint Jezus zijn
openbaar optreden met het verkondigen van de blijde boodschap in woord en daad. Een opdracht die
ook wij met het doopsel hebben meegekregen.
Maandag 11 januari
Een ploeg vrijwilligers breekt de kerststal af en ruimt alle kerstversieringen binnen en buiten op. Een
parochiaan ontvangt uit handen van kapelaan de ziekenzalving.
In de kerk vergadert ’s avonds het kerkbestuur. We verwelkomen een nieuw lid, mevr. Wehrens –
Ruijters en nemen afscheid van Jo Schiprowski. Jo, heeft vele jaren zich actief in gezet als lid van het
kerkbestuur. Hij blijft wel via de vergaderingen van de federatie met de parochie verbonden.
Woensdag 13 januari
Kapelaan geeft het sacrament van het doopsel en het vormsel aan een volwassene.
Donderdag 14 januari
We feliciteren dhr. de Vries van de Sachariasstraat met zijn 81e en deken Honings die vandaag een
jaartje ouder wordt.
Vrijdag 15 januari
In verband met de livestream van de diensten op zondag zijn dank zij enkele giften nieuwe camera’s
aangeschaft en erbij behorende apparatuur. Deken en Ceriel Otten zijn druk doende om een en ander
provisorisch te installeren en te testen. We wensen een 92-jarige van harte proficiat met haar
verjaardag.
Zondag 17 januari
We horen in het evangelie de roeping van de eerste leerlingen van Jezus. Zij vragen Hem waar hij
verblijf houdt. Een vraag waar is God te vinden. God houdt ook nu verblijf bij voorkeur bij de
machtelozen, de gediscrimineerden en geschondenen van onze tijd. Verblijf houden betekent: hun leven,
hun lijden en behoeften tot je laten doordringen en de handen uit de mouwen steken op de plek waar je
staat. Als wij, christenen, proberen te ontsnappen aan de problemen van de mensen die geen macht
hebben over hun eigen lot, dan proberen we aan de Heer zelf te ontsnappen, die juist bij hen te vinden is.
Maandag 18 januari
Kapelaan werkt aan een beknopte publicaties voor de Vastenactie voor parochies van het dekenaat
Schinnen en Sittard. Aan de Dr. Poelsstraat bereikt dhr. Keulers de mijlpaal van 90 jaar waarmee we
hem van harte feliciteren.
Dinsdag 19 januari
Vandaag kunnen we twee personen feliciteren met hun verjaardag: mevr. Cals – Pijls (Thull) die 82
jaar wordt en mevr. Schonbrodt – Habets (Scalaplein) die 81 jaar wordt.
Zaterdag 23 januari
We feliciteren vandaag enkele jarigen: mevr. Gorissen – Schonbrodt (De Beemden) die gisteren 82
jaar is geworden, mevr. Ruijters – Teneij (Deken Keulenplein) die vandaag 87 jaar wordt, mevr.
Passage – Lamine die vandaag de mijlpaal van 90 jaar bereikt en mevr. Swinckels – Darding die zich
morgen aansluit in de rij van negentig jarigen. De laatsten verblijven beiden in Nobamacare.
Maandag 25 januari

We wensen dhr. Kees (Wolfhagen) van harte proficiat nu hij zich aansluit in de rij van tachtigjarigen.
Verder wensen we nog een parochiaan in een zorgcentrum in Geleen proficiat die 99 jaar wordt. De
kerkbesturen van parochies Schinnen, Puth, Oirsbeek en Doenrade vergaderen ’s avonds online over
verschillende zaken zoals financiën, federatiekantoor, vergoedingen voor HH. Missen, allemaal dingen
die alle parochies aangaan.
Woensdag 27 januari
We wensen mevr. Heil van de Groenenborgstraat van harte proficiat met haar 88e verjaardag.
Het pastoraal team vergadert ’s middags op de pastorie. Ook de nieuwe diaken Herman Janssen neemt
deel aan de bijeenkomst.
Donderdag 28 januari
In Nobamacare komen vele bewoners bijeen om samen de eucharistie te vieren. We feliciteren al
enkele jarigen van morgen: iemand die toetreedt bij het gilde van tachtigjarigen, mevr. Habets – van
der Heijden uit Hegge die 84 jaar wordt en mevr. Peters - van den Hoff die eveneens 84 jaar wordt.
In samenwerking met de Zonnebloem zorgt dhr. Wetzels van Terborg voor een kop erwtensoep en een
stuk vla voor ruim honderd alleenstaanden. Een hartverwarmend gebaar voor de velen die veelal aan
huis gekluisterd zijn in deze lockdown.
Vrijdag 29 januari
Omdat het te druk zou worden op het parochiekantoor zijn de dames vanmorgen werkzaam op drie
locaties in de pastorie. Behalve de dames van het corona belteam, is er nog allerlei soort administratief
werk ten behoeve van de andere parochie en moeten sommige dingen nog gedigitaliseerd worden en is
nog drukwerk.
Zaterdag 30 januari
In het evangelie treedt Jezus in de synagoge op met gezag in woorden, in zijn leer, maar vooral ook in
daden. Hij geeft als het ware mensen weer terug aan zichzelf. Hij laat in wezen zien waar het God om
te doen is: in ieder geval niet om domme macht, maar of mensen vrede hebben met zichzelf en met
elkaar. Bij hem tellen mensen mee en zijn het niet alleen degenen die een of andere functie hebben.
Een functie welke dan ook staat in dienst van mensen.
Is dat het geval dan is zo iemand een gezagvol iemand voor zijn omgeving.
Zondag 31 januari
Het merendeel van de ouders van de dopelingen van vorig jaar zijn samen met hun dochter of zoon
vanmorgen in de aparte dienst waarin we nog eens Gods zegen vragen over deze kinderen.
Op het einde van de dienst komen ze het doopduifje halen dat direct na de doop in de doopboom in de
kerk is gehangen. Er zijn vorig jaar vanwege de coronacrisis slechts 6 kinderen gedoopt. Sommige
ouders hebben de doop van hun kind uitgesteld tot betere tijden.
Kapelaan bespreekt in Maasmechelen met de familie de uitvaart van Ger van ’t Goor. Hij heeft 40 jaar
gewerkt in de zandgroeve in Nagelbeek. Hij is 67 jaar geworden.
Maandag 1 februari
Vanmorgen overlijdt thuis in Hegge mevr. Maura McNeill – Kelly in de leeftijd van 78 jaar. We
feliciteren een 87-jarige en dhr. van Weenen van de Moutheuvellaan die gisteren 88 jaar is geworden.

Agenda
Zaterdag 6 februari
Dhr. Vorachen (Hoogstaete in Sittard) bereikt de leeftijd van 93 jaar. Van harte proficiat.
Woensdag 10 februari
Kerk poetsen
Donderdag 11 februari
In Thull viert mevr. Houben – Tummers haar 84e verjaardag. Proficiat.

Vrijdag 12 februari
In De Beemden treedt mevr. Backus – Heuts toe in de rij van tachtigjarigen. Onze gelukwensen.
Vrijdag 19 februari
Mevr. Linssen – Stevens (Stationsstraat) viert haar 85e verjaardag. Gefeliciteerd
Dinsdag 23 februari
Mevr. Simon – Penris (De Beemden) bereikt de leeftijd van 97 jaar. Onze gelukwensen.
Woensdag 24 februari
In de Residence viert mevr. Jetten – Teheux haar 87e verjaardag. Proficiat.
Vergadering kerkbestuur
Vrijdag 26 februari
Mevr. Rothkrantz – Nijland (Hoogstaete Sittard) bereikt de mijlpaal van 90 jaar. Gefeliciteerd.
Zaterdag 27 februari
In Thull viert dhr. Roelofsen zijn 84e verjaardag. Proficiat.
Maandag 1 maart
Mevr. Nijsten – Daniëls (Dorpsstraat) wordt 89 jaar. Gefeliciteerd.
Aan de Stationsstraat viert dhr. Bonekamp zijn 89e verjaardag. Gefeliciteerd.
Dinsdag 2 maart
Dhr. Jacobs (Hegge) viert zijn 81e verjaardag. Proficiat.
Donderdag 4 maart
Vanaf 8.30 uur wordt de communie thuis gebracht op de vaste adressen.
Vrijdag 5 maart
Aan de Dorpsstraat viert mevr. Limpens – Dohmen haar 84e verjaardag. Gefeliciteerd.
Zaterdag 6 maart
In Bronnenhof in Brunssum bereikt mevr. Smeets – Versteeg haar 91e verjaardag. Proficiat.

Parochieblad
Ons volgende parochieblad, dat op woensdag 3 maart verschijnt, is voor vier weken bestemd van
zaterdag 6 maart – zondag 4 april 2021. Mededelingen die u in dit parochieblad vermeld wilt hebben,
dienen uiterlijk maandag 1 maart opgegeven te worden. Het liefst nu per telefoon 046-4431796 of
via email: bengorissen@home.nl S.v.p. op tijd inleveren.

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?

Diaken
"De bisschop van Roermond heeft in onze vier parochies van Doenrade, Oirsbeek, Puth en Schinnen
een permanent diaken benoemd. Het is de weleerwaarde heer Herman Janssen, hij is 63 jaar, gehuwd,
vader van twee zonen en woonachtig in Brunssum.
Hij zal deel gaan uitmaken van het pastoraal team en werkzaam zijn in onze 4 parochies.
Een permanent diaken in ons bisdom is onbezoldigd, omdat hij zijn inkomen geniet uit zijn
hoofdberoep, of pensioen. Herman Janssen was voorheen directeur van de bibliotheek in Brunssum.
Een diaken doopt kinderen, bereidt een uitvaart voor, houdt de preek of
brengt de ziekencommunie.
We zijn blij met deze extra kracht en heten hem van harte welkom in onze
parochies".

BESTE SCHINÖSTERS
We leven in een roerige tijd, naar aanleiding van de huidige situatie omtrent het covid 19 pandemie is
het voor ons onmogelijk om op een verantwoorde manier de vlaaienactie die u jaarlijks van ons
gewend bent te laten plaatsvinden. Ook onze bekende carnavalskrant ;
’t Schinösterke zal dit jaar niet bij U in de bus vallen. Dit betreuren wij ten zeerste en hebben tot het
laatste moment bekeken wat mogelijk is. We hopen u allen weer te zien volgend jaar. Blijf vooral
gezond.
Stichting V.A.S.

Beste ouders en kinderen,
De Kinderwoorddienst die op 7 februari a.s. gepland staat, gaat helaas niet door.
Vanwege de lockdown en de aangescherpte maatregelen omtrent Corona, hebben we besloten om deze
Kinderwoorddienst te laten vervallen.
We bekijken nu per keer of we de Kinderwoorddienst door laten gaan.
Het is allemaal zo onvoorspelbaar en onzeker…
Uiteraard houden we jullie op de hoogte.
Laten we hopen en bidden dat er snel ‘andere’ tijden aanbreken.

JIS nieuws
JIS heeft op dit moment geen activiteiten op locatie.
Kijk op onze Facebook voor het actuele nieuws.
www.hetjis.nl info@hetjis.nl

