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Kerkdiensten van

nr. 749 17 943

zaterdag 6 maart - zondag 4 april 2021/3

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 Witte Donderdag 19.00 uur en Goede Vrijdag 19.00 uur en Paaszaterdag
20.00 uur
Wat doet Vastenactie?
Vastenactie ondersteunt dit jaar projecten gericht op beroepsonderwijs en
ondernemerschap wereldwijd zoals in Sierra Leone, één van de armste landen in de
wereld. Armoede is daar wijd verspreid en dit geldt zeker voor mensen met een beperking. Zij staan vaak buiten
de maatschappij en hebben weinig mogelijkheden om in hun levensonderhoud te voorzien. Er is geld nodig voor
het opstarten van een smederij waar deze mensen landbouwgereedschappen kunnen maken en verkopen.
In het noorden van Zambia, een arme regio die getroffen is door de gevolgen van de Aidsepidemie, zijn veel
gezinnen met maar één ouder of grootouders die zorgen voor hun kleinkinderen, terwijl ze te weinig inkomsten
hebben. Er is geld nodig om 24 jongeren een training te laten volgen waarbij ze een beroep leren. Onze bijdrage
kan het verschil maken, zodat zij kunnen werken aan hun toekomst.
In maart krijgt u een vastenzakje thuis bezorgd, in te leveren bij een adres in de buurt. 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 maart
19.00 uur Hoogmis
Zondag 7 maart Derde Zondag van de Veertigdagentijd
10.00 uur Best. Jaardienst voor Jo Crousen
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
Dinsdag 9 maart
9.30 uur H. Mis voor Mia Knarren - Wiekken
Zaterdag 13 maart
19.00 uur Hoogmis
Zondag 14 maart Vierde Zondag van de Veertigdagentijd

10.00 uur Best. Jaardienst voor Jan Smeets tevens voor echtgenote Annie Smeets – van de Burgt
Best. Hoogmis voor ouders Custers – Habets, zonen Sjef en Will en Axel Volbers
Best. Hoogmis voor Jo Henssen voor verjaardag
Best. Hoogmis voor Dien van den Elsen voor verjaardag en voor Els van den Elsen – Pijls voor
verjaardag
Dinsdag 16 maart
9.30 uur H. Mis
Zaterdag 20 maart
19.00 uur Hoogmis
Zondag 21 maart Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd
10.00 uur Best. Zeswekendienst voor Maura McNeill
Best. Jaardienst voor Piet Knarren tevens voor echtelieden Frits en Tinie Knarren – Bours
Gest. Jaardienst voor Funs, Lei, Dré en Jo Houben tevens voor overleden familieleden Houben - Pijls
12.15 uur Doop van Raf Cuypers
Dinsdag 23 maart
9.30 uur Gest. H. Mis voor Math Extra voor verjaardag
Zaterdag 27 maart
19.00 uur Gest. Jaardienst voor Toon Notermans en ouders Alfons en Annie Notermans – Driessen
Gest. Hoogmis voor levende en overleden leden van de familie van den Elsen - Langens
Zondag 28 maart Palmzondag
Met Palmzondag begint de Goede Week. We gedenken de laatste week van Jezus’
leven op aarde. Met Palmzondag werd Hij als een koning toegezwaaid met
palmtakken. De palmtakken die op deze dag gezegend worden herinneren hieraan en
de groene takken verwijzen al naar het leven dat blijft.
10.00 uur
Best. Hoogmis voor Marcel Vaessen
Best. Hoogmis voor Jacques Sijstermans
Gest. Jaardienst voor Math Buijsers
Gest. Jaardienst voor Sjaak Buysers

Dinsdag 30 maart
9.30 uur Boeteviering
Woensdag 31 maart
15.00 uur In De Beemden
Best. H. Mis voor Sonja Bex – Weusten, overleden familieleden, vrienden en bekenden en
overleden bewoners van De Beemden
Donderdag 1 april Witte Donderdag
Op Witte Donderdag stelde Jezus de eucharistie in. In de
tekenen van brood en wijn wil Hij onder ons aanwezig blijven
en net zoals brood en wijn gedeeld worden, is deze dag een
appèl ook ons leven met elkaar te delen.
11.00 uur H. Mis in Nobamacare
19.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door Margreet
Wesselink

Hoogmis
Vrijdag 2 april Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag geeft Jezus zijn leven voor alle mensen. Dat leek het einde, maar met Pasen wordt Hij uit de
dood opgewekt en leeft Hij voor altijd bij God.
19.00 uur Goede Vrijdag viering
Zaterdag 3 april Paaszaterdag
20.00 uur Paaswake
Let op
Wijding van het vuur en de Paaskaars, doopwater en de viering van de verrijzenis van de
de tijd
Heer.
Deze dienst wordt opgeluisterd door Margreet Wesselink
Gest. Hoogmis voor oud deken Jan Keulen
Zondag 4 april Hoogfeest van Pasen
10.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door een zangensemble
Best. Hoogmis voor Maria Jacobs - Ubachs
Best. Hoogmis voor ouders Heil – Leibenat en overleden familieleden
Gest. Jaardienst voor echtelieden Math en Tony Nijssen – Vroomen
Gest. Hoogmis voor Lies en Wies Meens – Schils en overleden familieleden
De diensten van de zondag zijn te volgen via het Youtubekanaal “Parochiefederatie Schinnen”

MISDIENAARSLIJST
Zaterdag 6 maart
19.00 uur Jo Wehrens
Zondag 7 maart
10.00 uur Thea Linssen
Zaterdag 13 maart
19.00 uur Sien Smeets
Zondag 14 maart
10.00 uur Jo Wehrens
Zaterdag 20 maart
19.00 uur Jubien Vanderheijden
Zondag 21 maart
10.00 uur Thea Linssen
Zaterdag 27 maart
19.00 uur Sien Smeets
Zondag 28 maart
10.00 uur Jubien Vanderheijden
Donderdag 1 april
19.00 uur Thea Linssen
Vrijdag 2 april
19.00 uur Jo Wehrens
Zaterdag 3 april
20.00 uur Jo Wehrens – Thea Linssen
Zondag 4 april
10.00 uur Sien Smeets

DAGBOEK VAN DE PAROCHIE
Dinsdag 2 februari
In Genhout vergaderen vanmiddag de pastores van het dekenaat en vanavond komt het kerkbestuur

van onze parochie bijeen in verband met de voorgestelde verdeelsleutel van de kosten voor de vier
parochies van de federatie i.o. Elk kerkbestuur moet zich daarover uitspreken.
Tevens wordt besloten om een nieuwe versterker aan te schaffen voor de kerk, omdat de huidige
haperingen begint te vertonen na jaren van trouwe dienst.
Woensdag 3 februari
Kapelaan bespreekt met de familie McNeill de uitvaart van hun echtgenote en moeder, Maura,
Donderdag 4 februari
Vanmorgen brengt kapelaan de communie op de vaste adressen in Schinnen en Puth.
Vrijdag 5 februari
We nemen afscheid van Ger van ’t Goor. Hij werd geboren in Valkenburg en trouwde met Ursula
Bruls. Ze kregen twee kinderen Felicitas en Alexander en later kwamen er vier kleinkinderen op wie
hij dol was. Zijn lust en leven vond hij in de zandgroeve in Nagelbeek waar hij 40 jaar lang vooral
werkzaam was met de laadschop. Daar heeft hij ook met het gezin gewoond tot ze in een eigen
gebouwd huis in Maasmechelen gingen wonen, Hij had een hechte vriendenclub met wie veel samen
werd ondernomen. Zelf was hij wat stil en teruggetrokken.
Een zware slag voor hem was het overlijden van zijn steun en toeverlaat Ursula. Vanaf september
verbleef hij in een zorgcentrum in Lanaken. Hij ruste in vrede.
Per Cantare houdt ’s avonds online haar jaarvergadering. Helaas was er over het afgelopen jaar weinig
te melden, omdat we al sinds maart van dat jaar niet meer hebben kunnen repeteren, zij het met een
paar repetities in de zomer. We nemen afscheid van Marie Louise Wehrens als bestuurslid en
penningmeester en kunnen gelukkig een nieuw bestuurslid en penningmeester verwelkomen Ine
Spronken uit Geleen die ruim twee jaar lid is van het koor. Veel dank aan Marie Louise die haar taak
jarenlang heel nauwgezet heeft vervuld en de nieuwe penningmeester zal inwerken.
Zaterdag 6 februari
Vanmorgen vindt het afscheid plaats van Maura McNeill – Kelly. Ze werd in 1942 geboren in Belfast
en emigreerde met haar echtgenoot John in 1974 naar Nederland. Via Nieuwstadt kwamen ze terecht
in Schinnen. Ze kregen drie kinderen Patricia, Kelly en Conor. Maura was hulpmoeder op de
basisschool. Toen de kinderen wat meer uitvlogen heeft ze in Tilburg een opleiding gevolgd om
Engelse les te geven. Dat heeft ze tien jaar gedaan bij bedrijven en middelbare scholen. Ze was bij een
literatuurclub, waarvan de leden nog altijd contact met elkaar hebben. Ze was jarenlang actief bij een
vaste club van de tennisvereniging, deed aan line-dancen. Ze had humor, zelfspot en was bezorgd om
het welzijn van anderen. Trots was ze op haar kleinkinderen bij wie ze vaker ging oppassen. Na de
dienst in de kerk is het laatste afscheid in het crematorium in de besloten familiekring. Maura deel nu
in de vreugde van de Heer.
We feliciteren dhr. Vorachen (Hoogstaete Sittard) met zijn 93e verjaardag.
Zondag 7 februari
Ouders en communicanten zijn vanmorgen in de dienst aanwezig voor de voorbereidingsmis voor de
eerste communie. Tegelijk moet de deken meedelen dat in verband met de coronacrisis de
gezamenlijke feestelijke viering van de eerste communie niet door kan gaan, maar verplaatst wordt
naar volgend jaar. Kinderen van verschillende scholen/klassen zouden samen les volgen, hetgeen
duidelijk volkomen ongewenst is volgens de richtlijnen. Individueel kunnen kinderen wel dit jaar hun
eerste communie den, als ze door de ouders zelf worden voorbereid.
Dinsdag 9 februari
Het pastorale team komt vanmorgen even informeel bijeen en bespreekt nog de gevolgen van het
uitstellen van de gezamenlijke viering van de eerste communie en het vormsel en het uitvallen van de
voorbereidingslessen. Kapelaan legt de laatste hand aan de boekjes voor de viering a.s. zondag met
carnaval.

Woensdag 10 februari
Vanmiddag krijgt de kerk weer een goede poetsbeurt door de vaste ploeg vrijwilligers, terwijl gisteren
al de sacristie een schoonmaakbeurt heeft gekregen. Dames, namens alle kerkgangers van harte
bedankt.
Donderdag 11 februari
Mevr. Houben – Tummers uit Thull wordt vandaag 84 jaar waarmee we haar van harte feliciteren.
Vrijdag 12 februari
We kunnen weer iemand feliciteren die toetreedt in de rij van tachtigjarigen: mevr. Backus – Heuts.
Zaterdag 13 februari
In het evangelie komen we mensen tegen, die wel niet met een mondkapje rondliepen, maar toch
‘onrein, onrein’ moesten roepen, als ze bij iemand in de buurt kwamen, zodat iedereen op grote
afstand van hen bleef en zo de kans op besmetting van melaatsheid zo klein mogelijk hield. Jezus
geneest zo iemand en geeft zo de mogelijkheid om weer bij de gemeenschap te horen en weer te
kunnen meedoen. Hoe verlangen wij niet om weer gewoon bij elkaar te kunnen komen. Maar juist om
elkaar van dienst te zijn en elkaar het leven te gunnen, moeten we nog enige tijd afstand houden. We
kunnen net als Jezus ook in deze tijd met al zijn beperkingen toch zorg en aandacht voor elkaar blijven
hebben. Want dat deed hij met mensen die bewust waren buitengesloten, Hij liet ze meetellen want
voor God is niemand afgeschreven.
Zondag 14 februari
Carnavalszondag is een stille carnaval. Toch komen prins Brian en zijn twee adjudanten Jordy en
Romana, de jeugdprins Jelte en Jeugdprinses Jubien en narrin Sien met enig gevolg naar de kerk
vanmorgen. Zij hebben allen een taak in deze viering. Met een beperkt aantal aanwezigen vieren we
toch in het dialect dat we ondanks alles toch dankbaar mogen zijn voor alles wat we voor elkaar
kunnen betekenen. Een ensemble muzikanten uit de fanfare luistert de dienst feestelijk op.
Helaas is de muziek via de livestream niet te horen.
Dinsdag 16 februari
Kapelaan bespreekt in Oirsbeek de uitvaart van Mia Zwart – Louwarts met haar enige zoon, een
buurvrouw en een begeleidster.
Woensdag 17 februari
Op deze Aswoensdag worden in de vier parochies door deken en kapelaan vieringen gehouden.
Het askruis wordt in verband met de coronamaatregelen niet gegeven. In plaats daarvoor ontvangen de
bezoekers een zegen en krijgt iedereen een gebedskaart voor deze Aswoensdag uitgereikt.
De firma Eijsbouts uit Asten voert de jaarlijkse controle van de klokken van de kerk uit.
We ontvangen het bericht dat thuis aan de Stationsstraat Marlou Nijssen na een jarenlange slepende
ziekte is overleden. Ze is 62 jaar geworden.
Donderdag 18 februari
In Oirsbeek gaat kapelaan voor in de uitvaart van Mia Zwart – Louwarts. Daarna volgt aan de
Altaarstraat een gesprek met de ouders van Raf Cuypers, die over een maand het sacrament van het
doopsel zal ontvangen.
In Nobamacare geeft kapelaan de ziekenzalving aan een parochiaan.
Vrijdag 19 februari
Mevr. Linssen – Stevens (Stationsstraat) wordt vandaag 85 jaar waarmee we haar van harte feliciteren.
Zondag 21 februari
De bisschop, Mgr. Harrie Smeets, schrijft bij het begin van de veertigdagentijd:

Noach kreeg de opdracht de ark in te gaan, Jezus werd de woestijn in gedreven en
ook wij hadden afgelopen jaar niet zo heel veel te kiezen. Wij kregen een zondvloed
van maatregelen over ons heen, die ons in een woestijn bracht van gesloten scholen,
winkels en restaurants en soms van gedwongen quarantaine na een positieve test.
We kwamen in een woestijn met veel alléén-zijn. En we zijn er nog niet uit.
Menselijke ontmoeting staat nog steeds op rantsoen en afstand.
Die verlatenheid van de woestijn brengt het menszijn terug naar de essentie.
Ze confronteert ons met onszelf, met onze driften, maar ook met onze vrijheid
om Gods genade te ontvangen. We mogen ervaren dat we meer zijn dan
alleen mensenkinderen die leven vanuit natuurlijke krachten. We zijn ook Gods
kinderen, die Zijn kracht in ons leven mogen ervaren. Menszijn betekent beide zijden
accepteren: niet doen alsof we alleen maar van deze aarde zijn en dus voor elke drift
door de knieën gaan, maar ons ook openen voor wat Gods genade ons geeft
en zo een beetje hemel op aarde brengen.
Maandag 22 februari
Het bestuur van Per Cantare bespreekt online een de mogelijkheid om in groepjes van 3 of vier online
samen met het hele koor en lied op te nemen.
Dinsdag 23 februari
Mevr. Simon – Penris uit De Beemden viert haar 97e verjaardag waarmee we haar van harte
feliciteren. Ook wensen nog een 81-jarige proficiat.
Woensdag 24 februari
We feliciteren mevr. Jetten – Teheux (Moutheuvellaan) die vandaag 87 jaar wordt.
Het kerkbestuur bespreekt allerlei lopende zaken op financieel gebied en onderhoud aan pastorie en
kerk en de federatievorming.
Donderdag 25 februari
In Nobamacare gaat kapelaan voor in de maandelijkse eucharistieviering en hij bezoekt nog een
ernstig zieke bewoner. In de sacristie is de deken druk bezig om de nieuwe geluidsinstallatie te
installeren.
Vrijdag 26 februari
In de Residence aan de Moutheuvellaan bereikt mevr. Rothkrantz – Nijland de mijlpaal van 90 jaar
waarmee we haar van harte feliciteren. Het zangensemble dat met Pasen de dienst zal opluisteren
repeteert vanavond in de kerk. Dat biedt tevens de mogelijkheid op de pas geïnstalleerde nieuwe
geluidsinstallatie te testen ook in combinatie met de livestream.
Zaterdag 27 februari
We wensen dhr. Roelofsen uit Thull van harte proficiat met zijn 84e verjaardag.
Zondag 28 februari
We horen het verhaal van de verheerlijking van Jezus op de berg Tabor. Ook wij kennen hopelijk
momenten waarop je het helemaal ziet zitten, gelukkig bent, alles op zijn plaats valt. Het is goed hier
te zijn. Je wilt het vasthouden. Momenten die je kunnen sterken, want je moet weer verder, van de top
af. Je draagt die momenten bij je, en wanneer het wat minder gaat, wanneer het tegenzit, kun je er
kracht uit putten, kunnen ze je helpen voort te gaan op de weg die je eerst zo duidelijk voor je zag,
maar nu even niet.
Misschien kan ons ook helpen wat Jezus over het lijden zegt: Lijden en opstanding zijn, ook in het
klein, nauw met elkaar verbonden. Ook ons wordt het uitzicht geboden dat het lijden niet het laatste
woord heeft. Door het lijden heen daagt licht. Toch een hoopvolle boodschap ook in deze tijd van
crisis en we uitzien naar wat perspectief en licht aan het einde van de tunnel.

Op het einde van de dienst wenst Ria Jetten van het kerkbestuur kapelaan namens alle aanwezigen
proficiat met zijn verjaardag. In plaats samen te zingen volgt een applaus. Kapelaan spreekt de wens
uit nog lang samen te kunnen optrekken.
Voor alle felicitaties die ik gisteren en vandaag mocht ontvangen: allen van harte bedankt.
Maandag 1 maart
We wensen twee 89-jarigen van harte proficiat: dhr. Bonekamp (Stationsstraat) en mevr. Nijsten –
Daniëls (Dorpsstraat).

Agenda
Zondag 7 maart
In Nobamacare viert mevr. Henssen – Mennens haar 91e verjaardag. Proficiat.
In De Beemden viert mevr. Goossens – Curfs haar 86e verjaardag. Gefeliciteerd.
Woensdag 10 maart
Vergadering kerkbesturen van de federatie i.o.
Zaterdag 13 maart
Mevr. Pijpers – Maasen (Moutheuvellaan) viert haar 83e verjaardag. Proficiat.
Dinsdag 16 maart
In Nobamacare viert mevr. van den Hout – Aertsen haar 84e verjaardag. Proficiat.
Donderdag 18 maart
Dhr. Wilms (Heisterbrug) sluit zich aan bij de tachtigjarigen. Van harte proficiat.
In Thull viert mevr. Hilkens – Zandbelt haar 81e verjaardag. Gefeliciteerd.
In Nagelbeek bereikt dhr. Otermans de leeftijd van 88 jaar. Van harte proficiat.
Vrijdag 19 maart
Aan de Heisterbrug viert mevr. Smitter haar 81e verjaardag. Proficiat.
Zaterdag 20 maart
Mevr. Haselier – Gerards (Hegge) wordt 82 jaar. Proficiat.
Zondag 21 maart
In Nagelbeek viert mevr. Otermans – Linders haar 85e verjaardag. Onze gelukwensen.
Dinsdag 23 maart
Mevr. Houtvast (Dorpsstraat) bereikt de leeftijd van 88 jaar. Proficiat.
In De Beemden viert dhr. Knarren zijn 83e verjaardag. Gefeliciteerd.
Vrijdag 26 maart
Aan de Sachariasstraat viert dhr. Zautsen zijn 85e verjaardag. Gefeliciteerd
Mevr. Bonne – de Boer (Nagelbeek) wordt 83 jaar. Gefeliciteerd.
In De Beemden viert mevr. Zautsen – Houtvast haar 83e verjaardag. Proficiat.
Dinsdag 30 maart
Aan de Dorpsstraat viert dhr. van Eck zijn 82e verjaardag. Gefeliciteerd.
Woensdag 31 maart
Dhr. Vroemen uit de Groenenborgstraat treedt toe in de rij van tachtigjarigen. Proficiat.
Kerk poetsen
Donderdag 1 april
Vanaf 8.30 uur wordt de communie thuis gebracht op de vaste adressen
In Hegge sluit dhr. J. Ubachs zich aan in de rij van tachtigjarigen.
Vrijdag 2 april
Aan de Vonderstraat viert dhr. Penders zijn 83e verjaardag Proficiat.
Parochieblad
Ons volgende parochieblad, dat op woensdag 31 maart verschijnt, is voor drie weken bestemd van
zaterdag 3 – zondag 25 april 2021. Mededelingen die u in dit parochieblad vermeld wilt hebben,
dienen uiterlijk maandag 29 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?
Palmtakken
Wie heeft er nog palmtakken ter beschikking voor de palmwijding op Palmzondag 28
maart? Graag een berichtje naar koster Jo v.d. Bosch tel 046 4433631 of kapelaan 046
4431796.

GOEDE WEEK uitgebeeld in Playmobil
Nu de voorbereidingen rondom de E.H. Communie zijn verschoven naar 2022, willen we toch
op bepaalde momenten van het kerkelijk jaar contact blijven houden met onze
communicantjes.
In de Goede Week wil onze catechiste de communicantjes van de vier parochies apart
uitnodigen om juist in deze week naar de sfeervolle verhalen (uit het leven van Jezus) te
komen luisteren…én te aanschouwen.
De verhalen van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen
zullen met Playmobil worden uitgebeeld en zo ‘tot leven’ komen, waardoor het voor de
kinderen een genot is om naar te kijken en te luisteren.
Dit alles zal plaatsvinden op maandagmiddag 29 en dinsdagmiddag 30 maart a.s. in de kerk
van Schinnen.
De communie-ouders worden, door de catechiste, per mail hiervan op de hoogte gebracht.
Huispaaskaarsen
Tot en met zondag 7 maart bestaat nog de mogelijkheid om een huispaaskaars te bestellen
à € 15,-- Grootte 20 cm. Formulieren dienen ingeleverd te worden bij Ria Jetten, Stationsstraat 35 of
bij deken of kapelaan. Alle bestelde kaarsen worden gezegend in de Paaswake en kunnen dan
afgehaald worden na de dienst op Paaszaterdag, Paaszondag en Paasmaandag.
BIJZONDERE ACTIE: PALMPASENSTOK: LICHT IN ONS HART, LICHT VOOR ELKAAR
Op palmzondag (zondag 28 maart) nodigen we alle kinderen uit om zich na afloop van de zondagsmis,
in Schinnen, Oirsbeek, Puth en Doenrade, buiten rondom de kerk te verzamelen. Met hun
zelfgemaakte palmpasenstok. Kinderen en ouders mogen uiteraard ook eerder komen om de heilige
Mis bij te wonen. (Zoals bekend hanteren wij al bijna een jaar het aanmeldsysteem voor kerkdiensten).
Na afloop van de H. Mis komt de priester buiten bij de kerk de stokken zegenen. Vervolgens vragen
we aan ieder kind om de stok te brengen naar diegene die in deze dagen wat extra aandacht kan
gebruiken. Naar iemand die bijvoorbeeld ziek is, of bang is en niet meer zo goed naar buiten durft te
gaan, of naar degene die het moeilijk heeft in deze Corona-tijd.
Op weg naar Pasen gaan we vieren hoe Jezus zijn kruis gedragen heeft om ons te verlossen. Hij heeft
nieuw licht doen schijnen in onze duisternis. Wie Hem wil volgen, is uitgenodigd om zelf een lichtje te
zijn voor de ander. Christenen leven met het Licht van Christus in hun hart en hebben een belangrijke
opdracht: om licht te zijn voor elkaar! De paaskaars is daarvan het mooie symbool! In de paasnacht
zingen we “Lumen Christi”, “Licht van Christus”.
Om juist in deze bijzondere tijd tóch te zoeken naar wat wél kan, organiseren we deze palmpasenstokactie. Doe je mee? Maak een mooie palmpasenstok, neem hem mee naar de kerk op Palmzondag, laat
de stok zegenen en geef zo het licht door aan elkaar!
Op weg naar Pasen mogen wij zo een lichtje zijn voor elkaar! Samen kunnen we de wereld misschien
zo een heel klein beetje mooier maken.

Het pastorale team.

Betekenis Palmpasenstok
De Palmpasenstok is rijk aan symboliek! Er hangt niet zo maar wat aan deze
‘bijzondere stok’; het verwijst allemaal naar de verhalen van Jezus die in de
Goede Week gelezen worden.
Voor diegene die niet meer precies weten hoe de stok eruit ziet, komt hier even
een ‘opfrissertje’:
• kruis: verwijst naar het kruis waaraan Jezus is gestorven.
• wit crêpepapier: wit verwijst naar de Verrijzenis van Jezus.
• geel crêpepapier: geel verwijst naar Pasen en nieuw leven.
• propjes rood papier: zitten op de plaatsen van de kruiswonden van
Jezus.
• groene takken/palmtakjes: hiermee zwaaiden de mensen toen Jezus
Jeruzalem binnenkwam. Vroeger eerden de mensen de winnaars van een
wedstrijd met een lauwerkrans van laurierbladeren. Ze noemden die
krans een erepalm. Het palmtakje is ook een erepalm. Het herinnert ons
aan Jezus, die de dood heeft overwonnen.
• broodhaantje: haan kraait al heel vroeg; kondigt de nieuwe dag aan én hij kraaide toen Petrus
drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende.
• twee sinaasappels of mandarijntjes: deze verwijzen naar de sponzen met water en azijn,
waarvan Jezus nog heeft gedronken toen Hij aan het kruis hing.
• twaalf ongepelde pinda’s: deze verwijzen naar de twaalf apostelen.
• dertig rozijnen: deze verwijzen naar de dertig zilverlingen (geldstukken) die Judas kreeg om
Jezus te verraden.
• eieren: uit een ei komt nieuw leven. Met Pasen vieren we ook dat er nieuw leven is na de
dood.
• cirkel van ijzerdraad: de doornenkroon van Jezus
• paars doekje: teken voor de Goede Week
• wit doekje: teken voor Pasen
• overige versiering: het is feest in Jeruzalem en bij een feest hoort versiering.
Succes met het maken van de Palmpasenstok!

JIS nieuws
Mûk en KEET!
Heb je ook weer zin in Mûk en KEET?
Goed nieuws! We zijn weer gestart, natuurlijk binnen de Corona richtlijnen.
We zien je graag weer deelnemen aan onze activiteiten.
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.
05-03: Dansen en Pub quiz: een leuke workshop dansen of een gezellige quiz
12-03: Vuurkorven en snacks: gezellig buiten zijn met zelfgemaakte snacks
19-03: Doe eens gek: allerlei rare spelletjes en records
26-03: Lentekriebels: knutselen
Computercursussen en inloopspreekuur
De computercursussen zijn voorlopig afgelast. Wij kunnen u wel helpen met uw computervragen. U
kunt uw vragen stellen via computerles@hetjis.nl.

Verder afgelast:
De activiteiten van de Hoeskamer.
De winterwandeling (Canisius Strooptocht).
Kijk ook op onze Facebook voor het actuele nieuws.
JIS Burgemeester Pijlsstraat 1E Schinnen
http://www.hetjis.nl
info@hetjis.nl

