PAROCHIEBLAD ST. DIONYSIUS SCHINNEN
Federatiesecretariaat: : Ma-Woe-Vrij 10.00-12.00 uur
telefoon: 046-8886438
pastorieschinnen@ziggo.nl
Deken J. Honings Tel. 4431292
Email: dekenhonings@gmail.com
Kapelaan B. Gorissen Tel. 4431796
Email: bengorissen@home.nl
Spreekuur van 13-14 u. en19-20 u.
Parochiekantoor dinsdag
van 10.00 - 12.00 uur Tel.046-8886438
Email: pastorieschinnen@ziggo.nl
Website: www.parochieschinnen.nl
parochiedionysiusschinnen.nl
KvK.-

Kerkdiensten van

nr. 749 17 943

zaterdag 15 mei - zondag 6 juni 2021/6

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.
Pinksteren: het feest van de Geest van God
De Geest van God is een goede Geest.
Hij zet mensen in beweging.
Hij maakt mensen vurig.
Hij zet hen in vuur en vlam.
en wat doen ze dan, die mensen?
Ze maken een nieuwe wereld.
Ze troosten waar verdriet is.
Ze geven waar gebrek is.
Ze luisteren waar nood is.
Ze bevrijden waar slavernij is.
Ze zingen en dansen.

Zaterdag 15 mei
19.00 uur Best. Jaardienst voor Mia Haas - Steijns
Zondag 16 mei Zevende Zondag van Pasen
10.00 uur Best. Hoogmis voor overleden ouders Lenssen – Umek, en Roos, Miet, Wim en Gène
Best. Hoogmis voor Jacques Sijstermans vanwege trouwdag
Donderdag 20 mei
19.00 uur Aan de Mariakapel
H. Mis
Zaterdag 22 mei
19.00 uur Best. Jaardienst voor Hein Driessen
Best. Hoogmis voor Paul Kierkels en Ietje Kierkels - Schmeits

Gest. Jaardienst voor echtelieden Meertens – Porsch en zoon Hub

Zondag 23 mei Hoogfeest van Pinksteren
10.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door een zangensemble
Best. Jaardienst voor Math en Dina Stevens – Nijsten en overleden familieleden
Best. Jaardienst voor Math Otten en overleden familieleden
Best. Hoogmis voor Maria Jacobs – Ubachs
Best. Hoogmis voor Mia en Hub Hermens – Lenders
Best. Hoogmis voor Tom Mooij
Best. Hoogmis voor Wiel Hautvast
Maandag 24 mei Tweede Pinksterdag, Maria, moeder van de kerk
10.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door leden van fanfare St. Caecilia
Hoogmis
Dinsdag 25 mei
9.30 uur H. Mis
Donderdag 27 mei
11.00 uur H. Mis in Nobamacare
19.00 uur Aan de Mariakapel
H. Mis
Zaterdag 29 mei
19.00 uur Hoogmis
Zondag 30 mei H. Drie-eenheid
10.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door Wim Jetten en Anouk Spronk
Best. Zeswekendienst voor Jes Houben
Best. Jaardienst voor ouders Jetten – Houben en overleden familieleden
Best. Hoogmis voor Fons en Annie Driessen – Stevens
Best. Hoogmis uit dankbaarheid bij gelegenheid van 65-jarig huwelijk van Ben Ritzen en Lies Kruts
en voor overleden familieleden
Dinsdag 1 juni H. Justinus, martelaar
9.30 uur Gest. H. Mis voor overleden en levende leden van de familie van den Elsen - Langens
Donderdag 3 juni HH. Carolus Lwanga en gezellen, marelaren
19.00 uur Aan de Mariakapel
H. Mis
Vrijdag 4 juni Eerste Vrijdag van de maand
9.30 uur Gest. H. Mis ter ere van het H. Hart
Zaterdag 5 juni H. Bonifatius, bisschop en gezellen, martelaren
19.00 uur Hoogmis
Zondag 6 juni Sacramentsdag
10.00 uur Best. gezamenlijke Jaardienst voor Nic. Dieteren en Bertha Dieteren – Bours tevens voor zonen
Harry en Jos
Gest. Hoogmis voor Leo en Wies Meens – Schils en voor hun overleden familieleden
Gest. Hoogmis voor André Dresens, tevens voor echtelieden Meens – Cranssen

De diensten van de zondag zijn te volgen via het Youtubekanaal “Parochiefederatie Schinnen”

MISDIENAARSLIJST
Zaterdag 15 mei
19.00 uur Jubien Vanderheijden
Zondag 16 mei
10.00 uur Thea Linssen
Zaterdag 22 mei
19.00 uur Sien Smeets
Zondag 23 mei
10.00 uur Jo Wehrens
Maandag 24 mei
10.00 uur Jubien Vanderheijden
Zaterdag 29 mei
19.00 uur Thea Linssen
Zondag 30 mei
10.00 uur Sien Smeets
Zaterdag 5 juni
19.00 uur Jubien Vanderheijden
Zondag 6 juni
10.00 uur Jo Wehrens

DAGBOEK VAN DE PAROCHIE
Dinsdag 20 april
Enkele dames en een heer zorgen ervoor dat vandaag de trappen naar de Mariakapel helemaal
schoongeveegd worden en dat de Mariakapel zelf van binnen helemaal gepoetst wordt. Een heel
karwei waarvoor onze hartelijke dank.
Kapelaan bespreekt met de familie de uitvaart van Piet Goessens.
Woensdag 21 april
In Oirsbeek overlegt kapelaan met haar zoon en echtgenote over de uitvaart van Gerda Drummen –
Cortlever, een oud parochiane die op 83-jarige leeftijd is overleden.
Vanmiddag nemen we afscheid van Regien van Herten – van der Weide, ook een oud-parochiane die
op 95-jarige leeftijd is overleden. Zij kwam uit een grote familie en was de oudste dochter. Tien jaar
geleden hebben we afscheid van haar echtgenoot Leo genomen, nadat ze 61 jaar samen waren
geweest. Verschillende familieleden hebben een actief aandeel in deze afscheidsdienst. Zo herdenkt
Tineke haar moeder en kleindochter Julien vertelt iets over haar oma namens de kleinkinderen.
Donderdag 22 april
We nemen afscheid van Piet Goessens. Hij is samen met zijn broers een bedrijf begonnen en is later
voor zichzelf begonnen. Hij was een harde werker, eigenwijs en ondeugend. Hij trouwde met Ellie
Kierkels en zij kregen twee zonen. Zij knapten het Fabritiushuis in Wolfhagen op, waar het bedrijf
gevestigd werd. Hij kreeg te maken met een burnout en twee hartinfarcten. Na het overlijden van Ellie
had hij het moeilijk, maar vond weer levensvreugde, toen hij Anny leerde kennen. Hij wist zich
omringd door vijf kleindochters met wie hij samen met Anny vele mooie momenten beleefde. Hij
bleef op het bedrijfskantoor komen tot het niet meer ging. Moge hij nu rusten in vrede. ’s Middags
zegent kapelaan een woning in.
Vrijdag 23 april
Het coronabelteam zit weer op hun post zoals elke vrijdagmorgen om de bezoekers van de
weekenddiensten te noteren. We feliciteren mevr. Brouns – Severins van de Mgr. Savelbergstraat die
gisteren de groep van tachtigjarigen is komen versterken. Verder wensen we mevr. Goessens –
Cortlever (Veeweg) proficiat met haar 86e verjaardag.

Zaterdag 24 april
We wensen mevr. Vaessen – Teheux (Wolfhagen) van harte proficiat, die deze week 93 jaar is
geworden, verder nog een 86-jarige en dhr. Smeets van de Parallelstraat die vandaag 89 jaar is
geworden. Aan de Europastraat wensen we dhr. H. Schoonbrood van harte proficiat nu hij eergisteren
82 jaar is geworden.
In Doenrade gaat kapelaan voor in de uitvaart voor Gerda Drummen – Cortlever die in 1937 in
Nagelbeek in Schinnen werd geboren. Zij stierf een jaar naar haar echtgenoot Jan Drummen.
Maandag 26 april
We feliciteren mevr. Notten – Stevens (Elvira Amstenrade) die gisteren 91 jaar is geworden en we
wensen nog een 87-jarige proficiat. Leden van de schutterij St. Sebastinaus maken de paden naar de
Mariakapel schoon. ’s Avonds komt het kerkbestuur nog bijeen vooral om over de financiën te
spreken.
Dinsdag 27 april
Voor de tweede keer wordt de koningsdag sober gevierd in verband met de coronamaatregelen.
Op het Kerkplein vieren bewoners en enige belangstellenden na het hijsen van de vlag met muziek en
zang en een drankje deze dag. Vandaag wordt mevr. Hermans aan de Heisterbrug 82 jaar, waarmee we
haar van harte feliciteren.
Woensdag 28 april
Nadat het maanden lang niet mogelijk is, kunnen we vanmiddag weer een eucharistieviering houden in
de Beemden die in het teken staat van de goede Herder. Het is goed om elkaar weer eens te ontmoeten.
Donderdag 29 april
In Nobamacare gaat kapelaan vanmorgen voor in de maandelijkse eucharistieviering, vieringen die
wel de afgelopen maanden doorgang konden vinden. We feliciteren mevr. Damoiseaux -Vanderheijden
(Nagelbeek) met haar 86e verjaardag en aan de Parallelstraat mevr. Smeets – Timmermans die
overmorgen 85 jaar wordt.
Vrijdag 30 april
Het pastorale team vergadert vanmiddag op de pastorie.
Zaterdag 1 mei
Verbondenheid is het thema van de liturgie van vandaag. Verbondenheid met de Heer en door Hem
met elkaar. Zoals een rank alleen vrucht kan dragen als ze verbonden blijft met de wijnstok, zo kan
een leerling slechts vruchten voortbrengen als hij verbonden blijft met Jezus.
Dat beeld van de wijnstok en de ranken is van toepassing op onze verhouding als gelovigen tot God.
We bloeien op en brengen rijke vruchten voort als we inderdaad leven in het besef dat we ons leven
van God gekregen hebben en niet zonder de gever van het leven kunnen.
Zondag 2 mei
Leden van fanfare St. Caecilia zorgen voor een mooie opluistering van de eerste dienst in de
meimaand. Vanwege de kilte en de maatregelen rond de coronacrisis wordt de dienst in de kerk
gehouden. We bidden tot de moeder van de Heer, Maria, die een ongewisse toekomst tegemoet ging en
ondanks onzekerheden en tegenslagen toch bleef vertrouwen op God. Zij kan voor ons een voorbeeld
zijn voor ons die ook met veel onzekerheden leven.
Maandag 3 mei
We wensen mevr. Damoiseaux – Bouwens (Breinder) proficiat nu ze de leeftijd van 88 jaar heeft
bereikt. ’s Avonds vergadert het kerkbestuur in de kerk en worden o.a. de jaarstukken goedgekeurd
met de complimenten aan onze penningmeester Wim Diederen.

Dinsdag 4 mei
We wensen dhr. Meijers van de Groenenborgstraat van harte proficiat, die zich onlangs ook heeft
aangesloten bij de tachtigjarigen.
Donderdag 6 mei
16 Personen in Schinnen en Puth ontvangen vanmorgen de communie thuis.
Vrijdag 7 mei
We feliciteren dhr. Lunesu met zijn 82e verjaardag. Hij is onlangs vanuit Hoensbroek met zijn
echtgenote aan de Moutheuvellaan komen wonen.
Zaterdag 8 mei
We horen hoe Petrus met alle egards behandeld wordt en dat staat hem tegen. ‘Sta op, ik ben ook maar
een mens’, zegt hij tegen Cornelius, een bekeerde Romeinse honderdman. Hiermee geeft Petrus twee
dingen aan: ten eerste komt niet hem, maar God alle lof toe. En ten tweede zijn voor God alle mensen
gelijk en heeft Hij hen zonder onderscheid lief. Vandaag worden we opgeroepen om elkaar lief te
hebben zoals God ons liefheeft.
Maandag 9 mei
We feliciteren aan de Dorpsstaat mevr. Pörteners – Steijns met haar 92e verjaardag.

Agenda
Zaterdag 15 mei
In de Hof van Hoen treedt mevr. Lardenoije – van Ham toe in de rij van tachtigjarigen. Gefeliciteerd.
Dinsdag 18 mei
Dhr. Nijsten van de Stationsstraat viert zijn 82e verjaardag. Proficiat.
Vrijdag 21 mei
In De Beemden bereikt mevr. Bovens – Janssen de leeftijd van 94 jaar. Van harte proficiat.
Zaterdag 22 mei
In De Beemden viert mevr. Passage – Steenstra haar 81e verjaardag. Gefeliciteerd.
In Hoogstaete in Sittard bereikt mevr. Vorachen – Knarren de mijlpaal van 90 jaar. Gefeliciteerd.
Maandag 24 mei
In Hegge viert dhr. Schoonbrood zijn 83e verjaardag. Proficiat.
Donderdag 27 mei
Mevr. van den Heuvel – Bijlsma (Scalaplein) wordt 86 jaar. Gefeliciteerd.
Donderdag 3 juni
Vanaf 8.30 uur wordt de communie op de vaste adressen thuis gebracht.
Zaterdag 5 juni
Aan het Scalaplein viert mevr. Penders – Boijens haar 83e verjaardag. Proficiat.
Parochieblad
Ons volgende parochieblad, dat op woensdag 2 juni verschijnt, is voor drie weken bestemd van
zaterdag 5 – zondag 27 juni 2021. Mededelingen die u in dit parochieblad vermeld wilt hebben, dienen
uiterlijk maandag 31 mei 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?
Week van de Nederlandse Missionarissen
Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missionair werkers zich iedere dag in
voor hun kwetsbare medemens. Eén keer per jaar zetten wij hen zélf in het middelpunt.
Dat doen we tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Van
15 t/m 23 mei voert WNM campagne voor het welzijn van deze bevlogen en bezielde
mannen en vrouwen, zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de ander. Uw steun is
daarbij onmisbaar! Al vragen missionarissen zelf weinig, een steuntje in de rug kunnen zij heel goed
gebruiken.
De WNM steunt missionarissen en missionair werkers in hun persoonlijke welzijn. We bieden
financiële steun, zodat zij hun werk zorgeloos kunnen doen. Denk aan verzekeringen, bijzondere
ziektekosten en de premie voor de AOW. Ook kunnen zij vakantiegeld ontvangen, zodat zij kunnen
genieten van een verlof in Nederland zonder dat zij familie of vrienden om hulp hoeven te vragen.
Daarnaast heeft de WNM een klein, laagdrempelig fonds waar missionarissen een beroep op kunnen
doen voor noodgevallen. Bijvoorbeeld als hun computer is gestolen en geld voor vervanging
ontbreekt. Zo zijn we het steuntje in de rug van onze missionarissen.
Collecte op 22 en 23 mei is bestemd voor de Nederlandse Missionarissen.
U kunt ook een bijdrage overmaken via rekeningnummer NL30 RABO 017121111 t.n.v. Week
Nederlandse Missionaris.
HH. Missen op zaterdag
Nu de H. Mis op zaterdagavond niet zo druk bezocht wordt en op zondag meer bezoekers mogen
komen, heeft het kerkbestuur besloten om na processiezondag, zondag 20 juni, de zaterdagavond mis
te laten vervallen.
Nieuws van Per Cantare

In een tijd dat er langzaamaan wat meer licht aan de
horizon verschijnt, willen we als koor Per Cantare
graag iets van ons laten horen. We hopen dat er op
termijn weer mogelijkheden komen om ook als koor
de draad weer op te pakken. Iets wat momenteel helaas nog niet mogelijk is, maar wel heel erg gemist
wordt.
We kunnen u wél al verrassen met een prachtige videoclip! Onder leiding van dirigent Marcel van
Montfort en zijn vrouw Ilon hebben we, volledig coronaproof, de clip in de kerk mogen opnemen.
We hopen dat u bij deze bijzondere uitvoering van “Hald mich ens vas” met een warm hart zult
denken aan ons mooie koor.
We willen u dan ook de gelegenheid geven om uw waardering voor ons koor op een andere manier te
laten blijken dan een applaus. Omdat ook de jaarlijkse donateursactie wederom niet kan doorgaan kunt
u uw vrijwillige donatie aanbieden door een zelf gekozen bedrag over te maken op rekeningnummer
NL 51 RBRB 0979282888 t.n.v. Koor Per Cantare Schinnen.
Benieuwd naar de muziekclip? Kijk dan snel op onze website www.percantare.nl of onze
facebookpagina.
Hartelijk dank voor uw financiële steun en we hopen iedereen weer snel te mogen ontmoeten in een
viering of concert.
Koor Per Cantare

JIS nieuws
Mûk en KEET!
We zijn weer bezig, natuurlijk binnen de Corona richtlijnen.
We zien je graag deelnemen aan onze activiteiten.
Vrijdagavond van 18:30 uur tot 20:00 uur. Voor kinderen van 6-13 jaar.
Entree € 2,00.
14-05: Moederdag knutsels en spellen.
21-05: Ik houd van Beekdaelen, bekend van tv maar dan over Beekdaelen.
28-05: Mamma Mia Pizzeria, zelf een lekkere pizza maken.
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.
Kijk ook op onze Facebook voor het actuele nieuws.
JIS Burgemeester Pijlsstraat 1E Schinnen
http://www.hetjis.nl
info@hetjis.nl

