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Kerkdiensten van zondag 27 februari – zondag 27 maart 2022/3
WOORD VAN DE DEKEN
Vasten doet toch niemand meer, hoorde ik laatst iemand zeggen. Dat kan kloppen. Net zoals in God geloven of
op zondag een rustdag houden. Maar als je niet vast, wat vier je dan met carnaval? Leg me dat eens uit!
Als Limburger ben ik met carnaval opgegroeid, mijn vader moest er niet zo veel van hebben, mijn moeder des te
meer. Een goede kennis sprak mij ooit aan en had over carnaval een negatief vooroordeel: “Dat is toch alleen
maar een zuipfeest bij jullie en het doen van alles wat God verboden heeft”. Ik schrok daar toch wel van. Dat
beeld had carnaval voor mij totaal niet. Maar ik snap het wel.
Vasten is zaken aan de kant schuiven, offers brengen, ook als dat lastig is, ja dat vraagt ruggengraat. Er ontstaat
ruimte voor God in je leven.
Vasten kan concreet zijn: ik geef minder geld uit aan genotsmiddelen of luxe en geef datzelfde vervolgens aan
een goed doel. Of naar die mensen in de buurt toestappen waarmee ik in onmin leef en een poging ondernemen
tot verzoening. Zorgen voor een zieke partner en samen het leed dragen, als mensen zo het leven delen, is dat op
zichzelf toch al vasten? Vasten kan ook zijn dat je niet wegloopt voor de moeilijkheden en met beide voeten in
de modder gaat staan, handen uit de mouwen en aanpakken. Vasten, het is eigenlijk gewoon Christelijk leven!
Vasten kan ons maken tot rijkere mensen. Dat wens ik iedereen van harte toe!
Deken Jack Honings.
Zondag 27 februari Achtste Zondag door het jaar
10.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door fanfare St. Caecilia
Dienst met medewerking van carnavalsvereniging De Schinöster en de Jeugdcarnaval
Best. Hoogmis voor levende en overleden leden van carnavalsvereniging de Schinöster en overleden
oud-prinsen en oud-medewerkers
Best. Hoogmis voor alle levende en overleden medewerkers van de Jeugdcarnaval en voor overleden
jeugdprins Alexander
Best. Hoogmis voor Sjo Louis voor verjaardag
Best. Hoogmis voor Frans Ritzen voor verjaardag tevens voor zoon Luc
Best. Hoogmis voor Désirée Esser – Dieteren voor haar verjaardag tevens voor haar vader Frits
en overige familieleden
Best. Hoogmis voor Jo Zweiphenning en dochter Miriam

Best. Hoogmis voor Toine Goessens
Gest. Jaardienst voor echtelieden Vogels - Dortu
Gest. Jaardienst voor Guus Ruijters
Gest. Jaardienst voor Harie en Henriëtte Henssen – Konings tevens voor dochter Tiny
Dinsdag 1 maart
9.30 uur H. Mis
Woensdag 2 maart Aswoensdag
15.00 uur In De Beemden
Best. H. Mis voor Sonja Weusten - Bex, voor alle overleden familieleden, vrienden en bekenden en
voor overleden bewoners van De Beemden
19.00 uur Tijdens deze dienst wordt het askruisje uitgedeeld
H. Mis
Vrijdag 4 maart Eerste Vrijdag van de maand
9.30 uur Gest. H. Mis ter ere van het H. Hart
Zondag 6 maart Eerste Zondag van de veertigdagentijd
10.00 uur Best. Tweede Jaardienst voor Jo Crousen
Best. Hoogmis voor Dien van den Elsen en voor Els van den Elsen – Pijls voor beider verjaardagen
Gest. Jaardienst voor Truus Houben - Nijsten
13.00 uur Doop van Emily Roelandschap
Dinsdag 8 maart
9.30 uur H. Mis
Zondag 13 maart Tweede zondag van de veertigdagentijd
10.00 uur Best. Jaardienst voor Piet Knarren en echtelieden Frits en Tiny Knarren - Bours
Best. Hoogmis voor Joos Dieteren (Buurt Nagelbeek)
Best. Hoogmis voor Sjaak Bakker tevens voor echtgenote Jaan Bakker -Stevens (Buurt)
Best. Hoogmis voor ouders Custers – Habets en zonen Sjef en Will
Dinsdag 15 maart
9.30 uur H. Mis
Zondag 20 maart Derde zondag van de veertigdagentijd
10.00 uur Best. Zeswekendienst voor Jo Custers
Best. Jaardienst voor Mien en Harie Simon - Verheijen
Dinsdag 22 maart
9.30 uur H. Mis
Zondag 27 maart Vierde zondag van de veertigdagentijd
10.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola
Best Zeswekendienst voor Clara Spronk – Thiessen
Best. Jaardienst voor Leo Daniëls en overleden familieleden
Best. Hoogmis voor Teun Peters en Jeanny Peters – Stevens
De diensten van de zondag zijn te volgen via het Youtubekanaal “Parochiefederatie Schinnen”

MISDIENAARSLIJST
Zondag 27 februari
10.00 uur Jo Wehrens

Woensdag 2 maart
19.00 uur Thea Linssen
Zondag 6 maart
10.00 uur Jubien Vanderheijden
Zondag 13 maart
10.00 uur Sien Smeets
Zondag 20 maart
10.00 uur Thea Linssen
Zondag 27 maart
10.00 uur Jubien Vanderheijden

DAGBOEK VAN DE PAROCHIE
Dinsdag 25 januari
We wensen in Wolfhagen dhr. Kees proficiat met zijn 81e verjaardag.
Donderdag 27 januari
Nadat gisteren in De Beemden de maandelijkse eucharistieviering plaatsvond, komen de bewoners van
Nobamacare vanmorgen bijeen voor de H. Mis. In de Zilverlinde in Geleen wensen we mevr.
Meijboom – Driessen van harte proficiat nu zij gisteren de mijlpaal van honderd jaar heeft bereikt.
Zaterdag 29 januari
Nadat we gisteren mevr. Heil aan de Groenenborgstraat hebben gefeliciteerd met haar 89e verjaardag,
wensen we vandaag mevr. Maes – Regtop aan de Kennedylaan proficiat met haar 81e verjaardag,
mevr. Peters – van den Hoff aan de Moutheuvellaan met haar 84e verjaardag en mevr. Habets – van
der Heijden in Hegge ook met haar 84e verjaardag.
Zondag 30 januari
Vorig jaar zijn tien kinderen in onze kerk gedoopt. Vandaag komen zeven van hen met hun ouders
weer naar de kerk voor een aangepaste viering met als thema: Het is een bijzonder kind.
Op het einde van de viering komen de ouders het doopduifje, dat ze bij het doopsel van hun zoon of
dochter in de doopboom hebben gehangen, ophalen. The Four Voices zorgen voor een feestelijke
muzikale opluistering.
Maandag 31 januari
Aan de Moutheuvellaan wensen we dhr. van Weenen proficiat met zijn 89e verjaardag.
Voor de lectoren in de diensten in de kerk maakt kapelaan een rooster voor het komende half jaar. We
nemen afscheid van Katrien Brouwers die over enkele maanden gaat verhuizen en begroeten Milou
Wehrens die de gelederen komt versterken.
Donderdag 3 februari
17 Personen in Puth en Schinnen ontvangen vandaag de communie thuis. Kapelaan bezoekt dhr. Jo
Custers in Nobamacare in Meerssen en geeft hem ook de ziekenzalving.
Vrijdag 4 februari
Vanmorgen is dhr. Jo Custers op 87-jarige leeftijd overleden. Hij woonde tot voor kort in Thull.
Zaterdag 5 februari
Het bestuur van de Jeugdcarnaval bespreekt vanmorgen wat nog wel kan met carnaval. De gedachten
gaan uit een springmiddag te organiseren.
Met de kinderen van Jo Custers bespreken we diens uitvaart.
Zondag 6 februari

Op het einde van de mis ontvangt onze penningmeester, Wim Diederen uit Thull de kerkelijke
onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Hij is niet alleen meer dan twintig jaar penningmeester
geweest van het kerkbestuur, maar nu ook penningmeester van de vier parochies van de federatie,
verder is hij penningmeester geweest van de fanfare St. Caecilia, en nog enkele instanties, alle
financiële perikelen afgehandeld met de restauratie van de kerkmuur, en chauffeur vrijwilliger op de
wensbus. Wim nogmaals proficiat.
Maandag 7 februari
We ontvangen het bericht dat in het ziekenhuis in Maastricht is overleden oud-parochiane Clara
Spronk – Thiessen. Zij was 80 jaar en woonde nu in Amstenrade, voorheen aan de Altaarstraat.
Woensdag 9 februari
Vanavond vindt weer een Taizé-avond plaats in onze kerk met een ruim aantal deelnemers.
Het bestuur van Per Cantare bereidt de jaarvergadering van het koor voor, al zijn er over het afgelopen
jaar weinig activiteiten te melden.
Donderdag 10 februari
In Nobamacare wensen we alvast mevr. Stienstra – Schutgens proficiat die morgen 91 jaar wordt. In
Hoogstaete in Sittard feliciteren we dhr. Vorachen die deze week 94 jaar is geworden.
Vrijdag 11 februari
We nemen afscheid van Jo Custers, geboren in Sittard waar hij de boerderij van zijn overnam, maar
waar het moeilijk werken was onder de rook van DSM. Toen hij daar uitgekocht werd kon hij het
boerenbedrijf voortzetten in Zuid-Holland in Goeree Overflakkee. Daar heeft hij samen met zijn
echtgenote Corrie 20 jaar een mooie tijd beleefd en kregen zij drie kinderen. Toen hij daar de boerderij
verkocht had kwam hij naar Thull waar ze nog eens bijna dertig jaar hebben genoten van de natuur en
goede vrienden vonden. Helaas verhuisden zij vorig jaar wegens gezondheidsproblemen naar
Nobamacare in Meerssen. De kinderen en een zus van hem gedenken hun vader en broer met
hartelijke woorden. Moge Jo rusten in vrede.
In Thull feliciteren we mevr. Houben – Tummers met haar 85e verjaardag.
Per Cantare houdt vanavond in de kerk de jaarvergadering. Enkele leden nemen online deel.
Het bestuur gaat in de huidige samenstelling verder. Vanaf volgende week vrijdag worden repetities
weer hervat.
Zaterdag 12 februari
Vanmorgen vindt het afscheid plaats van Clara Spronk – Thiessen.
We wensen in De Beemden mevr. Backus – Heuts proficiat met haar 81e verjaardag.
Zondag 13 februari
Nadine Maes zorgt voor een fraaie opluistering in de dienst vanmorgen, waarin diaken Herman
Janssen de preek verzorgt.
Maandag 14 februari
We ontvangen het bericht dat pastoor Louis Cordewener is overleden. Hij is van 2001 - 2012 pastoor
geweest van Oirsbeek en van Doenrade. Hij is 79 jaar geworden. Moge hij rusten in vrede. Hij zal
begraven worden op het kerkhof in Oirsbeek.
Dinsdag 15 februari
In Puth ontvangt een ernstige zieke parochiane de ziekenzalving. Het bestuur van Per Cantare
vergadert direct nadat de versoepelingen van de coronamaatregelen bekend zijn geworden en besluit
om de springmiddag die voor carnavalsmaandag buiten op het schoolplein was geprogammeerd nu
binnen te houden in de Noeber Beemden. Zie ook elders in dit blad.

Donderdag 17 februari
Kapelaan werkt aan de kerkelijke viering met carnaval die in het dialect gehouden zal worden en aan
het parochieblad.
Vrijdag 18 februari
Vanwege de storm wordt de repetitie van Per Cantare afgeblazen. Het zou de eerste keer zijn na lange
tijd.
Zaterdag 19 februari
Velen nemen in de Fatimakerk in Brunssum afscheid van pastoor Louis Cordewener. Hij stond midden
in het leven en was in diverse parochies actief en geliefd. Enkele klasgenoten gedenken hem. Zijn
laatste rustplaats vindt hij in Oirsbeek, de plek waar hij het laatste pastoor is geweest.
Zondag 20 februari
Het pastoraal team en een lid van het kerkbestuur feliciteert in Oirsbeek vanmiddag de jeugdprins en
de jeugdprinses Niels en Anne van de carnavalsvereniging de Sjepene.
Maandag 21 februari
Aan de Stationsstraat wensen we mevr. Linssen—Stevens proficiat met haar 86e verjaardag van
eergisteren. Met de familie van Angel Bus overlegt kapelaan over haar uitvaart a.s. vrijdag.

Agenda
Dinsdag 1 maart
In De Beemden bereikt mevr. Nijsten – Daniëls de mijlpaal van 90 jaar. Van harte proficiat.
Aan de Stationsstraat sluit dhr. Bonekamp zich ook aan in de rij 90-jarigen. Onze gelukwensen.
Woensdag 2 maart
Dhr. Jacobs (Hegge) viert zijn 82e verjaardag. Proficiat.
Donderdag 3 maart
Vanaf 8.30 uur wordt de communie gebracht op de vaste adressen
Vrijdag 4 maart
In De Beemden viert mevr. Palmen – Bouwens haar 91e verjaardag. Gefeliciteerd.
Zaterdag 5 maart
Aan de Dorpsstraat viert mevr. Limpens – Dohmen haar 85e verjaardag. Proficiat.
Ook aan de Dorpsstraat treedt dhr. Stevens toe in de lange rij van tachtigjarigen. Van harte proficiat.
Zondag 6 maart
In Bronnenhof in Brunssum wordt mevr. Smeets – Versteeg 92 jaar. Gefeliciteerd.
Maandag 7 maart
Mevr. Goossens – Curfs (De Beemden) viert haar 87e verjaardag. Proficiat.
Maandag 14 maart
Bijeenkomst Parochie-comité
Woensdag 16 maart
In Nobamacare viert mevr. van den Hout – Aertsen haar 85e verjaardag. Profciat
Vrijdag 18 maart
Dhr. Wilms (Heisterbrug) wordt 81 jaar. Gefeliciteerd.
In Thull viert mevr. Hilkens – Zandbelt haar 81e verjaardag. Van harte proficiat.
In Nagelbeek viert dhr. Otermans zijn 89e verjaardag. Proficiat.
Zondag 20 maart
In Hegge viert mevr. Haselier – Gerards haar 83e verjaardag. Gefeliciteerd.
Maandag 21 maart
In Nagelbeek viert mevr. Otermans – Linders haar 86e verjaardag. Proficiat.
Woensdag 23 maart
Aan de Dorpsstraat viert mevr. Houtvast haar 89e verjaardag. Gefeliciteerd.

In De Beemden viert dhr. Knarren zijn 84e verjaardag. Proficiat.
Zaterdag 26 maart
Dhr. Zautsen (Sachariasstraat) viert zijn 86e verjaardag. Gefeliciteerd.
Mevr. Bonne – de Boer (Nagelbeek) viert haar 84e verjaardag. Proficiat.
In Nobamacare viert mevr. Mook – Pranger haar 87e verjaardag. Proficiat.
In De Beemden wordt mevr. Zautsen – Hautvast 84 jaar. Gefeliciteerd.
Parochieblad:
Ons volgende parochieblad, dat op woensdag 30 maart verschijnt, is bestemd voor vijf weken van
zondag 3 april – zondag 1 mei 2022. Mededelingen die u in dit parochieblad vermeld wilt hebben,
dienen uiterlijk maandag 28 maart opgegeven te worden. Het liefst 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?

Huispaaskaarsenactie
Elk jaar wordt met de Paaswake een nieuwe Paaskaars ontstoken. Ze
is het symbool van de verrezen Heer. Ook bij u thuis kunt u een
paaskaars voor thuis laten branden bijvoorbeeld als troost, om aan
iemand te denken, bij een speciale gelegenheid, voor een zieke.
Deze huispaaskaarsen worden tijdens de Paaswake op 16 april
gezegend. U kunt zo’n kaars nog bestellen tot 15 maart. Er zijn drie
formaten verkrijgbaar. U kunt de voorbeelden in kleur zien in de
kerk, op de flyer die u hebt ontvangen of op de site van de parochie:
parochieschinnen.nl. Daar vindt u ook het bestelformulier. De
meeropbrengst van deze actie komt ten goede aan de uitbreiding en
vervanging van de kerstversiering van de kerk.
Jeugdcarnaval Schinnen? Zeker wel!
Je zou het na twee jaar bijna vergeten, maar Jeugkarneval Sjènne is
nog steeds springlevend. Onvergankelik! Jeugdprins Jelte,
jeugdprinses Jubien en narrin Sien zijn al lang en breed uit hun pakjes
gegroeid. Hun opvolgers roepen we volgend jaar uit. Dit jaar gaan we
eerst eens proberen of we nog kunnen zingen en springen.
Carnavalsspringmaandagmiddag
Samen met ’t JIS hebben we voor jullie een supergezellige
carnavalsmiddag georganiseerd in narrentempel Noeber Beemden.
Trek je leukste pakje aan en kom er naar toe, samen met je vader,
moeder, opa, oma, broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes. Op het open podium kun je jouw
dansje doen, jouw liedje zingen of jouw mop vertellen. Alledrie mag natuurlijk ook! Voor de
mooist verklede bezoekers hebben we leuke prijzen. Iedereen mag gratis naar binnen en voor alle
kinderen hebben we een gratis consumptie.
Wanneer precies, waar precies, hoe laat precies?

Allemaal komen dus: maandagmiddag 28 februari, van 14 tot 18 uur, Noeber Beemden,
Burgemeester Pijlsstraat 5a in Schinnen. Oh ja, nog iets: we gaan zingen voor een hele, hele
speciale jarige. Wie? Dat zien jullie dan wel. Een tipje van de sluier optillen? We gaan dit jaar voor
de 52ste keer jeugdcarnaval vieren en hij is er al vanaf de eerste keer bij! Oefenen dus dat ‘Lang
zal hij leven’. Tot carnavalsmaondig!
Vastenactie: Je land is je leven
De wereldvoedselmarkt, de energiebehoefte van zich ontwikkelende
economieën en de vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld
elektronica eisen veel ruimte en grondstoffen op. En die worden vaak
gevonden in nog – min of meer – ongerepte natuurgebieden. Daarbij wegen meestal de economische
belangen van overheden en grote bedrijven zwaarder dan de rechten van de mensen die er wonen: die
worden niet zelden met geweld beroofd van hun huizen en hun land. En daarmee van hun thuis, hun
identiteit en hun levensonderhoud.
Wie opstaat tegen de overmacht van overheid en multinational begeeft zich op een levensgevaarlijke
weg. In 2020 werden minstens 331 mensen vermoord die opkwamen voor de rechten van inheemse
volken en voor het milieu; honderden anderen worden bedreigd, geïntimideerd en gecriminaliseerd.
Hier worden mensenrechten, natuur en milieu opgeofferd ten gunste van economisch gewin.
Vastenactie steunt projecten die direct of indirect te maken hebben met landrechten. Zo konden in
2020 maar liefst 22.000 indianen, kleine boeren en andere mensen worden gesteund bij hun strijd voor
landrechten. Dit jaar staan tijdens de jaarlijkse Vastenactie drie projecten extra in de schijnwerpers:
Maya’s in Guatemala die bedreigd worden door de bouw van waterkrachtcentrales, Syrische gezinnen
die in een vluchtelingenkamp in Libanon wonen en kleine boeren die in het noordoosten van Brazilië
een bestaan proberen op te bouwen.
Bij de volgende uitgave van het parochieblad ontvangt u een folder en een vastenactie-zakje.
Dankbetuiging.
Merci voor het medeleven bij het overlijden van mijn man Hub Baltus. Dank voor uw bloemen,
kaarten, warme woorden, belangstelling en troost.
Gemma Baltus-Kicken
JIS nieuws maart
Mûk en KEET!
Vrijdagavond van 18:30 uur tot 20:00 uur. Voor kinderen van 6-13 jaar.
Mûk: 6-9 jaar KEET!: 9-13 jaar. Ben je 5 jaar? Kom gerust proberen!
Entree € 2,00.
04-03: Vliegers maken en spellen avond
11-03 Ren je rot; kies vak a, b of c en win zoveel mogelijk punten ermee
18:03: Slijm maken; het slijmmonster komt ons bezoeken, trek ‘knutselkleding’ aan
25-03: Bosspel; allerlei spellen in het bos en trek stevig schoeisel aan.
Computerondersteuning bij JIS.
Elke vrijdagmiddag is er inloopspreekuur vanaf 13:00 uur tot 15:00 uur.
U kunt dan terecht met vragen over uw laptop, smartphone, programma’s enz.
Kijk ook op onze Facebook voor het actuele nieuws.
JIS Burgemeester Pijlsstraat 1E Schinnen

http://www.hetjis.nl
info@hetjis.nl

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?

