PAROCHIEBLAD ST. DIONYSIUS SCHINNEN
Deken J. Honings Tel. 4431292
Email: dekenhonings@gmail.com
Kapelaan B. Gorissen Tel. 443 1796
Spreekuur van 13.00-14.00 uur en
van 19.00-20.00 uur
Email: bengorissen@home.nl
Parochiekantoor dinsdag
van 10.00 - 12.00 uur Tel. 443 1796
Website: www.parochieschinnen.nl
parochiedionysiusschinnen.nl
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Kerkdiensten van zondag

nr. 749 17 943

11 oktober - zondag 1 november 2020/13

Voor de diensten op 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.

Missio Wereldmissiemaand 2020
Op 18 oktober is het Missiezondag. Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ richt Missio de aandacht op de
regio West-Afrika, in het bijzonder Niger en Nigeria.
Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam
samenleven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede
en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te
staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit.
Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als honger, armoede en nu ook de coronapandemie klinken
echter ook stemmen van hoop. Stemmen van zusters, priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk die
zich actief inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan
men de problemen het hoofd bieden.
Deze stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand laten horen. Zoals zuster Maria Vitalis Timtere in
Yola, Nigeria. Zij zorgt voor families die gevlucht zijn voor Boko Haram en al jaren in provisorische hutten
wonen op het terrein van de kerk, dat bisschop Stephen Mamza meteen ter beschikking stelde. Zuster Maria: “Ik
ging naar de gezinnen. Eerst spraken we over hygiëne en gezondheid. Daarna echter vertelden de mensen mij
hun verhalen van de vlucht. Ik luisterde en bemoedigde hen om niet op te geven.” Niet opgeven is ook nu met de
coronacrisis het motto.
MISSIO ondersteunt het pastorale werk in West-Afrika, ook nu in tijden van corona. Help mee!
Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 18 oktober of stort uw bijdrage op
NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.
Meer informatie: www.missio.nl

Zondag 11 oktober Dionysiuszondag Acht-en-twintigste Zondag door het Jaar
10.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door een gelegenheidskoor
Best. Jaardienst voor Lenie Houben – Schils tevens voor ouders Houben – Welzen, Zef Otten, Jeanne
Otten – Houben en overleden familieleden
Best. Hoogmis voor Teun Langen voor verjaardag
Best. Hoogmis voor May Passage en voor zoon Harrie Passage voor zijn verjaardag

Best. Jaardienst voor Edmond Geurts tevens voor verjaardag
Best. Jaardienst voor Anny Wierts – Queis en overleden ouders Zef en Frans Wierts
Best. Hoogmis voor Mia en Jan Wehrens, Ben van Delden, Guus en Franck Ruijters
Best. Hoogmis voor Marianne Moons en Franck Ruijters (Per Cantare)
Dinsdag 13 oktober
9.30 uur Gest. H. Mis voor echtelieden Mannens – de Wit
Zondag 18 oktober Missiezondag Negen-en-twintgste zondag door het Jaar
10.00 uur Meeropbrengst van de collecte is bestemd voor Missio Nederland
Best. Hoogmis voor Marcel Vaessen
Best. Hoogmis voor Piet Knarren voor verjaardag tevens voor echtelieden Knarren - Boers
Gest. Jaardienst voor Hub en Mia Bouwens – Cortlever
Gest. Hoogmis voor Ciska van de Winkel
Dinsdag 20 oktober
9.30 uur H. Mis
Zondag 25 oktober Dertigste Zondag door het Jaar
10.00 uur Best. Zeswekendienst voor Jo Zweiphenning
Best. Jaardienst voor Wiel en Jes Spronk - Houben
Best. Hoogmis voor Fons en Annie Driessen - Stevens
Gest. Jaardienst voor Truus Kann – Kees
Dinsdag 27 oktober
9.30 uur H. Mis
Woensdag 28 oktober
15.00 uur In De Beemden
Best. H. Mis voor Sonja Weusten – Bex en alle overleden familieleden en bekenden en overleden
bewoners van De Beemden
Zondag 1 november Allerheiligen
10.00 uur Kinderwoorddienst
Best. Hoogmis voor Jo Nijssen en zoon Hub
Best. Hoogmis voor overledenen van de familie Dieteren – Janssen en ouders Poulussen – Rutten
Best. Hoogmis voor Piet Knarren en echtelieden Knarren – Boers
Best. Hoogmis voor ouders Pierre Delarue en Liza Delarue - Offermans
Best. Hoogmis voor Sjo Damoiseaux en overledenen van de familie
Gest. Jaardienst voor René Karel Maria Pijls
Gest. Hoogmis voor overleden en levende leden van de familie van den Elsen – Pijls
Gest. Jaardienst voor Giel Meens tevens voor Jeanne Clement
15.00 uur Gedachtenis van alle overledenen en zegening van de graven
Best. Hoogmis voor Nic. en Bertha Dieteren – Bours tevens voor zonen Jos en Harry
Best. Hoogmis voor ouders Houben – Welzen, Leny Houben – Schils, Zef Otten, Jeanne Otten –
Houben en voor overleden familieleden
Best. Jaardienst voor Zef Otten
Best. Hoogmis voor Jo Linssen tevens voor Cor van Gool en overleden familieleden`
Best. Hoogmis voor overleden ouders Lenssen - Umek, Roos, Miet, Wim en Gène
Gest. Jaardienst voor echtelieden Meijers – Haerden
Gest. Jaardienst voor echtelieden Wiel en Tiny Nijsten – Smeets en zoon Jo
Gest. Jaardienst voor familie Meyer – Dolmans

MISDIENAARSLIJST
Zondag 11 oktober
10.00 uur Suze Houben
Zondag 18 oktober
10.00 uur Thea Linssen
Zondag 25 oktober
10.00 uur Jo Wehrens

Zondag 1 november
10.00 uur Jubien Vanderheijden – Sien Smeets
15.00 uur Mathieu Wijts
DAGBOEK VAN DE PAROCHIE
Dinsdag 15 september
Kapelaan overlegt met de familie Beckers over de uitvaart van hun echtgenoot en vader.
Nadat het parochieblad is gedrukt, wenst kapelaan nog iemand proficiat die zondag 84 jaar is
geworden.
Woensdag 16 september
De communicanten sluiten het project af in de speeltuin in Vaesrade, waarbij ook verschillende
moeders aanwezig zijn. Het kerkbestuur heeft vanavond weer allerlei zaken te bespreken.
Donderdag 17 september
In Nobamacare wensen we mevr. Knops – Boesten proficiat nu zij de leeftijd van 98 jaar heeft bereikt.
Kapelaan bereidt de afscheidsdienst voor Jo Zweiphenning voor en de uitvaart voor Harrie Beckers.
Vrijdag 18 september
In het crematorium in Geleen nemen we in besloten kring afscheid van Jo Zweiphening, geboren en
getogen in Schinnen. Trouw lid van fanfare St. Caecilia en jarenlang lid van de Böhmerwald.
Hij heeft vanaf zijn 16e levensjaar gewerkt, had het vak van smeedwerk geleerd, stond voor iedereen
klaar. Heeft zijn dienstplicht vervuld in Nieuw Guinea en trouwde daarna met Toos in 1968. Zij kregen
twee dochters en vier kleinkinderen. Zij bewaren fijne herinneringen aan hem.
Jo ruste in vrede.
Zaterdag 19 september
Vanmorgen nemen we afscheid van Harrie Beckers, geboren in Reuver en trouwde in 1971 met Marie
Louise Schoonbrood. Zij kregen drie dochters. Harrie werkte als bouwkundig organisatie deskundige
aan zeer grote bouwprojecten, soms wel aan twee tegelijk. Gelukkig vond hij altijd ontspanning in de
sport, hij was altijd bloed fanatiek en heeft, zo lang hij kon, verschillende sporten beoefend. De

familie werd verblijd met in totaal 6 kleinkinderen.
Vlak voor zijn pensionering sloeg in 2008 het noodlot toe. Een hartstilstand werd hem bijna
fataal. Met al zijn wilskracht en doorzettingsvermogen kwam hij dit te boven. Samen met
Marie-Louise genoot hij toch van zijn pensioen en wisten ze deze jaren te voorzien van een
gouden randje. Twee zussen van hem gedenken vooral zijn jeugdjaren. Harrie rust in vrede.
Zondag 20 september
In de dankdienst voor het gouden huwelijksjubileum van Jeu en Henny Meijs – Henssen zingt Nadine
Maes en ook kleindochter Maxime zingt een lied mee. We wensen hen van harte proficiat met deze
mijlpaal.
In het evangelie op vredeszondag horen we hoe God andere maatstaven hanteert dan wij mensen. De
werkers in de wijngaard van het laatste uur krijgen evenveel als de werkers van het eerste uur, een
denarie, daar kon je toentertijd een dag van leven. Iedereen krijgt dus genoeg om te leven. In Gods

regeringsplan zijn er geen laatsten en eersten meer. Er zijn alleen gelijken, broeders en zusters die
vrienden zijn en vrede stichten.
Kapelaan gaat daarna voor in de eerste communieviering in Puth en ’s middags nog de doop van twee
kinderen.
Maandag 21 september
We feliciteren aan het Scalaplein mevr. Delarue – Vrencken die gisteren 84 jaar is geworden en aan de
Europastraat mevr. van der Weide – Haenen die eergisteren 87 jaar is geworden en aan de
Barbarastraat mevr. Franck- Brouwers met haar 82e verjaardag..
Dinsdag 22 september
In Wolfhagen wensen we mevr. Delahaije – Herben van harte proficiat met haar 84e verjaardag.
We kunnen het gouden bruidspaar van het weekend Jeu en Henny Meijs vanmiddag persoonlijk geluk
wensen.
Woensdag 23 september
In Nagelbeek wensen we mevr. Nijssen – Gilissen proficiat met haar 92e verjaardag.
Aan de maandelijkse eucharistieviering in De Beemden nemen de vaste bezoekers deel.
De viering staat in het teken van de Vredesweek.
Zaterdag 26 september
In Hegge wensen we dhr. Meuwissen proficiat met zijn 86e verjaardag.
Om in de toekomst ook via livestream diensten uit onze kerk uit te zenden vinden enige experimenten
plaats.
Zondag 27 september
Wie een belofte doet, maar zich er niet aan houdt, stelt een ander teleur. Een voornemen niet ten
uitvoer brengen kan voor langere tijd het vertrouwen van anderen schaden. Plannen maken is mooi,
maar voorgenomen plannen realiseren is nog mooier. Dat geldt voor een zakelijke onderneming maar
geldt ook voor onze verhouding tot God. Het geloof mag niet blijven steken in mooie voornemens.
Het komt aan op het praktiseren van een levenswandel die met dat geloof in overeenstemming is. Die
heldere oproep klinkt vandaag in het evangelie.
Maandag 28 september
Het pastorale team bespreekt de planning van diensten en bijeenkomsten voor de komende maanden,
zaken rond de voorbereiding van het Vormsel en de eerste communie.
Woensdag 30 september
Vanmorgen vertrekken de 25 jongens en meisjes van groep acht met drie leerkrachten en kapelaan
naar buitencentrum de Spar in Haelen voor hun schoolkamp. Het worden ondanks af en toe wat regen
toch drie dagen buiten verblijven en lange dagen die in goede sfeer verlopen.
Moe, maar wel heel tevreden keert de groep vrijdagmiddag terug op school. Ouders brengen en halen
de kinderen, maar vanwege de coronacrisis zijn er geen ouders overdag aanwezig. Wel komen telkens
twee vaders ’s nachts de wacht houden.
Leden van de kerkbesturen vergaderen vanavond in de kerk over de verdere samenwerking.
Zaterdag 3 oktober
We feliciteren een 89-jarige en aan de Motheuvellaan dhr. Jetten die eergisteren 82 jaar is geworden en
in Hegge mev. Crousen – Custers die afgelopen week 81 jaar is geworden.
Zondag 4 oktober
Aan de kinderwoorddienst wordt vanmorgen door veel kinderen met hun meegebrachte knuffels
deelgenomen.

Agenda
Zaterdag 17 oktober
Aan het Scalaplein viert mevr. Notermans – Jacobs haar 85e verjaardag. Proficiat.
Dinsdag 20 oktober
Dhr. Lahaye (Nutherweg) wordt vandaag 83 jaar. Gefeliciteerd.
Vrijdag 23 oktober
In De Beemden viert dhr. Zautsen zijn 82e verjaardag. Proficiat.
Dinsdag 27 oktober
Aan de Nutherweg viert mevr. Lemans – Hautvast haar 82e verjaardag. Gefeliciteerd.
Woensdag 28 oktober
Kerk poetsen
Donderdag 29 oktober
Mevr. Heil – Jansen (Dorpsstraat) viert haar 82e verjaardag. Proficiat.
Vrijdag 30 oktober
Aan de Sachariasstraat viert mevr. Teheux – Delarue haar 87e verjaardag. Van harte proficiat.
Wanneer is er een bijzondere opluistering van diensten?
Zondag 11 oktober
10.00 uur Gelegenheidskoor
Parochieblad
Ons volgende parochieblad, dat op woensdag 28 oktober verschijnt, is voor drie weken bestemd van
zondag 1 november – 22 november 2020. Mededelingen die u in dit parochieblad vermeld wilt
hebben, dienen uiterlijk maandag 26 oktober opgegeven te worden. Het liefst nu per telefoon
046-4431796 of via email: bengorissen@home.nl S.v.p. op tijd inleveren.
LET OP:
Wilt u graag met uw gezin naar de H. Mis komen dan zult u zich wél moeten aanmelden én doorgeven
met hoeveel personen u komt. Dit is het protocol waaraan we ons, de komende tijd, zullen moeten
houden. Dit geldt voor de H. Mis op zondag en ook als zaterdagavond een dienst is.
U kunt zich alleen telefonisch aanmelden op vrijdag tussen 10.00 – 12.00 uur op nummer:
06 – 82 50 83 42
Van harte welkom!
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?
Dankbetuiging.
Bij deze willen we iedereen bedanken voor de vele felicitaties, kaarten en bloemen bij gelegenheid
van ons 50-jarig huwelijk.
Speciaal een woord van dank aan Nadine Maes voor de mooie opluistering van de H. Mis.
Henny en Jeu Meijs-Henssen.
VRIJE YOGA PLEKJES
Wij zijn opzoek naar nóg meer mensen voor onze yogagroep in Noeber Beemden, (Burg. Pijlstraat 5,
Schinnen) op woensdagmorgen van 9.30-10.30 uur.

Komt U meedoen om het evenwicht in het menselijk lichaam te herstellen, maar ook gezellig erna een
kopje koffie drinken met elkaar, hak de knoop door en kom een keer gratis meedoen.
www.seniorenschinnen.nl
Meer Bewegen voor Ouderen In Schinnen Vanuit het programma
“Meer Bewegen voor Ouderen” worden in Schinnen activiteiten
verzorgd door de Seniorenvereniging
Schinnen. Het betreft dan yoga, gym,
zwemmen en wandelen. Aan deze
activiteiten kunnen door alle ‘senioren’
vanaf 55 jaar worden deelgenomen. De
onderdelen zijn speciaal gericht op
ouderen en het programma is hierop aangepast. Ook zijn er alle
maatregelen genomen om het Corona-veilig te kunnen doen. Deze activiteiten kosten slechts € 10,00
per maand.Yoga en gym vinden plaats in ons mooi vernieuwde gemeenschapshuis Noeber Beemden,
Burg.Pijlsstr. 5A in Schinnen. Zwemmen in ‘De Haamen’ in Beek In de groepen yoga en gym kunnen
wij nog deelnemers plaatsen. Ook bij het zwemmen kunnen tijdelijk nog deelnemers worden geplaatst.
Kom dus in beweging en doe mee! Meer informatie via onze website: www.seniorenschinnen.nl en in
ons info-bulletin (voor leden) of voor yoga Mien Dieteren 046-4433514 voor gym bij Martha Cuijpers
06-44960679 en voor zwemmen bij Bets Penders 046-4431976

JIS nieuws
Alle activiteiten zullen volgens de actuele RIVM richtlijnen verlopen. JIS heeft het gebouw ingericht
in overeenstemming met de 1,5 meter afstand en extra voorzieningen getroffen voor hygiëne.
Daarnaast vragen we iedereen die ziek is met verschijnselen van griep, verkoudheid, koorts, etc.
veiligheidshalve om a.u.b. thuis te blijven.
De Hoeskamer
‘’Gezellig een kopje koffie/thee drinken’’
‘’Genieten van de natuur vanaf ons terras’’
‘’Praten over vroeger, heden en de toekomst’’
‘’Aan tafel voor een lekker en gezond 3-gangen diner’’
Voor bovengenoemde activiteiten komen onze bezoekers naar de Hoeskamer. De Hoeskamer is er elke
woensdag van 10:00 uur tot 14:00 uur. We serveren rond het middaguur een kleine lunch die bestaat
uit soep met brood. De Hoeskamer bestaat uit een team van enthousiaste vrijwilligers die er voor
zorgen dat de woensdag voor onze bezoekers een tijdstip is om naar uit te zien. Een tijdstip dat de
week weer een beetje breekt, even buiten de eigen 4 muren zijn en even weer eens andere mensen
zien. Iedereen is welkom, er is geen leeftijdsgrens.
Het Hoeskamerdiner
U kunt zich telefonisch aanmelden hiervoor bij Hub Bogaert: 06-15557877 of per e mail:
maaltijd@schinnenbruist.nl uiterlijk 1 week van tevoren. Door de 1,5 meter opstelling kunnen er
maximaal 12 personen deelnemen. Het volgende diner is op 21 oktober.
De Schinnen Bruist! wandelclub
Onze wandelclub loopt 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. Start bij JIS, achterkant
gebouw bij visvijver
Mûk en KEET!

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.
09-10: Papieren toren bouwen; knutsel je in de hoogte.
16-10: Binnen sporten; beweeg je al spelend door de ruimte. We hebben grote bord- en beweegspellen
23-10: Cupcakes maken; heel de Mûk en KEET! bakt en gaat smullen van dit lekkere cakeje.
30-10: Halloween knutsels: Maak een super griezelig knutselwerkje. Bij deze activiteit zijn kinderen
van 5 jaar ook van harte welkom.
30-10: KEET! Halloweenavond; Durf jij het aan onze griezelige tocht te volgen. Trek wandelschoenen
aan (tot 20:30 uur).
Computerspreekuur - cursussen
In deze tijd van communicatie op afstand is het belangrijk dat uw tablet en telefoon goed werkt om te
kunnen Skypen, zoomen en Facetimen. U kunt bij ons terecht met al uw vragen over laptops,
smartphones, hard- en software. Vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur.
De volgende nieuwe cursussen worden aangeboden:
Cursus smartphones en tablets, Android besturingssysteem, op maandagmiddag vanaf 19 oktober
gedurende 5 weken.
Cursus iPhone en iPad op dinsdagmorgen vanaf 20 oktober gedurende 5 weken.
Cursus digitaal nalatenschap wordt in november gehouden, afhankelijk van de aanmeldingen wordt
het dagdeel bepaald.
Wilt u zich aanmelden of informatie over de cursussen; bezoek het spreekuur of mail naar
computerles@hetjis.nl
Muzieklessen
JIS en de stichting Cultuur in Uitvoering organiseren muzieklessen voor kinderen van de basisschool.
De lessen omvatten gitaar, piano, saxofoon en dwarsfluit. Voorkennis is niet vereist. Ze vinden plaats
op de dinsdagavond. Mail voor meer info naar muziekles@hetjis.nl.
Sint Maarten
Sint Maarten rijdt dit jaar op vrijdagavond 13 november door de straten van Schinnen!
Sint Maarten te paard en de bedelaar zullen in een kleine stoet kinderen en families buiten begroeten
en trakteren. Meer hierover en de route die wij gaan lopen wordt bekend gemaakt in het volgende
kerkblaadje.
Kijk ook op onze FB voor het actuele nieuws.
JIS Burgemeester Pijlsstraat 1E Schinnen
www.hetjis.nl
info@hetjis.nl

