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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.
Maria Tenhemelopneming
In het weekend van 15 en 16 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Hiermee
wordt herdacht dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen.
Een oud gebruik is het zegenen van een boeket met veldkruiden op het feest van Maria Tenhemelopneming. In
het Limburgs vaak aangeduid als 'kroetwösj'.
U kunt wel zelf een kroetwösj meenemen naar de kerk op 16 augustus.
Het kruidenboeket hoort samengesteld te zijn uit zeven verschillende
kruiden, bloemen en korenaren: twee graansoorten (tarwe en rogge), twee
kruiden met geneeskrachtige werking (duizendblad en boerenwormkruid)
en twee kruiden die het onweer kunnen weren (alsem of bijvoet en
koninginnekruid, ook wel donder- of leverkruid genoemd). Het zevende
kruid is het walnotenblad.
De traditie wil dat deze zeven kruiden achterbleven in het graf van Maria.
Dat het om zeven kruiden gaat, heeft ook een betekenis. Zeven is in de
kerkgeschiedenis het getal van de volheid.

Zondag 2 augustus Achttiende Zondag door het Jaar
10.00 uur Best. Hoogmis voor Paul Kierkels (Buurt)
Best. Jaardienst voor Fons Driessen tevens voor Annie Driessen – Stevens
Best. Jaardienst voor ouders Hubert Custers en Christine Custers – Habets tevens voor zonen Sjef
en Will Custers
Gest. Jaardienst voor pastor Gerrit Ritzen
Gest. Jaardienst voor Leo en Wies Meens – Schils en voor hun overleden familieleden
Dinsdag 4 augustus
9.30 uur H. Mis
Donderdag 6 augustus
19.00 uur Aan de Mariakapel
Best. H. Mis als Jaardienst voor Jan Rikers

Vrijdag 7 augustus Eerste Vrijdag van de maand
9.30 uur Gest. H. Mis ter ere van het H. Hart

Zondag 9 augustus Negentiende Zondag door het Jaar
10.00 uur Best. Zeswekendienst voor Annie Smeets – van de Burgt
Best. Jaardienst voor Hub Otten tevens voor Yves Jean Louis
Best. Jaardienst voor Hein Dreissen
Best. Hoogmis voor Frans en Annie Buijsers – Passage
Dinsdag 11 augustus
9.30 uur H. Mis
Donderdag 13 augustus
19.00 uur Aan de Mariakapel
Best. H. Mis voor Ben Reijmers bij gelegenheid van geboortedag
Zondag 16 augustus Maria Tenhemelopneming
10.00 uur Best. Hoogmis voor ouders Kuipers – Schlenter en zoon Jo
Gest. Hoogmis voor Ciska van de Winkel
15.00 uur Doop van Nicolas Tychon
Dinsdag 18 augustus
9.30 uur Gest. H. Mis voor levende en overleden leden van de familie van den Elsen - Langens
Woensdag 19 augustus
15.00 uur In De Beemden
Best. H. Mis voor Sonja Weusten – Bex, alle overleden familieleden, vrienden en
bekenden en overleden bewoners van De Beemden
Donderdag 20 augustus
19.00 uur Aan de Mariakapel
H. Mis
Zondag 23 augustus Een-en-twintigste Zondag door het Jaar
10.00 uur Best. Jaardienst voor Thei Knarren
Gest. Jaardienst voor Jo Linssen tevens voor Cor van Gool en overleden familieleden
Gest. Hoogmis voor Louise Meens - Schils
Dinsdag 25 augustus
9.30 uur H. Mis
Donderdag 27 augustus H. Monica
19.00 uur Aan de Mariakapel
H. Mis
Zondag 30 augustus Twee-en-twintigste Zondag door het Jaar
MIVA-zondag. Meeropbrengst van de collecte is bestemd voor de MIVA
10.00 uur Best. Hoogmis voor Annie Smeets – van de Burgt
Gest. Jaardienst voor Zef Haerden tevens voor echtgenote Anna Haerden – Mobers
14.00 uur Doop van Pleun Rovers

MISDIENAARSLIJST

Zondag 2 augustus
10.00 uur Jo Wehrens
Zondag 9 augustus
10.00 uur Jubien Vanderheijden
Zondag 16 augustus
10.00 uur Thea Linssen
Zondag 23 augustus
10.00 uur Suze Houben
Zondag 30 augustus
10.00 uur Jo Wehrens

DAGBOEK VAN DE PAROCHIE
Woensdag 1 juli
De dames die gedurende het jaar op het parochiekantoor werken komen in de kerk bijeen. Na maanden
zien de vrijwilligers elkaar weer eens. De deken legt uit wat de bedoeling in de toekomst is. Het
parochiekantoor zal gewoon open blijven op dinsdagmorgen en donderdagmorgen.
Maandag, woensdag en vrijdag is het kantoor bezet voor administratief werk voor de vier parochies
die een federatie gaan vormen en voor het dekenaat.
Kapelaan overlegt met haar dochters over de uitvaart van hun moeder Mia Enwegen – Eussen.
We feliciteren een 82-jarige.
Het kerkbestuur vergadert ’s avonds in de kerk o.a. over de te vormen federatie van Schinnen, Puth,
Oirsbeek en Doenrade en de jaarrekening.
Donderdag 2 juli
In de Vonderstraat wensen we dhr. Ritzen van harte proficiat met zijn 86e verjaardag.
Het bestuur van Per Cantare bespreekt vanavond de mogelijkheid om weer te beginnen met repetities
in de kerk, nu dat vanaf gisteren weer is toegestaan. Het gaat wel gepaard met strenge regels en
protocollen zoals anderhalve meter afstand van elkaar. In de komende dagen zullen de protocollen
verder uitgewerkt worden.
Zaterdag 4 juli
We nemen met ongeveer honderd personen afscheid van Mia Engwegen – Eussen. Zij was geboren en
getogen in Schinnen, trouwde met haar buurjongen Dré. Ze kregen twee dochters Karin en Resi die
een onbezorgde jeugd hebben gehad. Zij stond zeer positief in het leven, was dankbaar voor alle kleine
dingen en klaagde nooit. Bij alles bleef zij bescheiden, was een gelovige vrouw. Zij was lid van de
Vrouwenbond LKV, IVN, deed vrijwilligerswerk in Elvira en op het parochiekantoor, genoot van het
leven en gunde iedereen al het goede. Ze verhuisde jaren na de dood van haar echtgenoot naar de
Residence, een zeer goede keus, vooral omdat ze daar veel steun ondervond van bewoners, zeker van
Corrie haar buurvrouw. Ze genoot ervan als haar dierbaren bij elkaar waren. Dank zij de inzet van haar
dochter Karin en haar gezin, van de omwonenden kon ze thuis blijven toen het einde naderde. Haar
dochter Resi dankte haar moeder voor al de liefde die haar en anderen heeft gegeven. Ze ruste in
vrede.
Omdat er veel intenties waren voor morgen is er vanavond ook een H. Mis die goed wordt bezocht.
Dank aan degenen die instemden om vanavond te komen in plaats van morgen.
Sommigen zullen pas volgende week zondag kunnen komen. Het is allemaal passen en meten met de
anderhalve meter samenleving.
Zondag 5 juli
Voor de kinderen is er vanmorgen een geslaagde Kinderwoorddienst. Voor een verslag zie elders in dit
blad.

Dinsdag 7 juli
Op het parochiekantoor wordt vanmorgen druk gewerkt met administratie van de parochianen, de
kerkbijdrage en het tellen van de collectes in de maand juni.
Vooruitlopend op het onderhoud van het kerkhof beginnen al twee vrijwilligers aan het maaien van het
gras dat door de regenval flink is gegroeid.
Jongens en meisjes van groep acht, die afgelopen jaren lid zijn geweest van het kinderkoor ‘Bress
Music’, krijgen van kapelaan een rondleiding in de toren. Omdat we niet zoals gebruikelijk in de
slotviering afscheid van hen kunnen nemen, krijgen ze vandaag een presentje van het kerkbestuur voor
hun inzet. Later deze week krijgen ze ook nog van juffrouw Andrea een aandenken.
Woensdag 8 juli
Aan de Moutheuvellaan wensen we mevr. van Weenen – Jaspar van harte proficiat met haar 84e
verjaardag.
Donderdag 9 juli
Aan de Altaarstraat feliciteren we mevr. Knarren – Zanders die gisteren 81 jaar is geworden en aan de
Borgerweg mevr. Henssen – Damoiseaux die deze week 84 jaar is geworden. Er is nog wat overleg
over de eerste communieviering in Puth in september voordat de scholen vakantie krijgen. Gelukkig is
het weer in tegenstelling tot gisteren weer goed zodat we de wekelijkse mis aan de Mariakapel kunnen
vieren.
We ontvangen het bericht dat een oud-parochiane, Lenie Schmetz – Schumers in zorgcentrum Ter
Eijck in Heerlen op 86-jarige leeftijd is overleden en vandaag is gecremeerd.
Zaterdag 11 juli
Kapelaan wenst mevr. Heil – Mikelij in Thull van harte proficiat met haar 86e verjaardag en nog
iemand die de mijlpaal van tachtig jaar bereikt.
Zondag 12 juli
Vandaag gaat de liturgie over het Woord van God. Het dringt niet echt door, omdat bijvoorbeeld de
haast het leven oppervlakkig heeft gemaakt. Of het leven is door de jacht op geld en goed zo hard
geworden, dat woorden van waarde geen wortel meer kunnen schieten. Of het valt wel in goede aarde,
maar het wordt niet meer gevoed. Integendeel, het onkruid van de tijd, de omgeving verstikt wat zou
moeten wortelen, groeien en vrucht dragen.
Dat alles kan ontmoedigen, maar is blijkbaar al net zo lang als het evangelie wordt doorgegeven, de
realiteit. Maar al die tijd is er ook de bemoediging dat het kwart dat goed terechtkomt, dertig-, zestig,of honderdvoudig vrucht draagt!
Maandag 13 juli
Op deze eerste vakantiedag begint ondanks de coronacrisis het kindervakantiewerk georganiseerd door
het JIS met genoeg vrijwilligers.
Dinsdag 14 juli
De bisschop Mgr. Harrie Smeets ontvangt op de pastorie enkele pastores van het dekenaat, zoals hij
dat ook in de maand maart heeft gedaan.
Kapelaan feliciteert dhr. Adam Boesten met zijn 85e verjaardag en dhr. en mevr. Boesten – Kool met
hun 60-jarig huwelijksfeest. Zij zijn onlangs verhuisd naar Geleen.
Woensdag 15 juli
Twee woensdagen achter elkaar is het onderhoud aan het kerkhof vanwege de regen niet door kunnen
gaan. Twee vrijwilligers steken vanmorgen de handen uit de mouwen. We feliciteren aan het
Scalaplein dhr. Penders met zijn 85e verjaardag.
Vrijdag 17 juli

Vanmorgen worden de aanmeldingen voor de dienst a.s. zondag weer opgenomen door twee
vrijwilligers, terwijl twee andere vrijwilligers veel werk verzetten met het maaien van het gras op het
nieuwe stuk van het kerkhof. We wensen in De Beemden dhr. Eversen van harte proficiat met zijn 93e
verjaardag.
Maandag 20 juli
Aan het Scalaplein wensen we mevr. Schoonbrood – Ruijters proficiat met haar 91e verjaardag.
Het pastorale team bespreekt vanmiddag o.a. de a.s. vieringen voor de eerste communie, de
voorbereiding op de eerste communie en het vormsel in het volgend schooljaar.
Woensdag 22 juli
In Hegge wensen we het echtpaar Zelissen – Nijsten van harte proficiat met hun gouden
huwelijksfeest. In De Beemden houden we in het Atrium de maandelijkse eucharistieviering.
Dank aan Pierre die alles netjes klaar heeft gezet.
Donderdag 23 juli
Aan de Altaarstraat wensen we dhr. Geurts in zijn tuinparadijs van harte proficiat met zijn 84e
verjaardag. Kapelaan bespreekt met de ouders van Nicolas Tychon bij zijn grootouders in Nagelbeek
de doop van hun zoon en kleinzoon over enkele weken. Nicolas woont met zijn ouders in Londen.
Bij prachtig zomerweer komen velen vanavond naar de Mariakapel voor de H. Mis. Met 40
aanwezigen tot nu toe de druk bezochtste viering dit jaar .
Vrijdag 24 juli
Vanmorgen worden door twee dames op het parochiekantoor de reserveringen voor de mis a.s. zondag
verwerkt. Van verschillende kanten kregen we complimenten voor de wijze waarop een en ander in
verband met de coronacrisis in onze kerk is geregeld.
We feliciteren aan het Scalaplein mevr. Wetzels – Schmetz die eergisteren 91 jaar is geworden.
Zaterdag 25 juli
In de Hof van Hoen wensen we mevr. Wehrens – Florax proficiat met haar 81e verjaardag.
Zondag 26 juli
Jezus heeft het in het evangelie over een schat in een akker. Daarmee is het Rijk van God bedoeld, een
rijk waarheen we allemaal onderweg zijn. Wat we daarbij goed kunnen gebruiken horen we in de
eerste lezing over koning Salomo. Hij vraagt God vooral om wijsheid. Wijsheid is proberen je leven

in te richten naar de geboden van God, is leven volgens de naastenliefde die Jezus heeft
voorgedaan, is barmhartig zijn zoals God barmhartig is.
De oproep van de deken op twitter aan vrijwilligers om een kluis te openen levert vele meldingen op
en vragen van kranten, omroepen. De kluis is door een deskundige in korte tijd geopend.
Maandag 27 juli
Kapelaan feliciteert in Nagelbeek mevr. Langen – Renkens met de mijlpaal van 90 jaar en bespreekt in
Sittard met de dochter en zoon van Zef Spätjens uit Doenrade diens uitvaart.
Tevens wordt het parochieblad voor vier weken gemaakt.

Agenda
Woensdag 5 augustus
Onderhoud kerkhof
Donderdag 6 augustus
Vanaf 8.30 uur wordt de communie gebracht op de vaste adressen.
Zaterdag 8 augustus

Aan de Parallelstraat viert dhr. Maarschalkerweerd zijn 95e verjaardag. Van harte gefeliciteerd.
Dinsdag 11 augustus
Dhr. Knubben viert in Nagelbeek zijn 81e verjaardag. Proficiat.
In de Beemden viert Mevr. Otten – Jacobs haar 81e verjaardag. Gefeliciteerd.
Woensdag 12 augustus
Kerk poetsen
Woensdag 19 augustus
In Hegge viert mevr. Schoonbrood – Buijsers haar 81e verjaardag. Proficiat.
19.30 uur Vergadering Kerkbestuur
Donderdag 20 augustus
Mevr. Severens – Nijsten (Groenenborgstraat) viert haar 91e verjaardag. Onze gelukwensen.
In Leontine in Amstenrade wordt dhr. Kerste 83 jaar. Proficiat.
Maandag 24 augustus
Aan de Heisterbrug viert mevr. Franssen haar 83e verjaardag. Gefeliciteerd.
Mevr. Dieteren – Sijstermans (Kennedylaan) viert haar 81e verjaardag. Proficiat.
Bijeenkomst pastorale team
Dinsdag 25 augustus
Vandaag felicitaties voor mevr. Ritzen – Nijsten in De Beemden vanwege haar 87e verjaardag.
Ook wensen we dhr. Boesten van het Scalaplein proficiat met zijn 86e verjaardag.
Woensdag 26 augustus
In Thull viert mevr. Wagemans – Cloosterman haar 85e verjaardag. Gefeliciteerd.
Donderdag 27 augustus
In De Beemden bereikt dhr. Pijls de mijlpaal van 90 jaar. Onze gelukwensen.
Vrijdag 28 augustus
In Schuttershof in Brunssum viert dhr. Dreessen zijn 88e verjaardag. Proficiat.
Parochieblad
Ons volgende parochieblad, dat op woensdag 26 augustus verschijnt, is voor drie weken bestemd
van zondag 30 augustus – zondag 20 september 2020. Mededelingen die u in dit parochieblad vermeld
wilt hebben, dienen uiterlijk maandag 24 augustus opgegeven te worden. Het liefst nu per telefoon
046-4431796 of via email: bengorissen@home.nl S.v.p. op tijd inleveren.
Parochiekantoor
Vanaf 5 augustus is het parochiekantoor weer open op dinsdag van 10.00 – 12.00 uur. Op een later
tijdstip zal dat ook donderdag open gaan van 10.00 – 12.00 uur.
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, aan zullen moeten
houden.
U kunt zich alleen telefonisch aanmelden op vrijdag tussen 10.00 – 12.00 uur op nummer:
06 – 82 50 83 42
Van harte welkom!
Eerste communie
Op zondag 13 september 10.00 uur vindt de viering van de eerste communie plaats. Omdat zowat alle
beschikbare plaatsen in de kerk al bezet zijn, is er ook nog een H. Mis op zaterdag 12 september om
19.00 uur. Ook daarvoor moet u zich aanmelden. Voor het telefoonnummer: zie hierboven.
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?
De Kinderwoorddienst van 5 juli j.l.: WAT EEN RIJKDOM!
Na een lange periode (vanwege de strenge maatregelen i.v.m. Corona) was het dan eindelijk weer
zover!
De kerk van Schinnen zat letterlijk BOMVOL op 1,5 meter dan wel…
De ruim 20 kinderen, van de gezinnen die zich opgegeven hadden om naar de Kinderwoorddienst te
komen, hadden allemaal een plekje achter het altaar rondom het Doopvont.
Samen met Mira Weltens hadden we een gezellige én leerzame Kinderwoorddienst gehad. Uiteraard
met een KIJK-scène van Playmobil, waarmee na afloop van het Bijbelverhaal een opdracht mee
gedaan werd door de kinderen.
Het was heerlijk om alle kinderen weer te zien...en dat was geheel wederzijds...iedereen STRAALDE.
Enkele foto’s vindt u op de website van de parochie www.parochieschinnen.nl
Een leuk gesprekje, met een kindje uit groep 3, dat ik u niet wil onthouden:
Terwijl alle mensen ter communie gaan en normaal gesproken de kinderen, die nog géén communie
hebben gedaan, een kruisje van de pastoor op hun voorhoofd krijgen, vraagt een kindje het volgende
aan mij:
Kind: “Waarom krijgen wij nu geen kruisje van de pastoor?”
Ik: “Omdat hij jullie niet mag aanraken.”
Kind: “Maar dan kan ik toch met mijn hoofd tegen het scherm en kan hij op het scherm het kruisje
geven!”
Ik: “Jij bent een slimmerik...weet je wat...zal ik vragen of de pastoor na de Mis jullie wil zegenen op
gepaste afstand?
Kind (met een stralend gezicht): “Jaaaa....dat is fijn, dan komt Jezus tóch bij mij...”
Tja, dan smelt mijn juffenhart!
En zo gaf de pastoor de kinderen na de H.Mis de persoonlijke Zegen door handoplegging.
Kinderen zijn zo ontvankelijk voor alles.
Wat een rijkdom om als kind al te kunnen beseffen dat Jezus, als een Vriendje, een plekje heeft in
jouw leven.
De Kinderwoorddienst is er speciaal voor de kinderen en altijd een groot succes! Kinderen vinden het
fijn om de verhalen van Jezus in ‘hun eigen kindertaal’ te horen, er over te praten én er iets mee te
doen in de vorm van een leuke verwerking.
Voorlopig zitten we nog in de Coronaperiode, maar dat mag de pret niet drukken om geen
Kinderwoorddienst te houden, dus hebben we voor het komende schooljaar al weer nieuwe ingepland:
Hieronder de data:
Zondag 4 oktober 2020
Zondag 1 november 2020
Zondag 29 november 2020
Zondag 7 februari 2021
Zondag 25 april 2021
Zondag 27 juni 2021
Geniet van een fijne zomervakantie en hopelijk mogen we daarna weer vele kinderen begroeten bij
onze Kinderwoorddiensten!
Désirée van Breugel – catechiste Parochiefederatie Schinnen i.o.

JIS nieuws augustus

De Hoeskamer
De Hoeskamer is er weer op 29 juli en dan 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.
Vervoer mag geen probleem zijn want Beekdaelen beschikt over de wensbus.
Het Hoeskamerdiner
U kunt zich telefonisch aanmelden hiervoor bij Hub Bogaert: 06-15557877 of per e mail:
maaltijdschinnenbruist.nl uiterlijk 1 week van tevoren. Het volgende diner is op 19 augustus en dan
weer op 26 augustus.
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.
Computerspreekuur
Vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur. Het spreekuur is weer open op 28 augustus.
Kijk ook op onze FB voor het actuele nieuws.
JIS Burgemeester Pijlsstraat 1E Schinnen
www.hetjis.nl
info@hetjis.nl

