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Kerkdiensten van

nr. 749 17 943

zaterdag 26 april - zondag 16 mei 2021/5

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.
Het fundament van vrijheid
Elke jaar vieren we op 4 en 5 mei onze vrijheid. Is die vrijheid onbegrensd? Nee, want de
vrijheid van andere, aan ons gelijke burgers mag niet in het gedrang komen. De veiligheid en de
stabiliteit van de staat mogen ook niet op het spel komen te staan. Is vrijheid een constante? Nee,
vrijheid vergt voortdurende bescherming en toetsing, onder andere door de rechter. De
Republiek der Nederlanden werd gebouwd op de productieve wrijving tussen vrije meningen, op
voorwaarde van onderlinge gelijkheid. Dat was en is nog steeds de basis van een vrije
samenleving.
Vrijheid moet je realiseren, werkelijk maken. Het betekent meer dan niet onderdrukt worden. De
meest basale definitie van vrijheid is niet overheerst te worden door een bezetter, een machthebber of autoriteit.
De afwezigheid van dwang wordt ook wel ‘negatieve vrijheid’ genoemd. Niet hoeven te gehoorzamen aan
andermans bevel of opdracht; niet gehinderd worden je mening te uiten. Maar vrij zijn betekent óók jezelf
kunnen zijn, je kunnen ontplooien, een beroep kunnen kiezen of kunnen studeren. Dat noemen we ook wel
‘positieve vrijheid’: de vrijheid om je eigen leven vorm te geven.
Vrijheid – we wisten het al, maar het is het afgelopen jaar opnieuw duidelijk geworden – is maar beperkt
maakbaar. Het is kwetsbaar. Een virus kan zomaar, tenminste een jaar lang, roet in het eten gooien. En alles wat
we dan inleveren moeten we stap voor stap weer terugveroveren en opnieuw opbouwen. Het fundament van de
vrije samenleving is gelukkig robuust, en lijkt onaangetast. Dat is wat we ieder jaar vieren, en wat we elke dag
opnieuw dienen te beschermen en te versterken.
Enkele gedachten van de denker des Vaderlands: Daan Roovers

Zaterdag 24 april
19.00 uur Gest. Hoogmis voor ouders en grootouders Gielen - Spée
Gest. Jaardienst voor echtelieden Wiel en Mien Limpens – Otten
Zondag 25 april Vierde Zondag van Pasen
10.00 uur Best. Jaardienst voor Sjo Smeets en Aldegonda Smeets - Meijs
Gest. Jaardienst voor ouders Kees van den Hurk en overleden familieleden
Dinsdag 27 april H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar

9.30 uur Best. H. Mis als Jaardienst voor Jan Palmen en kleindochter Mariska
Woensdag 28 april
15.00 uur In De Beemden
Best. H. Mis voor Sonja Weusten – Bex, alle overleden familieleden en bekenden en overleden
bewoners van De Beemden
Donderdag 29 april H. Catharina van Siena, maagd en martelares, patrones van Europa
11.00 uur H. Mis in Nobamacare
Zaterdag 1 mei H. Jozef, arbeider
19.00 uur Gest. Jaardienst voor Tiny Buysen
Zondag 2 mei Vijfde Zondag van Pasen
10.00 uur Aan de Mariakapel
Deze dienst wordt opgeluisterd door leden van fanfare St. Caecilia
Best. Hoogmis voor Hub Houben uit Thull
Best. Hoogmis uit dankbaarheid tevens voor overledenen van de familie Dieteren en ouders
Poulssen
Gest. Hoogmis voor Ton en Cor Krijnen
Dinsdag 4 mei
9.30 uur H. Mis
Donderdag 6 mei
19.00 uur Aan de Mariakapel
H. Mis
Vrijdag 7 mei Eerste Vrijdag van de maand
9.30 uur Gest. H. Mis ter ere van het H. Hart
Gest. H. Mis voor overleden en levende leden van de familie van den Elsen - Langens
Zaterdag 8 mei
19.00 uur Hoogmis
Zondag 9 mei Zesde Zondag van Pasen
10.00 uur Tijdens deze dienst doet Roos Rademaker uit Weert haar eerste communie.
Familieleden luisteren de dienst muzikaal op
Best. Hoogmis voor Gerda Bruls – Keulen (Trouwdag)
Best. Hoogmis voor Frans en Annie Buysers – Passage
Best. Hoogmis voor Maria Hubertina Welzen tevens voor Jan Hubert Jozef Houben, Leny Houben –
Schils, Zef Otten, Jeanne Otten - Houben en overleden familieleden
Gest. Jaardienst voor Regina Huntjens – Hermans, tevens voor Frans Huntjens en zonen Jan en Ger
Dinsdag 11 mei
9.30 uur H. Mis
Donderdag 13 mei Hemelvaart van de Heer
10.00 uur Best. Hoogmis voor Maria Jacobs - Ubachs
Zaterdag 15 mei
19.00 uur Hoogmis

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 Jacque Sijstermans vanwege trouwdag
Best. Hoogmis voor Paul Kierkels en Ietje Kierkels – Schmeits
De diensten van de zondag zijn te volgen via het Youtubekanaal “Parochiefederatie Schinnen”

MISDIENAARSLIJST
Zaterdag 24 april
19.00 uur Sien Smeets
Zondag 25 april
10.00 uur Jo Wehrens
Zaterdag 1 mei
19.00 uur Thea Linssen
Zondag 2 mei
10.00 uur Aan de Mariakapel Sien Smeets
Zaterdag 8 mei
19.00 uur Jubien Vanderheijden
Zondag 9 mei
10.00 uur Jo Wehrens
Donderdag 13 mei
10.00 uur Sien Smeets
Zaterdag 15 mei
19.00 uur Jubien Vanderheijden
Zondag 16 mei
10.00 uur Thea Linssen

DAGBOEK VAN DE PAROCHIE
Dinsdag 30 maart
We feliciteren dhr. van Eck van de Dorpsstraat met zijn 82e verjaardag. Catechiste Désirée van
Breugel vertelt aan twee groepen communicanten met behulp van Playmobil het verhaal van de Goede
Week en Pasen. We ontvangen het bericht dat Piet Mertens is overleden. Hij was de architect tijdens
de grote restauratie van de kerk en het herstel van de mijnschade in 1975 en 1976. Mede dankzij zijn
ideeën heeft het interieur van de kerk zijn huidige vorm gekregen. Piet Mertens is 88 jaar geworden.
Woensdag 31 maart
Op deze stralende lentedag is de ploeg vrijwilligers voor de eerste keer te vinden op het kerkhof om
daar veel onkruid weg te halen en overdadige plantengroei te snoeien. Enkele dames zorgen ervoor dat
nog enig koperwerk van de kerk gepoetst wordt.
Aan de Groenenborgstraat woont sinds kort dhr. Vroemen die vandaag 80 jaar wordt waarmee we hem
uiteraard feliciteren.
Donderdag 1 april
Kapelaan brengt bij 15 personen in Schinnen en Puth vanmorgen op Witte Donderdag de communie.
Ook vanmorgen komen pastores van het dekenaat de HH. Oliën afhalen die gisteren door de bisschop
zijn gewijd. H. Olie die gebruikt wordt bij het doopsel, het vormsel en bij de ziekenzalving.
We feliciteren dhr. J. Ubachs uit Hegge die zich aansluit in de rij van tachtigjarigen.
In Nobamacare vindt de maandelijkse eucharistieviering plaats voor de bewoners. Uiteraard staat deze
viering in het teken van de Witte Donderdag.
’s Avonds vieren we met een beperkt aantal kerkgangers en alle kleine misdienaars van de federatie
i.o. de instelling van de eucharistie. Margreet Wesselink zorgt voor de muzikale opluistering.

Vrijdag 2 april
Nu de bestelde huispaaskaarsen zijn gearriveerd, kunnen enkele dames deze mooi inpakken zodat ze
tijdens de Paasdagen afgehaald kunnen worden.
Nadat we ’s middags in drie parochies hebben stil gestaan bij de kruisweg, vieren we ’s avonds in
Schinnen en Oirsbeek de liturgie van deze Goede Vrijdag.
Zaterdag 3 april
We wensen dhr. Penders uit de Vonderstraat proficiat met zijn 83e verjaardag en nog een negentig
jarige.
‘ Avonds vieren we in een mooi versierde kerk de Paaswake met zegening van de Paaskaars, het
symbool van de verrezen Heer, en de wijding van het doopwater. Ook worden de Paaskaarsen van de
parochies Doenrade, Puth, Oirsbeek gezegend evenals de vele huispaaskaarsen die voor het altaar
staan. Dank aan allen die voor de versiering gezorgd hebben en alle medewerkers aan deze dienst.
Zondag 4 april
In de dienst vanmorgen zorgt een zangensemble voor een feestelijke opluistering. Dank aan Andrea,
Luc, Juliënne en Seline, drummer Marcel en toetsenist Maurice. Nadat gisterenavond al vele een
huispaaskaars mee naar huis hebben genomen, vinden vandaag en morgen de laatste kaarsen hun
bestemming.
Maandag 5 april
Ook op deze Tweede Paasdag horen we een verhaal van de verrijzenis van de Heer en de opdracht die
we allen hebben om van die verrijzenis en het evangelie te getuigen.
Vijf leden van fanfare St. Caecilia zorgen voor een mooie opluistering en daarom veel dank aan
Romano, Brian, Floren, Will en Raymond.
Dinsdag 6 april
We feliciteren enkele personen die afgelopen dagen jarig waren, een 84-jarige en een 83-jarige, mevr.
De Jong – Versluis van De Beemden die gisteren 96 jaar is geworden en dhr. Larue van de Heisterbrug
die gisteren 81 jaar is geworden.
Donderdag 8 april
Nadat we gisteren mevr. Strik – Meijers van de Residence aan de Moutheuvellaan gefeliciteerd hebben
met haar 81e verjaardag, wensen we vandaag dhr. Eggen uit Hegge proficiat met zijn 82e verjaardag.
Het echtpaar Adam en Miets Boesten – Kools zijn vandaag 60 jaar getrouwd. Daarmee wenst kapelaan
hen van harte geluk in hun appartement in Geleen.
Zaterdag 10 april
In het Zuyderlandziekenhuis in Geleen geeft kapelaan aan Jes Houben de ziekenzalving.
Zondag 11 april
Dat je niet meteen kunt geloven in zijn opstanding, daar hoef je je niet voor te schamen. Dat is Tomas
ook overkomen. Hij heeft er zijn tijd voor nodig. Hij doet er wat langer over om tot het geloof te
komen dat het kruis geen einde was, maar een nieuw begin. Hij wordt daarom door de anderen niet
buiten gezet. Welnee hij blijft welkom. Jezus zegt: ‘Gezegend wie niet ziet en toch gelooft. Hoe is dat
met ons? Zij wij goedgelovig of goede gelovigen? De lezingen van vandaag nodigen ons uit over deze
vraag na te denken en ook om elkaar vergeving te schenken. Want ook dat hoort bij een volgeling van
Jezus.
Maandag 12 april
We ontvangen het bericht dat vanmorgen in Zuyderland in Geleen Jes Houben is overleden. Ze is 93
jaar geworden. We feliciteren mevr. Rikers – Driessen (Moutheuvellaan) met haar 81e verjaardag.

Dinsdag 13 april
Op het parochiekantoor wordt de opbrengst van de Vastenactie geteld met als eindresultaat
1414,28. Dank aan alle gevers die dit resultaat mogelijk hebben gemaakt.

€

Woensdag 14 april
Met de familie overlegt kapelaan over de uitvaart van Jes Houben.
Zaterdag 17 april
We nemen in besloten kring afscheid van Jes Houben. Ze was de eerste vrouwelijke ambtenaar in de
gemeente Schinnen. Na een tijd als secretaresse bij longarts dr. Appelman gewerkt te hebben, is zij aan
haar pensioen met veel toewijding maatschappelijk werkster geweest op Welterhof in Heerlen.
In haar vrije tijd is Jes altijd nauw betrokken geweest bij allerlei verenigingen en als vrijwilligster bij
de parochie Schinnen. Ze was onder andere gidsenleidster, welpenleidster bij de verkennerij en actief
lid van de vrouwenbond. Jarenlang heeft Jes als lectrice meegeholpen aan de vieringen in de kerk en
ook in de parochie-administratie heeft ze veel werk verricht. Ook voor de Vastenactie heeft zij zich
jarenlang ingezet.
Voor haar familie stond Jes dan ook altijd klaar. In de gezinnen van haar broers en zussen was Jes er,
als ze nodig was. Daar is de familie haar nog altijd dankbaar voor.
Tot op het laatste heeft Jes de regie gevoerd over haar eigen leven. Toen de tijd gekomen was heeft zij
in alle rust haar leven in Gods handen gelegd.
We ontvangen het bericht dat een oud-parochiane is overleden Regien van Herten – van der Weide in
de leeftijd van 95 jaar. Ook Piet Goessens is overleden. Hij is 75 jaar geworden.
Kapelaan geeft nog de ziekenzalving aan de moeder van een parochiane in Aramis in Geleen en wenst
in Thull dhr. Cals proficiat met zijn 82e verjaardag.
Geloven in de verrijzenis, alle geloven kost tijd. En ook de leerlingen hadden er moeite mee.
Als we moeite hebben met Jezus’ leven na de dood geloof dan wel in zijn leven vóór de dood, en doe
als Jezus tijdens zijn leven heeft gedaan: help mensen verrijzen.
Hij zelf heeft laten zien dat God overal is waar mensen het voor elkaar opnemen, elkaar vrede
toewensen en respectvol met elkaar omgaan, elkaars fouten vergeven en nieuwe kansen geven. Hij
deed ook altijd zo. In zijn spoor kunnen we verder gaan.
Zondag 18 april
Kapelaan overlegt met een zoon en dochter van Regien van Herten – van der Weide over haar uitvaart
a.s. woensdag.
Maandag 19 april

Maandag 19 april
Kapelaan bespreekt met de familie de uitvaart voor Piet Goessens en feliciteert mevr. De Vet
—de Nijs (Scalaplein) met haar 86e verjaardag.

Agenda
Zondag 25 april
Mevr. Notten – Stevens (Elvira Amstenrade) viert haar 91e verjaardag. Gefeliciteerd.
Dinsdag 27 april
Aan de Heisterbrug viert mevr. Hermans haar 82e verjaardag. Proficiat.
Woensdag 28 april
19.30 uur Vergadering Federatie i.o.
Donderdag 29 april
In Nagelbeek viert mevr. Damoiseaux – Vanderheijden haar 86e verjaardag. Gefeliciteerd.
Zaterdag 1 mei
Mevr. Smeets – Timmermans (Parallelstraat) viert haar 17e lustrum. Proficiat.
Maandag 3 mei
Aan De Breinder viert mevr. Damoiseaux – Bouwens haar 88e verjaardag. Onze gelukwensen.

19.30 uur Vergadering kerkbestuur
Woensdag 5 mei
Dhr. Bruls (Scalaplein) wordt 88 jaar. Gefeliciteerd.
Onderhoud Kerkhof
Donderdag 6 mei
Vanaf 8.30 uur wordt de communie gebracht bij de vaste adressen
Maandag 10 mei
In de Dorpsstraat bereikt mevr. Pörteners – Steijns de leeftijd van 92 jaar. Van harte proficiat.
Vrijdag 14 mei
Mevr. Swelsen - Hensgens viert in De beemden haar 82e verjaardag. Gefeliciteerd.
Mevr. Schiffelers – Mevis (Residence) sluit zich aan in de rij van tachtigjarigen. Van harte proficiat.
Zaterdag 15 mei
Dhr. Lenssen (Heisterbrug) wordt vandaag 81 jaar. Onze gelukwensen.
Parochieblad
Ons volgende parochieblad, dat op woensdag 12 mei verschijnt, is voor drie weken bestemd van
zaterdag 15 mei – zondag 6 juni 2021. Mededelingen die u in dit parochieblad vermeld wilt hebben,
dienen uiterlijk maandag 10 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?
Missen aan de Mariakapel
Vanaf donderdag 6 mei tot en met donderdag 26 augustus zullen we iedere donderdag bij goed weer ’s
avonds om 19.00 uur een eucharistieviering houden aan de Mariakapel. Bij slecht weer is dienst in de
kerk.
Rectificatie
In het vorige parochieblad zijn in het dagboek op 21 maart enkele namen verkeerd vermeld.
Dit had er moeten staan. Raf Cuypers van de Altaarstraat ontvangt vanmiddag het sacrament van het
doopsel. Ouders Stef en Renee van harte proficiat alsook de peetouders Misja Cuypers en Sanne op het
Veld.
Playmobil-voorstelling: GROOT SUCCES!!!
De ‘Playmobil-voorstelling’ van DE GOEDE WEEK was een GROOT SUCCES!!!
Drie middagen lang heb ik aan ruim 25 kinderen uit onze Parochiefederatie de prachtige
Bijbelverhalen mogen laten zien én vertellen.
Jezus beleefde zo veel in de Goede Week dat ik dat met Playmobil kon uitbeelden, waardoor de
verhalen voor de kinderen werkelijk ‘tot leven’ kwamen.
Niet alleen de kinderen hebben ervan genoten, maar zélfs de papa’s en mama’s die meekwamen.
Ook kreeg iedereen aan het einde van de voorstelling nog een klein aandenken mee naar huis!
Dankbaar kan ik terugkijken op drie FANTASTISCHE, VREUGDEVOLLE dagen (#coronaproof) en
ook ik heb ervan genoten; m.n. van de ‘snoetjes’ van de kinderen…dat zegt dan genoeg!
Enne…zéker voor herhaling vatbaar! Dus…wellicht tot volgend jaar ;-)
Désirée van Breugel

(Catechiste Parochiefederatie Schinnen i.o.)

