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Vrijheid
5 Mei 1945 werd Nederland bevrijd en was de oorlog voorbij, nu 75 jaar geleden. Om
dit feit te vieren waren in ons land veel activiteiten gepland. Ze zijn bijna allemaal
afgelast vanwege de crisis waarin we nu verkeren. Sommigen vergelijken het wel eens
met de oorlogsjaren toen mensen ook allerlei beperkingen werden opgelegd en angst
heerste voor de bezetter. Een groot verschil met toen is dat we nu in vrijheid leven en
toen niet. In vrijheid kiezen we ervoor om rekening met elkaar te houden en zo goed
mogelijk het coronavirus door ons gedrag proberen in te dammen. Er is veel inzet van
heel velen om samen deze tijd door te komen. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Net
zoals tijdens de oorlog verlangen wij ook nu naar betere tijden. Tijden die zeker weer gaan aanbreken.
Mag dan het omzien naar elkaar zoals we dat in deze tijd beleven ook dan behouden blijven, dan is
deze virusperiode niet voor niets geweest.
Zondag 26 april Derde Zondag van Pasen
Deze dienst is te volgen op Ziggokanaal 41 en KPN kanaal 1434
10.00 uur Best. H. Mis voor alle coronapatiënten, voor alle ouderen en gehandicapten die nu
afgesloten zijn van de buitenwereld, voor alle zorgverleners
Best. Jaardienst voor Jan Palmen en kleindochter Mariska

Best. Hoogmis voor ouders Crousen - Steinbusch en ouders

Custers - Habets

Gest. Jaardienst voor ouders en grootouders Gielen - Spée
Gest. Jaardienst voor echtelieden Wiel en Mien Limpens – Otten
Zondag 3 mei Vierde Zondag van Pasen
Deze dienst is te volgen op Ziggokanaal 44 en KPN kanaal 1434.
Celebrant is bisschop Harrie Smeets
10.00 uur Best. Zeswekendienst voor Lenie Stams - Houben
Best. H. Mis voor May Passage
Best. H. Mis voor Jaan Bakker – Stevens voor verjaardag
Best. H. Mis voor de overleden zusters en familieleden van de zusters Onder de Bogen
Gest. H. Mis t.e.v. het H. Hart
Gest. H. Mis voor Ton en Cor Krijnen
Gest. Jaardienst voor Jo en Rose Ritzen – Bruls
Gest. H. Mis voor de levende en overleden leden van de familie van den Elsen - Langens
Gest. Jaardienst voor Tiny Buysen
Zondag 10 mei Vijfde Zondag van Pasen
Deze dienst is te volgen op Ziggokanaal 44 en KPN kanaal 1434.

10.00 uur Best. H. Mis voor Gerda Bruls – Keulen vanwege trouwdag (Buurt Thull)
Best. H. Mis. voor Bertha Dieteren – Bours voor verjaardag tevens voor Nic. Dieteren en
zonen Harry en Jos
Best. Jaardienst voor Riekie Klein Tuente – Doppen en echtgenoot Frans Klein Tuente
en zoon Brordie en voor moederdag
Best. H. Mis voor Maria Hubertina – Welzen tevens voor Jan Hubert Jozef Houben,
Leny Houben – Schils, Zef Otten, Jeanne Otten – Houben en overleden familieleden
Best. Hoogmis voor ouders Custers – Habets, voor zonen Wil en Sjef en voor Axel Volbers
Gest. Jaardienst voor Regina Huntjens – Hermans tevens voor Frans Huntjens en zonen Jan
en Ger
Zondag 17 mei Zesde Zondag van Pasen
Deze dienst is te volgen op Ziggokanaal 44 en KPN kanaal 1434.
10.00 uur Best. H. Mis voor echtelieden Pierre Delarue en Liza Offermans
Gest. Jaardienst voor ouders van der Weide – Grootjans, Math van der Weide en Bert
Houben – van der Weide en Mia van den Elsen – van der Weide
Gest. Jaardienst voor Hub en Mina Maes – Stevens en Lies Stevens
Gest. Jaardienst voor echtelieden Meertens – Porsch en zoon Hub
Gest. Jaardienst voor echtelieden Lenssen – Umek en Roos, Wim en Gène
Voor de diensten die digitaal opgenomen worden de komende zondagen kunnen ook intenties
opgegeven worden.
De H. Dionysiuskerk is gedurende de periode dat er geen zondagsmissen zijn i.v.m. de Corona-crisis,
op zondag open voor stil gebed tussen 11.00 en 12.00 uur. Het is de bedoeling dat mensen niet bij
elkaar gaan zitten maar afstand bewaren, dat mensen elkaar niet opzoeken en met elkaar gaan praten.
Het is puur bedoeld om onze gebedshuizen juist in deze situatie open te houden voor eenieder die bij
God troost en kracht wil zoeken, om een kaars aan te steken of om gewoon even stil te zijn.
H. Mis via de streekomroep ZO-NWS Ziggo kanaal 41 (vanaf 1 mei kanaal 44) KPN kanaal 1434
en internet
Zie voor de link de website van de omroep https://www.loo-tv.nl of de website van de parochie
www.parochieschinnen.nl
In verband met deze live-uitzending is de kerk pas daarna open voor stil gebed van 11.00 – 12.00 uur.
DAGBOEK VAN DE PAROCHIE
Dinsdag 31 maart
Het vermenigvuldigen van het parochieblad kost enkele uren. Kapelaan regelt via de telefoon en email
de uitvaartdienst voor Els Zautsen – Cals.
Woensdag 1 april
Het kerkbestuur vergadert vanavond. Vanwege de crisis gebeurt dat dit keer voor de eerste keer via
skype, zodat iedereen thuis kan blijven. Er zijn allerlei zaken aan de orde zoals een onderhoudsplan
voor de komende jaren en een subsidieaanvrage daarvoor. We willen ook de vrijwilligers in onze
parochie bedanken en doen dat gezien de omstandigheden met een brief.
Vrijdag 3 april
We feliciteren schriftelijk dhr. Penders in de Vonderstraat die gisteren 82 jaar is geworden en verder
nog een 90-jarige.
ZO-NWS komt vanmiddag een en ander aan apparatuur installeren voor de opname van de
H. Mis a.s. zondag
We nemen vanmiddag te midden van een bloemenzee afscheid van Els Zautsen – Cals vanwege de
crisis in een klein gezelschap.

Els is geboren in Schinnen in een hecht gezin. Toen ze 22 jaar was, leerde ze Jeu Zautsen kennen en ze
zouden 57 jaar in lief en leed verbonden zijn. Ze kregen drie kinderen en er kwamen 3 kleinkinderen.
Els was heel gastvrij, optimistisch, stond voor iedereen klaar. Ze was altijd bezig in huis of in de tuin
of met de kippen. Ze genoot van gezelschap en had een hechte band met de familie van haar en van
Jeu. Ondanks de ziekte van Jeu bleef zij positief en zei: “Wat hubbe veer ’t good”. Haar zussen en de
familie Zautsen en haar dochters en kleindochter gedenken haar met warme woorden. Moge zij rusten
in vrede.
Na de dienst vergadert het pastoraal team vanmiddag via skype.
Zaterdag 4 april
De kosters Jo en Imène zijn vanmiddag uren bezig om de palmtakken in bundeltjes bij elkaar te doen.
We bedanken dhr. Knarren die per 1 april het kosterschap heeft neergelegd en dat jaren en jaren trouw
heeft gedaan met veel overgave.
Een vrijwilliger zorgt ervoor dat op het kerkhof gespoten wordt tegen onkruid.
Zondag 5 april
ZO-NWS zendt de viering van Palmzondag rechtstreeks uit via de televisie, een uitzending waar
diverse positieve reacties op volgen. We zegenen de palmtakken die bedoeld zijn voor onze parochie
en die van Puth. Behalve het intochtsverhaal waarin Jezus door de mensen wordt toegejuicht, wordt
ook het verhaal van Jezus’ lijden voorgelezen. Want alleen wie onder het kruis heeft gestaan, weet
wat verrijzenis is.
Alle palmtakken die vooraan op de trappen voor het altaar liggen, worden daarna door de mensen die
in stilte de kerk bezoeken meegenomen.
Maandag 6 april
We feliciteren schriftelijk of telefonisch de jarigen van gisteren: mevr. de Jong – Versluis uit de
Beemden die 95 jaar is geworden, een 82-jarige en dhr. Larue van de Heisterbrug die zich aangesloten
heeft in de rij van 80-jarigen.
Dinsdag 7 april
We kunnen weer iemand feliciteren die zich vandaag aansluit in de rij van tachtigjarigen: mevr. Strik –
Meijers in de Residence.
Woensdag 8 april
De onderhoudsploeg van het kerkhof begint vanmorgen voor de eerste keer dit jaar met de
werkzaamheden onder een stralende zon en op gepaste afstand van elkaar. Ook de koffie wordt op het
kerkhof gedronken. Er is meteen veel werk te doen, omdat er al veel onkruid staat. Heren hartelijk
dank. We wensen dhr. Eggen uit Hegge proficiat met zijn 81e verjaardag.
Donderdag 9 april
De pastores van het dekenaat komen vanmiddag de HH. Oliën halen die gisteren in kleine kring door
de bisschop zijn gewijd. Het betreft hier oliën die gebruikt worden bij het doopsel, het vormsel en bij
de ziekenzalving.
Zaterdag 11 april
De paaswake, altijd een zeer feestelijke viering in onze kerk, vindt nu in alle soberheid plaats met één
afgevaardigde van de parochie Puth, Oirsbeek en Doenrade. De paaskaars wordt ontstoken, het Licht
van Christus en het doopwater wordt gewijd. Op het einde van de dienst maken de afgevaardigden van
de andere parochies de paaskaars aan die in de betreffende kerk ook zal branden als teken dat de Heer
bij ons is, en lijden en dood overwint.
Zondag 12 april

De eucharistieviering op dit hoogfeest van Pasen wordt weer live uitgezonden via de streekomroep
ZO-NWS. We vieren dat Jezus verrezen is, opstond uit dood en ellende.
Iets dat ongehoord is en daarom moeilijk te geloven is. Dat geloof begon langzaam te groeien en geeft
mensen nu ook houvast in deze crisistijd. Dit keer zingen we ook met vier personen enkele liederen.
Maandag 13 april
Vanmorgen ontvangen we het bericht dat Martin Didden in Huize Op den Toren in Nuth is overleden
op 85-jarige leeftijd. Deken en kapelaan zijn vanmorgen aanwezig in De Beemden om de boodschap
van Pasen ook daar te laten klinken en de bewoners wat hoop en bemoediging te geven. Daarna
verzorgt Guus Jetten een muzikaal optreden voor de bewoners. Alles gebeurt in het Atrium waarbij
bewoners verspreid op de galerij zitten of staan.
Donderdag 16 april
We feliciteren per telefoon dhr. Cals in Thull met zijn 81e verjaardag. Er is nog allerlei administratief
werk te doen.
Zondag 19 april
Net als de apostel Tomas gaan wij ook vaak uit van de gedachte eerst zien, dan geloven. Terwijl Jezus
altijd leerde: Eerst geloven, en dan ga je de dingen anders zien. Wie dat kan, prijst Jezus zalig. En je
leert dat alleen als er mensen zijn die het voordoen: geloven en daardoor anders tegen het leven
aankijken. Dat is wat we misschien kunnen meenemen op onze weg door het leven: ga niet bij de
pakken neerzitten, houd elkaar vast en samen kom je verder en wees dankbaar dat je samen kunt
optrekken in de Geest van de verrezen Heer.
Dat is een hoopvolle en troostvolle boodschap nu wij ook grotendeels in onze bewegingsvrijheid
beperkt zijn juist om elkaar van dienst te zijn en geen onnodig leed aan te doen. Juist door nu samen
vol te houden maken we een nieuwe start mogelijk. Moge de Geest van God die eens de apostelen
bezielde en kracht en moed gaf, ook ons de kracht en moed geven in deze crisistijd.
Maandag 20 april
Kapelaan werkt aan de uitvaartdienst voor Paul Kierkels en het parochieblad en wenst mevr. de Vet –
de Nijs van het Scalaplein proficiat met haar 85e verjaardag van gisteren en mevr. Vaessen – Teheux
van Wolfhagen met haar 92e verjaardag en dhr. Passage van de Moutheuvellaan met zijn
85e verjaardag.

Agenda
Maandag 27 april
Aan de Heisterburg viert mevr. Hermans haar 81e verjaardag. Proficiat.
Woensdag 29 april
Mevr. Damoiseaux – Vanderheijden viert in Nagelbeek haar 85e verjaardag. Gefeliciteerd.
Vrijdag 1 mei
Mevr. Smeets -Timmermans (Parallelstraat) wordt 84 jaar. Proficiat.
Zondag 3 mei
Mevr. Damoiseaux – Bouwens (Breinder) viert haar 87e verjaardag. Gefeliciteerd.
Dinsdag 5 mei
Dhr. Bruls viert aan het Scalaplein zijn 87e verjaardag. Onze gelukwensen.
Woensdag 6 mei
20.00 uur vergadering kerkbestuur
Zondag 10 mei
Aan de Dorpsstraat viert mevr. Pörteners – Steijns haar 91e verjaardag. Van harte proficiat.
Woensdag 13 mei
Mevr. Passage – Buijsers (Moutheuvellaan) viert haar 83e verjaardag. Proficiat.
Donderdag 14 mei
In De Beemden viert mevr. Swelsen – Hensgens haar 81e verjaardag. Gefeliciteerd.

Parochieblad
Ons volgende parochieblad, dat op woensdag 13 mei verschijnt, is voor vier weken bestemd van
zondag 17 mei – zondag 14 juni 2020.
Mededelingen die u in dit parochieblad vermeld wilt hebben, dienen uiterlijk maandag 11 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?

Gaat u verhuizen?
Laat het ook uw parochie even weten
Blijf in contact met uw kerk.
Ook als u pas hier bent komen wonen,
Laat dat even weten op de pastorie of de

