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5 juli – 2 augustus 2020/9

Vakantie
De vakantie is dit jaar anders dan anders. Velen zullen in eigen land blijven, omdat er nog altijd een
onzichtbaar virus rondwaart. Ook de afgelopen maanden waren anders dan anders. Heel veel van wat
we heel gewoon vonden, kon opeens niet meer. En ook de komende tijd zullen we moeten leven met
beperkingen. Dan toch vakantie, een tijd om even alles te laten rusten? Ook dan zullen we met elkaar
rekening moeten houden. O.a. de anderhalve meter afstand en handen wassen zullen blijven. Maar
ondanks dat biedt de komende tijd ons de mogelijkheid om te genieten van de natuur, van architectuur,
van cultuur, van samen iets ondernemen. Een tijd om stil te staan bij de mooie dingen die we van de
Schepper hebben gekregen.
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.
Zaterdag 4 juli
19.00 uur Best. Jaardienst voor Mich Damoiseaux
Best. Eerste Jaardienst voor Marcel Vaessen
Best. Hoogmis voor Lei en Dorien Houtvast – Stevens en overleden familieleden
Gest. Jaardienst voor Tiny Henssen tevens voor Harie Henssen voor verjaardag en
voor Henriëtte – Konings
Zondag 5 juli Veertiende Zondag door het jaar
10.00 uur Kinderwoorddienst
Best. Jaardienst voor Kee Pregled – Schoonbrood en voor familie Schoonbrood en
Pregled
Best. Hoogmis voor Frans Ritzen en zoon Luc
Best. Hoogmis voor ouders Kuipers – Schlenter en zoon Jo
Gest. Jaardienst voor echtelieden Pinckers – Cox en Math Cox
Dinsdag 7 juli
9.30 uur Best. H. Mis voor de overleden zusters en familieleden van de zusters Onder de Bogen
Best. H. Mis voor Hub Otten
Donderdag 9 juli Aan de Mariakapel
19.00 uur H. Mis
Zondag 12 juli Vijftiende Zondag door het jaar
10.00 uur Best. Eerste Jaardienst voor Bertha Roelofsen – Houben

Best. Jaardienst voor Bart Hilkens
Best. Jaardienst voor Frits Dieteren tevens als jaardienst voor dochter Désirée en overleden
familieleden
Best. Hoogmis voor Jeannie Otten – Houben voor verjaardag tevens voor echtgenoot Zef
Otten en voor kleinkinderen Tim en Fanny
Best. Jaardienst voor Cees de Cock en voor de overledenen van de familie
Best. Hoogmis voor Hub Schmitz vanwege verjaardag en voor overleden familieleden
Best. Hoogmis voor Frans en Maria Diederen – Beaumont en voor Guus en Franck
Ruijters
Dinsdag 14 juli
9.30 uur H. Mis Stichting beneficie van de H. Maagd
Donderdag 16 juli
19.00 uur Aan de Mariakapel
H. Mis
Zondag 19 juli Zestiende Zondag door het Jaar
10.00 uur Best. Zeswekendienst voor Mia Haas – Steijns
Best. Hoogmis voor ouders Heil – Leibenat en overleden familieleden
Best. Hoogmis uit dankbaarheid bij 50-jarig huwelijk
Gest. Jaardienst voor Pie Swelsen
Gest. Jaardienst voor echtelieden Houben – Cals en overleden familieleden
Dinsdag 21 juli
9.30 uur H. Mis Stichting Reijmersbeek
Woensdag 22 juli H. Maria Magdalena
15.00 uur In De Beemden
Best. H. Mis voor Sonja Weusten – Bex, en alle overleden familieleden, vrienden en
bekenden en overleden bewoners van De Beemden
Donderdag 23 juli H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa
19.00 uur Aan de Mariakapel
H. Mis
Zondag 26 juli Zeventiende Zondag door het jaar
10.00 uur Best. Hoogmis voor Jan Clement voor verjaardag
Best. Jaardienst voor Jaan Bakker – Stevens en overleden familieleden
Gest. Jaardienst voor Sjaak en Regina Jetten – Kamsma, Friedel Jetten en ouders Jetten –
Bruls
Dinsdag 28 juli
9.30 uur H. Mis
Donderdag 30 juli
19.00 uur Aan de Mariakapel
Best. H. Mis als Jaardienst voor Franck Ruijters
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
Gest. Jaardienst voor pastor Gerrit Ritzen

Gest. Jaardienst voor Leo en Wies Meens – Schils en voor hun overleden familieleden

MISDIENAARSLIJST
Zaterdag 4 juli
19.00 uur Jubien Vanderheijden
Zondag 5 juli
10.00 uur Jo Wehrens
Zondag 12 juli
10.00 uur Suze Houben
Zondag 19 juli
10.00 uur Jubien Vanderheijden
Zondag 26 juli
10.00 uur Thea Linssen
Zondag 2 augustus
10.00 uur Jo Wehrens
DAGBOEK VAN DE PAROCHIE
Maandag 8 juni
In Schinnen en in Vaesrade gaan de twee groepen voor de vormingscatechese van start bij mevr.
Dezaire en dhr. Gurian tot tevredenheid van alle deelnemers.
Dinsdag 9 juni
Terwijl op het parochiekantoor het parochieblad gedrukt wordt, maken enkele vrijwilligers de
Mariakapel schoon, zodat daar vanaf volgende week iedere donderdagavond een dienst gehouden kan
worden. Namens de bezoekers van harte bedankt.
Woensdag 10 juni
Kapelaan brengt een rouwbezoek aan een parochiaan die onlangs zijn echtgenote heeft moeten missen.
’s Avonds vergadert het kerkbestuur in de kerk over allerlei lopende zaken.
Donderdag 11 juni
Vrijwilligers zorgen ervoor dat een aantal stoelen naar de Mariakapel gebracht worden, zodat daar
vanaf volgende week donderdag om 19.00 uur iedere week een eucharistieviering gehouden kan
worden en de bezoekers anderhalve meter uit elkaar zitten.
Vrijdag 12 juni
Er wordt vanmorgen veel gebeld om de dienst voor a.s. zondag bij te wonen. Omdat er meer dan
dertig personen zich hebben aangemeld, besluiten we om ook op zaterdagavond een dienst te doen. We
feliciteren dhr. Slijpen uit De Beemden met zijn 89e verjaardag, dhr. Franck van de Barbarastraat met
zijn 86e verjaardag en nog een tachtig jarige. Kapelaan verzorgt een dienst in het crematorium in
Geleen van Toosje Diederen – Kuipers, die vroeger een modehuis had in Amstenrade ‘Maison
Eugène’.
Zondag 14 juni
Het is vandaag Sacramentsdag, een dag waarop we stilstaan bij de eucharistie, de communie. In de
tekenen van brood en wijn wilde Jezus onder zijn volgelingen levend blijven. De communie wordt ook
wel genoemd het feest van breken en delen. Vroeger lag de nadruk meer op de aanbidding. Ter
communie gaan wil zeggen: instemmen met de manier van leven zoals Jezus van Nazareth die heeft
voorgeleefd. En dat wil zeggen dat we samen voor de wereld, voor elkaar moeten zorgen. Dit
weekend mogen de kerkgangers ook weer de communie ontvangen, zij anders dan anders door eerst
de handen te ontsmetten. De priester geeft de communie met een pincet vanachter een scherm.
Allemaal om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

We ontvangen het bericht dat thuis aan de Barbarastraat plotseling is overleden Annie Smeets – van de
Burgt. Ze zou in augustus 90 jaar zijn geworden.
Dinsdag 16 juni
We feliciteren een 91-jarige en nog een 83-jarige. Met degenen die de kerkberichten verzorgen in de
parochies Oirsbeek, Doenrade, Puth en Schinnen maken we afspraken voor de toekomstige publicaties
in God Nieuws.
Woensdag 17 juni
Met de dochters van Annie Smeets – van de Burgt bespreekt kapelaan haar uitvaart a.s. vrijdag.
Na enkele maanden treffen de dames die de kerk poetsen elkaar weer om het kerkgebouw weer een
goede poetsbeurt te even. Dames namens de kerkgangers bedankt.
We feliciteren Mevr. Engwegen – Eussen (Moutheuvellaan) met haar 86e verjaardag.
In De Beemden nemen dertig aanwezigen deel aan de eucharistieviering die we houden in het Atrium
in verband met de afstand die we van elkaar moeten houden.
Donderdag 18 juni
We feliciteren dhr. Bindels van de Parallestraat met zijn 82e verjaardag. Voor de eerste keer dit seizoen
houden we een eucharistieviering aan de Mariakapel. Vanwege de afstand die we onder elkaar moeten
bewaren speelt alles zich buiten af en zijn we met 24 personen.
Vrijdag 19 juni
We nemen afscheid van Annie Smeets – van de Burgt. Zij was een hartelijke, gastvrije, gelovige
vrouw die 47 jaar gelukkig getrouwd was met Jan. Zij hield ervan om leuke dingen te ondernemen met
familie en vriendinnen. Haar kinderen en kleinkinderen gedenken hun moeder en oma uitgebreid,
terwijl Claudia Couwenbergh klassieke liederen ten gehore brengt. We bevelen haar aan bij haar
Schepper.
In Doenrade bespreekt kapelaan met de familie de uitvaart voor Tiny Schmeitz – Banens die volgende
week dinsdag zal plaatsvinden.
We feliciteren mevr. Didden – Keulen (Huize Op den Toren in Nuth) met haar 87e verjaardag.
Zondag 21 juni
Omdat een normale processie wegens de coronacrisis niet is toegestaan, wordt in Doenrade een
miniprocessie gehouden door de straten van het dorp met een acoliet en drie kerkbestuursleden en het
Allerheiligste gedragen door kapelaan,.
Maandag 22 juni
Het pastorale team bespreekt vanmiddag de diensten voor de komende maanden in de parochies
Schinnen, Puth, Oirsbeek en Doenrade. Verder komt ter sprake een kantoor voor deze 4 parochies.
Daarnaast blijft het parochiekantoor bestaan.
Woensdag 24 juni
Naar aanleiding van de bijeenkomst van het pastorale team afgelopen maandag is er vanmorgen een
bespreking met leden van het kerkbestuur en enkele dames die het parochiekantoor runnen. Behalve
voor de parochie moet er ook een kantoor zijn voor de vier parochies die een federatie gaan vormen.
Volgende week zullen alle dames die werkzaam zijn op het parochiekantoor bijeen komen.
De communicanten zoeken samen wat verkoeling in het zwembad bij een van de ouders.
Vanavond worden 12 nieuwe kerkbestuursleden van verschillende parochies van het dekenaat in de
kerk officieel door de deken geïnstalleerd in onze kerk in een gebedsdienst. Daarna is er nog koffie en
vlaai in de tuin van de pastorie.
Donderdag 25 juni
Met 33 personen vieren we vanavond de eucharistie aan de Mariakapel op een hee mooie zomeravond.

Vrijdag 26 juni
Op het parochiekantoor worden de aanmeldingen voor de zondagsdiensten aangenomen. Er is overleg
met de school en de communiegroep over de afsluiting en praktische zaken, zoals het aantal bezoekers
dat toegelaten kan worden in verband met de anderhalve meter afstand die we nog een tijdje moeten
handhaven.
’s Middags brandt een gedeelte van de beplanting op het nieuwe talud van het kerkhof af. Gelukkig is
de brandweer snel ter plekke om grotere schade te voorkomen. De oorzaak is niet bekend.
Zaterdag 27 juni
De communicanten zijn vandaag te gast bij een van de ouders om samen broodjes en koekjes te
bakken. De ernstige zieke mevr. Engwegen – Eussen ontvangt thuis uit handen van kapelaan de
ziekenzalving. Aan de Stationsstraat viert mevr. Ruijters – Diederen haar 81e verjaardag, waarmee we
haar van harte feliciteren.
Zondag 28 juni
Jezus hield zijn leerlingen voor om niet lichtvaardig te denken over wat Hem volgen inhoudt. Het is
een serieuze aangelegenheid waar nogal wat aan vastzit. Maar Jezus spreekt ook een woord van
bemoediging.
Wie voor de minste ook maar iets doet, het loon zal hem zeker niet ontgaan
Maandag 29 juni
We wensen aan de Dorpsstraat dhr. Erkens van harte proficiat met zijn 89e verjaardag. Vandaag wordt
het parochieblad samengesteld.

s Middags overlijdt op 86-jarige leeftijd thuis Mia Engwegen - Eussen.

Agenda
Zondag 5 juli
Aan de Borgerweg viert mevr. Henssen – Damoiseaux haar 84e verjaardag. Proficiat.
Woensdag 8 juli
Mevr. van Weenen – Jaspar (Moutheuvellaan) viert haar 84e verjaardag. Gefeliciteerd.
Aan de Altaarstraat viert mevr. Knarren – Zanders haar 81e verjaardag. Proficiat.
Zaterdag 11 juli
In Thull wordt mevr. Heil – Mikelij 86 jaar. Gefeliciteerd.
Dinsdag 14 juli
Dhr. Boesten (Kennedylaan) viert zijn 87e verjaardag. Proficiat.
Vrijdag 17 juli
In De Beemden bereikt dhr. Everens de leeftijd van 93 jaar. Van harte proficiat.
Maandag 20 juli
Aan het Scalaplein viert mevr. Schoonbrood – Ruijters haar 91e verjaardag. Gefeliciteerd.
Woensdag 22 juli
Mevr. Wetsels – Schmetz viert aan het Scalaplein haar 91e verjaardag. Proficiat.
Donderdag 23 juli
Aan de Altaarstraat viert dhr. Geurts zijn 84e verjaardag. Onze gelukwensen.
Zaterdag 25 juli
In de Hof van Hoen viert mevr. Wehrens – Florakx haar 81e verjaardag. Proficiat.
Zondag 26 juli
In Leontine in Amstenrade wordt dhr. B. Larue 87 jaar. Gefeliciteerd.
Maandag 27 juli
In Nagelbeek bereikt mevr. Langen – Renkens de mijlpaal van 90 jaar. Van harte proficiat.
Parochieblad

Ons volgende parochieblad, dat op woensdag 29 juli verschijnt, is voor vier weken bestemd van
zondag 2 – zondag 30 augustus 2020. Mededelingen die u in dit parochieblad vermeld wilt hebben,
dienen uiterlijk maandag 27 juli opgegeven te worden. Het liefst nu per telefoon 046-4431796 of via
email: bengorissen@home.nl S.v.p. op tijd inleveren.
Kinderwoorddienst: zondag 5 juli a.s.
De Kinderwoorddienst wordt gehouden op zondag 5 juli a.s. tijdens de H. Mis
van 10.00u in de St. Dionysiuskerk van Schinnen.
Een verhaal uit de Kinderbijbel (of ‘Spiegelverhaal’) met Flanelbord,
Vertelplaten of Playmobil; een gesprekje met de kinderen over het verhaal; samen
een voorbede maken én altijd een leuk stencil mét kleurplaat mee naar huis!
De Kinderwoorddienst is er speciaal voor de kids…WELKOM!
Thema: Geef je ‘rugzak’ met zorgen aan Jezus!

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!

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?
Voor de kinderen van groep acht van het Kinderkoor ‘Bress Music’
Ontzettend dankbaar ben ik voor deze kanjers van groep 8 die al drie jaar enthousiast meezingen in het
kinderkoor Bress Music.
Ik zal ze enorm gaan missen.
Normaal gesproken zou ik afscheid van ze nemen tijdens de laatste viering van het schooljaar, de
mooie viering aan de kapel.
Een zorgenpoppetje uit Guatemala krijgen deze kanjers en ik hoop ontzettend dat ze het naar hun zin
krijgen op hun vervolgschool.
Dank jullie wel, Jens, Sjors, Femke, Joyce, Kyra, Wendy, Lemoni, Marit, Tessa, Lynn, Imke, Carla,
Emma, Sofie, Amber en Suraya!!!
Juffrouw Andrea Hautvast
Eerste Communie en Vormsel
Er is een nieuwe datum vastgesteld voor de viering van de Eerste Communie namelijk zondag
13 september om 10.00 uur. Uiteraard onder het voorbehoud dat de coronacrisis niet verergert.
De toediening van het sacrament van het Vormsel is voorlopig vastgesteld op zaterdag 14 november
om 19.00 uur.

JIS nieuws juli
JIS is weer open. 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
Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers!
Hartelijk welkom in ‘’De Hoeskamer van Schinnen’’
De ontmoetingsplek voor burgers.
‘’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’’
Wij zoeken enthousiaste gastvrouwen en gastheren die ons team van vrijwilligers van de Hoeskamer
willen versterken. Vindt u het leuk om het voor anderen gezellig te maken en houdt u van een praatje?
U bent dan de gastheer of gastvrouw die wij zoeken. Hebt u interesse, kom binnen en maak een
informatief praatje met onze vrijwilligers. Wilt u eerst meer informatie, neem contact op met Hub
Bogaert op 06-15557877.
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. Regelmatig zijn er creatieve activiteiten. 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
Het eerste diner op 17 juni was erg gezellig. Door de 1,5 meter opstelling kunnen er maximaal 12
personen deelnemen. Daarom wordt er nu om de 14 dagen een diner gepland. U kunt zich telefonisch
aanmelden hiervoor bij Hub Bogaert: 06-15557877 of per e mail: maaltijdschinnenbruist.nl uiterlijk 1
week van tevoren. De kosten voor dit etentje zijn €6,50. De volgende diners zijn op 8 en 29 juli. De
Hoeskamer is gesloten op 15 en 22 juli.
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.
Kindervakantiewerk 2020
Het kindervakantiewerk 2020 vindt in aangepaste vorm plaats in de periode van 13 t/m 17 en 20 t/m24
juli. Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Mail naar: hiephoi@hetjis.nl en we nemen
contact met je op. Raadpleeg onze website en FB voor meer informatie.
Computerspreekuur
Vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur.
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. Tijdens het spreekuur gelden andere regels. Houdt u alstublieft aan de
aanwijzingen van de cursusleider. Het laatste spreekuur is op 10 juli.

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
Mûk en KEET!
Kinderen van 6/12 van 18:30 uur tot 20:00 uur op de vrijdagavond. Entree € 2,00.
03-07: Waterspellen; wie blijft het langste droog?
10-07: Seizoensafsluiting; de laatste vrijdagavond Mûk.
Kijk ook op onze FB voor het actuele nieuws.
JIS Burgemeester Pijlsstraat 1E Schinnen
www.hetjis.nl
info@hetjis.nl

