PAROCHIEBLAD ST. DIONYSIUS SCHINNEN
Federatiesecretariaat: : Ma-Woe-Vrij 10.00-12.00 uur
telefoon: 046-8886438
pastorieschinnen@ziggo.nl
Deken J. Honings Tel. 4431292
Email: dekenhonings@gmail.com
Kapelaan B. Gorissen Tel. 4431796
Email: bengorissen@home.nl
Spreekuur van 13-14 u. en19-20 u.
Parochiekantoor dinsdag
van 10.00 - 12.00 uur Tel.046-8886438
Email: pastorieschinnen@ziggo.nl
Website: www.parochieschinnen.nl
parochiedionysiusschinnen.nl
KvK.-

Kerkdiensten van

nr. 749 17 943

zaterdag 5 - zondag 27 juni 2021/7

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.
Sacramentsdag
Op het einde van zijn leven kwam Jezus met zijn vrienden bijeen. Ze hielden een
paasmaal, een herinnering aan de bevrijding uit de slavernij van Egypte. Maar Jezus
voegde er nog iets aan toe:
Hij nam brood in zijn handen en zegende het en zei: Dit is mijn Lichaam. En hij liet de
beker wijn rondgaan terwijl Hij z ei: Dit is mijn Bloed, vergoten tot vergeving van de
zonden. Blijf dit doen om Mij te gedenken. Dat doen we telkens als we de H. Mis
vieren. Wij gedenken Hem, die zijn leven gaf voor zijn vrienden en ons allen en zelfs
de dood overwon en vieren zijn verbondenheid met Hem en met elkaar.
Zaterdag 5 juni H. Bonifatius, bisschop en gezellen, martelaren
14.30 uur Doop van Liva en Nova Smeets
19.00 uur Hoogmis
Zondag 6 juni Sacramentsdag
10.00 uur Best. gezamenlijke Jaardienst voor Nic. Dieteren en Bertha Dieteren – Bours tevens voor zonen
Harry en Jos
Gest. Hoogmis voor Leo en Wies Meens – Schils en voor hun overleden familieleden
Gest. Hoogmis voor André Dresens, tevens voor echtelieden Meens – Cranssen
Dinsdag 8 juni
9.30 uur Best. H. Mis voor Jo Linssen bij gelegenheid van 60e huwelijksverjaardag
Donderdag 10 juni
19.00 uur Aan de Mariakapel
H. Mis
Zaterdag 12 juni
19.00 uur Best. Hoogmis voor Harie en Mien Simon - Verheijen
Zondag 13 juni Elfde zondag door het jaar

10.00 uur Best. Jaardienst voor Annie Smeets - van de Burgt tevens voor echtgenoot Jan Smeets
Best. Jaardienst voor Agnes en Jo Notermans – Lenssen
Dinsdag 15 juni
9.30 uur H. Mis
Donderdag 17 juni
19.00 uur Aan de Mariakapel
H. Mis
Zaterdag 19 juni
19.00 uur Best. Zeswekendienst voor Piet Goessens tevens voor Ellie Goessens – Kierkels
Best. Jaardienst voor ouders Wiel en Dien Meijers – Nijssen, Paula, Math en Funs
Best. Hoogmis uit dankbaarheid bij gelegenheid van het 50-jarig huwelijk van Hub Vroomen en
Carla Noteboren
Zondag 20 juni Twaalfde zondag door het jaar (Kermiszondag)
10.00 uur Aan de Mariakapel
Deze dienst wordt opgeluisterd door leden van fanfare St. Caecilia
Best. Jaardienst voor Sjo Louis
Best Hoogmis voor Jan Hubert Jozef Houben en Maria Hubertina Welzen, Leny Houben – Schils, Zef
Otten, Jeanne Otten – Houben en overleden familieleden
Gest. Jaardienst voor Roos en Heinz Ruhs -Simon, tevens Jaardienst voor Anna Simon
Gest. Hoogmis voor Ciska van de Winkel
Gest. Hoogmis voor Cor en Ton Krijnen
Dinsdag 22 juni
9.30 uur H. Mis
Woensdag 23 juni
15.00 uur In De Beemden
Best. H. Mis voor Sonja Weusten – Bex, overleden familieleden, vrienden en bekenden en
overleden bewoners van De Beemden
Best. H. Mis voor Miet Dieteren – Lenssen en overleden familieleden
Donderdag 24 juni Geboorte van Johannes de Doper
11.00 uur H. Mis in Nobamacare
19.00 uur Aan de Mariakapel
H. Mis
Vrijdag 25 juni
19.00 uur Toediening van het sacrament van het Vormsel door deken Honings
Deze dienst wordt opgeluisterd door het zangensemble
Zondag 27 juni Dertiende zondag door het jaar
10.00 uur Kinderwoorddienst
Deze dienst wordt opgeluisterd door Guus Jetten en Anouk Spronk
Best. Jaardienst voor Mia Enwegen – Eussen
Best. Jaardienst voor Kee Pregled – Schoonbrood en overleden familie
Best. Hoogmis voor Hub Schmitz vanwege verjaardag en overleden familieleden
Best. Hoogmis voor ouders Crousen – Steinbusch tevens voor Jeanny Nevels - Crousen
Gest. Jaardienst voor Hans Swinckels
De diensten van de zondag zijn te volgen via het Youtubekanaal “Parochiefederatie Schinnen”

MISDIENAARSLIJST
Zaterdag 5 juni
19.00 uur Jubien Vanderheijden
Zondag 6 juni
10.00 uur Jo Wehrens
Zaterdag 12 juni
19.00 uur Sien Smeets
Zondag 13 juni
10.00 uur Jo Wehrens
Zaterdag 19 juni
19.00 uur Thea Linssen
Zondag 20 juni
10.00 uur Jo Wehrens
Zondag 27 juni
10.00 uur Jubien Vanderheijden

DAGBOEK VAN DE PAROCHIE
Dinsdag 11 mei
Nadat het parochieblad is gedrukt, bespreekt kapelaan in Oirsbeek met hun ouders de doop van Liva
en Nova Smeets, die binnenkort in Schinnen zal plaatsvinden.
Woensdag 12 mei
Omdat het vorige week regende, komt vandaag de ploeg vrijwilligers om op het kerkhof te werken. Er
is altijd veel werk te verzetten. Heren hartelijk dank.
Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag
Overal waar wij de moed hebben om dienstbaar te zijn aan de minste der mensen, telkens wanneer wij
de kracht hebben om het kwade niet uit te spreken, maar het goede te bevorderen, op die plaatsen waar
wij geduld kunnen opbrengen om het lastige kind te begrijpen, om oude mensen te begeleiden, daar is
het vuur van de Geest neergedaald. Zoals Jezus de leerlingen zegende – niet als een definitief afscheid,
maar als een opdracht – zo ontvangen wij ook vandaag de zegen om opgetogen terug te gaan naar de
plaats waar wij wonen, en om ons te laten dopen met de heilige Geest. Het zal ons meer dan goed
doen.
Vrijdag 14 mei
Enkele vrijwilligers zorgen ervoor dat een aantal stoelen in de Mariakapel komt te staan, zodat iedere
donderdag om 19.00 uur in de komende maanden daar een dienst gehouden kan worden.
We wensen in de Residence mevr. Schiffelers – Mevis proficiat nu zij haar tachtigste levensjaar heeft
vol gemaakt. In De Beemden feliciteren we mevr. Swelsen – Hensgens met haar 82e verjaardag.
Zaterdag 15 mei
In de Hof van Hoen wensen we mevr. Lardinoije – van Ham proficiat nu zij de mijlpaal van 80 jaar
heeft bereikt en aan de Heisterbrug feliciteren we dhr. Lenssen met zijn 81e verjaardag.
Dinsdag 18 mei
Nadat we gisteren nog iemand hebben gefeliciteerd die vorige week 89 jaar is geworden, wensen we
vandaag dhr. Nijsten aan de Stationsstraat proficiat met zijn 82e verjaardag.
Donderdag 20 mei
Kapelaan feliciteert in Nobamacare mevr. Drent – Stevens die eergisteren 85 jaar is geworden in
Hoogstaete in Stittard mevr. Vorachen – Knarren die overmorgen 90 jaar wordt.

Vrijdag 21 mei
In De Beemden wensen we mevr. Bovens – Janssen van harte proficiat met haar 94e verjaardag.
Zaterdag 22 mei
Vandaag kunnen we weer in De Beemden iemand feliciteren: mevr. Passage – Stienstra die 81 jaar is
geworden.
Zondag 23 mei
We vieren het feest van Pinksteren, het feest van Gods Geest en de geboorte van de kerk. De heilige
Geest is niet aan te wijzen. We weten niet hoe die Geest werkt. Hij is ook niet te lokaliseren in deze
persoon of in die bepaalde kerkelijke stroming. De Geest waait waar en waarheen hij wil. De Geest laat
zich niet inperken, alsof hij zou moeten beantwoorden aan wat mensen van hem verwachten.
Overal waar in Jezus' naam vrede wordt aangezegd, ruimte wordt geschapen, mensen in vrijheid kunnen
ademen, en bevrijd van angst en onzekerheid getuigen dat het leven sterker is dan de dood, daar is Gods
Geest werkzaam. Mag die Geest van God ook leven in ons allemaal.
De dienst krijgt een extra feestelijk karakter door de mooie opluistering van het zangensemble dat al
verschillende keren in deze coronatijd acte de presence heeft gegeven.
Maandag 24 mei
Paus Franciscus heeft in 2018 deze tweede Pinksterdag aangewezen om de gedachtenis te vieren van
Maria, Moeder van de Kerk. Maria stond samen met de apostelen aan het begin van de kerk met
Pinksteren. Moge zij ons inspireren om aandacht en zorg te hebben voor allen die ons zijn
toevertrouwd in ons gezin, op ons werk, in onze gemeenschap. Vijf muzikanten van fanfare St.
Caecilia zorgen voor een mooie opluistering.
Dinsdag 25 mei
In verband met de uitvaart van de oudste inwoner van Doenrade mevr. Wies Diederen – Dormans
bezoekt kapelaan een zoon van haar in Sittard. Zij is 102 jaar geworden.
Woensdag 26 mei
Kapelaan feliciteert in Nobamacare mevr. Boesten – Stijffs met haar 85e verjaardag van gisteren en in
Hegge dhr. Schoonbrood die eergisteren 83 jaar is geworden. In De Beemden zijn de vaste bezoekers
aanwezig voor de maandelijkse eucharistieviering.
Donderdag 27 mei
Bewoners van Nobamacare kijken er iedere maand naar uit, de maandelijkse mis en daarna nog een
gezellig samenzijn. Kapelaan brengt nog een bezoek aan een zorgcentrum in Geleen.
Alle diensten, die deze maand aan de Mariakapel gepland waren, vijf in getal, moesten in de kerk
gehouden worden vanwege regen en kou. Het ziet er naar uit dat het vanaf volgende maand wel kan.
Zaterdag 29 mei
Kapelaan gaat voor in de uitvaart van Wies Diederen – Dormans, de oudste inwoonster van Doenrade.
Het feest van de Drie-eenheid. In stamelende woorden proberen we iets van God te zeggen. God de
Vader, kun je zeggen, is de God die luistert naar onze vragen. God de Zoon is de God die vraagt dat
wij luisteren naar Hem. Het is Gods woord en antwoord aan ons. En de heilige Geest is kracht, hulp en
troost, die woont in ons; de heilige Geest is: God, bezig in ons en in onze geloofsgemeenschap.
De Vader is de God die ver weg, hoog in de hemel woont. De Zoon is de dichterbij gekomen God, die
woonde op aarde. De heilige Geest is de God die woont in ons, in ieder van ons en ons samen.
Zondag 30 mei
Oud-deken Schreurs vervangt vanmorgen deken Honings in de eucharistieviering. De dienst wordt
mooi opgeluisterd door Guus Jetten aan het keyboard en Anouk Spronk met de saxofoon.

Maandag 31 mei
We brengen een felicitatiebezoek aan Ben Ritzen en Lies Kruts vanwege hun 65-jarig
huwelijksjubileum. De buurt heeft gezorgd voor een feestelijke versiering van de omgeving.

Agenda
Maandag 7 juni
Dhr. Backus uit De Beemden viert zijn 82e verjaardag evenals dhr. Bruls in Thull. Beiden van harte
proficiat.
Dinsdag 8 juni
In De Beemden wordt mevr. Gooren – Tillemans 88 jaar. Gefeliciteerd.
Vormselles in de kerk
Zaterdag 12 juni
In De Beemden bereikt dhr. Slijpen de leeftijd van 90 jaar. Hartelijk gefeliciteerd.
Dhr. Franck (Barbarastraat) viert zijn 87e verjaardag. Proficiat.
Maandag 14 juni
Vormselles in de kerk
Woensdag 16 juni
Kerk poetsen
Vrijdag 18 juni
Dhr. Bindels (Paralellelstraat) wordt 83 jaar. Gefeliciteerd
Zaterdag 19 juni
In Huize Op de Toren in Nuth viert mevr. Didden – Keulen haar 88e verjaardag. Proficiat.
Zondag 20 juni
Mevr. Dieteren uit de Dorpsstraat sluit zich aan bij de lange rij van tachtigjarigen. Gefeliciteerd.
Parochieblad
Ons volgende parochieblad, dat op woensdag 23 juni verschijnt, is voor drie weken bestemd van
zaterdag 26 juni – zondag 18 juli 2021. Mededelingen die u in dit parochieblad vermeld wilt hebben,
dienen uiterlijk maandag 21 juni 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?
Catechese-lessen ter voorbereiding op het H. Vormsel
In de maand juni zal onze catechiste Désirée van Breugel, starten met een
drietal catechese-lessen voor de vormelingen uit Puth, Schinnen, Oirsbeek
en Doenrade.
Deze lessen zijn op 8,14 en 21 juni en vinden plaats in de kerk van
Schinnen. Uiteraard met de geldende Coronamaatregelen.
Op vrijdag 25 juni a.s. zullen zij dan het Sacrament van het Vormsel
ontvangen om 19.00u in de kerk van Schinnen.
We wensen alle vormelingen en hun ouders een mooie en vruchtbare
voorbereidingstijd toe en daarna een sfeervolle Vormselviering.

Désirée van Breugel
Catechiste Parochiefederatie Schinnen i.o.
Dekenaat Schinnen
Deken Jack Honings 25 jaar priester
Op 1 juni is het 25 jaar geleden dat onze deken tot priester is gewijd. Een jubileum waarmee we hem
van harte feliciteren. Vanwege de coronamaatregelen zullen we dit jubileum niet nu, maar op een later
tijdstip vieren.

HH. Missen op zaterdag
Nu de H. Mis op zaterdagavond niet zo druk bezocht wordt en op zondag meer bezoekers mogen
komen, heeft het kerkbestuur besloten om na processiezondag, zondag 20 juni, de zaterdagavond mis
te laten vervallen.
20 juni Processiezondag
Op deze dag zou normaal gesproken de processie plaatsvinden na een dienst aan de Mariakapel.
Vanwege de coronamaatregelen kan de processie ook dit jaar niet doorgaan. Wel willen we bij goed
weer een dienst houden aan de Mariakapel. Ook daar zijn maar een beperkt aantal bezoekers welkom.
We moeten nog altijd de anderhalve meter in acht nemen en alle bezoekers moeten zitten. U dient
zich hiervoor dan ook aan te melden op vrijdagmorgen 18 juni tussen 10.00 -12.00 uur; Telefoon
06 – 82 50 83 42. De dienst aan de Mariakapel is niet te volgen via de livestream.

Kinderwoorddienst - “SPECIAAL” !!! Zondag 27 juni a.s.
We zijn verheugd het volgende te kunnen meedelen.
De Kinderwoorddienst, die op zondag 27 juni a.s. gepland staat, GAAT DOOR!!!

Dit is de laatste vóór de zomervakantie.
Na de zomervakantie zullen de nieuwe data via “verschillende wegen” weer kenbaar gemaakt worden.
Vanwege de Coronamaatregelen kunnen we niet met alle kinderen in het bovenzaaltje, maar houden
we een ‘speciale' Kinderwoorddienst, gewoon in de kerk van Schinnen.
In deze H. Mis zal uiteraard extra aandacht gaan naar de kinderen.
Het Evangelie zal dit keer visueel ondersteund worden met maar liefst twee flanelborden en daarna is
er een kort gesprekje met de kinderen.
Omdat we dit seizoen helaas een aantal Kinderwoorddiensten hebben moeten laten vervallen, hopen
we nu weer vele enthousiaste en blije kinderen (met hun ouders) te kunnen ontmoeten. Jezus zegt niet
voor niets: “Laat de kinderen tot Mij komen”… en daar werken we als parochie graag aan mee!
Het aanmelden voor de H. Mis geldt nog steeds, zo ook de Coronamaatregelen die wij in de kerk
hanteren.
Aanmelden kan op vrijdag 25 juni van 10.00u- 12.00u op telefoonnummer: 06 – 82 50 83 42
Van harte welkom!
Werkgroep Kinderwoorddienst

KERKDIENST LIVESTREAM VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

Aangezien onze kerkdiensten vooralsnog maar door een gelimiteerd aantal personen bezocht mogen
worden, wil onze parochie de kerkdiensten op zondag om 10:00 uur via YouTube blijven uitzenden.
Zoals u weet is hiervoor is de benodigde apparatuur aangeschaft.
Het live uitzenden van de kerkdiensten wordt op dit moment door twee personen geregeld. Daarom
zijn we nog op zoek naar 2-3 vrijwilligers. Technische kennis op dit gebied is niet noodzakelijk
aangezien de apparatuur vast staat opgesteld en het computerprogramma is na instructie eenvoudig te
bedienen.
Ideaal zou het zijn als we met een aantal vaste mensen, per toerbeurt, op zondagochtend de uitzending
van de kerkdienst kunnen blijven verzorgen.
Voor meer informatie of om een afspraak te maken om eens te komen kijken kunt u contact opnemen
met Deken Honings of Ceriel Otten telefoon respectievelijk 046 4431292 en 046 4433866

JIS nieuws
Mûk en KEET!
We zijn weer bezig, natuurlijk binnen de Corona richtlijnen.
We zien je graag deelnemen aan onze activiteiten.
Vrijdagavond van 18:30 uur tot 20:00 uur. Voor kinderen van 6-13 jaar.
Entree € 2,00.
04-06: Schip Ahoy
Schip Ahoy! De piraten hebben jullie hulp nodig met knutselen! Help jij de piraten? Ook kan je terecht
voor spannende piratenspellen.
11-06: Rad van avontuur
Het rad draait, tik tik, waar zal het op uitkomen? Doe jij ook mee met deze bloedstollende spelshow?
18-06: Tutti Frutti
Kom lekker Hawaiiaanse hapjes en drankjes maken! Bij goed weer zullen er ook waterspellen
plaatsvinden.
25-06 Water)bootcamp
Kom met je vriendjes en vriendinnetjes bootcampen! Bij goed weer zal dit een waterbootcamp zijn.
Ben jij het beste, snelste en sterkste? Doe dan mee!
25-06: KEET! (9-13jaar) Dropping, zoek de weg terug naar het JIS. Meld je aan via keet@hetjis.nl,
uiterlijk woensdag 23-06.
Computercursussen, inloopspreekuur en internetcafé
Nu de versoepelingen doorgaan, kunnen we het bekende inloopspreekuur voor Pc’s, laptops, tablets en
smartphones hervatten. We doen dit weer vanaf 4 juni elke vrijdagmiddag van 13.00 – 15.00 uur.
Iedereen is welkom en we houden ons aan de bekende RIVM richtlijnen.
Kijk ook op onze Facebook voor het actuele nieuws.
JIS Burgemeester Pijlsstraat 1E Schinnen
http://www.hetjis.nl
info@hetjis.nl

