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Kerkdiensten van zaterdag 23 november – zondag 22 december 2019/15
Advent
De Adventsactie besteedt in 2019 aandacht aan projecten waarin moeders en kinderen centraal staan. In de
hele wereld zijn er miljoenen moeders en vaders die hun kind niet de veiligheid en de kansen kunnen geven
die ze zouden willen geven. Door gebrek, ziekte en geweld zijn kinderen en hun ouders kwetsbaar.
Ook het kerstverhaal begint met een kwetsbare moeder. Een jonge vrouw, eigenlijk nog een meisje, reist op
een ezeltje naar Betlehem. In een stal wordt haar kind geboren. Het verhaal laat zien hoe God zich verbindt met
kwetsbare mensen.
We willen ons ook inzetten voor kinderen overal ter wereld. Zoals voor de
kinderen in het noorden van El Salvador. Veel moeders en kinderen sterven
tijdens de bevalling en jonge kinderen lijden aan ondervoeding en
infectieziekten. Adventsactie ondersteunt een gezondheidskliniek in het
dorp Guarjila. Het geld wordt besteed aan de uitbreiding van een opvanghuis voor aanstaande moeders. Ook
wordt er voorlichting gegeven over borstvoeding en gezonde voeding voor kinderen.
Laten we ouders en kinderen hoop geven op een goede toekomst.
De collecte op zondag 15 december is voor dit doel bestemd.
Tevens kunt u ook voor kwetsbare en minder draagkrachtige mensen in onze omgeving wat licht in de duisternis
brengen door mee te doen aan de voedselpakkettenactie. Zie elders in dit blad.
Zondag 24 november Christus, koning van het heelal
10.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door het Parochiekoor
Best. Zeswekendienst voor Piet Schoffelen
Best. Eerste Jaardienst voor Jo Haartmans tevens voor Tonnie Haartmans - Heijmeriks
Best. Jaardienst voor Paul Habets
Best. Jaardienst voor Jo Wehrens tevens voor overleden familieleden
Best. Hoogmis voor Bertha Roelofsen – Houben tevens voor overleden familieleden Roelofsen Houben
Best. Hoogmis voor echtelieden Jo en Agnes Notermans – Lenssen (Buurt)
Best. Hoogmis voor Frans Van Sint Feijth
Gest. Jaardienst voor ouders Zef en Victorine Bus – Damoiseaux
Gest. Jaardienst voor ouders en grootouders Gielen – Spée tevens voor pastor Gielen en José Gielen –
Linssen
Gest. Jaardienst voor Maria Buysers – Haerden tevens voor echtgenoot Mathieu Buysers
Dinsdag 26 november
9.30 uur Gest. H. Mis voor ouders Penders – Huyts en overleden familieleden
Zondag 1 december Eerste Zondag van de Advent

10.00 uur
Deze dienst wordt opgeluisterd door de Puther Seniorenkapel
Best. Eerste Jaardienst voor Trees Cals – Willems tevens Jaardienst voor Piet Cals
Best Jaardienst voor Leo Crijns en moeder Iet Crijns – Watervoort
Best. Jaardienst voor André Dresens en voor ouders Guillaume Meens – Cranssen
Best. Hoogmis voor Hub Nijssen voor verjaardag tevens voor Jo Nijssen
Gest. Hoogmis voor Leo en Wies Meens – Schils en voor hun overleden
familieleden
Dinsdag 3 december
9.30 uur Gest. H. Mis voor overleden en levende leden van de familie van den Elsen –
Langens
Vrijdag 6 december H. Nicolaas Eerste Vrijdag van de maand
9.30 uur Gest. H. Mis ter ere van het H. Hart
Zondag 8 december Tweede Zondag van de Advent
10.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door het Lambertuskoor uit Oirsbeek
Bisschop Harrie Smeets zal in deze viering voorgaan
Ook is er een kinderwoorddienst geleid door catechiste Désirée van Breugel
zie elders in dit blad
Best. Zeswekendienst voor Jeanne Horsmans – Braakhuis tevens voor echtgenoot
Paul Horsmans en Maria Wetzels – Horsmans
Best. Jaardienst voor Frans Haselier
Best. Hoogmis voor Jacques Sijstermans voor verjaardag
Best. Hoogmis voor echtelieden Agnes en Jo Notermans – Lenssen (Buurt)
Best. Hoogmis voor Marcel Vaessen
Gest. Jaardienst voor ouders Zef en Mia Gerards - Huismans
17.00 uur Vespers
Dinsdag 10 december
9.30 uur H. Mis
Woensdag 11 december
19.30 uur In de Noeber Beemden
Kerstviering van Zij Actief
Zaterdag 14 december
14.00 uur In de Noeber Beemden
Kestviering van de Zonnebloem
Zondag 15 december Derde Zondag van de Advent
10.00 uur Gezinsviering met medewerking van kinderkoor ‘Bress Music’
Thema: Geloven in vrede
Best. Hoogmis voor Jan Clement
Best. Hoogmis voor ouders Florakx – Meijs en overleden familieleden en ouders
van den Bosch – Welters en dochter Mia
Gest. Jaardienst voor Frans Huntjens tevens voor Regina Huntjens – Hermans en
zonen Jan en Ger
Gest. Hoogmis voor Ciska van de Winkel
12.00 uur Doop van Jesse Stassen
15.00 uur Kerstconcert
Maandag 16 december

14.00 uur In de Noeber Beemden
Kerstviering L.K.V.
Dinsdag 17 december
9.30 uur Boeteviering H. Mis
Woensdag 18 december
11.00 uur In de Beemden
Best. H. Mis voor Sonja Weusten – Bex en alle overleden familieleden, vrienden en bekenden
en overleden bewoners van De Beemden
Best. H. Mis voor Miet Dieteren – Lenssen
Zondag 22 december Vierde Zondag van de Advent
10.00 uur Gregoriaanse Schola
Best. Jaardienst voor Hub Nijssen tevens voor Jo Nijssen
Best. Hoogmis voor echtelieden Agnes en Jo Notermans - Lenssen

LIJST VAN MISDIENAARS
Zondag 24 november
10.00 uur Suze Houben – Jubien Vanderheijden
Zondag 1 december
10.00 uur Thea Linssen – Jubien Vanderheijden
Zondag 8 december
10.00 uur Jo Wehrens – Suze Houben
Zondag 22 december
10.00 uur Thea Linssen – Suze Houben

DAGBOEK VAN DE PAROCHIE
Maandag 28 oktober
Het kerkbestuur heeft vele zaken te bespreken behalve de bouw- en kerkhofzaken, de jaarrekening
over 2018, afspraken en regelingen voor verschillende vieringen en clusterzaken.
Dinsdag 29 oktober
Aan de Nutherweg feliciteren we mevr. Lemans – Hautvast met het 81e verjaardag van gisteren en aan
de Dorpsstraat mevr. Heil die vandaag 81 jaar is geworden.
Verschillende dames van de poetsploeg van de kerk gaan vanmiddag al aan de slag, omdat ze morgen
verhinderd zijn. De vormelingen en hun ouders komen ’s avonds bijeen voor wat inhoudelijke en
praktische informatie over het Vormsel.
Woensdag 30 oktober
Kapelaan overlegt in de school in Puth over de eerste communie en het Vormsel.
Aan de Sachariasstraat wensen we mevr. Teheux – Delarue van harte proficiat met haar 86e verjaardag.
Vanmiddag maken enkele dames van de poetsploeg in de kerk het karwei af dat gisteren is begonnen.
Namens de kerkgangers van harte bedankt.
Donderdag 31 oktober
Vanmorgen ontvangen parochianen de communie thuis. Vanwege de naweeën van de
elektriciteitsstoring moeten vandaag nog wat reparaties uitgevoerd worden. Oud-koster Hub
Schoonbrood steekt graag een helpende hand uit.
In het zorgcentrum in Oud-Geleen ontvangt mevr. van Heesch – Voncken de ziekenzalving uit handen
van kapelaan. Nog diezelfde dag gaat ze van ons heen. Ze is 89 jaar geworden.

In Oirsbeek komen ’s avonds veteranen uit de hele gemeente bij elkaar op de lokale veteranen dag,
georganiseerd door de gemeente. Burgemeester Geurts heet allen welkom en dankt hen en hun
partners voor hun bijdrage aan de vrijheid en veiligheid, iets dat ook de gastsprekers benadrukken.
Fanfare St. Caecilia uit Wijnandsrade zorgt voor een aangepaste muzikale invulling van deze avond.
Vrijdag 1 november
De dienst vanmorgen heeft wat meer bezoekers dan anders vanwege het feest van Allerheiligen.
Kapelaan bezoekt een parochiaan in het ziekenhuis in Geleen en wenst in een zorgcentrum in Heerlen
een parochiaan proficiat met haar 86e verjaardag.
Zaterdag 2 november
Vanmorgen ontvangt Juul Peters het sacrament van het doopsel. Ze woont met haar ouders Luke Peters
en Nikie Dohmen in Oirsbeek. We wensen haar ouders en peter Jeroen Heuts en meter Anouk Hensen
proficiat.
Zondag 3 november
We staan vanmorgen nog stil bij het feest van Allerheiligen en vanmiddag herdenken we alle
overledenen die van ons zijn heengegaan bijzonder de 41 overledenen van het afgelopen jaar. Ook dit
keer wordt deze dienst druk bezocht. Na afloop worden de graven van onze dierbaren gezegend.
Maandag 4 november
Groep acht van de basisschool bezoekt het kerkhof en krijgt van kapelaan wat uitleg over de betekenis
van allerlei symbolen op de graven.
Het bestuur van Per Cantare komt in Stein bijeen om allerlei lopende zaken te bespreken.
Dinsdag 5 november
Aan het Scalaplein wensen we mevr. Bruls – Hermans proficiat met haar 83e verjaardag. Verder is er
nog een bezoek aan een parochiaan in het ziekenhuis in Geleen.
Het pastorale team en de catechiste van Schinnen komen ’s avonds bijeen op de pastorie voor een
informeel samenzijn.
Woensdag 6 november
Enkele personen die gezorgd hebben voor een flinke subsidie aan de restauratie van de muur en de
kerk komen het resultaat bekijken.
Het bestuur van de Jeugdcarnaval sluit het seizoen af met een gezellig samenzijn, voordat het nieuwe
seizoen gaat beginnen.
Vrijdag 8 november
Kapelaan is bezig met de voorbereidingen voor diverse kerstvieringen en wenst aan de Dorpsstraat
dhr. Limpens proficiat met zijn 86e verjaardag.
Zaterdag 9 november
Het bestuur van de Jeugdcarnaval vergadert vanmorgen over alles wat vanaf nu moet gebeuren om de
Jeugdcarnaval van 2020 te laten slagen.
We feliciteren aan de Altaarstraat dhr. Abels die vandaag toegetreden is in de rij van tachtigjarigen.
Zeven tieners ontvangen ’s avonds uit handen van vicaris Renée Maessen en oud pastoor Luud
Kleinen het sacrament van het Vormsel. Per Cantare zorgt voor feestelijke klanken. Dank voor Frans
en Cecile Vanderheijden uit Hegge die deze vormelingen in 9 bijeenkomsten hebben voorbereid.
Maandag 11 november
Kapelaan bespreekt met Bram Bouwels en Tessa Zegers de doop van hun dochter Vajèn.
Om de bezorging van het parochieblad ook het volgende jaar weer soepel te laten verlopen, wordt er
nu al een rooster gemaakt van de data van uitgifte.

Dinsdag 12 november
Kapelaan bespreekt met de ouders van Jesse Stassen, Contantijn en Joyce Stassen – Paumen, diens
doop de volgende maand.
Woensdag 13 november
We bezoeken een parochiaan in een zorgcentrum en werken aan het parochieblad en flyers die
volgende week bezorgd worden.
Donderdag 14 november
We wensen een 82-jarige van harte proficiat met zijn verjaardag. In De Beemden feliciteren we mevr.
Noortmann – Nijsten met haar 86e verjaardag en in Pius in Hoensbroek mevr. Knarren – Bartel met
haar 81e verjaardag.
Vrijdag 15 november
In de Altaarstaete wensen we mevr. Derix – van den Kieboom van harte proficiat nu zij de mijlpaal
van 90 jaar heeft bereikt. Verder wensen we nog een 85-jarige proficiat.
Zaterdag 16 november
Onze gelukwensen vandaag voor dhr. Cortlever in de Sachariasstraat met zijn 93e verjaardag.
In de kerk in Simpelveld nemen velen afscheid van oud pastoor-deken Constant Clerx, een klasgenoot
van kapelaan. Hij was o.a. deken in het dekenaat Gulpen. Hij is 77 jaar geworden.
Zondag 17 november
Fanfare St. Caecilia begint het jaarlijkse Caeciliafeest met een dienst in de kerk.
Vanmiddag ontvangt Levi Hermans, zoon van Ricky Hermans en Nicole Petri het sacramentvan het
doopsel. We wensen hen en peter en meter Raymond Petri en Haike Hermans van harte proficiat.
Maandag 18 november
We wensen in Heerlen oud-deken Schreurs proficiat met zijn 85e verjaardag. Een bruidspaar komt hun
huwelijksviering bespreken.

Agenda
Vrijdag 29 november
In Leontine in Amstenrade bereikt mevr. Haas – Steijns de leeftijd van 90 jaar. Gefeliciteerd.
Vrijdag 29 november
Bijeenkomst van de pastores van het cluster Schinnen - Onderbanken
Zaterdag 30 november
Aan de Groenenborgstraat viert dhr. Severens zijn 89e verjaardag. Proficiat.
In de Beemden viert mevr. Meens – Goessens haar 87e verjaardag. Proficiat.
Eveneens in De Beemden viert mevr. Schmitz- Stevens haar 87e verjaardag. Gefeliciteerd.
Zondag 1 december
Mevr. Crousen – Vaessen (Hoogstaete in Sittard) wordt 82 jaar. Onze gelukwensen.
Woensdag 4 december
19.30 uur Vergadering van het kerkbestuur
Donderdag 5 december
Vanaf 8.30 uur wordt de communie op de vaste adressen gebracht.
Mevr. Beurskens – Reijmers viert in Lemborgh in Sittard haar 87e verjaardag. Proficiat.
14.30 uur Pastoraal Beraad
Zaterdag 7 december
Aan de Kennedylaan viert dhr. van der Velden zijn 93e verjaardag. Van harte proficiat.
In Thull viert mevr. Custers - Kessels haar 81e verjaardag. Proficiat.

Aan de Moutheuvellaan viert dhr. Rothkrantz zijn 91e verjaardag. Gefeliciteerd.
Woensdag 11 december
Felicitaties voor dhr. Custers uit Thull met zijn 85e verjaardag.
19.30 uur Kerstviering Zij Actief in de Noeber Beemden
Vrijdag 13 december
In Leontine in Amstenrade viert mevr. Houwers – Knarren haar 85e verjaardag. Proficiat.
Aan de Dorpsstraat viert mevr. Erkens – Welters haar 83e verjaardag. Gefeliciteerd.
Zaterdag 14 december
14.00 uur Kerstviering van de Zonnebloem In de Noeber Beemden
Zondag 15 december
15.00 uur Kerstconcert in de kerk
Maandag 16 december
In Elvira in Amstenrade viert mevr. Stevens – Gabriël haar 91e verjaardag. Van harte proficiat.
14.00 uur Kerstviering L.K.V. in de Noeber Beemden
Woensdag 18 december
11.00 uur Kerstviering in De Beemden
Kerk poetsen
Zondag 22 december
Mevr. Henssen (Veeweg) viert haar 87e verjaardag. Gefeliciteerd.
Parochieblad
Ons volgende parochieblad, dat op woensdag 18 december verschijnt, is voor drie weken bestemd
van zaterdag 21 december 2019 - zondag 8 januari 2020.
H. Missen en mededelingen die u in dit parochieblad vermeld wilt hebben, dienen uiterlijk maandag
16 december opgegeven te worden. Dit kan ook op het parochiekantoor op dinsdag- en vrijdagmorgen
tussen 10.00 – 12.00 uur. Telefoon 046-4431796. Mail: bengorissen@home.nl S.v.p. op tijd inleveren.
Wanneer is er een bijzondere opluistering van diensten?
Zondag 24 november 10.00 uur Parochiekoor
Zondag 1 december
10.00 uur Puther Seniorenkapel
Zondag 8 december
10.00 uur St. Lambertuskoor uit Oirsbeek
Zondag 15 december 10.00 uur Kinderkoor Bress Music
Zondag 22 december 10.00 uur Gregoriaanse Schola
Diensten met Kerstmis
Dinsdag 24 december 20.00 uur Per Cantare
Woensdag 25 december 9.30 uur Fanfare St. Caecilia
11.00 uur Woorddienst met Kerstspel en Bress Music
Dinsdag 26 december 10.00 uur Parochiekoor

OPNAME IN HET ZIEKENHUIS
Indien u of een van uw familieleden opgenomen wordt in het ziekenhuis en een bezoek van ons in het
ziekenhuis op prijs stelt, meld die opname dan bij kapelaan (046) 4431796..
Wenst u na ziekenhuis-opname bezoek van de Zonnebloem gelieve dan contact op te nemen met Mevr.
Tiny Kil, Mgr. Savelbergstraat 3 tel. 046 4438068. Wij krijgen geen meldingen meer door van de
ziekenhuizen. Dat moet voortaan via de zieke of familieleden gebeuren.
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?
110-jarig jubileum Toneelvereniging St.Joseph, Schinnen 1909 - 2019
Ter gelegenheid van ons 110-jarig jubileum brengen wij dit jaar de klucht
“Schone schijn” voor u op de planken. Wij spelen in Noeber Beemden,
Burg. Pijlsstr. 5A op: Za 30 november, zo 1 december en za 7 december
om 20:00 uur Zondag 8 december matinee om 15.00 uur met koffie en
vlaai in de pauze. Reserveren op www.toneelschinnen.nl of in voorverkoop bij Tabak Hurkens,
Nieuwe Markt 4, Schinnen.

De Puther Senioren Kapel o.l.v. Hub Janssen luistert op zondag 1 december de H. Mis op, ter
nagedachtenis aan de overledene Mevr. Theresia Cals-Willems, moeder van onze voorzitter dhr. Jos
Cals.
Speciaal voor hen spelen we enkele andantes, o.a “Hommage á St.Cécile, Naher mein Gott, zu dir en
Die kleine Bergkirchen (Ave Maria)“
De dienst begint om 10.00 uur in de parochiekerk St. Dionysius te Schinnen. Wij stellen uw
aanwezigheid bij deze dienst ten zeerste op prijs.
Tevens willen wij U uitnodigen voor ons jaarlijkse kapellentreffen zaterdag 23 Nov. a.s in Zaal Grand
Café –Brasserie Oud Limburg aan de Kerkweg 32 in Puth. Het wordt weer een gezellige avond vol
blaasmuziek met medewerking van de Politiekapel Limburg, het Senioren Orkest Landgraaf (SOL) en
de Puther Senioren Kapel. De avond zal door de bekende spreekstalmeester Jo Meyers op een ludieke
wijze gepresenteerd worden. De zaal gaat open om 19.30 uur en het optreden begint om 20.00 uur. De
entree is gratis. Tot ziens op zaterdagavond 23 November.
KERST INN
Ook dit jaar geef ik voor de 5de keer weer een kerst Inn.
Zaterdag 30 november en zondag 1 december van 10.00 – 17.00 uur
Hopelijk mag ik jullie ook dit jaar weer verwelkomen in mijn huis, dat weer helemaal om- getoverd is
tot een mooie kerst Inn.
Onder het genot van koffie, warme chocomel, glühwein en iets lekkers.
Annemie Palmen
Sachariasstraat 14
6365BT Schinnen
046-4432197
De kinderen mogen een spaarpot versieren met foam klei.
De entree is gratis.
De opbrengst gaat ook dit jaar weer naar KIKA kinderen kankervrij.
Groetjes, Jolan Knarren
Marion Smits en
Annemie Palmen
BEZOEK BISSCHOP
Zoals u weet heeft onze bisschop Harrie Smeets in het voorbije jaar alle Limburgse dekenaten bezocht.
Als laatste bezoekt hij ons dekenaat Schinnen. Van vrijdag 6 tot en met zondag 8 december zal hij in

het dekenaat te gast zijn en proberen een indruk te krijgen van het parochieleven en breder van onze
kerkdorpen.
Op zondag 8 december is het exact één jaar geleden dat Mgr. Smeets tot bisschop van Roermond werd
gewijd. We zijn verheugd dat wij hem deze dag mogen ontvangen. Hij bezoekt die dag ons
parochiecluster. In de ochtend zal hij in Schinnen zijn, in de middag in Schinveld. Alle reden dus om
er een mooie feestelijke viering van te maken!
Om 10.00 uur is de heilige Mis in onze dekenale H. Dionysiuskerk. Deze viering zal worden
opgeluisterd door het Sint Lambertuskoor uit Oirsbeek. Aansluitend is er voor alle kerkgangers een
kop koffie en gelegenheid de bisschop persoonlijk te ontmoeten.
Catechiste Désirée van Breugel zal een korte presentatie houden over “Playmobil in de catechese”.
Interessant voor de bisschop maar zeker ook voor kinderen en ouders!
Rond het middaguur is er een wandeling voorzien door een mooi stukje Schinnen naar Puth. Iedereen
is uitgenodigd om deze wandeling samen met de bisschop te maken. Als kerk zijn we samen onderweg
en al wandelend ontstaan niet zelden mooie indrukken en gesprekken. Aangekomen in Puth wordt
samen het middaggebed gebeden in de kerk.
’s Avonds om 17.30 uur is er een Vesperviering in onze kerk. Hierbij is iedereen van harte welkom.
Een gezongen avondgebed dat ongeveer 20 minuten zal duren. Aansluitend is er een ontmoeting van
de bisschop met alle priesters, diakens en catechisten van ons dekenaat.
We hopen dat het bezoek van de bisschop ons mag inspireren in ons samen kerk-zijn. Wij heten hem
graag welkom in Schinnen, in ons dekenaat, in het cluster en we hopen u allen te mogen begroeten.
Uiteindelijk wil hij geen stenen bezoeken en leren kennen maar mensen, de levende stenen waaruit de
kerk bestaat. Van mens tot mens. Daar biedt dit bezoek voldoende gelegenheid voor. We hopen dat het
voor onze bisschop en voor velen van u, een bijzondere dag mag worden!
Mede namens ons kerkbestuur en pastorale team,
Pastoor-Deken Jack Honings
Kinderwoorddienst bij het bezoek van Bisschop Harrie Smeets
Beste parochianen,
Allereerst wil ik me even voorstellen.
Ik ben Désirée van Breugel; werk en woon op de pastorie in Schinnen.
Ik heb de Pabo gedaan en heb 11 jaar lang met veel vreugde op een basisschool gewerkt.
Daarna heb ik het roer omgegooid…en gehoor gegeven aan mijn “Roeping”.
Op 7 november 2004 j.l. heb ik de bisschoppelijke zending als catechiste ontvangen.
In ons nieuwe Parochiecluster werk ik ook vrijwillig als catechiste in de negen kerkdorpen; ik zal t.z.t.
de catechese-lessen gaan geven.
Geweldig en heel dankbaar werk. Kinderen staan van nature open voor het geloof en zijn daar dan ook
ontvankelijk voor.
Zoals u wellicht weet, bezoekt onze nieuwe bisschop Harrie Smeets, in zijn eerste jaar als bisschop,
alle dekenaten van Limburg. Het Dekenaat Schinnen is als laatste aan de beurt en wel in het weekend
van 6 t/m 8 december a.s.
Op zondag 8 december viert hij in de H. Dionysiuskerk in Schinnen om 10.00u de Eucharistieviering.
Iedereen is welkom!
Naast de speciale vieringen voor kinderen en gezinnen die reeds bestaan, wil ik tijdens deze H. Mis
iets nieuws aanbieden:
Een Kinderwoorddienst.
In mijn vorige parochies in Posterholt én Maastricht heb ik in totaal 15 jaar lang de
Kinderwoorddienst gecoördineerd.

Hieronder even heel concreet wat de Kinderwoorddienst inhoudt:
De Kinderwoorddienst is géén crèche!
De Kinderwoorddienst, de naam zegt het al, is speciaal voor kinderen. Omdat de lezingen tijdens de
gewone Eucharistieviering vaak te moeilijk zijn voor de kinderen, krijgen zij het evangelie te horen uit
de kinderbijbel. Dit gebeurt dan in de ruimte naast de sacristie (dagkapel) o.l.v. twee leidsters. De
kinderen gaan aan het begin van de H. Mis met de leidsters mee en komen bij de voorbede weer terug.
Op een leuke, en ontspannende manier wordt er met de kinderen gepraat over het verhaal uit de
kinderbijbel. Als visuele ondersteuning maak ik vaak gebruik van het Flanelbord of Playmobil. Tevens
zullen we met de kinderen ook een voorbede maken, die dan ook tijdens de mis wordt voorgelezen.
Op deze manier willen we de jeugd in ons Parochiecluster op een kindvriendelijke manier de
‘Boodschap’ uit de Bijbel doorgeven. De kinderen krijgen na de Kinderwoorddienst steeds een stencil
mee met daarop het evangelie, een leuke kleurplaat en natuurlijk de ‘Boodschap’ van het verhaal.
Zo kunnen de ouders zien wat we met de kinderen gedaan hebben.
Op deze manier proberen we in deze tijd de kerk weer nieuw en jong
leven in te blazen
Uit ervaring kan ik zeggen dat het heel dankbaar werk is om het
geloof over te brengen op kinderen.
Na de Eucharistieviering is er voor de kinderen nog een leuke quiz in
de kerk; er zijn verschillende Bijbelverhalen in Playmobil op een tafel
te zien; waarbij óók de Bisschop van de partij zal zijn!
Alle kinderen met hun ouders zijn van harte welkom op zondag 8
december om 10.00 uur in de H. Dionysiuskerk van Schinnen.
Désirée van Breugel
(catechiste Parochiecluster ‘Schinnen en omgeving’)

Na het succes van vorig jaar organiseert het kerkbestuur ook dit jaar weer een inzamelingsactie
voor het:
“Helpcenter van Kom en Zie in Schinnen”
In de adventstijd, waar we ons voorbereiden op kerstmis, willen we naast de landelijke
adventsactie voor mensen van ver weg ook denken aan hulpbehoevenden dichtbij.
Zondag 15 december is er om 10:00 uur een speciale gezinsviering met medewerking van
kinderkoor ‘Bress Music’.
Voorafgaand aan deze gezinsviering kunt u in de kerk in Schinnen kerst(voedsel)pakketten
afgeven.
Die middag wordt er in onze kerk vanaf 15:00uur het traditionele kerstconcert van koor Per
Cantare en jeugdfanfare Musjiek gehouden. Ook dan is het kerkbestuur aanwezig om de
pakketten aan te nemen.
Het moet houdbaar voedsel zijn zoals pasta, rijst, soep en groenten in blik, koffie, thee enz.
Ook verzorgingsmiddelen als zeep, shampoo, deodorant en tandpasta. Alles wat niet direct
bederft is welkom.
Voor uw gulle gaven alvast bedankt!

Jeugdcarnaval Schinnen
Carnaval lijkt nog ver weg, maar we moeten toch ook al even
vooruitkijken naar de jeugdcarnaval van 2020. We zijn namelijk nog op
zoek naar een nieuwe jeugdprins, een nieuwe jeugdprinses, een nieuwe
nar en een nieuwe Raad van 11! Begin december wordt op school een
formulier uitgedeeld waarmee je je kunt aanmelden als kandidaat. Dat
formulier moet je op zijn laatst donderdag 12 december inleveren bij
kapelaan Gorissen, Deken Keulenplein 2a of bij Leon Cuypers, Veeweg 6. Je kunt je ook aanmelden
via de website: www.jeugdcarnavalschinnen.nl
Op zondag 19 januari wordt de nieuwe jeugdprins en prinses uitgeroepen.

JIS nieuws
Schinnen Bruist!
De Hoeskamer (in samenwerking met de K.B.O. Schinnen)
De Hoeskamer is een ontmoetingsplek voor burgers, elke woensdag van 10.00 uur tot 14.00 uur. U
kunt binnenlopen en een praatje maken met onze gastvrouwen en -heer en de andere bezoekers. Op
onze menukaart staan lekkere koffie en een kleine lunch. Verder zijn er boeken, handwerkspullen,
puzzels en spellen aanwezig.
De Hoeskamer gaat creatief op 11 december met het maken van een mooi kerststuk, kosten €7,50
(inclusief 1 kop koffie/thee). Start 10:00 uur. Aanmelden bij Thea Boessen 06-10192107 of Netty
Hoogland 06-33834803.
Eettafel in de Hoeskamer
Samen met ''Zondagsvlees" presenteert de Hoeskamer het 3-gangen-diner. De aanvangstijd is 12.15
uur. U kunt zich telefonisch aanmelden hiervoor bij Hub Bogaert: 06-15557877 of per e-mail:
maaltijd@schinnenbruist.nl, uiterlijk 1 week van tevoren. De kosten voor dit etentje zijn €6,50. Het
feestelijke kerstdiner is op 18 december.
De Schinnen Bruist! wandelclub
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.
Mûk en KEET!
Vrijdagavond van 18:30-20:00 uur. Mûk 6-12 jaar KEET! 9-12 jaar. Entree € 2,00.
22-11: Dromenvanger-spinnenweb maken
29-11: Mûk: Hoog bezoek van Sinterklaas
29:11: KEET: Casinonight; poker, roulette en blackjack
06-12: Knutselen: sneeuwpopjes maken
13-12: Mûk: Kerstboom optuigen
13-12: KEET! Discozwemmen, vertrek 18:30 uur en terug om 21:30 uur, kosten € 5,00. Aanmelden
uiterlijk 11-12 via keet@hetjis.nl.
20-12: Kerst-inn met hapjes, warme chocomel en vuurkorf.
27-12: Vogelvoer en -huisjes maken.
Inloopspreekuur-computercursussen
Voor alle problemen met PC, tablets, smartphone en randapparatuur kunt U tussen 13.00 – 15.00 uur
op de vrijdagmiddag terecht bij het JIS in Schinnen. Er is geen spreekuur op 27 december en 3 januari.
Op 10 januari kunt u weer terecht.

Open Inloop GGZ
De Open Inloop GGZ wordt gerealiseerd door Daelzicht. GGZ staat voor Geestelijke
Gezondheidszorg. De Open Inloop is speciaal bedoeld voor mensen die zelf te maken hebben met
GGZ-problematiek of die bijvoorbeeld een familielid, vriend of buur hebben met GGZ-problematiek.
Heb je te maken met GGZ-problematiek en wil je graag in contact komen met anderen? Wil je graag
activiteiten doen, maar weet je niet hoe? Zit je met een vraag of een probleem? Hiervoor is de Open
Inloop GGZ bedoeld. De gespecialiseerde begeleiders van Daelzicht zijn er voor deze vragen en
activiteiten. De Open Inloop is elke donderdag van 10.30 uur tot 14.30 uur.
JIS Muzieklessen
JIS en de stichting Cultuur in Uitvoering organiseren muzieklessen voor kinderen van de basisschool.
De lessen omvatten les in diverse instrumenten. Voorkennis is niet vereist. Ze vinden plaats op de
dinsdag. Mail naar muziekles@hetjis.nl.
JIS Burgemeester Pijlsstraat 1E Schinnen
www.hetjis.nl
info@hetjis.nl
Thanda Ecologisch Centrum Beekdaelen
organiseert op zaterdag 14 december van 14.00 uur tot 21.00 uur een
KERST IN 'T GROEN MARKT.
Wij nodigen u van harte uit om te komen genieten van onze feestelijk versierde en verlichte tuin met
daarin een kerstwensboom voor groot en klein.
Er zullen diverse lokale standhouders aanwezig zijn met zelfgemaakte kerstpresentjes en lekkernijen,
zoals soep, glühwein en (veganistische) wafels.
Onze 'eco'-kerstman zal niet ontbreken en bij het kampvuur worden kastanjes gepoft. Op de
achtergrond zullen kerstliederen klinken, om naar te luisteren of om gezellig mee te zingen. Kortom
laat uw verrassen en kom genieten van ouderwetse geuren, muziek, kleine handgemaakte presentjes
maar vooral van het samen zijn in vrede en geluk.
Dit evenement is tevens bedoeld om mensen kennis te laten maken met onze samen tuin en filosofie.
Het ecologisch centrum omvat een tuin waarin mensen samen ecologisch tuinieren in de breedste zin
van het woord. Naast biodiversiteit verwachten wij een diversiteit aan mensen: iedereen is welkom
ongeacht leeftijd, opleidingsniveau, afkomst, gezinssituatie, uitdagingen of bijzondere talenten. Het
dient een plek te zijn waar iedereen op zijn manier een 'zaadje' kan bijdragen. Een klein stukje aarde
waar u tot rust en bezinning mag komen en de ander kunt ontmoeten. Waar u mag delen wat u beweegt
in vreugde, verdriet, verlies of eenzaamheid. Onze droom is om het mogelijk te maken dat het
ecologisch centrum uitgroeit tot een educatieve plaats waar wij samen leren over natuur, voeding,
samenwerken, tuinieren en zoveel meer. Een mooie kerstgedachte toch? U hoeft niet ver te gaan want
deze bijzondere plek is dichtbij te vinden in het mooie Beekdaelen.
Kom te voet of met de fiets. Indien u met de auto komt, parkeer dan bij de Mulderplas. Van daaruit is
het maar een klein stukje lopen naar onze tuin gelegen op Thull 33.
Voor meer info: https://www.thanda-ecologischcentrum.nl/ of 06-27463139

