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Kerkdiensten van zondag 27 maart – zondag 1 mei 2022/4  
Op weg naar Pasen 
We zijn op weg naar Pasen, het feest van opstanding uit ellende, uit de dood.  
We zijn op weg, maar we zijn er nog niet. Als we iedere dag, ieder uur de berichten horen, lijkt 
het wel of aan de ellende, de oorlog geen einde komt. Iedere dag meer vluchtelingen, meer 
slachtoffers, meer verwoestingen. Is er licht aan het einde van de tunnel?  
Mensen in de Oekraïne zijn vastberaden. Ze geven niet toe aan het kwaad, ze geven niet toe aan 
onrecht en overheersing. Gelukkig vinden zij steun bij zeer velen. Zo dacht Jezus ook. Hij kreeg 

van satan van alles en nog wat aangeboden, als hij maar aan zijn kant kwam staan. Dat hoorden 
we in het begin van deze veertigdagentijd. Toch ging Jezus daar niet op in. Hij wist dat hem dit 
het leven zou kosten, maar wist zich geborgen door zijn Vader. Uiteindelijk zou Hij de dood 
overwinnen en leven voor altijd. Dat vieren we met Pasen. 
Wat ook aan onrecht, aan machtswellust, aan satanische invloeden de wereld bedreigen, 
uiteindelijk zal dat alles te niet worden gedaan.  
       Kapelaan Ben Gorissen 
 

Zondag 27 maart Vierde zondag van de veertigdagentijd  

10.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola 

 Best Zeswekendienst voor Clara Spronk – Thiessen 

 Best. Jaardienst voor Leo Daniëls en overleden familieleden 

Best. Jaardienst voor Hein van der Weide, Marianne en Nico en voor de verjaardag van 

Marianne en Nico 

 Best. Jaardienst voor Frans en Maria Diederen – Beaumont tevens voor Guus en Franck Ruijters 

 Best. Hoogmis voor Marcel en Elise Vaessen – Teheux (Buurt) 

 Best. Hoogmis voor Teun Peters en Jeanny Peters – Stevens 

 Best. Hoogmis voor ouders Eggen - Cremers 

 Gest. Jaardienst voor Math Buijsers 

Gest. Jaardienst voor Funs, Lei, Dré en Jo Houben, tevens voor overleden familieleden Houben-

Pijls;  

Gest. Jaardienst voor Sjaak Buysen 
 Best. Hoogmis uit dankbaarheid van een 80-jarige 

13.00 uur Doop van Emily Roelandschap 

 

Parochiefederatie Schinnen, Oirsbeek, 
Puth en Doenrade 

Deken Keulenplein 2 
6365 BJ SCHINNEN 

Secretariaat: Ma-Woe-Vrij  
van 10.00 tot 12.00 uur: 046-8886438,  

ingang links naast de pastorie 
Mail: pastorieschinnen@ziggo.nl 

 
Pastoor-deken: J. Honings, 046-4431292 

dekenhonings@gmail.com 
 

Kapelaan: B. Gorissen, 046-4431796 
bengorissen@home.nl 

 
Diaken: H. Janssen, 06-27094262 

hermanjanssen8@gmail.com 

 

catechiste: D. van Breugel, 046-8504099 
dvanbreugel44@gmail.com 

 

 

 

 

 

Parochiekantoor dinsdag    
van 10.00 - 12.00 uur  
Tel.046-8886438 
  
Email: 
pastorieschinnen@ziggo.nl   
 
Website: 
www.parochieschinnen.nl 
www.rkbeekdaelen.nl 
           parochiedionysius.nl  
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Dinsdag 29 maart 

  9.30 uur H. Mis 

  

Vrijdag 1 april Eerste Vrijdag van de maand 

  9.30 uur Gest. H. Mis ter ere van het H. Hart 

 

Zondag 3 april Vijfde Zondag van de veertigdagentijd  

10.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door Canto Rinato o.l.v. Ton Kropivšek 

 Best. Jaardienst voor de echtelieden Math en Dina Stevens – Nijsten tevens voor overleden 

familieleden 

 Best. Hoogmis voor Nic. en Bertha Dieteren – Bours voor beider verjaardagen tevens voor zonen 

Harry en Jos 

 Best. Hoogmis voor Anna en Karl Pregled tevens voor Kee Pregled - Schoonbrood 

 Gest. Jaardienst voor Toon Notermans en voor ouders Alfons en Anna Notermans - Driessen 

 Gest. Jaardienst voor echtelieden Math en Tony Nijssen - Vroomen 

 Gest. Jaardienst voor Jo Linssen, tevens voor Cor van Gool en overleden familieleden 

 Gest. Hoogmis voor Leo en Wies Meens – Schils en voor overleden familieleden  

   

Dinsdag 5 april  

 9.30 uur H. Mis   

 

Woensdag 6 april 

19.00 uur Taizé-avond   

 

Zaterdag 9 april 

13.00 uur Doop van Sanne van Wordragen 

14.00 uur In de Oirsprong in Orsbeek 

 Palmpasenviering van de Zonnebloem 

19.00 uur In de kerk 

 Palmpasenviering met de communicanten 

 

Zondag 10 april Palmzondag 

  9.00 uur Doop van Teun Peters 

10.00 uur Tijdens de diensten worden palmtakken gewijd 

Met Palmzondag begint de Goede Week. Op Palmzondag wordt Jezus ingehaald en geëerd als een koning. 

Geen koning van pracht en praal, maar eenvoudig gezeten op een ezelin. In de diensten dit weekend horen we 

niet alleen het verhaal van de intocht maar ook het lijdensverhaal. 

 Best. Zeswekendienst voor Angel Bus 

 Best. Hoogmis voor Lei en Dorien Houtvast – Stevens en overleden familieleden 

 Gest. Hoogmis voor overleden en levende leden van de familie van den Elsen – Pijls 

15.00 uur Concert door Canto Rinato o.l.v. Ton Kropivšek 

     

Dinsdag 12 april 

  9.30 uur Boeteviering   

 

Woensdag 13 april 

15.00 uur In De Beemden 

Best. H. Mis voor Sonja Weusten - Bex, voor alle overleden familieleden, vrienden en bekenden 

en voor overleden bewoners van De Beemden  

 

Donderdag 14 april Witte Donderdag 

11.00 uur In Nobamacare 

 Witte Donderdagviering 

19.00 uur Witte Donderdag viering 
Op deze dag gedenken we dat Jezus met zijn vrienden het laatste avondmaal hield. Toen is de eucharistie ingesteld, die 

we nog steeds vieren om zoals Jezus zelf zei: Hem niet te vergeten. 

 

Vrijdag 15 april Goede Vrijdag 

19.00 uur Goede Vrijdag viering 
We gedenken dat Jezus zijn leven voor ons gaf door zijn dood aan het kruis  



 

Zaterdag 16 april Paaszaterdag 

20.00 uur Paaswake met wijding van het vuur de Paaskaars, de huispaaskaarsen,wijding van het 

doopwater en viering van de verrijzenis van de Heer 

 Na afloop kunnen de bestelde huispaaskaarsen meegenomen worden of na de dienst van 

zondag en maandag 

 Gest. Hoogmis voor oud-deken Jan Keulen 

 

Zondag 17 april Paaszondag 

10.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door Per Cantare 

  Best. Jaardienst voor Gondje Kuijpers—Ewals en voor haar man Louis Kuijpers 

  Best. Hoogmis voor Wiel Hautvast en overleden familieleden 

 Best. Hoogmis voor Franck Ruijters  

 Gest. Hoogmis voor echtelieden Hans Swinckels en Bep Schoonbrood 

 Gest. Hoogmis voor Ciska van de Winkel 

 

Maandag 18 april Paasmaandag 

10.00 uur Gest. Jaardienst voor echtelieden Hubert en Mia Wiekken - Bruls  

 

Dinsdag 19 april 

  9.30 uur H. Mis 

 

Zaterdag 23 april 

14.00 uur Doop van Jalina Schneider 

 

Zondag 24 april Beloken Pasen 

10.00 uur Best. Zeswekendienst voor Piet Cals 

 Best. Hoogmis voor Marcel en Elisa Vaessen – Teheux en familie (Buurt0 

 Best. Hoogmis voor Sjaak Bakker tevens voor echtgenote Jaan Bakker - Stevens (Buurt) 

 Gest. Jaardienst voor ouders Kees - van den Hurk 

 Gest. Jaardienst Wiel en Mien Limpens - Otten 

 Gest. Hoogmis voor ouders en grootouders Gielen – Spée 

  

Dinsdag 26 april 

  9.30 uur H. Mis  

 

Zondag 1 mei Derde Zondag van Pasen  

10.00 uur Aan de Mariakapel 

 Deze dienst wordt opgeluisterd door fanfare St. Caecilia 

 Best. Hoogmis voor Joos Dieteren (Buurt Nagelbeek) 

 Best. Hoogmis voor Hub Houben uit Thull 

 

De diensten van de zondag zijn te volgen via het Youtubekanaal “Parochiefederatie Schinnen” 

 

MISDIENAARSLIJST 
Zondag 27 maart 

10.00 uur Jubien Vanderheijden 

Zondag 3 april 

10.00 uur Jo Wehrens 

Zaterdag 9 april 

19.00 uur Sien Smeets 

Zondag 10 april 

19.00 uur Thea Linssen 

Donderdag 14 april 

19.00 uur Jubien Vanderheijden 

Zaterdag 16 april 

20.00 uur Sien Smeets – Thea Linssen – Jo Wehrens – Mahieu Wijts – Jubien Vanderheijden 

Maandag 18 april  

10.00 uur Jubien Vanderheijden     



Zondag 24 april 

10.00 uur Jo Wehrens 

Zondag 1 mei 

10.00 uur Thea Linssen 

 

DAGBOEK VAN DE PAROCHIE 
 

Woensdag 23 februari 

We ontvangen het bericht dat gisteravond in Thull dhr. Piet Cals na een slepende ziekte is 
overleden. Hij was 82 jaar. Ook ontvangen we het bericht dat vanmorgen in Nobamacare dhr. 
Martin van den Hout in de leeftijd van 84 jaar is overleden. samen met de familie nemen we 
biddend afscheid bij zijn sterfbed. 
In De Beemden wensen we mevr. Simon – Penris van harte proficiat nu zij de leeftijd van 98 jaar 
heeft bereikt.  
 

Donderdag 24 februari 

De hele wereld wordt opgeschrikt door Rusland dat vandaag Oekraïne binnenvalt om dat land in 
te lijven bij Rusland. Oekraïne krijgt vandaag en de komende dagen veel steun toegezegd om 
deze flagrante schending van de mensenrechten door het Rusland van Poetin te isoleren. 
In Rusland zelf mag niemand meer iets zeggen of hij wordt opgepakt. Ook is er veel zorg, zeker 
om de slachtoffers, meestal onschuldige burgers en de grote vluchtelingenstroom die zo’n inval 
met zich meebrengt en de talloze verwoestingen.  
Met de echtgenote Roos en zoon Stan bespreekt kapelaan de uitvaart van Piet Cals. 
In Nobamacare verzamelen de bewoners zich voor de maandelijkse eucharistieviering. 
In de Residence feliciteren we mevr. Jetten – Teheux met haar 88e verjaardag. 

 

Vrijdag 25 februari 

Velen nemen vanmorgen afscheid van Angel Bus, een bescheiden. eenvoudige, zeer zorgzame 

vrouw. Ook een gelovige vrouw. Zij is geboren in Schinnen in een gezin van acht kinderen. 

Haar aandacht en zorg ging vooral uit naar anderen. Die kwamen op de eerste plaats. Haar 

kinderen, haar familie en ook anderen waarvoor zij zich als vrijwilliger inzette.  

Zij leefde voor anderen. Pas daarna dacht zij aan zichzelf. Moge zij na haar kortstondige 

ernstige ziekte nu de rust en vrede genieten bij onze God en Vader. 

 

Zaterdag 26 februari 

Enkele vrijwilligers zorgen ervoor dat de stoelen in de kerk die nu niet gebruikt konden 

worden vanwege de coronamaatregelen weer teruggeplaatst worden. 

We feliciteren in Thull dhr. Roelofsen die morgen 85 jaar wordt en in de Residence mevr. 

Rothkrantz – Nijland die vandaag haar 91e verjaardag viert. 

 
Zondag 27 februari 
Velen wonen vanmorgen de carnavalsmis bij die opgeluisterd wordt door een volledige fanfare St. 
Caecilia. De dienst is geheel in het dialect en behalve aan de carnaval en verbroedering die dit 
feest teweeg kan brengen, denken we ook aan de situatie in Oekraïne. De lezingen wijzen ons 

erop dat we voorzichtig moeten zijn met te wijzen naar anderen, terwijl we onze eigen tekorten 
en fouten niet zien. En als we iets over anderen vertellen, kunnen we het beste drie dingen in acht 
nemen: is het waar wat we willen vertellen, is het iets goeds en is het noodzakelijk.  
  

Maandag 28 februari 
Op deze carnavalsmaandag sluit kapelaan zich ook aan in de rij van tachtigjarigen. Vele kaarten, 
telefoontjes en app’jes mocht ik ontvangen, daarvoor hartelijk dank. Het kerkbestuur van de 
federatie en het parochiecomité komen hem persoonlijk gelukwensen in de morgenuren. 
Vanmiddag wordt de carnavalsmiddag voor de jeugd zeer goed bezocht door jong en oud. Ook 
aan de uitnodiging aan de kinderen van asielzoekers geven velen met hun ouders gehoor en 



kunnen meedoen met dit voor hen toch ongebruikelijk festijn.  De organisatie van de 
Jeugdcarnaval en JIS kunnen terugkijken op een geslaagd evenement. 

 

Dinsdag 1 maart 
Een volle kerk neemt vanmorgen afscheid van Piet Cals. In 1964 begon hij als leerkracht aan de 
basisschool in Schinnen en werd later directeur. Hij trouwde met Roos Pijls twee jaar later en zij 
kregen een zoon Stan en twee kleinkinderen. Piet was trots op de school en het team van 
leerkrachten. Met sommigen bleef een hechte vriendschapsband tot op heden. Hij dirigeerde het 
kinderkoor, later het parochiekoor en zong mee in het Vredeskoor van Nuth. Hij begon later in 
Thull met fruitteelt, was jaren voorzitter van de voetbalclub SV Schinnen. Het tekent hem als 
iemand met een tomeloze energie. Hij had een hechte band met zijn overburen. Samen gingen ze 
vaak op stap. Toen een ernstige ziekte hem bedreigde, had hij het er moeilijk mee dat hij steeds 
minder kon ondernemen. Zijn afscheid heeft hij zelf mee voorbereid en daaruit sprak dat we de 
mooie dagen niet moeten vergeten en dat we voortleven bij de Heer. Piet rust in vrede. 
We ontvangen het bericht dat Jan Verschuren uit de Vonderstraat op 72-jarige leeftijd is 
overleden. 

 

Woensdag 2 maart 
Op deze Aswoensdag verzorgt het pastorale team diensten in Puth, Oirsbeek, Doenrade en 
Schinnen en in De Beemden. De bisschop heeft voor deze dag een brief geschreven. Daarin wijst 
hij er op dat het goed is om na te denken over onze eigen eindigheid. 
We feliciteren mevr. Nijsten – Daniëls in De Beemden die gisteren de mijlpaal van 90 jaar heeft 
bereikt en aan de Stationsstraat dhr. Bonekamp die zich gisteren ook in de rij 90-jarigen heeft 
aangesloten. In Hegge wensen we dhr. Jacobs proficiat nu hij 82 jaar is geworden. 
 

Donderdag 3 maart 

Vanmorgen ontvangen mensen in Schinnen en Puth de maandelijkse communie thuis.  
Na nog wat verlate verjaardagsvisite bespreekt kapelaan in Puth de doop van Fé Hautvast met 
haar ouders. 
 

Zaterdag 5 maart 
Aan de Dorpsstraat wensen we mevr. Limpens – Dohmen van harte proficiat met haar 85e  
verjaardag en iets verderop dhr. Stevens die vandaag ook toetreedt in de rij van tachtigjarigen. 
In het ziekenhuis in Heerlen geeft kapelaan de ziekenzalving aan een echtpaar uit Puth. 
 

Zondag 6 maart 
Na afloop van de dienst wordt in de vier parochies van de federatie een kerkdeurcollecte 
gehouden ten bate van de slachtoffers van de oorlog in de Oekraïne. 
 

Maandag 7 maart 
We wensen in Bronnenhof in Brunssum mevr. Smeets – Versteegh van harte proficiat nu zij 
gisteren 92 jaar is geworden en in De Beemden mevr. Goossens die vandaag 87 jaar wordt. 
Later vandaag volgt nog op verzoek een bezoek aan een parochiaan in een zorgcentrum in 
Geleen. 

 

Dinsdag 8 maart 
Het pastorale team vergadert op de pastorie en bespreekt o.a. over een pastoraal beleidsplan, 
zaken die in de toekomst van de parochies van belang zijn op het gebied van liturgie, catechese 
en diaconie, vieren, leren en dienen. 
 

Woensdag 9 maart 
In Oirsbeek bespreekt kapelaan de doop van Teun Peters met diens ouders. 
In Nuth is gisteren Jeu Tillmanns overleden. Hij was 91 jaar en afkomstig van Puth. Zijn dochter 
bespreekt zijn uitvaart met kapelaan. 



 

Zondag 13 maart 
Veertig dagen zijn we op weg naar Pasen, veertig dagen om stil te staan bij het geheim van dood 
en leven. Doods kan het in ons leven zijn, als we lijden, als we zorgen hebben. Vandaag worden 
we uit de moedeloosheid opgetild. Er wordt ons aangezegd dat God zich vinden laat, dat Hij ons 
tegemoet komt. In onze duisternis doemt licht aan de horizon. Lijden en dood hebben niet het 
laatste woord. Drie vrienden van Jezus mochten dat al ervaren in de verheerlijking van Hem op 
de berg Tabor. 
Gods belofte van nieuw leven geeft ons kracht om op te staan en de moed niet op te geven. 
Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld hebben de vrijwilligers ervoor gezorgd dat na afloop 
van de dienst iedereen een kop koffie kan drinken.  
 

Maandag 14 maart 
Op het kerkplein wordt een bouwkeet geplaatst als voorbereiding op een gepland onderhoud aan 
de pastorie. In verband daarmee zullen de komende weken bij de kerk wat minder 
parkeerplaatsen beschikbaar zijn. 

’s Middags komen de communicanten bijeen in de kerk voor hun wekelijkse catechese onder 
leiding van catechiste Désirée van Breugel. 
Op de pastorie vergadert het kerkbestuur van de federatie en op de kapelanie het parochiecomité. 
Diaken Herman Janssen leidt de avond voor de ouders van de dopelingen in de crypte in de kerk 
van Oirsbeek. 
 

Dinsdag 15 maart 
We nemen afscheid van Jeu Tillmanns, geboren in Puth. Hij was 91 jaar en was lange tijd 
wiskundeleraar aan de LTS in Brunssum. Hij had een dochter en twee kleinkinderen. Na afloop 
van de dienst nemen we afscheid op het kerkhof in Puth. 
In Sittard houdt kapelaan een doopgesprek met de moeder van Sanne Voesten. Daarna volgt nog 
een condoleancebezoek bij de familie Larue aan de Vonderstraat nu afgelopen zondag Jo Larue 
in de leeftijd van 76 jaar is overleden. 
 

Woensdag 16 maart 
Ook de deken krijgt te maken met het coronavirus en moet een paar dagen in quarantaine. 
In Nobamacare wensen we mevr. van den Hout – Aertsen proficiat nu zij 85 jaar is geworden. 
Vorige week is Anja Ritterbeeks – Otermans van de Heisterbrug overleden in de leeftijd van 66 
jaar na een lang ziekbed. Kapelaan brengt nog een condoleancebezoek. 
 

Vrijdag 18 maart 
In Nagelbeek wensen we mevr. Otermans – Linders proficiat nu zij maandag 86 jaar wordt en 
dhr. Otermans die vandaag 89 jaar is geworden en dhr. Wilms van de Heisterbrug met zijn 81e 
verjaardag. 
 

Zondag 20 maart 
Omdat de deken nog in quarantaine zit, houdt de diaken Herman Janssen vanmorgen een 
gebedsdienst. 15 Kinderen nemen vanmorgen deel aan de kinderwoorddienst. 
 

Maandag 21 maart 
We ontvangen het bericht dat mevr. Palmen – Bouwens woonachtig in De Beemden op 91-jarige 
leeftijd is overleden. Vanmorgen overlijdt aan de Sachariasstraat Peter Cortlever na een lange 
slepende ziekte. Hij is 62 jaar geworden. Met de familie nemen we biddend afscheid van hem.  
In Hegge wensen we dhr. Demarteau proficiat, die gisteren de leeftijd van tachtig jaar heeft 
bereikt en mevr. Haselier – Gerards, die gisteren 83 jaar is geworden. 
 

Agenda 
Woensdag 30 maart 



Aan de Dorpsstraat viert dhr. van Eck zijn 83e verjaardag. Proficiat. 
14.00 uur Jaarvergadering Zij Actief in Noeber Beemden 

Donderdag 31 maart 

Aan de Groenenborgstraat viert dhr. Vroemen zijn 81e verjaardag. Gefeliciteerd. 

Vrijdag 1 april 
Dhr. J. Ubachs in Hegge viert zijn 81e verjaardag. Proficiat. 

Zaterdag 2 april 
Dhr. Penders (Vonderstraat) viert zijn 84e verjaardag. Gefeliciteerd. 

Dinsdag 5 april 
In De Beemden wordt mevr. De Jong – Versluis 97 jaar. Proficiat. 
Aan de Heisterbrug viert dhr. Larue zijn 82e verjaardag. Gefeliciteerd. 

Woensdag 6 april 
Onderhoud kerkhof 
In Thull sluit dhr. Engels zich aan in de rij van tachtigjarigen. Van harte proficiat. 

Donderdag 7 april 

Vanaf 8.30 uur wordt de communie thuis gebracht op de vaste adressen. 
Mevr. Strik – Meijers (Moutheuvellaan) viert haar 82e verjaardag. Onze gelukwensen  

Vrijdag 8 april 
In Hegge wordt dhr. Eggen 83 jaar. Gefeliciteerd. 

Zaterdag 9 april 

14.00 uur Palmpasenviering van de Zonnebloem in de Oirsprong in Oirsbeek 

Dinsdag 12 april 
Aan de Moutheuvellaan viert mevr. Rikers – Driessen haar 82e verjaardag. Proficiat. 

Woensdag 13 april 
Mevr. Pijpers – Driessen viert in Nobamacare haar 84e verjaardag. Gefeliciteerd. 
Kerk poetsen 

Maandag 18 april 
In Nobamacare bereikt mevr. Collombon – Janssen de mijlpaal van 90 jaar. Onze gelukwensen. 

Dinsdag 19 april 
Mevr. de Vet – de Nijs (Scalaplein) viert haar 87e verjaardag. Van harte proficiat. 

Vergadering van het pastorale team 

Vrijdag 22 april 
Aan de Europastraat viert dhr. Hub Schoonbrood zijn 83e verjaardag. Gefeliciteerd. 
Aan de Mgr. Savelbergstraat viert mevr. Brouns – Severens haar 81e verjaardag. Proficiat. 

Zaterdag 23 april 
Aan de Veeweg viert mevr. Goessens – Cortlever haar 87e verjaardag. Gefeliciteerd. 

Zondag 24 april 

Dhr. Smeets (Parallelstraat) bereikt de mijlpaal van 90 jaar. Onze gelukwensen. 

Maandag 25 april 
In Elvira in Amstenrade viert mevr. Notten – Stevens haar 92e verjaardag. Proficiat. 

Donderdag 28 april 
Aan de Heisterbrug viert mevr. Hermans haar 83e verjaardag. Gefeliciteerd. 

Vrijdag 29 april 
In Nagelbeek viert mevr. Damoiseaux – Vanderheijden haar 87e verjaardag. Proficiat. 

Zaterdag 30 april 

In de Groenenborgstraat viert dhr. Meijers zijn 81e verjaardag. Onze gelukwensen.  

 

Parochieblad  

Ons volgende parochieblad, dat op woensdag 26 april verschijnt, is bestemd voor vijf weken van 

zondag 1 mei – zondag 29 mei 2022. Mededelingen die u in dit parochieblad vermeld wilt 
hebben, dienen uiterlijk maandag 24 april  opgegeven te worden. Het liefst 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? 

  
Al gaat de meeste aandacht in deze tijd uit naar de situatie in Oekraïne en de 
gevolgen daarvan, dat betekent niet dat we mensen, die iets verwachten van 

de Vastenactie, nu in de steek moeten laten zoals de kleine boeren in het noordoosten van 

Brazilië. Zij staan voor verschillende uitdagingen. Er is een groep die voldoende voedsel 
produceert, maar die kan zijn producten nauwelijks verkopen. Daardoor zijn hun inkomsten laag 
en is hun sociaaleconomische positie zwak. Veel mensen, vooral jongeren, trekken daarom naar 
de stad, om daar van de regen in de drup te belanden. Er zijn ook families zonder landrechten. 
Zij produceren onvoldoende voedsel: ze kunnen nauwelijks investeren in goed materiaal en 
zaaigoed, omdat ze ieder moment verdreven kunnen worden. Deze groepen leven van dag tot 
dag en verbouwen alleen enkele snelgroeiende gewassen. Ondervoeding ligt daardoor op de loer. 

Via Vastenactie krijgen 60 families uit beide groepen ondersteuning: ze ontvangen kassen, bassins 
voor wateropvang, gereedschap, zaaigoed én training en begeleiding.   
U kunt het zakje dat u bij dit parochieblad ontvangt in de brievenbus stoppen op de pastorie Deken 
Keulenplein 2 of kapelanie Deken Keulenplein 2 A of de collecteschaal in de kerk. U kunt ook het zakje met 
contant geld of met de ingevulde machtiging bij u in de buurt in de brievenbus stoppen op onderstaande 
adressen. U kunt ook uw bijdrage storten op rek. NL21 INGB 000 300 0046  
t.n.v. Bisdom Roermond, Missiesecretariaat onder vermelding van Vastenactie. 
 

Mevr. M. Schonbrodt – van de Gein  Altaarstraat 34 
Mevr. M. Dohmen – Teunissen  Altaarstraat 56 
Mevr. M. Otten – Jacobs   De Beemden 20 
Mevr. E. Heuts – Heiligers   Breyenrode 63 
Mevr. T. Heil     Dorpsstraat 31B 
Mevr. C. van Heur – van Kaam  Dr. Poelsstraat 6 

Mevr. P. Louis – Cals    Europastraat 30 
Mevr. S. Frissen – Tillmans   Hegge 75 
Dhr. Soogelée     Heisterbrug 109 
Dhr. N. Wachelder    Hof van Hoen 6 
Mevr. Dieteren – Sijstermans   Kennedylaan 13 
Mevr. Dieteren – Poulussen   Nagelbeek 33 
Dhr. R. Meijers    Sachariasstraat 13 
Mevr. M. Knarren – van Weenen  Scalaplein 22 
Mevr. T. Linssen – Stevens   Stationsstraat 32 A 
Mevr. M. Diederen – Roebroek  Thull 23 A 
Mevr. R. Cals – Pijls    Thull 8 D 
Mevr. J. Knarren – Steins   Vonderstraat 32 A 
Dhr. J. Schiprowski    Wolfhagen 34      
 

Concert door Canto Rinato, zondag 10 april 15.00 uur 

Vocaal Ensemble Canto Rinato geeft samen met het Limburgs Strijkkwintet BOWs en organist 
Leon Dijkstra een concert met als titel : IN PARADISUM. 
Anton Kropivšek heeft Canto Rinato en The Anthony Singers 25 jaar gedirigeerd. Het concert is 
ook een speciale herdenking aan de overleden leden en partners van de leden van Canto Rinato 
en The Anthony Singers. 
Uitgevoerd wordt het REQUIEM VAN FAURÉ en de liederen Lux Eterna, Eli Eli en Ecce 
quomodo moritur justus. 
 



Het concert vindt plaats op zondagmiddag 10 april 2022 en begint om 15.00 uur. De kerk is vanaf 
14.30 open. De duur van het concert is ongeveer 1 uur. 
De kaarten voor het concert kosten € 10,00. ( gratis toegang voor kinderen t/m 12 jaar).  
Kaartverkoop gaat via de leden van Canto Rinato en via het emailadres: 
cantorinato@gmail.com. Gaarne de betaling op:  NL80 RABO 0149 2787 05 ten name van 

Stichting The Anthony Singers en onder vermelding van: In Paradisum en uw naam.  
 
Het requiem van Gabriel Fauré is een buitengewoon enerverend en “pakkend” muzikaal 
(koor)werk. Eenvoud voert de boventoon en leidt de luisteraar een wereld binnen die een en al 
sereniteit is én een diep-vredige rust uitstraalt”. 
 
Wij verheugen ons zéér op uw komst en wensen u veel luisterplezier.     
 

Website 
Esther Diederen heeft jarenlang de website van de parochie verzorgd. Nu de federatie van vier 
parochies een feit is, zal deze website www.parochieschinnen.nl  binnenkort per 1 mei uit de 

lucht gaan. Er is inmiddels al een nieuwe site n.l. www.rkbeekdaelen.nl. Daar vindt u de 
gegevens voor de vier parochies. Wij danken Esther voor de toewijding, die ze al die jaren heeft 
betoond voor het bijhouden van de website. De nieuwe website is gemaakt door de deken en 
wordt door hem ook up to date gehouden.   
 

Palmtakken 
Wie heeft er nog palmtakken ter beschikking voor de palmwijding op Palmzondag 
9 en10 april? Graag een berichtje naar kapelaan 046 4431796. 
 
 

JIS nieuws april 

 

Mûk en KEET! 

 

Vrijdagavond van 18:30 uur tot 20:00 uur. Voor kinderen van 6-13 jaar. 
Mûk: 6-9 jaar KEET!: 9-13 jaar. Ben je 5 jaar? Kom gerust proberen! 

Entree € 2,00. 
25 maart: Bosspel 
1 april: Jachtseizoen 
8 april:  Lentekriebels (knutselen) 
15 april: Hapjesavond met de vuurkorf 
22 april: Dropping (als ouders kunnen rijden, aanmelden via keet@hetjis.nl) 
29 april Muk: Ik houd van Sjènne  
29 april KEET!: Lasergamen (14 euro voor 2 potjes), duurt tot 21:00 uur, aanmelden voor 

woensdag 27 april 23.59 via keet@hetjis.nl 

 

Computerondersteuning bij JIS. 
Elke vrijdagmiddag is er inloopspreekuur vanaf 13:00 uur tot 15:00 uur. 
U kunt dan terecht met vragen over uw laptop, smartphone, programma’s enz. 

 

Kijk ook op onze Facebook voor het actuele nieuws. 

 
JIS Burgemeester Pijlsstraat 1E Schinnen 
http://www.hetjis.nl 
info@hetjis.nl 
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