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Kerkdiensten van zaterdag 23 februari – zondag 17 maart 2019/3
Veertigdagentijd
Na carnaval begint de veertigdagentijd, de voorbereidingstijd op Pasen. Op Aswoensdag ontvangen we het
askruisje, een teken dat wij mensen sterfelijk zijn, ook een teken van bekering en bezinning. De tijd naar Pasen is
een goede periode om ons bewust te worden welke invloed onze manier van leven heeft voor de aarde, voor het
milieu, het klimaat en voor de armen op onze planeet. Is ons verlangen naar steeds meer wel gerechtvaardigd,
kan het ook anders? De Vastenactie maakt ons erop attent dat nog veel mensen in armoede leven en de middelen
oneerlijk verdeeld zijn. Er is nog te veel honger en voor velen zijn er nog te weinig onderwijsmogelijkheden.
Geweld en onderdrukking leren ons dat er nog veel te verbeteren valt.
Zaterdag 23 februari
19.00 uur Best. Eerste Jaardienst voor Annie Buysers – Passage en echtgenoot Frans Buysers.
Best. Hoogmis voor Dien van den Elsen voor verjaardag
Best. Hoogmis voor Frans Ritzen en zoon Luc
Best. Hoogmis voor overleden ouders en familieleden Klein Tuente – Doppen
Zondag 24 februari Zevende Zondag door het jaar
10.00 uur Best. Hoogmis voor Désirée Esser – Dieteren voor verjaardag tevens voor haar vader Frits en voor
oma Juulke
Best. Eerste Jaardienst voor Henriëtte Henssen – Konings tevens voor echtgenoot Harie Henssen
en dochter Tiny
Best. Hoogmis voor Chrit de Vet voor verjaardag
Dinsdag 26 februari
9.30 uur H. Mis
Vrijdag 1 maart Eerste Vrijdag van de Maand
9.30 uur Gest. H. Mis ter ere van het H. Hart
Zaterdag 2 maart
19.00 uur Hoogmis
Zondag 3 maart Carnavalszondag
9.30 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door fanfare St. Caecilia
Let op
De eerste rijen stoelen zijn gereserveerd voor de Schinöster en de Jeugdcarnaval
de tijd
Best. Hoogmis voor levende en overleden leden van de carnavalsvereniging de Schinöster en
overleden oud-prinsen en oud-medewerkers
Best. Hoogmis voor alle levende en overleden medewerkers van de Jeugdcarnaval en oud-jeugdprins
Alexander Vleugels
Best. Hoogmis voor Ed van der Broek

Best. Hoogmis voor Toine Goessens
Best. Jaardienst voor echtelieden Buysen – Banens
Best. Hoogmis voor Sjo Louis voor verjaardag en voor ouders Louis – Beks en ouders Cals - Janssen
Gest. Jaardienst voor echtelieden Willem Brouwers en Cecilia Willems
Gest. Jaardienst voor Math Extra
Dinsdag 5 maart
9.30 uur Geen H. Mis
Woensdag 6 maart Aswoensdag
Tijdens de diensten wordt het askruisje uitgedeeld
9.30 uur H. Mis
15.00 uur H. Mis 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 en overleden familieleden
19.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door het Parochiekoor
Vrijdag 8 maart
9.30 uur H. Mis
Zaterdag 9 maart
19.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola
Zondag 10 maart Eerste Zondag van de Veertigdagentijd
10.00 uur Best. Hoogmis voor Nic. Dieteren wegens verjaardag tevens voor Bertha Dieteren – Bours en zonen
Harry en Jos
Best. Eerste Jaardienst voor Piet Knarren
Gest. Jaardienst voor echtelieden Damoiseaux – Starmans
Gest. Jaardienst voor Lei en Mia Quaedackers – Houben
Dinsdag 12 maart
9.30 uur Best. H. Mis voor de overleden zusters en familieleden van de zusters Onder de Bogen
Vrijdag 15 maart
9.30 uur H. Mis
Zaterdag 16 maart
19.00 uur Gest. Jaardienst voor ouders Reubsaet - Spronk
Zondag 17 maart Tweede Zondag van de Veertigdagentijd
10.00 uur Best. Hoogmis voor Frans van Sint Feijth
Gest. Jaardienst voor Funs, Lei, Dré en Jo Houben tevens voor overleden familieleden Houben – Pijls
LIJST VAN MISDIENAARS
Zaterdag 23 februari
19.00 uur Jubien Vanderheijden – Pol Vanderheijden
Zondag 24 februari
10.00 uur Bo Houben – Suze Houben
Zaterdag 2 maart
19.00 uur Bo Houben
Zondag 3 maart
9.30 uur Thea Linssen – Suze Houben

Woensdag 6 maart
19.00 uur Pol Vanderheijden – Jubien Vanderheijden
Zaterdag 9 maart
19.00 uur Pol Vanderheijden – Jubien Vanderheijden
Zondag 10 maart
10.00 uur Jo Wehrens – Thea Linssen
Zaterdag 16 maart
19.00 uur Jo Wehrens - Suze Houben
Zondag 17 maart
10.00 uur Jubien Vanderheijden – Thea Linssen

DAGBOEK VAN DE PAROCHIE
Maandag 28 januari
In Sittard bespreekt kapelaan met Ronnie Meijers en Bianca van Dyck de doop van hun zoon Harie.
Aan de Groenenborgstraat wensen we mevr. Heil van harte proficiat met haar 86e verjaardag.
Tegenvallers bij de restauratiewerkzaamheden. De waterleiding op het kerkhof is gesprongen en voor
het weghalen van de grond achter de keermuur ten behoeve van een drainage moet een archeoloog
worden ingeschakeld.
Dinsdag 29 januari
Vandaag wordt een begin gemaakt met het drukken van het parochieblad. In Hegge feliciteren we
mevr. Habets – van der Heijden met haar 81e verjaardag en aan de Moutheuvellaan mevr. Peters – van
den Hoff die vandaag ook 81 jaar wordt.
De communicanten beginnen vanmiddag voor de eerste keer met liederen die ze zullen gaan zingen.
In het hospice Daniken in Geleen overlijdt vanmiddag oud-parochiaan Jan Habets in de leeftijd van 85
jaar. Hij heeft lang in de Europastraat gewoond.
Woensdag 30 januari
Vandaag vindt een uitgebreide inspectie en behandeling plaats tegen houtworm boven de gewelven
van de kerk en op de zolder van de pastorie.
We feliciteren in de Hof van Hoen mevr. Haartmans – Heijmeriks met haar 84e verjaardag.
Donderdag 31 januari
Vanmorgen ontvangen 15 parochianen de communie thuis. Aan de Moutheuvellaan wensen we dhr.
van Weenen proficiat met zijn 86e verjaardag.
Vrijdag 1 februari
We feliciteren een 85-jarige. Per Cantare houdt de jaarvergadering waarin terug gekeken wordt op een
succesvol muzikaal jaar. Met frisse moed wordt begonnen aan het nieuwe jaar. Het bestuur wordt
uitgebreid met Thei Trienes uit Oirsbeek.
Zaterdag 2 februari
Het bestuur van de Jeugdcarnaval bespreekt nog allerlei zaken die geregeld moeten worden in verband
met recepties, de carnavalswagen, de verdere versiering van de Narrentempel en de invulling van de
carnavalsdagen qua activiteiten en medewerkers.
We vieren met het Parochiekoor het feest van Maria Lichtmis met kaarsenwijding en na afloop de
Blasiuszegen. Jezus wordt door zijn ouders in de tempel aan God. Elk kind draagt zijn eigen

mysterie in zich, waar je geen vat op hebt, een stukje nieuw leven waarmee God zijn
schepping voortzet. Je mag het kind helpen zich te ontwikkelen. Je mag het opvoeden naar je
beste overtuigingen en mogelijkheden, maar het zal een eigen leven moeten leiden.
Zondag 3 februari

Het kinderkoor Bress Music zorgt voor toepasselijke liederen in de viering met de dopelingen van het
vorig jaar en hun ouders, waarin we God bidden om zegen voor al deze kinderen. Dat zij mogen
opgroeien in liefde en zorg en mogen uitgroeien tot volwassen christenen.
Maandag 4 februari
We feliciteren aan de Dr. Poelsstraar dhr. en mevr. Keulers – Meels nu zij 60 jaar getrouwd zijn.
Kapelaan bezoekt parochianen in het ziekenhuis in Geleen.
Dinsdag 5 februari
Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de vieringtoren weer van start gegaan. Nu de steigers klaar zijn,
kan verder gegaan worden met de vernieuwing van de dakgoten en ook de werkzaamheden aan de
muur gaan gestaag door met metselwerk en voegwerk.
De communicanten hebben weer hun wekelijkse bijeenkomst.
Woensdag 6 februari
We feliciteren aan de Altaarstraat dhr. Vorachen met zijn 91e verjaardag. In Sittard komen leden van de
Interdekenale Werkgroep Kerk en Wereld bijeen in verband met de komende Vastenactie.
Ton Korsten – Korenkamp vertelt over het project van de school voor landbouw en techniek in
Zambia, waarvoor we nu voor de derde en laatste keer actie zullen voeren. Het is dit keer vooral voor
mechanisatie in de landbouw: van os naar tractor.
Donderdag 7 februari
De pastores van het dekenaat komen vanmiddag in Geleen bij elkaar voor pastoraal overleg.
De Jeugdcarnaval brengt met enkele vrijwilligers wat meer carnavalskleur in de narrentempel.
Vrijdag 8 februari
Vandaag ontvangt Harrie Meijers het sacrament van het doopsel. Harrie woont met zijn ouders Ronnie
Meijers en Bianca van Dyck in Sittard. Gefeliciteerd evenals peter en meter Nick van Dyck en
Annelies van Dyck – Stassen. Opa en oma Meijers wonen in Schinnen.
Zaterdag 9 februari
Kapelaan bezoekt mensen thuis.
Als je wilt leven naar het voorbeeld van Jezus betekent dat automatisch dat je openstaat voor anderen
om je heen. Petrus was visser en werd door Jezus uitgekozen om fundament van de kerk te worden.
Had Hij dat ooit voor mogelijk gehouden? Nee.
Niet iedereen hoeft profeet of apostel te zijn. God roept ook tot goede vriend en echtgenoot, tot lieve
vader en moeder, tot verantwoordelijk burger, tot mens met lef, met hart voor de mensen die je
ontmoet. Wij, kunnen iets van de grote God, schepper van hemel en aarde, laten zien aan elkaar. Daar
zijn wij goed genoeg voor.
Maandag 11 februari
In Thull wensen we mevr. Houben – Tummers proficiat met haar 82e verjaardag en aan de Nieuwe
Markt feliciteren we dhr. Passage die gisteren de mijlpaal van 90 jaar heeft bereikt.
Kapelaan maakt de liturgie voor het komend weekend klaar en maakt een informatiemap voor de
Vastenactie voor parochies van het dekenaat Schinnen en Sittard.
Dinsdag 12 februari
Nog al wat administratief werd vandaag niet alleen voor de parochie maar ook voor de Vastenactie en
nog wat afspraken voor het Vormsel in Amstenrade.
Woensdag 13 februari
In de Beemden vindt de maandelijkse eucharistieviering plaats.

Het kerkbestuur vergadert uiteraard over de bouwzaken en over diverse vieringen die dit jaar op het
programma staan zoals de viering met de kermis, de afsluiting van de bouwwerkzaamheden, het 60jarig priesterfeest van oud-deken Schreurs en de viering van 80 jaar Mariakapel.
Donderdag 14 februari
Vandaag start het afgraven van grond achter de keermuur in verband met het aanbrengen van een
drainagesysteem. Kapelaan bezoekt patiënten in het ziekenhuis in Geleen.

Vrijdag 15 februari
In verband met de Vastenactie worden op het parochiekantoor duizenden flyers afgeteld voor diverse
parochies in het dekenaat Schinnen en Sittard . Kapelaan zorgt vandaag en morgen voor de
bezorging op de juiste plaatsen.
Zaterdag 16 februari
Het bestuur van de Jeugdcarnaval bespreekt wat de komende weken nog gedaan moet worden in
verband met de Jeugdcarnaval.
Zondag 17 februari
Jezus prijst de armen van geest zalig. Dat zijn allen die zelfs het kleinste weten te waarderen als een
geschenk. Zij die het leven aanvaarden als een geschenk. Een geschenk van God. Geef je eraan over
en geniet ervan. Waardeer alles om je heen ook de kleinste dingen. En leef ook mee met anderen die
het moeilijk hebben. Wees mild en gul. Durf zelf ook weerloos te zijn en troost en bemoediging van
anderen te ontvangen. Dat is echt leven zoals God het heeft bedoeld.

Agenda
Zondag 24 februari
In de Residence viert mevr. Jetten – Teheux haar 81e verjaardag. Proficiat.
Dinsdag 26 februari
Mevr. Rothkrantz – Nijland (Moutheuvellaan) viert haar 88e verjaardag. Onze gelukwensen.
Woensdag 27 februari
In Thull viert dhr. Roelofsen zijn 82e verjaardag. Gefeliciteerd.
Kerk poetsen
Donderdag 28 februari
Vanaf 8.30 uur wordt de H. Communie thuis gebracht op de vaste adressen.
Sleuteloverdracht op het Scalaplein
Vrijdag 1 maart
Mevr. Nijsten – Daniëls (Dorpsstraat viert haar 87e verjaardag. Proficiat.
Aan de Stationsstraat viert dhr. Bonekamp zijn 87e verjaardag. Gefeliciteerd
Zaterdag 2 – dinsdag 5 maart
Jeugdcarnaval in Noeber Beemden
Maandag 4 maart
14.11 uur Grote carnavalsoptocht
Dinsdag 5 maart
Aan de Dorpsstraat viert mevr. Limpens – Dohmen haar 81e verjaardag. Gefeliciteerd.
15.11 uur Kinderoptocht en Afsluiting van de carnaval in Noeber Beemden
Donderdag 7 maart
Aan de Moutheuvellaan viert mevr. Henssen – Mennens haar 89e verjaardag. Proficiat.
Mevr. Goosens – Curfs viert in De Beemden haar 84e verjaardag. Gefeliciteerd.
Maandag 11 maart
Aan de Sachariasstraat viert mevr. Zautsen – Cals haar 83e verjaardag. Proficiat.
Woensdag 13 maart

Dhr. Henssen (Veeweg) viert zijn 85e verjaardag. Proficiat.
Donderdag 14 maart
In De Beemden bereikt mevr. Horsmans – Braakhuis de leeftijd van 91 jaar. Onze gelukwensen.

Parochieblad
Ons volgende parochieblad, dat op woensdag 20 februari verschijnt, is voor drie weken bestemd van
zaterdag 23 februari - zondag 17 maart 2019.
H. Missen en mededelingen die u in dit parochieblad vermeld wilt hebben, dienen uiterlijk maandag
18 februari 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 3 maart
Woensdag 6 maart
Zaterdag 9 maart

9.30 uur Fanfare St. Caecilia
19.00 uurParochiekoor
19.00 uur Gregoriaanse Schola

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?

Collecte Carnavalsoptocht
Tijdens de grote optocht op carnavalsmaandag 4 maart zal de collecte gedaan worden door Cv
De Schinoster.
Waarbij de volledige opbrengst wordt geschonken aan het project Oos Erfgood.
Carnavalsdinsdag
Op dinsdag 5 maart vertrekt de kinderoptocht om 15:11 uur vanaf het Gemeenschapshuis de Noeber
Beemden. Via de Burgemeester Pijlstraat, Sachariastraat, Dorpsstraat, Stationsstraat en Oude Markt
keert men weer op deze locatie terug alwaar hij wordt ontbonden. In het gemeenschapshuis vindt
vervolgens de prijsuitreiking van de kinderoptocht plaats met kinderprogramma(Aanmelden voor de
kinderoptocht kan vooraf aan vertrek).
Aansluitend start dan de slotfestiviteit van de Schinnense Carnaval 2019: ‘’Same sjleete’’. Deze
happening voor jong en oud wordt georganiseerd in samenwerking met de Schinnense kasteleins. De
zorgvuldig geselecteerde optredens met een keur van locale, regionale en provinciale artiesten vormt
de opmaat voor wat rond de klok van 24.00 u gaat plaatsvinden.
Het onvermijdelijke afscheid van de Sjènesse Vasteloavend 2019

Zondag 7 april Benefietconcert “Help ons Helpen”
Clarinet Choir Schinveld organiseert op zondag 7 april, 15.00 uur, een Benefietconcert in de
Dionysiuskerk te Schinnen. De opbrengst van dit concert is bestemd voor de herstelwerkzaamheden in
en rond de kerk.
Aan dit concert wordt medegewerkt door Clarinet Choir Schinveld. Door Kammerchor Altodijo uit
Hueckelhoven met als soliste de sopraan Anna Fell. Dit koor moet u beslist eens gehoord hebben.
Verder werkt mee de slagwerkgroep van fanfare St. Caecilia uit Schinnen. Deze groep staat altijd
garant voor een spetterend optreden. Alle medewerkers aan dit concert werken belangeloos mee voor
het goede doel.
In het verleden organiseerde het Clarinet Choir twee keer een Benefietconcert in genoemde kerk. Het
concert voor de Kindervallei in Valkenburg bracht € 2700,- op, en het concert voor de Stichting
Papageno, voor autistische jongeren, €2300,-. Helpt u ons a.u.b. deze opbrengsten te overtreffen. Wij
doen ons best, we rekenen op u.
De entree voor dit unieke concert bedraagt in de voorverkoop: € 10,- en aan de kassa € 12,50.
Kaarten bestellen/reserveren kunt u bij Jan Brouns, 046-44286
Vastenactie 2019: Van Os naar Tractor

Parochies van de dekenaten Schinnen en Sittard kiezen in 2019 tijdens de Vastenactie voor de
derde en laatste keer voor een project van de stichting “Geef de Kinderen van Mpongwe een
Toekomst (GKMT)", opgericht door Ton Korsten-Korenromp uit Jabeek
Met de Vastenactiegelden van 2017 is de gehele elektriciteit
aangelegd in de grote school voor Landbouw en Techniek in
Mpongwe, Zambia. Een geweldige klus.
Op dit moment worden de gelden van de opbrengsten van de
Vastenactie 2018 besteed. Er is een keuken gebouwd en ingericht
om de studenten van eten te voorzien en om te kunnen gebruiken
voor de cursus Koken.

Er is een naaiatelier ingericht voor de cursus Ontwerpen, Knippen en Naaien en inmiddels draait de
cursus al op volle toeren. De kippenrennen maken we in de loop van het voorjaar en andere
leermiddelen schaffen we zo spoedig mogelijk aan.
In 2019 willen we het landbouwonderwijs en de landbouwmechanisatie een flinke impuls geven. Met
het Vastenactieproject ’Van Os naar Tractor’ (aanschaf van een tractor met ploeg, eg, zaai- en
maaimachine) hopen we niet alleen het niveau van het landbouwonderwijs te verhogen, maar ook veel
kosten te besparen, omdat we nu zelf onze 9 ha landbouwgrond kunnen bewerken en geen dure
machines meer hoeven te huren. Bovendien kunnen we nu zelf de tractor en toebehoren verhuren aan
de boeren in de omgeving tegen aantrekkelijke prijzen. Ook bouwen we een afdak voor de machines.
Totale kosten 44.000 euro.
U kunt uw bijdrage over maken op de bankrekening van Vastenactie:
NL21 INGB 0000 0058 50 o.v.v. Van os naar tractor: mechanisatie in de landbouw. Projectnummer
401257 of via de vastenzakjes in de collectebussen in de kerk .
Dit jaar kunt u ook online uw bijdrage doneren. Ga naar:
https://www.vastenactie.nl/nl/projecten/van-os-naar-tractor-mechanisatie-in-de-landbouw-in-zambia
Meer info over de stichting vindt u op : www.mpongwe.nl

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. U
kunt genieten van lekkere koffie in diverse smaken en als lunch bieden wij u een kop soep met brood
aan. Verder zijn er boeken, handwerkspullen, puzzels en spellen aanwezig.
De Schinnen Bruist! wandelclub
Elke woensdag kan er ook gewandeld worden, 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 en
kan afgesloten worden met een lunch bij de Hoeskamer.
Eettafel en ''stimmugsmuziek '' in de Hoeskamer op 20 maart.
Samen met ''Zondagsvlees" presenteert de Hoeskamer het 3-gangen-diner. De aanvangstijd is 12.15
uur. U kunt zicht telefonisch aanmelden hiervoor bij Huub Bogaert: 06-15557877 of per e-mail:
maaltijd@schinnenbruist.nl, uiterlijk 1 week van tevoren. De kosten voor dit etentje zijn €6,50. De
volgende maaltijd is op 20 maart.
Accordeonist Frans Jansen speelt muziek uit vroeger jaren van 12:00 - 14:00 uur. Gratis entree.

Creatief in de Hoeskamer
Woensdag 10 april; paasbloemstuk maken. Kosten € 7,50, inclusief materialen en een kopje koffie/
thee.
We starten om 10:00 uur. Aanmelden bij Thea: 06-10192107 of Netty: 06-33834803.
Jeugkarneval Sjénne en JIS
Zoaterdig 2 maart: 17:00 oer - 23:00 oer.
Jeugkarneval in de Narretempel mit JIS;
Open podium; zing e leedje of doon enne dans vuur unne zak sjnoep en unne button.
MC Raymond presenteert en DJ Thijs dreijt de beste vasteloavend meziek.
Mûk en KEET!
Vrijdagavond van 18:30-20:00 uur.
1-3: Vasteloavend bie JIS. Danse en sjprenge met Jeugdprins Pol, Prinses Femke en Narrin Joyce.
Prieze vuur 't sjunste pekske.
8-3: Shine in the sky, maak jij de mooiste ster van de hemel.
22-3: Ik houd van Sjénne. Strijd met ons mee, net zoals op tv.
29-3: Levend portret: wie o wie kan zichzelf het beste natekenen.
29-3: KEET! Spacejumpen; meld je aan via keet@hetjis.nl voor woensdag 27-03. Kosten € 7,50.
Wij zoeken vrijwilligers voor Mûk en KEET!. Je helpt kinderen van 6-13 jaar met het begeleiden bij
leuke activiteiten. We starten om 17:45 uur. De activiteit duurt tot 20:00 uur, hierna opruimen,
evalueren gezellig de avond doorbrengen. Bel voor informatie met Tim 06-20729125.
Computercursussen, Internetcafé en inloopspreekuur
De volgende cursussen gaat van start:
Workshop tablets en smartphones op 12 maart 2019.
Dinsdagmorgen 10.00 – 12.15 uur; gedurende 4 weken.
Vrijdagmiddag is wekelijks inloopspreekuur van 13.00 uur – 15.00 uur voor al uw vragen en
problemen met PC, laptop, tablet, smartphone en randapparatuur. Gedetailleerde informatie kunt U
vinden op de website: www. hetjis.nl onder de knop cursussen computercursussen. Interesse in een
cursus of vragen? U bent welkom op de vrijdagmiddag. Mail naar computerles@hetjis.nl.
Inloop GGZ
De Open Inloop GGZ. GGZ staat voor Geestelijke Gezondheidszorg. De Open Inloop GGZ is er voor
alle inwoners van de gemeente Schinnen. Iedereen is welkom! Maar 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 geopend. Onze gespecialiseerde
begeleiders 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
woensdag. Mail naar muziekles@hetjis.nl.
Canisius Strooptocht Zondag 24 maart 2019
14e Canisius Strooptocht in Schinnen
Het vertrek- en eindpunt is het JIS gebouw: Burgemeester Pijlsstraat 1e 6365 CG te Schinnen.
Op de finishplaats bevelen wij u een pannenkoek met de lekkere stroop uit Limburg ‘’Canisius’’ aan.
De te wandelen afstanden en de vertrektijden zijn:

7 km; van 8.00 uur tot 14.00 uur;
14 km; van 8.00 uur tot 13.00 uur;
21 km van 8.00 uur tot 12.00 uur.
Bezoek de stroopwinkel op de pauzeplaats! Stroopfabriek Canisius Henssen.
Het inschrijfgeld bedraagt €2,50. Leden van een wandelbond krijgen op vertoon van hun geldige
lidmaatschapspas een korting van €1,00. Bij de finish krijgt u onze gratis wandelsticker en een
stempel voor uw wandelboekje.
www.hetjis.nl
info@hetjis.nl

Jeugdcarnaval in Schinnen: doe jij ook mee?
Natuurlijk doe jij ook mee! Want de jeugdcarnaval in Schinnen is het allerleukste feest van het jaar
voor de kleinste Schinösterkes.
Gezellig, warm en veilig
De drie dolle dagen gaan we vieren op 2, 3 en 4 maart in de Noeber Beemden. Een prachtige zaal, dus
we zouden wel gek zijn als we buiten in de kou gaan feesten. Nee, nee, lekker binnen, met genoeg
plaats om te springen en te dansen. Met genoeg mensen die opletten of alles goed gaat. Dat is vooral
heel leuk voor jullie ouders. Ook leuk voor de pap en de man: bij de jeugdcarnaval in Schinnen
kunnen de kleine feestvierders voor kleine prijzen drinken en snoepen. We gaan niet door tot midden
in de nacht, want dan ligt iedereen na één dag al op apegapen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Drie
dagen lang een dijk van een programma, met een goede DJ, goede carnavalsartiesten en een heuse
danscursus voor als je dat nog niet zo goed kunt. Wil je zelf optreden, dan kan dat op de zaterdag ook
nog, onder leiding van het JIS.
Het toetje: de kinderoptocht op dinsdag 5 maart
Jawel, je leest het goed: de kinderoptocht is dit jaar weer op de dinsdag. We hopen dat jullie daar ook
allemaal aan mee willen doen. Je kunt in je eentje met de optocht mee (als Einzelgänger), met een paar
vrienden of vriendinnen (kleine groep) of met een hele massa vrienden of vriendinnen (grote groep).
Iedereen die meedoet wint een leuke prijs. Voor de leukste deelnemers is er de prachtige cup met de
lange neus. Na de optocht feesten we in de Noeber Beemden gewoon nog een paar uurtjes door.
Kan echt iedereen meedoen aan de jeugdcarnaval?
Jazeker, iedereen kan meedoen. Ook als er misschien eigenlijk geen geld is om carnaval te vieren. Ook
als je uit een ander land komt en niet precies weet hoe carnaval vieren precies werkt. Ook als je naar
speciaal onderwijs gaat en misschien een beetje hulp nodig hebt bij het feesten. Carnaval geef je door,
carnaval vier je samen. Daar wil Jeugdcarnaval Schinnen zich voor inzetten. Zeg maar tegen je ouders
dat ze even moeten bellen met Hester Moonen (06 15 87 71 30) of René Meijers (06 30 01 64 91), dan
zorgen we er samen voor dat jij ook carnaval kunt vieren. Alvast een driekreftig alaaf en tot gauw in
de Noeber Beemden.

Aswoensdag
Aswoensdag is het begin van de veertigdagentijd, de
voorbereiding op Pasen. De gelovigen ontvangen op deze
dag het askruisje waarbij gezegd wordt:
“Mens, gedenk dat gij stof zijt
en tot stof zult ge wederkeren”.
As is een teken van menselijke gebrekkigheid en
sterfelijkheid. As is ook een teken van nieuw leven. In
vroegere tijden werd met as gewassen: as heeft een
reinigende kracht. Ook het afbranden van de stoppels op akkers maakt de grond vruchtbaar. As werd
op het hoofd van zondaars gestrooid; as reinigt en geeft kracht tot nieuw leven. De as voor het
askruisje is afkomstig van de verbrande en gezegende palmtakjes van de paasperiode van het
voorgaande jaar. Als symbool betekent het dat de takjes van jubel en vreugde verbrand moeten worden
- door de dood heengaan - om tot teken te worden van het kruis, de dood en de verrijzenis.

