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Kerkdiensten van zaterdag 16 maart – zondag 14 april 2019/4
Van Os naar Tractor: Mechanisatie in de landbouw!
We zijn de parochies van de dekenaten Sittard en Schinnen ontzettend
dankbaar dat zij de aanleg van elektriciteit mogelijk hebben gemaakt
in de school voor Landbouw en Techniek in Mpongwe, Zambia in 2017. Met de opbrengsten van
Vastenactie 2018 hebben we o.a. de keuken gebouwd en ingericht, naaimachines gekocht en een
naaiatelier ingericht. Op dit moment worden de kippenrennen gemaakt en nog meer leermiddelen
aangeschaft.
Dit jaar investeren we in het landbouwonderwijs. Totale kosten ruim 44.000 euro.
Wat willen we met dit project bereiken en waarom doen we dit?
De belangrijkste bron van inkomsten in het Mpongwe district is de landbouw. 98% Van de bevolking
in het district is boer. Er zijn enkele grote landbouwbedrijven, maar de meeste boerenbedrijven zijn
erg klein en produceren uitsluitend voor de eigen familie. Het belangrijkste product is maïs.
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. We kunnen met de komst van de machines nu zelf onze 9 ha landbouwgrond
bewerken en hoeven geen dure machines te huren. We kunnen de tractor met toebehoren zelfs
verhuren aan de boeren in de omgeving tegen aantrekkelijke prijzen. In de module
‘landbouwmechanisatie’ leren de jongeren de mogelijkheden van de landbouwmachines kennen en
toepassen, kunnen ze hun ‘tractorrijbewijs’ halen en leren ze hoe ze de machines moeten onderhouden.
Dit alles verhoogt hun kansen op de arbeidsmarkt en biedt deze jongeren daarmee meer perspectief op
betere leefomstandigheden.
U kunt uw bijdrage over maken op de bankrekening van Vastenactie:
IBAN NLINGB 000 000 5850 o.v.v. Van Os naar Tractor: projectnummer 401257.
Dit jaar kunt u ook online doneren. Ga naar: https://www.vastenactie/nl/nl/projecten/van-os-naartractor-mechanisatie-in-de-landbouw-in-zambia
Van maandag 8 tot zaterdag 20 april wordt u aan huis een Vastenzakje aangeboden en opgehaald.

Zaterdag 16 maart
19.00 uur Best. Jaardienst voor Jo Nijsten en overleden familieleden
Gest. Jaardienst voor ouders Reubsaet - Spronk
Zondag 17 maart Tweede Zondag van de Veertigdagentijd
10.00 uur Best. Hoogmis voor Frans van Sint Feijth
Best. Hoogmis voor ouders Custers – Habets en zonen Sjef en Will

Gest. Jaardienst voor Funs, Lei, Dré en Jo Houben tevens voor overleden familieleden Houben – Pijls
Dinsdag 19 maart H. Jozef
9.30 uur H. Mis
Vrijdag 22 maart
9.30 uur H. Mis
Zaterdag 23 maart
19.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door het Parochiekoor
Best. Jaardienst voor Frans en Maria Diederen – Beaumont tevens voor Guus en Franck Ruijters
Best. Hoogmis voor ouders Cuypers – Schlenter
Best. Hoogmis voor echtelieden Jan en Mia Stevens – Piereij (familie Stevens)
Best. Jaardienst voor Jeanny Peters – Stevens
Best. Jaardienst voor Joseph Voots en Elisabeth Voots – Stijfs, ouders Zelissen – Lohmeyer,
ouders Nijsten – Reintjens en dochter Marilouise
Zondag 24 maart Derde Zondag van de Veertigdagentijd
10.00 uur Best. Hoogmis voor levende en overleden leden van de Seniorenverenging Mgr. Savelberg
Schinnen
Best. Hoogmis voor ouders Eggen – Cremers
Best. Jaardienst voor Jan Smeets
Best. Jaardienst voor Leo Daniëls en overleden familieleden
Dinsdag 26 maart
9.30 uur H. Mis
Vrijdag 29 maart
9.30 uur H. Mis
Zaterdag 30 maart
19.00 uur Gezinsviering: Van os naar tractor
Het kinderkoor Bress Music luistert deze dienst op
Best. Hoogmis voor Bep van Daal, tevens voor overleden ouders van Daal en Limpens
Best. Hoogmis voor Nico en Marian van der Weide voor beider verjaardag tevens voor Hein en Corrie
van der Weide
Gest. Jaardienst voor Toon Notermans en ouders Alfons en Anna Notermans - Driessen
Zondag 31 maart Vierde Zondag van de Veertigdagentijd
10.00 uur Gest. Jaardienst voor Sjaak Buysen
Gest. Jaardienst voor Mathieu Buijsers
Dinsdag 2 april
9.30 uur H. Mis
Vrijdag 5 april
9.30 uur Gest. H. Mis t.e.v. het Hart
Zaterdag 6 april
19.00 uur Best. Hoogmis voor Lei en Dorien Houtvast – Stevens en overleden familieleden
Gest. Jaardienst voor echtelieden Math en Tony Nijssen - Vroomen
Zondag 7 april Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd

10.00 uur Best. Zeswekendienst voor Wies Dols
Best. Jaardienst voor Math en Dina Stevens - Nijsten
Gest. Hoogmis voor Leo en Wies Meens – Schils en voor hun overleden familieleden
Dinsdag 9 april
9.30 uur Gest. H. Mis voor ouders Penders – Huyts en overleden familie
Vrijdag 12 april
9.30 uur H. Mis
Zaterdag 13 april
19.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door Jenna Baeten
Tijdens de diensten worden palmtakken gewijd
Best. Jaardienst voor Hub en Melanie van den Heuvel – Lardinois
Best. Hoogmis voor Bertine Smeets – Stevens van familie Stevens
Gest. Jaardienst voor Jo Linssen tevens voor Cor van Gool en overleden familieleden
Gest. Hoogmis voor levende en overleden leden van de familie van den Elsen – Langens
Zondag 14 april Palmzondag
10.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door het Parochiekoor
Tijdens de diensten worden palmtakken gewijd
Gest. Hoogmis voor Ciska van de Winkel

LIJST VAN MISDIENAARS
Zaterdag 16 maart
19.00 uur Jo Wehrens - Suze Houben
Zondag 17 maart
10.00 uur Jubien Vanderheijden – Thea Linssen
Zaterdag 23 maart
19.00 uur Jubien Vanderheijden – Pol Vanderheijden
Zondag 24 maart
10.00 uur Jo Wehrens – Suze Houben
Zondag 31 maart
10.00 uur Thea Linssen – Suze Houben
Zaterdag 6 april
19.00 uur Pol Vanderheijden – Jubien Vanderheijden
Zondag 7 april
10.00 uur Jo Wehrens – Thea Linssen
Zaterdag 13 april
19.00 uur Jo Wehrens - Suze Houben
Zondag 14 april
10.00 uur Pol Van der Heijden - Jubien Vanderheijden – Thea Linssen

DAGBOEK VAN DE PAROCHIE
Dinsdag 19 februari
Aan de Stationssstraat feliciteren we mevr. Linsen – Stevens met haar 83e verjaardag.
Het kerkbestuur ontvangt een uitnodiging voor een gesprek op het bisdom in verband met de
benoeming van een nieuwe deken. Er is nog werk aan het parochieblad.
Verder is nog overleg over een uitvaart van Wies Dols uit Oirsbeek die op 81 jarige leeftijd is
overleden.

Woensdag 20 februari
Kapelaan maakt de liturgie voor komend weekend klaar. In Oirsbeek bespreekt hij met de zus en broer
van Wies Dols haar uitvaart die in Schinnen zal plaatsvinden. Verder komen Renée van den Heuvel en
Stefan Neis hun huwelijkssluiting bespreken die in september in Schimmert zal plaatsvinden.
Donderdag 21 februari
Voor de komende Jeugdcarnaval maakt kapelaan de werkrooster gereed voor alle medewerkers.
In Puth vergadert het kerkbestuur o.a. over financiële zaken.

Vrijdag 22 februari
De werkzaamheden aan de kerk aan de dakgoten en boeiboorden en aan de vieringtoren gaan verder.
Het is nauwkeurig werk en kost daarom tijd. Ook de afwatering achter de keermuur begint vormen aan
te nemen.
Zaterdag 23 februari
We nemen vanmorgen afscheid van Wies Dols uit Oirsbeek, niet in de kerk waar ze vaak kwam, maar
in onze kerk, omdat de dienst niet in Oirsbeek gehouden kon worden. Het koperensemble van het
orkest van André Rieu zorgt voor passende klanken. We gedenken haar leven als onderwijzeres,
natuurliefhebster en zus van zussen en broers met wie ze altijd samen heeft gewoond in het ouderlijk
huis in Oirsbeek. Zij rust in vrede.
Onder een stralende zon worden de carnavalsvlaaien aan huis bezorgd.
In De Beemden wordt mevr. Simon – Penris door de familie in de bloemetjes gezet vanwege haar 95e
verjaardag.
Zondag 24 februari
Sommige dingen zijn heel menselijk, maar niet christelijk. Menselijk is dat je terugslaat. Menselijk is
dat jij degene pakt die jou pakt, dat je vergeldt in plaats van vergeeft.
Maar christelijk is wat Jezus vraagt, en dat is heel wat meer. Het evangelie van vandaag staat er vol
van: bemin je vijanden, doe wel die jou haten en zegen hen die je vervloeken, keer je andere wang toe.
Jezus leeft het ook voor tot het laatst toe: ‘Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen’.
Het slachtoffer dat het opneemt voor de daders. Dat is niet menselijk, wel christelijk en dé weg, ook
nu nog, om tot een betere wereld te komen.
Maandag 25 februari
In de Residence aan Moutheuvellaan wenst kapelaan mevr. Jetten – Teheux proficiat nu ze gisteren 85
jaar is geworden en brengt nog een bezoek aan een parochiaan in een zorgcentrum.
De LKV houdt haar jaarvergadering in de Hoeskamer van het JIS. Ria Ritzen legt na 20 jaar het
voorzitterschap neer en ook Roos van den Braak en Jos Maessen, beiden uit Tull, leggen hun
bestuursfunctie neer. Thea Linssen zal naast het penningmeesterschap ook de voorzittershamer
hanteren. Ook voor komend jaar staan weer diverse activiteiten op het programma.
Dinsdag 26 februari
De steigerbouwers beginnen vandaag met een gedeelte van de steigers rond de kerk af te breken om
rond de toren op te bouwen. Aan de Moutheuvellaan in de Residence feliciteren we mevr. Rothkrantz
– Nijland met haar 88e verjaardag.
We ontvangen het bericht dat oud-parochiaan Theo Vijgen in Geleen is overleden. Hij is 75 jaar
geworden.
Woensdag 27 februari
In Thull feliciteren we dhr. Roelofsen met zijn 82e verjaardag. Vanmiddag is de vaste ploeg
vrijwilligers weer paraat om de kerk een goede schoonmaakbeurt te geven.

Het kerkbestuur is uitgenodigd voor een bespreking op het bisdom met vicaris Maessen. Het wordt
een prettig gesprek met de toezegging dat er een kandidaat is als pastoor deken van Schinnen. Weer
eenmaal in Schinnen bespreekt het kerkbestuur de stappen die nu genomen moeten worden.
Donderdag 28 februari
Een aantal parochianen ontvangt vanmorgen de communie thuis. Kapelaan ontvangt diverse
felicitaties in verband met zijn verjaardag. Dank voor alle goede wensen.
Vandaag is er ook contact en overleg met de beoogde kandidaat om deken van Schinnen te worden.
Vandaag vindt op het Schintalerplein onder grote belangstelling de sleuteloverdracht van de gemeente
Beekdaelen plaats, terwijl ’s middags ook op het Scalaplein een carnavalsbijeenkomst voor senioren
wordt gehouden.
Vrijdag 1 maart
De koster, Hub Schoonbrood zorgt voor een fraaie carnavalsversiering in de kerk.
Vanaf 10.00 uur vanmorgen vindt weer een carnavalstreffen plaats op het Schinthalerplein nu met de
kinderen van de basisschool. Rond elf uur arriveert de Blauw Sjuut.
Vanmiddag maken leden van het kerkbestuur kennis met Jack Honings, pastoor o.a. van de parochie
Wolder in Maastricht en zijn huisgenote Désirée van Breugel. Het is een zeer aangename en open
kennismaking en beide partijen voelen zich thuis bij elkaar.
Zaterdag 2 maart
Kapelaan feliciteert aan de Dorpsstraat mevr. Nijsten – Daniëls die gisteren 87 jaar is geworden en aan
de Stationsstraat dhr. Bonekamp die gisteren eveneens 87 jaar is geworden.
De laatste voorbereidingen worden in de Narrentempel getroffen voordat vanmiddag de Jeugdcarnaval
kan beginnen. Tussendoor heeft kapelaan nog contact met het bisdom en de nieuwe pastoor deken.
Vanmiddag wordt Theo Vijgen op het kerkhof hier in Schinnen begraven na een afscheidsdienst in
Kom en Zie.
Wat later in de middag start de vijftigste Jeugdcarnaval waar het de eerste avond gezellig druk is met
jong en oud.
Zondag 3 maart
Met muziek van fanfare St. Caecilia en toepasselijke teksten in het dialect vieren we vanmorgen de
eucharistie in de kerk. Ondanks het vroege uur is er ruime belangstelling en is iedereen blij er bij
geweest te zijn. Na afloop wordt het Schinoas opgehangen op het kerkplein. Dan volgt de receptie in
de narrentempel en later gaat de Jeugdcarnaval verder.
Maandag 4 maart
Gelukkig kan bij droog weer vanmiddag de optocht doorgaan, een optocht die veel inspiratie putte uit
de groene gieter, hét attribuut waarmee prins Frans vorige jaren altijd carnaval en ook nu bovenop de
prinsenwagen in zijn handen te zien was. Een leuke optocht waarin ook veel verwijzingen naar de
nieuwe gemeente.
Dinsdag 5 maart
Aan de Dorpsstraat wensen we mevr. Limpens –Dohmen proficiat met haar 82e verjaardag.
Terwijl ’s middags de zon schijnt, trekt de kinderoptocht met leuke vondsten vanaf de narrentempel
om daar weer terug te keren. Dan begint na de prijsuitreiking het slotakkoord
met diverse artiesten en is een geslaagde carnaval voorbij.
Woensdag 6 maart
Deze morgen worden door vrijwilligers van de Jeugdcarnaval en de Schinöster alle versieringen
verwijderd uit de narrentempel.
We feliciteren een 89-jarige. Het is vandaag Aswoensdag waarop ’s morgens, ’s middags in De
Beemden en ’s avonds velen het askruis ontvangen, teken van vergankelijkheid en van boete en inkeer.

Na een goed bezochte dienst ’s avonds, die door het parochiekoor wordt opgeluisterd, overhandigt
prins Frans aan kapelaan een envelop met de opbrengst van de collecte tijdens de carnavalsoptocht.
Deze collecte heeft € 1005,-- opgebracht, een heel mooi bedrag dat helemaal gaat naar Oos Erfgood
voor de restauratie van de muur. Kapelaan dankt iedereen voor dit geweldig initiatief.
Donderdag 7 maart
We wensen in De Beemden mevr. Goossens – Curfs proficiat met haar 84e verjaardag en in de
Residence mevr. Henssen – Mennens met haar 89e verjaardag.
De deelnemende aannemers, de architect en leden van het kerkbestuur bespreken de voortgang van de
restauratie van de kerk en de muur. Er zijn nog enkele posten onvoorzien waarover nog een beslissing
genomen moet worden zoals het herstel van de wijzerplaten van het torenuurwerk.
Vrijdag 8 maart
Kapelaan werkt aan het parochieblad en bezoekt mensen die onlangs een dierbare hebben verloren.
Zaterdag 9 maart
Velen nemen in Spaubeek afscheid van Mien Simon – Verheijen, moeder en oma van verschillende
parochianen en zelf oud-parochiaan. Zij is bijna 98 jaar geworden.
De Gregoriaanse Schola verzorgt de gezangen in de avonddienst. In die dienst wordt evenals morgen
de brief voorgelezen van de bisschop Harrie Smeets. Denk eraan dat je vergankelijk bent, dat je

leven op aarde ooit aan een einde raakt. Hou dat in gedachten en gebruik het vergankelijke zo
dat het hart gericht blijft op het eeuwige. In die geest heeft Jezus op aarde geleefd, in die geest
is Hij gestorven. Maar dat vergankelijke was niet het laatste. Juist zijn verrijzen, als eerste uit
de doden, geeft ons een kompas dat verder wijst dan het aardse, een kompas dat ons hart richt
op het eeuwig leven.
Zondag 10 maart
Kapelaan kan op het einde van de diensten dit weekend meedelen dat Jack Honings de nieuwe
pastoor-deken van Schinnen wordt. Zie ook elders in dit blad.
’s Middags raast er een storm over onze streken. Ook voor ons helaas niet zonder gevolgen. Meerdere
loopbruggen van de steigers rond de kerk komen naar beneden en richten schade aan. Komende dagen
wordt de schade o.a. aan graven geïnventariseerd en hopelijk is het weer gauw hersteld.
Maandag 11 maart
Aan de Sachariasstraat wensen we mevr. Zautsen – Cals van harte proficiat met haar 83e verjaardag.

Agenda
Maandag 18 maart
In Nagelbeek viert dhr. Otermans zijn 86e verjaardag. Proficiat.
Woensdag 20 maart
Dhr. Bonne viert in Nagelbeek zijn 82e verjaardag. Gefeliciteerd.
Donderdag 21 maart
Mevr. Otermans – Linders (Nagelbeek)viert haar 83e verjaardag. Proficiat.
Vrijdag 22 maart
Aan de Europastraat viert mevr. Delahaije – Mertens haar 89e verjaardag. Onze gelukwensen.
Zaterdag 23 maart
Aan de Dorpsstraat viert mevr. Houtvast haar 86e verjaardag. Proficiat.
In De Beemden viert dhr. Knarren zijn 81e verjaardag. Gefeliciteerd.
Dinsdag 26 maart
Dhr. Zautsen (Sachariasstraat) viert zijn 83e verjaardag. Proficiat.
Mevr. Bonne – de Boer viert in Nagelbeek haar 81e verjaardag. Gefeliciteerd.
In De Beemden viert mevr. Zautsen – Houtvast haar 81e verjaardag. Proficiat.

Zaterdag 30 maart
Dhr. van Eck (Dorpsstraat) treedt toe in de rij van tachtigjarigen. Van harte proficiat.
Donderdag 4 april
Vanaf 8.30 uur wordt de communie thuis gebracht op de vaste adressen.
Vrijdag 5 april
In De Beemden viert mevr. de Jong – Versluis haar 94e verjaardag. Onze gelukwensen.
Aan de Moutheuvellaan viert mevr. Wijgerse – van den Heuvel haar 81e verjaardag. Proficiat.
Maandag 8 april
In Hegge sluit dhr. W. Eggen aan in de rij van tachtigjarigen. Van harte proficiat.
Parochieblad
Ons volgende parochieblad, dat op woensdag 13 maart verschijnt, is voor vier weken bestemd van
zaterdag 16 maart - zondag 14 april 2019.
H. Missen en mededelingen die u in dit parochieblad vermeld wilt hebben, dienen uiterlijk maandag
11 maart 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?
Zaterdag 23 maart
19.00 uur Parochiekoor
Zaterdag 30 maart
19.00 uur Bress Music gezinsviering
Zaterdag 13 april
10.00 uur Jenny Baeten
Zondag 14 april
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?

Palmtakken
Wie heeft er nog palmtakken ter beschikking voor de palmwijding op Palmzondag 14
april? Graag een berichtje naar Hub Schoonbrood tel 046 4432642 of kapelaan 045
4431796.
Open repetitie Musjiek
Ouders, verzorgers, opa’s en oma’s en natuurlijk de kinderen,
Vrijdag 22 maart organiseert de jeugdfanfare van fanfare St Caecilia, Musjiek een open repetitie van
19.00 uur tot 20.00 uur in Noeber Beemden.
Jullie zijn van harte uitgenodigd om deze repetitie onder het genot van een drankje en een stukje vlaai
bij te wonen. Musjiek zal dan met de dirigent een uurtje allerlei leuke muziek spelen. Op deze manier
kunnen jullie kennis maken met de plaatselijke Jeugdfanfare.

We hopen dat er veel kinderen aanwezig zullen zijn die interesse hebben om onze Jeugdfanfare te
komen versterken.
Hopelijk zien we ons op 22 maart as.
Jeugdcommissie
Fanfare St. Caecilia
Schinnen
Zondag 7 april Benefietconcert “Help ons Helpen”
Zoals bekend vindt zondag 7 april in de kerk te Schinnen, een Benefietconcert plaats, 15.00 uur,
waarvan de opbrengst bestemd is voor de restauratie van de Dionysiuskerk.
Dit concert wordt georganiseerd door Clarinet Choir Schinveld. Andere deelnemers zijn: Kammerchor
Altodijo uit Hueckelhoven Dld. met als soliste Anna Fell en de slagwerkgroep van fanfare St. Caecilia
Schinnen.
Voor dit concert is een comité van aanbeveling geformeerd, dat, tot nu toe, bestaat uit de volgende
personen: Mgr. H. Smeets, bisschop van Roermond, Mgr. J. Schreurs, oud deken van Schinnen,
kapelaan B. Gorissen. Wie kent hem niet in Schinnen? En de heer F. Beckers, oud burgemeester van
Schinnen en al jaren beschermheer van Clarinet Choir Schinveld.
De deelnemers aan dit concert zijn blij met dit comité. Zij ervaren het als een morele ondersteuning
voor dit initiatief. Een reden te meer om het concert te bezoeken en ons te helpen om te helpen.
U weet: kaarten voorverkoop € 10,- . Aan de kassa € 12,50. Kaarten bestellen/reserveren, Jan Brouns
046-4428668.
Nieuwe pastoor-deken in Schinnen
De bisschop van Roermond heeft pastoor Jack Honings, geboren in 1967, benoemd tot nieuwe deken
van het dekenaat Schinnen. Hij is benoemd tot pastoor deken van onze parochie en tot pastoor van
Puth. Er kunnen later nog meer parochies bij komen. Hij was kapelaan in de St. Servaas te Maastricht
en in de Gregoriusparochie, St. Jozefparochie, Langeberg en Rumpen te Brunssum. Daarna werden als
pastoor in Midden Limburg een aantal parochies aan zijn zorgen toe vertrouwd (Posterholt,
Odiliënberg, Herkenbosch en Melick). In 2014 werd hij benoemd tot pastoor in Maastricht te Wolder,
Daalhof en Mariaberg en later administrator van de H. Hart van Jezus(koepelkerk) en H. Johannes
Bosco van Maastricht. Wij zijn blij en heten hem en zijn huisgenote Désirée van Breugel van harte
welkom in onze parochie. Hij en het kerkbestuur zijn overtuigd van een vruchtbare samenwerking.
Wanneer hij zijn intrek in de pastorie zal nemen is op dit moment nog niet bekend. Dat wordt
waarschijnlijk juni.
Het Vormsel
Binnenkort willen we weer beginnen met de voorbereiding op het vormsel.
Deze vormingscatechese vindt plaats bij gastouders. Jongens en meisjes die niet in groep acht op de
basisschool in Schinnen zitten en dit jaar op zaterdag 9 november om 19.00 uur het sacrament van het
Vormsel willen ontvangen, kunnen zich de komende weken, liefst voor 31 maart melden bij kapelaan.
Dat kan telefonisch 046 4431796 of per mail bengorissen@home.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.
Mûk en KEET!
Vrijdagavond van 18:30-20:00 uur.
15-3 Turnen. Kom lekker zwaaien aan de ringen, leer een handstand of spring lekker op de
tumblingbaan. Denk aan je sportkleding!
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
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

