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Kerkdiensten van zaterdag 13 april – zondag 5 mei 2019/5
Goede Week en Pasen
Met Palmzondag begint de Goede Week. We gedenken en vieren de laatste week van Jezus’
leven op aarde. Met Palmzondag werd Hij als een koning toegezwaaid met palmtakken. De
palmtakken die op deze dag gezegend worden herinneren hieraan en de groene takken
verwijzen al naar het leven dat blijft.
Op Witte Donderdag stelde Jezus de eucharistie in. In de tekenen van brood en wijn wil Hij
onder ons aanwezig blijven en net zoals brood en wijn gedeeld worden, is deze dag een appèl
ook ons leven met elkaar te delen. Op Goede Vrijdag geeft Jezus zijn leven voor alle mensen.
Dat leek het einde, maar met Pasen wordt Hij uit de dood opgewekt en leeft Hij voor altijd bij
God.
Zaterdag 13 april
19.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door Jenna Baeten
Tijdens de diensten worden palmtakken gewijd
Aan de ingang ontvangt u vandaag en morgen een palmtak, u kunt ook eigen palmtakken meenemen.
Tijdens de diensten worden deze palmtakken gezegend. Zij herinneren ons aan de intocht van Jezus in
Jeruzalem. Ze worden achter kruisbeelden gestoken of boven staldeuren gehangen.
Best. Jaardienst voor Hub en Melanie van den Heuvel – Lardinois
Best. Hoogmis voor Bertine Smeets – Stevens (van familie Stevens)
Best. Hoogmis voor Nico en Marian van der Weide voor beider verjaardagen tevens voor Hein
en Corrie van der Weide
Gest. Jaardienst voor Jo Linssen en 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 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.
Deze dienst wordt opgeluisterd door het Parochiekoor
Best. Hoogmis voor Sjo Damoiseaux
Best. Hoogmis voor Paul Habets vanwege zijn verjaardag
Gest. Hoogmis voor Ciska van de Winkel
Dinsdag 16 april
9.30 uur Boeteviering
Woensdag 17 april
15.00 uur Viering van Witte Donderdag in De Beemden

Best. H. Mis voor Sonja Weusten – Bex en alle overleden familieleden, vrienden en bekenden en
overleden bewoners van De Beemden
Donderdag 18 april Witte Donderdag
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.
19.00 uur Het kinderkoor ‘Bress Music’ en de communicanten luisteren de dienst op.
In deze dienst stellen de communicanten zich voor. De eerste rijen in de kerk zijn gereserveerd voor
de communicanten en hun ouders.
Vrijdag 19 april Goede Vrijdag
We gedenken dat Jezus zijn leven voor ons gaf door zijn dood aan het kruis
15.00 uur Kruisweg
19.00 uur Goede Vrijdagviering met gebeden, kruisverering en communie
Zaterdag 20 april Paaszaterdag
20.00 uur Paaswake
Let op
Wijding van het vuur en de Paaskaars, lichtprocessie met alle kinderen door de kerk, het de tijd
doopwater en de viering van de verrijzenis van de Heer.
De dienst wordt opgeluisterd door kinderkoor ‘Bress Music’
Best. Hoogmis voor Zef Otten, kleinkinderen Tim en Fanny en overleden familieleden
Best. Hoogmis voor ouders Florakx – Meijs en overleden familieleden en de ouders van den
Bosch – Welters en dochter Mia
Best. Hoogmis voor Frans Ritzen en zoon Luc
Gest. Jaardienst voor oud-deken Jan Keulen
Zondag 21 april Hoogfeest van Pasen
10.00 uur Deze dienst wordt verzorgd door Per Cantare
Thema: Feest van Pasen
Best. Hoogmis voor Jacques Sijstermans (Kerkbestuur)
Best. Hoogmis voor Frans Heil
Best. Hoogmis voor Wies Dols
Best. Hoogmis voor Guus Ruijters en zoon Franck
Best. Hoogmis voor Wiel Hautvast en overleden familieleden
Best. Hoogmis voor Elly en Zef, Mia en Harry, Mai en Sjeng Schoonbrood, Anna en Karl Pregled
Best. Hoogmis voor overleden ouders Math Streutjens en Bertha
Streutjens Vankan en
wederzijdse familie.
Gest. Jaardienst voor ouders Kees – van den Hurk en overleden familieleden
Gest. Hoogmis voor Hans Swinckels - Bep Schoonbrood
Maandag 22 april Tweede Paasdag
10.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door Jeugdfanfare Musjiek
Best. Hoogmis uit dankbaarheid
Best. Hoogmis voor Jan Clement
Best. Jaardienst voor Jan (Hens) Palmen tevens voor kleindochter Mariska
Gest. Jaardienst voor echtelieden Hubert en Mia Wiekken - Bruls
Dinsdag 23 april
9.30 uur H. Mis
Vrijdag 26 april
9.30 uur H. Mis

Zaterdag 27 april
19.00 uur Gregoriaanse Hoogmis gezongen door de Gregoriaanse Schola
Best. Eerste Jaardienst voor Mia Otten – Cortlever en overleden familieleden
Best. Hoogmis voor Jan en Annie Delahaije – Langen
Best. Hoogmis voor Sjo en Aldegonda Smeets – Meijs en overleden kinderen
Best. Hoogmis voor Jaan Bakker – Stevens wegens verjaardag tevens voor alle overleden familieleden
Gest. Jaardienst voor Nicola en Jeanne Spronk – Baltus
Gest. Hoogmis voor ouders en grootouders Gielen - Spée
Zondag 28 april Tweede Zondag van Pasen
10.00 uur Viering van het 60-jarig priesterschap van oud-deken Jos Schreurs
Deze dienst wordt opgeluisterd door Per Cantare
Best. Hoogmis voor Frans Van Sint Feijth
Best. Hoogmis voor Hein Dreissen
Gest. Jaardienst voor echtelieden Wiel en Mien Limpens – Otten
Dinsdag 30 april
9.30 uur H. Mis
Vrijdag 3 mei HH. Filippus en Jacobus, apostelen
9.30 uur Gest. H. Mis t.e.v. het Hart
Gest. H. Mis voor overleden en levende leden van de familie van den Elsen - Langens
Zaterdag 4 mei
19.00 uur Dodenherdenking
Deze dienst wordt verzorgd door Per Cantare
Zondag 5 mei Derde Zondag van Pasen
10.00 uur Aan de Mariakapel
Deze dienst wordt opgeluisterd door fanfare St. Caecilia
Best. Hoogmis voor Jan Rikers
Gest. Hoogmis voor Tiny Buysen
Gest. Hoogmis voor Ton en Cor Krijnen
Gest. Jaardienst voor Jo en Rose Ritzen - Bruls
LIJST VAN MISDIENAARS
Zaterdag 13 april
19.00 uur Jo Wehrens
Zondag 14 april
10.00 uur Suze Houben
Vrijdag 19 april
19.00 uur Suze Houben
Zaterdag 20 april
20.00 uur Suze Houben - Mathieu Wijts – Jo Wehrens – Pol Vanderheijden – Thea Linssen
Graag aanwezig zijn om 19.00 uur
Maandag 22 april
10.00 uur Jubien Vanderheijden – Thea Linssen
Zaterdag 27 april
19.00 uur Jubien Vanderheijden – Pol Vanderheijden
Zondag 28 april
10.00 uur Jo Wehrens – Suze Houben
Zondag 5 mei
10.00 uur Pol Vanderheijden – Suze Houben

DAGBOEK VAN DE PAROCHIE
Maandag 11 maart
In het ziekenhuis in Geleen wensen we een 90-jarige proficiat.
Het kerkbestuur heeft vele agendapunten te bespreken. Veel bouwzaken rond kerk en nu ook de
pastorie, de gevolgen van de storm van gisteren, de verschillende komende feestelijke vieringen en de
komst van de nieuwe deken.
Dinsdag 12 maart
Nadat een begin is gemaakt met het drukken van het parochieblad legt kapelaan in Amstenrade aan de
vormelingen de gang van zaken uit a.s. zondag als mgr. Schnackers daar het Vormsel komt toedienen.
Er hebben ‘s morgens inspecties en besprekingen plaats rond de bouw en op het kerkhof. Ook ’s
middags is er nog een bespreking.
Kapelaan verzorgt met enkele moeders vanmiddag de wekelijkse bijeenkomst met de communicanten.
Woensdag 13 maart
Aan de Veeweg feliciteren we dhr. J. Henssen met zijn 85e verjaardag.
Een grote groep van Per Cantare komt de workshop versterken bij de zangavond van Zij Actief in het
gemeenschapshuis.
Donderdag 14 maart
De nieuwe deken Jack Honings en zijn huisgenote Desirée van Breugel bekijken met enkele
kerkbestuursleden de pastorie en zij maken hun wensen kenbaar over de opknapbeurt die op stapel
staat.
In De Beemden ontvangt mevr. Horsmans – Braakhuis van velen de felicitaties voor haar 91e
verjaardag.
Terwijl het de hele dag regent ontdoen de steigerbouwers de vieringtoren van de steigerstellage.
Zaterdag 16 maart
Kapelaan feliciteert in Wolfhagen dhr. en mevr. Rohs – Theunissen die vorige maand 50 jaar getrouwd
waren. Verder volgen nog enkele bezoeken aan parochianen thuis.
Zondag 17 maart
Wij, mensen, zijn met z´n allen onderweg. En vaak gaat onze levensweg door het donker. Daarom
vertelt Lucas ons vandaag over de verheerlijking van de Heer op de berg Tabor, dat visioen over dat
licht op de berg, over die stralende Heer. Voordat Jezus aan zijn kruisiging begint, zien drie leerlingen
al het licht van Pasen.
Maandag 18 maart
Vanmiddag komt wethouder Timmermans van de gemeente Beekdaelen met enkele ambtenaren
kijken naar het restauratieproject van de kerk en de muur met uitleg van de architect en leden van het
kerkbestuur. Het bestuur van Per Cantare bespreekt bij een van de leden thuis diverse zaken die het
koor betreffen van financiën, verzekeringen, optredens en opknappen van de opperzaal in de pastorie.
Dinsdag 19 maart
De communicanten maken al iets om voor te lezen tijdens de presentatieviering over enkele weken.
Het kerkbestuur bespreekt ’s avonds wat er op de pastorie op korte termijn opgeknapt worden.
Woensdag 20 maart
In Nagelbeek wensen we mevr. Otermans – Linders proficiat die morgen 83 jaar wordt en dhr.
Otermans die gisteren 86 jaar is geworden. Het bijna voltallig kerkbestuur is vanavond de gast bij de
nieuwe pastoor deken Jack Honings in Wolder in Maastricht. In een ongedwongen sfeer worden zaken

besproken die nog geregeld moeten worden zoals de opknapbeurt van de pastorie en de financiering
van de salarissen.
Donderdag 21 maart
In Lemborgh in Sittard overlijdt mevr. Thea Bemelmans – Schoonbrood in de leeftijd van 86 jaar.
We feliciteren in Nagelbeek dhr. Bonne die gisteren 82 jaar is geworden en zijn echtgenote mevr.
Bonne – de Boer die a.s. dinsdag 81 jaar wordt.
Vrijdag 22 maart
In de Europastraat wensen we mevr. Delahaije – Mertens van harte proficiat met haar 89e verjaardag.
Kapelaan heeft enkele mensen benaderd om de taak van koster op zich te nemen, omdat binnenkort
koster Hub Schoonbrood gaat stoppen na een lange staat van dienst. Gelukkig heeft dhr. Fons Nijssen
van de Stationsstraat zich bereid verklaard om het kostersgilde te versterken.
Marleen Rovers van Breinder zal vanaf 1 mei de bloemversiering in de kerk verzorgen samen met
Kristina Simoniam van Nobernest. We danken hen al bij voorbaat voor hun medewerking.
Zaterdag 23 maart
In De Beemden feliciteren we onze koster Jan Knarren met zijn 81e verjaardag en aan de Dorpsstraat
mevr. Houtvast met haar 86e verjaardag. Kapelaan bespreekt de uitvaart van Thea Bemelmans –
Schoonbrood met haar dochter Marion. ’s Avonds luister het parochiekoor de avondmis op.
Zondag 24 maart
Heel het leven van Jezus wil ons laten zien dat je verstarring kunt doorbreken, dat je niet hoeft te
blijven zitten in de stoel van moedeloosheid. Laat de stomme feiten achter je en creëer nieuwe feiten.
Van water kun je wijn maken, dove oren kun je openen, kreupelen kun je laten lopen, afzetters en
oplichters kun je veranderen in mensen die hun geld gaan delen. Dat is de logica van het evangelie.
Jezus legt zich niet neer bij armoede, ziekte en dood. Het is de diepe waarheid van het paasgeloof. Dat
geloof houdt niet op bij de dodelijke waarheid van het kruis, de vernietiging en de uitroeiing. Dat
geloof begint na Goede Vrijdag. Vanuit de stilte van het graf, de stom geslagen mond van het verdriet
en de teleurstelling, breekt nieuw leven open.
Maandag 25 maart
In het mortuarium nemen we in kleine kring biddend afscheid van Thea Bemelmans – Schoonbrood.
Dinsdag 26 maart
We ontvangen het droeve bericht dat pastoor Houben van Oirsbeek is overleden. Hij was de laatste tijd
ernstig ziek.
Op het Parochiekantoor worden de materialen voor de komende Vastenactie voor de collectanten
gereed gemaakt.
We feliciteren in De Beemden mevr. Zautsen – Houtvast met haar 81e verjaardag en aan de
Sachariasstraat dhr. Zautsen met zijn 83e verjaardag.
Woensdag 27 maart
We nemen afscheid van Thea Bemelmans – Schoonbrood, geboren en getogen in Schinnen. Samen
met haar zus To heeft ze altijd in het ouderlijk huis aan de Stationsstraat gewoond. Ze trouwde 60 jaar
geleden met Leo Bemelmans. Ze kregen een dochter, Marion. Later kwamen er nog twee
kleinkinderen bij tot hun grote vreugde. Leo overleed in 2000. Thea was een zelfstandige vrouw die
graag de regie in eigen hand hield. Ze was ook een zeer gelovige vrouw en moest helaas de laatste tijd
ondervinden dat ze van anderen afhankelijk was. Zo zelfs dat ze de laatste weken samen met To
opgenomen was in Lemborgh in Sittard. Voor haar was het genoeg.
Moge ze nu thuisgekomen zijn bij Leo, haar echtgenoot en leven voor altijd bij God.
Vrijdag 29 maart

Kapelaan overlegt met catechiste Ans Jongen naar aanleiding van de bezoeken die ze heeft gebracht
aan de parochianen in de diverse zorgcentra.
De eerste deelnemers aan de vormingscatechese dit jaar hebben zich aangemeld.
Kapelaan wenst in Leontien in Amstenrade Hub en Corrie Houwers – Knarren proficiat die gisteren 65
jaar getrouwd waren.

Zaterdag 30 maart
In Oirsbeek nemen velen afscheid van pastoor Lucien Houben in een dienst voorgegaan door
hulpbisschop de Jong samen met collega’s van de pastoor. Hij wordt herdacht als een zeer gelovig
mens, die de boodschap van het evangelie wilde doorgeven. Hij deed dat op zijn eigen wijze, was heel
precies en soms ook eigenwijs. Lange tijd heeft hij met ziekte te kampen gehad en meerdere malen op
het randje van de dood gestaan. Moge hij rusten in de vrede.
Kapelaan wenst aan de Dorpsstraat dhr. van Eck proficiat, die vandaag de leeftijd van 80 jaar bereikt.
Ook volgt nog een bezoek aan een zieke.
In de gezinsviering zorgt het kinderkoor Bress Music voor mooie liederen en hebben ook de
communicanten een rol. De viering staat in teken van de Vastenactie en hoe we vooral in het Rijk van
God aangewezen zijn op elkaar.
Zondag 31 maart
Het verhaal van de verloren zoon is meer het verhaal van de barmhartige Vader. Hoe de Vader in de
hemel denkt en doet, is af te lezen uit de manier waarop Jezus denkt en doet, want ´wie Mij ziet, ziet
de Vader´. En Jezus denkt en doet ruimhartig. Hij gaat aan tafel met hen die zondigen, zoekt hen die
dwalen, en is goed voor hen die slecht deden. Zijn hart staat open als de deur van die vader voor allen
die een thuis zoeken.
Maandag 1 april
Kapelaan bezoekt dhr. Dreessen nu zijn echtgenote, Toos Dreessen – de Koning eind vorige week op
85-jarige leeftijd is overleden. De toekomstige bloemversiersters Marleen en Kristina bekijken met
Hub Schoonbrood de materialen die door het jaar gebruikt worden.’
Dinsdag 2 april
We feliciteren in de Vonderstraat dhr. Penders met zijn 81e verjaardag.
Het talud achter de kerkmuur wordt voorzien van een jute worteldoek, voordat bodembedekkers
geplant zullen worden.
De communicanten brengen een geslaagd bezoek aan de molen in Genhout.
Catechiste Ans Jongen rondt de bezoeken af aan de parochianen in de diverse zorgcentra.
Kapelaan brengt een bezoek aan oud-deken Schreurs in verband met de viering van diens diamanten
priesterjubileum.
Woensdag 3 april
We feliciteren een 89-jarige. De vrijwilligers beginnen voor de eerste keer dit seizoen met het
onderhoud van het kerkhof. Kapelaan werkt aan diverse vieringen voor de komende weken.
’s Avonds volgt nog een gesprek met een bruidspaar uit Oirsbeek dat later in het jaar in Sweikhuizen
gaat trouwen.
Donderdag 4 april
De vaste groep parochianen ontvangt vanmorgen thuis de H. Communie.
’s Middags volgen drie bouwbesprekingen: eerst met de architect en leden van het kerkbestuur, de
bouwkundige van het bisdom over de financiën, daarna met de firma Verkoelen en daarna met de firma
Laudy. De keermuur is bijna klaar. Nu de steigers rond de toren klaar zijn, kan daaraan begonnen
worden.

De ouders van de communicanten horen van kapelaan de achtergrond van de eucharistie en maken een
collage die ze zullen laten zien tijdens de presentatieviering op Witte Donderdag.
Vrijdag 5 april
We wensen in De Beemden mevr. de Jong – Versluis van harte proficiat met haar 94e verjaardag en we
feliciteren ook nog een 81-jarige.
Zaterdag 6 april
Vanmorgen komen in de school de communicanten en hun ouders bijeen om de presentatiebladen te
maken die gebruikt gaan worden in de viering op Witte Donderdag als de communicanten zich
voorstellen.
Jezus vraagt ons om iemand die iets verkeerds gedaan heeft, niet te veroordelen, want we doen
allemaal wel af en toe iets fout. In plaats daarvan moeten we iedereen vergeven zoals ook God ons
vergeeft. Maar we moeten kinderen die iets verkeerds doen, wel proberen te zeggen wat fout is, zodat
ze ten goede kunnen veranderen.
Zondag 7 april
De aanwezigen genieten vanmiddag van een prachtig benefiet concert gegeven en georganiseerd door
het Clarinet Choir uit Schinveld, het Kammerchor Altodijo uit Hueckelhoven Dld. en de
slagwerkgroep van fanfare St. Caecilia Schinnen. Door het mooie weer en de vele activiteiten in de
buurt is er wat minder publiek dan verwacht. Toch brengt dit concert nog € 925,-- op voor de
restauratie voor de kerk en de muur.
Maandag 8 april
Met een nicht van haar bespreekt kapelaan in Neerbeek de uitvaart voor een oud parochiaan Anna
Simon. Zij is op 94-jarige leeftijd overleden
Het kerkbestuur heeft vanavond een lange agenda. Uiteraard gaat veel over de financiën in verband
met de nieuwe deken, de huisvesting op de pastorie, de restauratie, de vervanging van een nieuwe
kleine verwarmingsketel en de uitbreiding van het kerkhof. De akte daarvoor is deze week gepasseerd.

Agenda
Dinsdag 16 april
In Thull treedt dhr. Piet Cals toe in de rij van tachtigjarigen. Van harte proficiat.
Woensdag 17 april
Kerk poetsen
Vrijdag 19 april
Aan het Scalaplein viert mevr. de Vet – de Nijs haar 84e verjaardag. Gefeliciteerd
Zaterdag 20 april
In Wolfhagen viert mevr. Vaessen – Teheux haar 91e verjaardag. Van harte proficiat.
Dhr. Passage (Moutheuvellaan) viert zijn 84e verjaardag. Gefeliciteerd.
Maandag 22 april
Vanaf 8.30 uur wordt de communie thuis gebracht op de vaste adressen
Onze koster, Hub Schoonbrood (Europastraat) telt vanaf vandaag 80 jaar. Onze gelukwensen
Dinsdag 23 april
Aan de Veeweg viert mevr. Goessens – Cortlever haar 84e verjaardag. Proficiat.
Woensdag 24 april
Dhr. L. Smeets viert aan de Parallelstraat zijn 87e verjaardag. Gefeliciteerd.
Donderdag 25 april
In Nagelbeek bereikt mevr. Notten – Stevens de leeftijd van 89 jaar. Proficiat.
Zondag 28 april
10.00 uur Viering van 60-jarig priesterschap van oud-deken Jos Schreurs
Maandag 29 april

Mevr. Damoiseaux – Vanderheijden (Nagelbeek) viert haar 84e verjaardag. Gefeliciteerd.
Woensdag 1 mei
Onderhoud kerkhof
Felicitaties voor mevr. Smeets – Timmermans aan de Parallelstraat met haar 83e verjaardag.
Donderdag 2 mei
Vanaf 8.30 uur wordt de communie thuis gebracht op de vaste adressen
In de Emmastaete in Brunssum viert dhr. Genders zijn 84e verjaardag. Proficiat.
Vrijdag 3 mei
In Breinder viert mevr. Damoiseaux – Bouwens haar 86e verjaardag. Gefeliciteerd
Zondag 5 mei
10.00 uur Opening van de meimaand aan de Mariakapel
Aan het Scalaplein viert dhr. Bruls zijn 86e verjaardag. Proficiat.
Parochieblad
Ons volgende parochieblad, dat op woensdag 1 mei verschijnt, is voor drie weken bestemd van
zaterdag 4 - zondag 26 mei 2019.
H. Missen en mededelingen die u in dit parochieblad vermeld wilt hebben, dienen uiterlijk maandag
29 april 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 13 april
10.00 uur Jenna Baeten
Zondag 14 april
10.00 uur Parochiekoor
Donderdag 18 april
19.00 uur Bress Music en communicanten
Zaterdag 20 april
20.00 uur Bress Music
Zondag 21 april
10.00 uur Per Cantare
Maandag 22 april
10.00 uur Musjiek
Zaterdag 27 april
19.00 uur Gregoriaanse Schola
Zondag 28 april
10.00 uur Per Cantare
Zaterdag 4 mei
19.00 uur Per Cantare
Zondag 5 mei
10.00 uur Aan Mariakapel: Fanfare St. Caecilia
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?
60-jarig Priesterfeest van oud-deken Jos Schreurs
Vorig jaar hebben we afscheid genomen van Jos Schreurs als pastoor deken van Schinnen.
Dit jaar is het zestig jaar geleden dat hij de priesterwijding heeft ontvangen. Dit jubileum wil hij
vieren op zondag 28 april a.s. om 10.00 uur met een eucharistieviering in de kerk in Schinnen.

Op zijn verzoek zal deze viering worden opgeluisterd door Per Cantare. Na de Eucharistieviering is er
gelegenheid in de kerk om hem te feliciteren. Het kerkbestuur zorgt voor koffie, thee en frisdrank
achter in de kerk. U bent van harte uitgenodigd.
Het Kerkbestuur
Voorjaarsconcert fanfare Sint Caecilia
Misschien vriest het nog te vaak om u al het echte lentegevoel te bezorgen? Misschien lopen er nog té
weinig lammetjes in de wei en staan er nog té weinig bloemen in uw tuin? Gelukkig is er dan altijd
nog fanfare sint Caecilia. Zij zullen u er tijdens hun concert op zaterdag 20 april aanstaande van
overtuigen dat het voorjaar écht begonnen is. Een compleet nieuw programma komt op de lessenaars,
met prachtige muziek van Suppé tot Queen. De Brass Band Merum zal ook nog uw oren verwennen.
Beide korpsen staan onder leiding van dirigent Theo Wolters. Mooier kunnen we het niet maken.
Hoewel, u krijgt natuurlijk ook nog een paaseitje van ons! Allemaal komen dus, zaterdag 20 april, 20
uur, in de Noeber Beemden.
Donateursactie
In de week van 22 april tot en met 27 april zullen leden van Per Cantare bij u
aanbellen voor de jaarlijkse donateursactie. Alvast dank voor uw medewerking en
bijdrage.

JIS nieuws
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 kopje koffie/thee en/of kleine lunch in de Hoeskamer.
Eettafel in de Hoeskamer
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 17 april en dan weer op 15 mei en 9 juni.
Computercursussen, Internetcafé en inloopspreekuur
De volgende cursussen gaat van start:
Fotoboek maken met Albelli; start 23 april 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. Er is geen
spreekuur op 17 en 31 mei.
Mûk en KEET!
Vrijdagavond van 18:30-20:00 uur. Entree € 2,00.
12-4: Lenteknutsels en slijm maken. Maak het engste slijmmonster en krijg jij ook al de eerste
lentekriebels?
12-4: KEET! Glowgolf. Sla jij in 1 keer raak? Meld je aan voor 10-4 via keet@hetjis.nl. Kosten
€7,00. Tot 20:30 uur.
19-4: Paasspeurtocht. Ben jij een eierspeurneus? Laat het zien.
26-4: Bosspel. Denk aan speelkleding en goed schoeisel!

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.
www.hetjis.nl
info@hetjis.nl

