PAROCHIEBLAD ST. DIONYSIUS SCHINNEN
Kapelaan B. Gorissen
Tel. 443 1796
Spreekuur van 13.00-14.00 uur en
van 19.30-20.00 uur
Email: bengorissen@home.nl
Parochiekantoor dinsdag en vrijdag
van 10.00 - 12.00 uur Tel. 443 1796
Website: www.parochieschinnen.nl
parochiedionysiusschinnen.nl
KvK.-nr. 749 17 943
Processiezondag 23 juni
Traditiegetrouw houden we op de zondag vóór het feest van Johannes de Doper (24 juni) het parochiefeest We
vieren dit bij goed weer aan de Mariakapel. Het is een viering waarin we als parochie onze verbondenheid met
elkaar vieren en onze verbondenheid als christenen, als zusters en broeders van Christus, de Heer. Daarom wordt
in de processie het Allerheiligste meegedragen en ontvangen we de zegen van de Heer bij terugkomst in de kerk.
Aan de viering werken als teken van onze verbondenheid velen aan deze mee: Fanfare St. Caecilia, Per Cantare,
Schutterij St. Sebastianus, communicanten, Gregoriaanse Schola, misdienaars, Scouting, kerkbestuur en vele
deelnemers. U bent allen van harte welkom op de mooie stemmige plaats bij de Mariakapel.
Zaterdag 22 juni
19.00 uur Gest. Jaardienst voor ouders Jetten – Bruls en Jetten – Kamsma en Friedel
Zondag 23 juni Sacramentsdag, Processiezondag
10.00 uur De dienst begint aan de Mariakapel met opluistering door fanfare St. Caecilia
Per Cantare en communicanten. Daarna gaan we in processie via de Altaarstraat
naar kerk waar we afsluiten met de zegen met het Allerheiligste met zang van Gregoriaanse
Schola en samenzang met fanfare St. Caecilia
Best. Jaardienst voor Annie Maarschalkerweerd – van der Molen
Best. Hoogmis voor ouders Crousen – Steinbusch en ouders Custers – Habets
Best. Hoogmis voor Guus Ruijters
Best. Hoogmis voor Toine Goessens
Best. Hoogmis voor Thei Knarren
Best. Hoogmis voor Tonny de Jong vanwege haar verjaardag
Best. Hoogmis Franck Ruijters
Best. Jaardienst voor Sjo Louis
Gest. Hoogmis voor Ton en Cor Krijnen
Gest. Jaardienst voor Roos en Heinz Ruhs – Simon
Dinsdag 25 juni
9.30 uur H. Mis
17.00 uur Doop van Juul Peters
Woensdag 26 juni
15.00 uur In De Beemden
Best. H. Mis voor Sonja Weusten – Bex en alle overleden familieleden, vrienden en bekenden en
overleden bewoners van De Beemden
Donderdag 27 juni
19.00 uur Aan de Mariakapel

H. Mis

Vrijdag 28 juni H. Hart van Jezus
9.30 uur H. Mis
Zaterdag 29 juni HH. Petrus en Paulus, apostelen
19.00 uur Dienst aan de Mariakapel als afsluiting van het seizoen
Deze viering wordt opgeluisterd door Per Cantare en kinderkoor ‘Bress Music’
Thema: Op weg
Na afloop gratis koffie, thee en fris
Best. Hoogmis voor Maria Moons en Franck Ruijters (Per Cantare)
Best. Hoogmis voor Hub Schmitz vanwege verjaardag tevens voor overleden familieleden
Gest. Jaardienst voor Hans Swinckels
Zondag 30 juni Dertiende Zondag door het jaar
10.00 uur Best. Jaardienst voor Wiel Meijers en Dien Nijssen en voor Math, Paula en Funs
Best. Jaardienst voor Frits Dieteren tevens jaardienst voor dochter Désirée
Best. Hoogmis voor ouders Henssen – Paumen, Zef Henssen, Hub Bessems en ouders Bouwmeister Nijenhuis
Dinsdag 2 juli
9.30 uur Gest. H. Mis (Beneficie van de H. Maagd)
Donderdag 4 juli
19.00 uur Aan de Mariakapel
H. Mis
Vrijdag 5 juli Eerste Vrijdag van de Maand
9.30 uur Gest. H. Mis ter ere van het H. Hart
Zaterdag 6 juli
19.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door het Parochiekoor
Best. Eerste Jaardienst voor Corrie Saive – van der Weide tevens voor Hein, Marian en Nico van der
Weide
Best. Eerste Jaardienst voor Mia Hartenberg – Schoonbrood tevens voor echtgenoot Harry Hartenberg
Best. Jaardienst voor Mich Damoiseaux
Best. Hoogmis voor Lei en Dorien Houtvast – Stevens en overleden familieleden
Best. Hoogmis voor ouders Florakx – Meijs en overleden familieleden en ouders van den Bosch –
Welters en dochter Mia
Zondag 7 juli Veertiende Zondag door het jaar
10.00 uur Best. Jaardienst voor Math Cox
Best. Jaardienst voor Tiny Henssen en voor de ouders Harie en Henriëtte Henssen - Konings
Gest. Jaardienst voor Tony en Wiel Pinckers - Cox
Dinsdag 9 juli HH. martelaren van Gorcum
9.30 uur H. Mis
Donderdag 11 juli
19.00 uur Aan de Mariakapel
H. Mis

Vrijdag 12 juli
9.30 uur Best. H. Mis voor de overleden zusters Onder de Bogen en familieleden van de zusters Onder de
Bogen
Zaterdag 13 juli
19.00 uur Best. Hoogmis voor Maxi Michiels en Clementine Michiels - Bruls
Zondag 14 juli Vijftiende Zondag door het jaar
10.00 uur Best. Jaardienst voor Cees de Cock en voor alle overledenen van de familie
Gest. Jaardienst voor de echtelieden Cals – Houben en overleden familieleden
Gest. Jaardienst voor Pie Swelsen
LIJST VAN MISDIENAARS
Zaterdag 22 juni
19.00 uur Pol Vanderheijden
Zondag 23 juni
10.00 uur Jo Wehrens – Thea Linssen – Mathieu Wijts – Pol Vanderheijden – Jubien Vanderheijden
Zondag 30 juni
10.00 uur Jo Wehrens – Suze Houben
Zaterdag 6 juli
19.00 uur Pol Vanderheijden – Suze Houben
Zondag 7 juli
10.00 uur Thea Linssen – Jo Wehrens
Zaterdag 13 juli
19.00 uur Jubien Vanderheijden – Jo Wehrens
Zondag 14 juli
10.00 uur Suze Houben – Thea Linssen

DAGBOEK VAN DE PAROCHIE
Maandag 20 mei
Kapelaan bezoekt iemand thuis en in het ziekenhuis.
Met de firma Verkoelen worden de laatste zaken besproken die nog moeten gebeuren aan de kerk.
’s Avonds volgt nog een lange vergadering van het kerkbestuur behalve over de restauratie, ook over
de uitbreiding van het kerkhof, de opknapbeurt van de pastorie en de samenwerking van de parochies.
Dinsdag 21 mei
Vandaag wordt een begin gemaakt met het afbreken van de steigers rond de kerk.
Het parochieblad wordt vanmorgen in zijn geheel gedrukt, zodat morgen niet gedrukt hoeft te worden.
We wensen in De Beemden mevr. Bovens – Janssen van harte proficiat met haar 92e verjaardag.
In Puth vergadert ’s avonds het kerkbestuur o.a. ook over de samenwerking van de parochies en de
financiering ervan.
Woensdag 22 mei
Aan de Altaarstraat wensen we mevr. Vorachen – Knarren proficiat nu ze 88 jaar is geworden.
Donderdag 23 mei
Op het gemeentehuis vindt een bespreking plaats met kerkbestuur van Puth en twee wethouders over
de kerk en de grond naast de pastorie.
Kapelaan geeft het sacrament der zieken aan To Schoonbrood in Lemborgh in Sittard.
Vrijdag 24 mei
De laatste steigers rond de toren verdwijnen, zodat binnenkort met de laatste werkzaamheden

begonnen kan worden.
In Hegge wensen we dhr. Schoonbrood proficiat met zijn 81e verjaardag en nog iemand met de 83e
verjaardag. In het ziekenhuis in Geleen ontvangt een parochiaan het sacrament van de ernstig zieken
uit handen van kapelaan.
Zaterdag 25 mei
De vrede die Jezus wil nalaten, is niet gebaseerd op het recht van de sterkste, maar op eerbied voor de
zwaksten; zijn vrede is niet gebaseerd op onenigheid stilhouden, maar op dialoog en onderling respect.
Zondag 26 mei
Het Parochiekoor luistert de dienst op bij gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de
Vrouwenbeweging LKV.
Vanmiddag overlijdt in Lemborgh in Sittard mevr. To Schoonbrood. Ze is 90 jaar geworden.
Maandag 27 mei
Aan de Dorpsstraat wensen we mevr. Houben van harte proficiat nu zij gisteren 92 jaar is geworden.
De vrouwenbeweging LKV houdt vanmiddag een feestmiddag bij het 60-jarig jubileum in de Noeber
Beemden. Liefst 44 jubilarissen worden gehuldigd, onder wie enkele 60-jarigen.
We wensen bestuur en leden van harte proficiat met deze mijlpaal en ook nog een mooie toekomst.
Kapelaan bespreekt in Oirsbeek met de familie Vanhommerig de uitvaart voor hun moeder die op 94jarige leeftijd is overleden.
Met enkele van haar nichten bespreekt kapelaan de uitvaartdienst voor To Schoonbrood.
Dinsdag 28 mei
Kapelaan werkt aan een uitvaartdienst. Voor de rest staat de dag in het teken van de eerste communie.
De communicanten oefenen vanmiddag in de kerk nadat al enkele vrijwilligers een deel van de kerk
gepoetst hebben. ’s Avonds wordt alles klaar gezet voor de viering a.s. donderdag.
Woensdag 29 mei
Vanmiddag zorgt de ploeg vrijwilligers ervoor dat de viering van de eerste communie morgen in een
schone kerk kan plaats vinden. Dames hartelijk dank.
In De Beemden vieren we in de maandelijkse eucharistieviering het feest van ’s Heren Hemelvaart.
Kapelaan bespreekt met Luke Peters en Nikie Dohmen de doop van hun dochter Juul.
Het parochiekantoor wordt binnenkort weer in gebruik genomen. Daarvoor worden vanavond de
eerste voorbereidingen getroffen.
Donderdag 30 mei
Gelukkig is het droog weer en gaan de communicanten onder begeleiding van de fanfare vanuit school
naar de kerk. Daar zingt het kinderkoor ‘Bress Music’ bij binnenkomst een feestelijk lied en komen de
communicanten twee aan twee naar voren. Zij verzorgen samen een groot deel van de dienst met
enkele ouders. Ook zingen zij verschillende liederen en zo wordt het in een volle kerk een zeer
feestelijke viering. Na afloop brengen de muzikanten van de schutterij uit Vaesrade buiten hen nog een
serenade bijzonder bestemd voor de drie communicanten uit Vaesrade.
Voor iedereen een geslaagd feest dank zij de inzet van velen.
Vrijdag 31 mei
Kapelaan gaat voor in de uitvaartdienst in Oirsbeek voor Enny Vanhommerig – Frings. Het
Lambertuskoor waarvan zij 50 jaar lid was luistert haar afscheid op.
Vandaag wordt een begin gemaakt met het opknappen van het parochiekantoor op de pastorie
en worden andere ruimtes op de pastorie ontruimd.
Zaterdag 1 juni
We nemen afscheid van To Schoonbrood. We gedenken haar lange leven van 90 jaar. Ze heeft altijd

met haar zus Thea samengewoond in het ouderlijk huis aan de Stationsstraat en later in het gezin van
Thea. Ze verzorgde haar vader en moeder, stond klaar in de huishouding niet alleen thuis maar ook bij
haar zussen in Schinnen en Sittard. Ze was eenvoudig en bescheiden. De dood van Thea heeft ze
moeilijk kunnen verwerken. Kort na haar zus is ze overleden. To rust in vrede.
Vanmorgen wordt het parochiekantoor weer ingericht zodat dat vanaf volgende week weer in gebruik
kan worden genomen.
Zondag 2 juni
Jezus bidt om eenheid en verbondenheid. Onze cultuur kent steeds vaker verschillende leefwijzen,
verschillende godsdiensten en gewoonten. Deze verscheidenheid brengt verschillen in traditie en in
leefwijze met zich mee. Vanuit al die verschillende richtingen zoeken naar samenhang en datgene wat
mensen bindt, dat brengt eenheid teweeg. Volgende week vieren we Pinksteren. Toen waren er vele
volken in Jeruzalem bijeen die allemaal een eigen taal spraken. Maar zij verstonden elkaar, zij begrepen
waar het om gaat in het leven. Uiteindelijk is dat de liefde. Waar die ontbreekt is geen eenheid, maar
alleen plaats voor eigen gelijk ten koste van anderen. Pinksteren laat net mensen zien die met al hun
verscheidenheid samen verder willen.
Maandag 3 juni
We feliciteren een 81-jarige.
Het kerkbestuur bespreekt ’s avonds allerlei zaken die de komende weken om een afronding vragen,
zoals processiezondag, de afsluiting van het seizoen, de afsluiting van de bouwactiviteiten, de
financiering van een en ander, de opknapbeurt van de pastorie en de aanleg van het nieuwe gedeelte
van het kerkhof.
Dinsdag 4 juni
De dames van het parochiekantoor kunnen weer op hun oude plek de werkzaamheden verrichten en
mensen ontvangen. Kapelaan bezoekt mensen thuis.
Leden van het bestuur van Per Cantare en nog enkele anderen richten de opperzaal op de pastorie
opnieuw in, na eerst oud meubilair te hebben opgeruimd.
Woensdag 5 juni
De ploeg vrijwilligers is niet alleen actief op het kerkhof maar ook in de tuin van de pastorie.
We feliciteren aan het Scalaplein mevr. Penders – Boyens met haar 81e verjaardag.
Vanavond wordt in de pastorie opgeruimd en afgebroken. Kapelaan bespreekt met een bruidspaar hun
huwelijksviering.
Donderdag 6 juni
14 Parochianen ontvangen vanmorgen thuis de communie. Verder volgen nog bezoeken aan
parochianen in het ziekenhuis in Geleen.
Vrijdag 7 juni
Twee parochianen treden vandaag toe tot de rij van tachtigjarigen: dhr. Bruls in Thull en dhr. Backus
in De Beemden. We wensen hen van harte proficiat.
Zaterdag 8 juni
In verband met het opknappen van de pastorie wordt overbodig meubilair en keuken gesloopt, door
enkele kerkbestuursleden, zodat volgende week met de renovatie begonnen kan worden.
We feliciteren in De Beemden mevr. Gooren – Tillemans met haar 86e verjaardag.
Pinksteren is de voltooiing van Pasen. Met Pinksteren gaan de leerlingen vol enthousiasme vertellen
van de Heer. Een boodschap die iedereen verstond. Het is Pasen laten worden voor mensen, stenen
wegrollen van hun hart, leven en toekomst geven. Dan hoef je niet allerlei talen in je pakket te hebben.
Je moet wel de taal van de liefde spreken. En die spreek je met een luisterend oor, een helpende hand,
een glimlach soms, een wijze raad, een woord van troost.

Zondag 9 juni
Met Per Cantare vieren we het feest van Pinksteren met als thema: Je bent waardevol. Voor God telt
ieder mens mee. Na afloop waren er veel waarderende woorden voor de hele dienst in woord en zang.
Maandag 10 juni
Met de Gregoriaanse Schola vieren we nog eens met goed verzorgde gezangen het Pinksterfeest,
terwijl we ook stilstaan bij Maria, als moeder de kerk, een feest dat door paus Franciscus op deze
Tweede Pinksterdag vorig jaar is ingesteld.
Dinsdag 11 juni
We bezoeken parochianen thuis in verband met ziekte en met het plotselinge overlijden vanmorgen
van dhr. Jo Notermans. Hij is 92 jaar geworden.
Woensdag 12 juni
We feliciteren in De Beemden dhr. Slijpen met zijn 88e verjaardag, aan de Barbarastraat dhr. Franck
met zijn 85e verjaardag en nog een 82-jarige.
We ontvangen het bericht dat in Leontien in Amstenrade dhr. Hub Houwers is overleden op 91 jarige
leeftijd.
Terwijl de firma Eijsbouts in de toren werkt aan de vernieuwing van het elektrisch gedeelte van het
uurwerk en de klokken, wordt Achter de Kerk een begin gemaakt met de aanleg van de afwatering van
de keermuur.
Een spannende middag voor degenen die eindexamen gedaan hebben, want ze krijgen nu de uitslag.
Gelukkig kunnen velen de vlag uitsteken en proficiat.
Leden van het kerkbestuur, de firma Laudy en het architectenbureau sluiten de restauratie van de
keermuur af met een etentje op initiatief van de firma Laudy als dank voor de goede samenwerking.
Donderdag 13 juni
De firma Eijsbouts begint met het aanbrengen van de wijzerplaten van het uurwerk van de kerktoren.
In Geleen vergaderen enkele pastores van het dekenaat over de clustervorming en het bezoek van de
bisschop aan het dekenaat in december.
Het bestuur van Per Cantare bespreekt de komende activiteiten en o.a. een optreden in Nuth en het
kerstconcert. In Thull ontvangt dhr. W. Bruls uit handen van kapelaan de ziekenzalving.
Vrijdag 14 juni
Vandaag worden door de firma Verkoelen de drie kruisen op de kerk teruggeplaatst en ’s middags als
bekroning de haan op de toren. Het kerkbestuur heeft gezorgd voor wat te drinken buiten, kapelaan
spreekt een zegenbede uit en er wordt druk gefilmd als de vergulde haan naar boven wordt gebracht.
Tussen al deze bedrijven door bezoekt kapelaan de familie Houwers in verband met de crematie van
Hub Houwers en de familie Notermans om de laatste dingen voor de uitvaart van morgen te bespreken
voor hun vader Jo.
Het kerkbestuur bespreekt ook nog vanmiddag de uitbreiding van het kerkhof.
Zaterdag 15 juni
We nemen afscheid van Jo Notermans. 92 Jaar mocht hij hier tussen ons verkeren. Jo heeft een
werkzaam leven bij de Staatmijn Emma wegens gezondheidsproblemen moeten opgeven. Hij is toen
gaan tuinieren, veel wandelen, toeren met de auto of z’n scooter. Hij trouwde met Agnes en zij kregen
drie kinderen. 18 Jaar geleden stierf zijn lieve en zorgzame echtgenote en 7 jaar geleden zijn zoon Ton.
Zware slagen voor hem. Op advies van zijn kinderen kwam er een hondje en dat bood hem veel troost
en vreugde. Zij deden alles om het voor Jo zo aangenaam mogelijk te maken. Jo was ook een trouwe
medewerker bij de vrijwilligers op het kerkhof.
Zijn wens om thuis te sterven ging in vervulling. Moge hij nu delen in Gods vrede en vreugde.
Kapelaan feliciteert nog een 82-jarige en bezoekt nog een ernstig zieke parochiaan in een zorgcentrum

in Geleen.
Vanmiddag overlijdt thuis in Thull dhr. Wiel Bruls in de leeftijd van 89 jaar.
Zondag 16 juni
Het Parochiekoor luistert de dienst op het feest van de Drie-eenheid op. De drie gezichten van God
zijn ook in mensen herkenbaar. Een mens kan iets moois maken, kan scheppen, creatief zijn. Een mens
kan dienstbaar zijn. Zomaar voor niets iets doen voor een ander. Een mens kan zin geven, inspireren.
We kunnen elkaar troosten. Zo kunnen we zijn: schepper, dienaar en trooster. Vader, Zoon en Geest.
Maandag 17 juni
We wensen in de Residence mevr. Engwegen – Eussen van harte proficiat met haar 85e verjaardag en
in Stein mevr. M. Kierkels met haar 90e verjaardag. Nog een rouwbezoek aan mevr. Houwers—
Knarren in Leontien in Amsterade bij het sluiten van dit parochieblad.

Agenda
Donderdag 27 juni
Aan de Stationsstraat treedt mevr. Ruijters – Diederen toe in de rij van tachtigjarigen. Proficiat.
Vrijdag 28 juni
Dhr. Erkens (Dorpsstraat) viert zijn 88e verjaardag. Gefeliciteerd.
Dinsdag 2 juli
In de Vonderstraat viert dhr. Ritzen zijn 84e verjaardag. Proficiat.
Woensdag 3 juli
Onderhoud kerkhof
Donderdag 4 juli
Vanaf 8.30 uur wordt de communie thuis gebracht op de vaste adressen.
Vrijdag 5 juli
Mevr. Henssen – Damoiseaux (Borgerweg) viert haar 83e verjaardag. Proficiat.
Zondag 7 juli
In Schuttershof in Brunssum viert mevr. Otten – Houben haar 85e verjaardag. Gefeliciteerd.
Maandag 8 juli
Mevr. van Weenen –Jaspar (Moutheuvellaan) wordt 83 jaar. Proficiat.
Donderdag 11 juli
In Thull viert mevr. Heil – Mikelij haar 85e verjaardag. Gefeliciteerd.
Parochieblad
Ons volgende parochieblad, dat op woensdag 10 juli verschijnt, is voor vier weken bestemd van
zaterdag 13 juli - zondag 11 augustus 2019.
H. Missen en mededelingen die u in dit parochieblad vermeld wilt hebben, dienen uiterlijk maandag 8
juli 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 23 juni
10.00 uur Aan de Mariakapel: Fanfare St. Caecilia, Per Cantare en
communicanten
Zaterdag 29 juni
19.00 uur Aan de Mariakapel: Per Cantare en Bress Music
Zaterdag 6 juli
19.00 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?
Herverdeling dekenaat
Van het bisdom kregen we het volgende bericht:
“Nadat
- Er is gebleken dat aangezien de ligging en de aansluiting bij een meer stedelijk gebied een
herverdeling van het aantal parochies tussen de dekenaten Sittard en Schinnen wenselijk is.
Nadat
- Er overleg is geweest tussen het bisdom en de deken van Sittard en de aanstaande deken van
Schinnen en de pastoor en kerkbesturen van Geleen.
Nadat
- De priesterraad van het bisdom is gehoord en ook de dekenvergadering van het bisdom is gehoord.
Heeft de bisschop besloten dat de parochies van Geleen per 1 juni 2019 zullen worden toegevoegd aan
het dekenaat Sittard.”
Dat betekent dus dat het dekenaat Schinnen in het vervolg uit 20 parochies bestaat, alle parochies van
de gemeente Beekdaelen en de gemeente Beek.
Kermiszondag, de Pin d’rin en begin oktober: wat doet de fanfare?
Om bij het begin te beginnen: zondag 23 juni aanstaande is de dag van ons parochiefeest.
Kermiszondag eigenlijk. We hadden weer heel graag een kermis georganiseerd, maar helaas waren er
te weinig verenigingen die mee wilden doen. Heel erg jammer, volgend jaar beter. We maken er
natuurlijk toch nog een heel leuke zondag van. Om 10 uur spelen we in de mis aan de Mariakapel.
Daarna kunt u genieten van onze prachtige processiemarsen op weg naar de kerk. Als de mis helemaal
is afgelopen, marcheren we naar gasterij kasteel Terborgh. Om 14 uur kunt u daar genieten van een
optreden van jeugdfanfare MuSjiek. Kermiszondag gewoon allemaal naar Terborgh komen dus.
Weet u wat ook leuk is? Zondag 7 juli geven we een concert op de parkeerplaats van kampeerterrein
Hoeve Krekelberg. Om een uur of 2 en niet alleen voor de campinggasten. Loop dus gerust de
Altaarstraat op en kom een uurtje luisteren.
Dan gaan we stilaan richting vrijdag 19 juli. De laatste werkdag voor de bouwvakvakantie en dus tijd
voor De pin d’rin. Voor de 16e keer organiseren we dit feest. Kort samengevat: op de binnenplaats van
kasteel Terborgh (hoe mooi wil je het hebben?), vanaf 16 uur, geen entree, optredens van Wim Frijns,
Jazz Salsa, Gwen Dohmen, Big Benny en Frau Steier, lekker eten uit alle windstreken.
Wat doen we na de vakantie? We bestaan dit jaar 145 jaar en dus vieren we feest in het eerste weekend
van oktober. Weer kort samengevat: op vrijdag 4 oktober ons traditionele galaconcert, dit keer met
Imke Heitzer en Geralt van Gemert. Zaterdag 5 oktober een optreden van het Dori Kvintet uit
Slovenië. Zondagmorgen 6 oktober om 10 uur een heel bijzondere mis met zang van Claudia
Couwenbergh en orgelspel van Arno Dieteren. Om 12.30 uur receptie en vanaf 15 uur
Bombenstimmung met de Jung Fidelen, jawel, helemaal uit het Mölltal. Drie dagen feest, alles
(behalve de mis) in de Noeber Beemden.
Weinig te beleven in Schinnen? Niet als het aan fanfare sint Caecilia ligt! Graag tot gauw.
Kerkplein afgesloten
Het kerkplein, Deken Keulenplein, is in de week van 24 – 29 juni niet toegankelijk voor auto’s in
verband met wegwerkzaamheden.
Opbrengst expositie in Thull

Op beide Pinksterdagen hielden Jan Bruls en zijn kleindochter Liza Terwindt een expositie in de loods
bij het huis in Thull. De vrije gave was bestemd voor de restauratie van de kerk en de muur.
Dit alles heeft € 1245,-- opgebracht. Daarvoor onze welgemeende dank aan de initiatiefnemers en de
gevers van dit mooie bedrag.

JIS nieuws
Muk en KEET!
Vrijdagavond, voor kinderen van 6-12 jaar. Aanvang 18.30 uur.
De Mûk, voor de leeftijd 6-9 jaar. KEET! voor de leeftijd 9-12 jaar.
Entree € 2,00.
Vrijdag 21 juni - Workshop supermarkt
We gaan bij de COOP kijken en meewerken, superleuk!
Vrijdag 28 juni - Zomerknutsels
Het is weer zomer en daar hoort een leuk knutselwerkje bij!
Vrijdag 28 juni (KEET!) - Discozwemmen
Haal maar je bikini of zwembroek uit de kast want we gaan discozwemmen!
Meld je aan via keet@hetjis.nl
De activiteit kost €5,- en duurt tot 22.00
Vrijdag 5 juli - seizoensafsluiting.
Mûk en KEET! gaan even met vakantie en zijn weer terug op vrijdag 23 augustus.
Kindervakantiewerk Schinnen 2019
Data: 8-12 juli/15-19 juli.
Informatie en voorschrijving via onze website.
Computerinloopspreekuur.
Vrijdagmiddag van 13:00 - 15:00 uur.
Het laatste spreekuur voor de zomervakantie is op 21 juni. We gaan weer door vanaf vrijdag 23
augustus.
Schinnen Bruist!
De Hoeskamer (in samenwerking met K.B.O. Schnnen) is gesloten op woensdag 10 en 17 juli
vanwege het kindervakantiewerk.
Het drie-gangen menu (in samenwerking met Zondagsvlees) wordt geserveerd op woensdag 24 juli en
21 augustus.
Aanmelden bij Hub Bogaert via bogaert.hwl@gmail.com.
De Schinnen Bruist wandelclub blijft lopen in juli en augustus. Elke oneven woensdag een korte
wandeling en elke even woensdag een lange wandeling.
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