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Kerkdiensten van zaterdag 13 juli – zondag 11 augustus 2019/9
Vakantie
Voor velen een heerlijke tijd, vrij van allerlei dagelijkse verplichtingen en kunnen genieten van kunst, cultuur,
van de natuur, ontspannen, relaxen aan het strand of wandelen in de bergen. Voor anderen een tijd van hard
werken met name mensen in de horeca, in de pretparken, aan het strand of het meer die het mogelijk maken dat
anderen genieten. Ook in de vakantietijd blijkt dat we, willen we het aangenaam hebben, elkaar hard nodig
hebben, net zoals in de rest van het jaar. Maak er een mooie tijd van.
Zaterdag 13 juli
19.00 uur Best. Hoogmis voor Maxi Michiels en Clementine Michiels - Bruls
Best. Hoogmis voor Hub Otten tevens voor Yves Jean Louis
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
Dinsdag 16 juli
9.30 uur H. Mis
Donderdag 18 juli
19.00 uur Aan de Mariakapel
Geen H. Mis Kapelaan is verhinderd
Vrijdag 19 juli
9.30 uur H. Mis
Zaterdag 20 juli
19.00 uur Best. Vijfde Jaardienst voor Jaan Bakker – Stevens tevens voor alle overleden familieleden
Zondag 21 juli Zestiende Zondag door het jaar
10.00 uur Best. gezamenlijke Jaardienst voor Nic. Dieteren en Bertha Dieteren – Bours tevens voor zonen Harry
en Jos
Best. Hoogmis voor Frans Van Sint Feijth
Dinsdag 23 juli H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa
9.30 uur Best. H. Mis voor ouders Heil – Leibenat en alle overleden familieleden
Gest. H. Mis (Stichting Reijmersbeek)

Woensdag 24 juli
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
Best. H. Mis voor Lodewijk Backus
Donderdag 25 juli H. Jakobus, apostel
19.00 uur Aan de Mariakapel
Best. H. Mis voor Annie, Louis en Jan Passage
Vrijdag 26 juli HH. Joachim en Anna, ouders van de heilige maagd Maria
9.30 uur H. Mis
Zaterdag 27 juli Z. Titus Brandsma, priester en martelaar
19.00 uur Best. Hoogmis voor Jan Clement voor verjaardag
Best. Hoogmis voor Bertine Smeets—Stevens (Huwelijksdag)
Best. Jaardienst voor Fons Driessen tevens voor echtgenote Annie Driessen - Stevens
Zondag 28 juli Zeventiende Zondag door het jaar
10.00 uur Best. Jaardienst voor Hein Dreissen
Dinsdag 30 juli
9.30 uur H. Mis
Donderdag 1 augustus
19.00 uur Aan de Mariakapel
H. Mis
Vrijdag 2 augustus Eerste Vrijdag van de Maand
9.30 uur Gest. H. Mis voor het H. Hart
Zaterdag 3 augustus
19.00 uur Best. Eerste Jaardienst voor Anneke Schoonbrood - Spronk
Zondag 4 augustus Achttiende Zondag door het jaar
10.00 uur Gest. Jaardienst voor pastor Gerrit Ritzen
Gest. Jaardienst voor Leo en Wies Meens – Schils en voor hun overleden familieleden
Dinsdag 6 augustus Gedaanteverandering van de Heer
9.30 uur H. Mis
Donderdag 8 augustus H. Dominicus, priester
19.00 uur Aan de Mariakapel
H. Mis
Vrijdag 9 augustus H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein)
maagd en martelares, patrones van Europa
9.30 uur H. Mis
Zaterdag 10 augustus H. Laurentius, diaken en martelaren
19.00 uur Best. Eerste Jaardienst voor Jan Rikers

Zondag 11 augustus Negentiende Zondag door het jaar
10.00 uur Best. Zeswekendienst voor Jo Notermans tevens voor echtgenote Agnes Notermans – Lenssen
Best. Zeswekendienst voor Kee Pregled – Schoonbrood
Best. Hoogmis voor Jo Nijssen voor verjaardag tevens voor zoon Hub
Best. Jaardienst voor Hub Otten tevens voor Yves Jean Louis en uit dankbaarheid
LIJST VAN MISDIENAARS
Zaterdag 13 juli
19.00 uur Jubien Vanderheijden – Jo Wehrens
Zondag 14 juli
10.00 uur Suze Houben – Thea Linssen
Zaterdag 20 juli
19.00 uur Suze Houben
Zondag 21 juli
10.00 uur Jo Wehrens
Zaterdag 27 juli
19.00 uur Jubien Vanderheijden
Zondag 28 juli
10.00 uur Thea Linssen
Zaterdag 3 augustus
19.00 uur Suze Houben
Zondag 4 augustus
10.00 uur Jo Wehrens
Zaterdag 10 augustus
19.00 uur Jubien Vanderheijden
Zondag 11 augustus
10.00 uur Suze Houben – Thea Linssen

DAGBOEK VAN DE PAROCHIE
Dinsdag 18 juni
In het crematorium in Geleen nemen we afscheid van Hub Houwers. Hub was heel graag buiten. Of
het nu in het veld was tussen de gewassen, of vroeger aan het water om te vissen, of aan het werk bij
het spoor, of op Hoeve Krekelberg. Hij genoot van wat er te zien was, hoe alles groeide en bloeide en
het wild dat er was. En daarnaast was hij er voor zijn gezin en voor allen die een beroep op hem deden
en genoot hij ook van het goede der aarde. Bij alles was hij de rust zelve en heel gemoedelijk in de
omgang. Hij had vertrouwen in de Heer van hemel en aarde. Daar zal hij nu thuisgekomen zijn
voorgoed.
Groep acht van de basisschool bezoekt met kapelaan de toren.
Woensdag 19 juni
We feliciteren aan de Moutheuvellaan mevr. Didden – Keulen met haar 86e verjaardag en dhr. Didden
met zijn 85e verjaardag van enkele dagen geleden. Aan de Parallelstraat wensen we dhr. Bindels
proficiat met zijn 81e verjaardag van gisteren.
De communicanten en ouders sluiten vanmiddag het communieproject af in de speeltuin van Vaesrade.
Kapelaan kan er even bij zijn maar bespreekt daarna met enkele familieleden in Geleen de
uitvaartdienst voor Wiel Bruls.
Donderdag 20 juni
In het tijdelijk verblijf bij de Lückerheidekliniek in Kerkrade feliciteert kapelaan mevr. Delahaije –
van Eck die vorige week 85 jaar is geworden. Ook worden deze week en de volgende week attenties
gebracht bij de parochianen in de zorgcentra door mevr. Jongen en kapelaan naar aanleiding van het
parochiefeest op 23 juni.

Vrijdag 21 juni
Een aantal vrijwilligers zorgt ervoor dat ongeveer 140 stoelen naar de kapel gebracht worden.
Leden van Scouting zorgen ervoor dat de trappen en paden rond de kapel er netjes uitzien voor de
viering van a.s. zondag.
Zaterdag 22 juni
Velen nemen afscheid van Wiel Bruls, de man met de pijp, de man met zijn hondjes die met iedereen
een praatje maakte en aan wie je nooit tevergeefs iets vroeg. Behulpzaam en zeer betrokken bij de
gemeenschap en een zeer geduldig man. 50 Jaar actief lid van de brandweer,
collectant voor de brandwondenstichting, betrokken bij de Indiëherdenking, voogd van de kinderen
van Mia. Wiel wandelde veel. Voor de kinderen die gedoopt werden maakte hij jarenlang de bekende
houten duifjes.
Hij trouwde met Tiny die hij acht jaar geleden moest missen. Een vakman, die zelf het huis in Thull
bouwde. Dankzij de hulp van directe buren en de buurtzorg is hij thuis kunnen sterven. Wiel rust nu in
vrede.
Kapelaan verzorgt in het klooster bij de zusters op de Windraak een zeswekendienst voor een familie
die onlangs afscheid van hun zus hebben moeten nemen.
Sacramentsdag is een dag waarop we ons mogen afvragen of we buiten de kerk waarmaken wat we in
de kerk onder tekenen van brood en wijn beleven. Want eerbied voor het sacrament van de eucharistie,
de communie en zorg voor de naasten gaan hand in hand. Alleen dan kan de droom van het koninkrijk
van God waar worden in ons midden.
’s Avonds ontvangt het kerkbestuur de omwonenden van de kerk in de tuin van de pastorie. Zij hebben
enige overlast ondervonden tijdens de restauratie van de kerkmuur. We danken hen voor hun begrip al
die maanden. Het wordt een gezellig zomertreffen waar mensen ook wat meer kennis met elkaar
hebben gemaakt.

Zondag 23 juni
Het is stralend zomerweer als velen aan de Mariakapel samenkomen voor het parochiefeest en de
kosters en verschillende vrijwilligers alles hebben klaar gezet. Het wordt een inspirerende mooie
viering met fanfare St. Caecilia en Per Cantare en de communicanten. Daarna gaan velen mee in de
processie naar de kerk voorafgegaan door schutterij St. Sebastianus. Met de Gregoriaanse Schola en
de fanfare wordt deze gewaardeerde viering afgesloten. Na afloop verzamelen vele vrijwilligers zich
in de tuin van de pastorie voor een drankje en wordt er nog een uurtje nagepraat. We nemen ook
afscheid van koster Hub Schoonbrood die per 1 juni is gestopt na 33 jaar trouwe dienst. Het
kerkbestuur zorgt voor een blijk van waardering en Per Cantare zingt voor hem het lied Et greun van ‘t
graas waarvan hij de tekst heeft bewerkt. Hub bedankt en nog vele jaren in goede gezondheid.
Maandag 24 juni
Vanmiddag overlijdt in het ziekenhuis in Geleen op 84-jarige leeftijd Ton Haartmans – Heijmeriks.
Het kerkbestuur vergadert over de opknapbeurt van de pastorie, blikt terug op een geslaagd weekend,
bespreekt de viering van 80 jaar Mariakapel met de officiële afronding van de restauratie, de installatie
van de nieuwe deken en het bezoek van de bisschop in december.
Een en ander vraagt nog om verder overleg.
Woensdag 26 juni
Met enkele zonen van de familie Haartmans bespreekt kapelaan de crematieplechtigheid voor hun
moeder. Daarna feliciteert hij een 85-jarige.
In De Beemden vieren we vanmiddag nog een Sacramentsdag in een aangepaste dienst.
Kapelaan geeft een parochiaan thuis de ziekenzalving.
Donderdag 27 juni

Aan de Stationsstraat ontvangt mevr. Ruijters – Diederen haar gasten nu ze de mijlpaal van 80 jaar
bereikt.
Vrijdag 28 juni
We wensen aan de Dorpsstraat dhr. Erkens van harte proficiat met zijn 88e verjaardag. In het
mortuarium in Hoensbroek bidden we met haar dierbaren voor Ton Haartmans – Heijmeriks aan de
vooravond van haar crematie.
Zaterdag 29 juni
In het crematorium nemen we afscheid van Ton Haartmans – Heijmeriks, geboren en getogen in
Schinnen. Ze heeft lange tijd gewerkt in Watersley en was bij de cliënten populair. Ze trouwde in 1955
met Jo Haartmans na diens terugkeer uit Korea. Ze kregen vier kinderen. Ze gingen vaak samen op
stap en genoten van het leven en van vakanties in Spanje. Toen Jo ziek werd verhuisden ze naar de
Hof van Hoen en nam Ton de zorg voor Jo op zich een taak die steeds zwaarder werd. Maar ook zij
werd ziek en is zeven maanden Jo in de dood gevolgd. Moge zij rusten in vrede.
Op deze zeer warme zomeravond sluiten we het seizoen af met een inspirerende viering aan de
Mariakapel met medewerking van Per Cantare en Bress Music. Het thema van deze viering is: Op
weg. We zijn het hele jaar door op weg en binnenkort op weg in de vakantie en doen dat met anderen.
We danken voor het afgelopen jaar voor de inzet van velen en hopen dit komend jaar weer te kunnen
voortzetten. Na afloop ontvangen de leden van het kinderkoor een presentje namens het kerkbestuur.
Velen blijven nog even gezellig napraten met een glaasjes fris of koffie en thee verzorgd door leden
van het kerkbestuur.
Na afloop van de viering ontvangen we het bericht dat aan het Scalaplein is overleden Kee Pregled Schoonbrood in de leeftijd van 74 jaar en in de Bunderhof in Geleen Lies Drummen – Limpens. Zij is
87 jaar geworden.
Zondag 30 juni
Jezus is gekomen om ons vrij te maken, niet voor een egoïstische vrijheid, waarin we slaaf zouden
worden van een of andere vorm van zelfzucht of verslaving, maar om innerlijk vrij te worden, om te
kunnen liefhebben. De Geest van Christus zal ons boven onszelf laten uitstijgen en altijd rekening
houden met anderen. Dan voelen we ons in vrijheid verantwoordelijk voor elkaar.
In Geleen viert pastoor Quaedvlieg zijn 25-jarig priesterjubileum waarmee we hem van harte
feliciteren.
Maandag 1 juli
We feliciteren een 81-jarige. Met haar echtgenoot en zoon bespreekt kapelaan de uitvaart van Kee
Pregled – Schoonbrood.
Afgevaardigden van de vier kerkbesturen van Schinnen, Puth, Oirsbeek en Doenrade bespreken met
de nieuwe deken de installatie van hem. Voorlopig wordt gemikt op zondag 29 september.
Dinsdag 2 juli
In de Vonderstraat wensen we dhr. Ritzen van harte proficiat met zijn 84e verjaardag. Kapelaan
bespreekt met enkele dochters van Lies Drummen – Limpens in Nuth haar uitvaart.
Een bruidspaar beluistert met hun organist de muziek voor hun huwelijkssluiting volgende maand.
Woensdag 3 juli
Vanmorgen krijgt het kerkhof weer een onderhoudsbeurt door de vrijwilligers. In Wolfhagen overlijdt
toch nog vrij onverwacht Marcel Vaessen. Samen met de familie bevelen we hem aan bij God. Hij is
90 jaar geworden.
In het uitvaartcentrum in Amstenrade bidden we samen met de naaste familie bij Kee Pregled –
Schoonbrood.
Donderdag 4 juli

16 Parochianen ontvangen vanmorgen thuis de communie. Met de familie Vaessen overlegt kapelaan
over de uitvaartdienst voor Marcel Vaessen.
We nemen in de kerk afscheid van Lies Drummen – Limpens. Zij is geboren in Schinnen en heeft heel
lang thuis als naaister gewerkt voor een bedrijf. Ze trouwde met Wiel die op een gegeven moment een
molen voor haar in de tuin plaatste. Ze kregen vier dochters. Met Wiel ging zij vaak naar de camping
in Zeeland, iets waarvan ook de kinderen en later kleinkinderen profiteerden en daarheen gingen. Daar
maakte zij kerstkaarten. Ook na de dood van Wiel ging ze in de zomer naar Zeeland. Veel zorg had zij
om haar gehandicapte dochter Els, die altijd meeging naar Zeeland tot vijf jaar geleden en het voor
haar toch te zwaar werd. De laatste jaren verbleef zij in de Bunderhof. We bevelen haar aan bij de
Schepper.
’s Avonds maakt de nieuwe pastoor deken Jack Honings kennis met kerkbestuursleden en hun partners
van de parochies van de voormalige gemeente Schinnen en Onderbanken. Hij stelt zich voor evenals
zijn huisgenote Desiree van Breugel en in de tuin van de pastorie is er tijd om verder met elkaar kennis
te maken.
Zaterdag 6 juli
Zeer velen nemen vanmorgen afscheid van Kee Pregled – Schoonbrood. Zij was zorgzaam,
bescheiden, zeer gastvrij voor haar gasten in het restaurant in Thull en een grote steun voor haar
echtgenoot Otmar en zoon Robert. Helaas kon zij niet lang genieten van hun pensioen samen. Een
herseninfarct en ziekte kwamen op haar weg. Zoon Robert gedenkt zijn lieve moeder. Mag zij nu
delen in de vrede en vreugde bij God.
Vanmiddag nemen we afscheid van Marcel Vaessen, een echt buitenmens die het liefst tussen de
dieren verbleef en al van jongs af aan het werk gewend was op de boerderij. Hij heeft tot hoge leeftijd
melk gebracht bij klanten. Hij was een man van weinig woorden, vol liefde en zorg om zijn echtgenote
Emile, zijn kinderen en kleinkinderen. Voor deze laatste was hij het maatje en leerde hun veel en
maakte graag grappen. Zoon Ramon gedenkt zijn lange leven en kleindochter Iris maakte voor hem
een gedicht.
De laatste keer voor de vakantie luistert het Parochiekoor de dienst vanavond op.
Zondag 7 juli
Petje af voor al die mensen wie ze ook zijn, zegt Paulus, die doen wat Jezus vroeg en vraagt: te doen
hebben met mensen, pijn helpen verzachten met je liefde, en vrede brengen.
Dat is ook wat Jezus zijn leerlingen opdraagt, als hij hen twee aan twee uitzendt.
Maandag 8 juli
Aan de Altaarstraat wensen we mevr. Knarren – Zanders van harte proficiat nu zij de leeftijd van 80
jaar heeft bereikt, aan de Moutheuvellaan mevr. van Weenen – Jaspar met haar 83e verjaardag en in
Schuttershof in Brunssum mevr. Otten – Houben die gisteren 85 jaar is geworden.

Agenda
Zondag 14 juli
Dhr. Boesten (Kennedylaan) viert zijn 86e verjaardag. Proficiat.
Woensdag 17 juli
In De Beemden viert dhr. Eversen zijn 92e verjaardag. Gefeliciteerd.
Zaterdag 20 juli
Aan het Scalaplein bereikt mevr. Schoonbrood – Ruijters de leeftijd van 90 jaar. Onze gelukwensen.
Maandag 22 juli
Aan het Scalaplein begroeten we mevr. Wetzels – Schmetz vandaag als 90-jarige. Van harte proficiat.
Dinsdag 23 juli
Aan de Altaarstraat viert dhr. Geurts zijn 83e verjaardag. Proficiat.
Vrijdag 26 juli
Aan de Nutherweg viert dhr. Larue zijn 86e verjaardag. Gefeliciteerd.
Zaterdag 27 juli

Mevr. Langen – Renkens (Nagelbeek) viert haar 89e verjaardag. Proficiat.
In Thull viert mevr. Mertens – Quadackers haar 87e verjaardag. Gefeliciteerd.
Donderdag 1 augustus
Vanaf 8.30 uur wordt de communie gebracht op de vaste adressen.
Vrijdag 2 augustus
In de Emmastaete in Brunssum viert mevr. Boesten – Pessers haar 91e verjaardag. Proficiat.
Dinsdag 6 augustus
Aan de Sachariasstraat viert mevr. Erkens – Bosch haar 88e verjaardag. Gefeliciteerd
Woensdag 7 augustus
Onderhoud kerkhof
Donderdag 8 augustus
Aan de Parallelstraat bereikt dhr. Maarschalkerweerd de leeftijd van 94 jaar. Van harte proficiat.
Zondag 11 augustus
In Nagelbeek treedt dhr. Knubben toe in de rij van tachtigjarigen. Proficiat.
In De Beemden sluit mevr. Otten – Jacobs aan in de rij van tachtigjarigen. Gefeliciteerd
Aan de Barbarastraat viert mevr. Smeets – van de Burgt haar 89e verjaardag. Onze gelukwensen.
Parochieblad
Ons volgende parochieblad, dat op woensdag 7 augustus verschijnt, is voor drie weken bestemd van
zaterdag 10 augustus - zondag 1 september 2019.
H. Missen en mededelingen die u in dit parochieblad vermeld wilt hebben, dienen uiterlijk maandag 5
augustus 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.

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?

Jubileum-bedevaart SITTARD-KEVELAER op maandag 9 september
Ieder jaar organiseert de Broederschap Sittard-Kevelaer een druk bezochte bedevaart naar de Duitse
stad Kevelaer waar Maria is verschenen. In 2019 viert deze Broederschap een bijzonder jubileum. De
eerste bedevaart vanuit Sittard naar Kevelaer dateert van 1669. Dit jaar herdenkt de Broederschap dus
dat 350 jaar geleden de eerste bedevaart van Sittard naar Kevelaer trok. Daarmee is deze bedevaart
niet alleen een van de grootste, maar ook een van de oudste bedevaarten vanuit Nederland naar deze
bekende bedevaartsplaats.
Op zaterdagavond 7 september is om 18.00 uur in de St. Petruskerk (Grote Kerk) te Sittard een
dankdienst met aansluitend een receptie.

Op maandag 9 september is dan de grote bedevaart naar Kevelaer. Deze hele dag zal Kardinaal
Willem Eijk, Aartsbisschop van Utrecht, bij ons zijn om samen met ons het jubileum te vieren.
Bovendien zal aan elke pelgrim een speciale jubileumspeld worden uitgereikt. Deze jubileumspeld
wordt alleen in dit jubileumjaar uitgereikt. Meld u daarom op tijd aan!
Er zijn opstapplaatsen in verschillende wijken en dorpen – waaronder ook Schinnen – waarna alle
bussen zich verzamelen bij “Op de Vos” in Nieuwstadt. Vandaar is om 8.30 uur het gezamenlijke
vertrek naar Kevelaer. Het programma in Kevelaer is:
10.15 uur
Aankomst in Kevelaer, waarna processie naar de basiliek.
10.30 uur
Pontificale Hoogmis in de basiliek, waarna processie naar de Kaarsenkapel.
15.00 uur
Grote Kruisweg in het Mariapark en kleine Kruisweg in de Pax Christikapel.
17.30 uur
Plechtig Lof in de Basiliek.
Aansluitend trekken we in processie langs de Genadekapel en daarna gaan we weer terug naar de
bussen voor de terugreis naar huis.
Tussen de plechtigheden is er voldoende tijd voor ontspanning. Zo zijn in het gezellige stadje tal van
winkels en restaurants.
Aanmelden: Buskaarten zijn tot dinsdag 27 augustus verkrijgbaar bij de heer H. Lenssen, Geleenstraat
74, 6155 ND Puth, tel. (046) 4431247.
Een buskaart kost € 18,-- per persoon. Bij deelname krijgt u de jubileumspeld gratis (zolang de
voorraad strekt).
Vraag bij uw contactpersoon naar de vertrektijd van uw bus!
Denkt u aan een geldig paspoort of identiteitsbewijs voor die dag!
Meer weten?
Meer informatie? Bel met de heer Frans Tummers: telefoon (046) 4520590.
Wilt u nog meer weten? In dit jubileumjaar verschijnt een fraai vormgegeven boekje over de
Broederschap Sittard-Kevelaer en de eeuwenoude bedevaart. In de voorverkoop kost dit € 10,- en is te
bestellen via uw contactpersoon. Op de bedevaartsdag zelf betaalt u € 12,- voor het boekje.
De pin d’rin op kasteel Terborgh
Vrijdag 19 juli is voor veel landgenoten de laatste werkdag en tegelijk de start van een welverdiende
zomervakantie. Fanfare sint Caecilia Schinnen organiseert op die vrijdagmiddag volgens goede traditie
een vrolijk zomerfeest om alvast helemaal in de stemming te komen. We slaan met zijn allen een paar
weken de pin d’rin en gaan genieten van alle goede dingen van het leven. Vrijdag de 19de kunt u vanaf
16 uur terecht op de binnenplaats van kasteel Terborgh voor een tropisch begin van uw vakantie. Een
prachtig, eeuwenoud decor, sfeervol aangekleed. Er zijn weer volop koele drankjes, heerlijke hapjes
uit verre landen en lekkere muziek. De hele middag en avond een geweldig programma: Big Benny,
Gwen Dohmen, Jazz Salsa, Frau Steier en natuurlijk de knettergekke DJ Wim Frijns. U heeft het
verdiend. Entree, zoals gebruikelijk: nul euro. Gewoon allemaal komen dus!
En na de vakantie? In het eerste weekend van oktober vieren we onze 145ste verjaardag. 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 uit het Mölltal. Een goed advies: hou
het hele weekend vrij en vier met ons mee!

JIS nieuws juli
Kindervakantiewerk 2019

Het is vakantie! JIS nodigt je graag uit om deel te nemen aan ons Kindervakantiewerk. Ga je nog niet
weg deze of volgende week dan ben je van harte welkom om naar ons kvw te komen. Het kvw is nog
tot en met 19 juli.
Je kunt je bij het kvw prima amuseren met je vriendjes en vriendinnetjes. Ga een hut bouwen, maak
mooie knutsels,
schrijf een tekstje in het krantje of maak een mooie tekening of doe een spannend spel in het bos. Het
is allemaal mogelijk.
Het thema dit jaar is: Kiek oet veur de Bokkeriejers!
Deze mannen maakten jaren geleden Schinnen en omgeving onveilig met hun geheime activiteiten.
Wat ze dit jaar van ons willen? Kom en ervaar het! De dagentree is €5,00.
We starten elke dag om 09:30 en stoppen om 15:30.
Wat hebben we aan te bieden; elke dag knutselen, sport en spel, bosspellen, krantje maken, grote
gezamenlijke activiteiten op het grasveld, thema-activiteiten ''Kiek oet veur de Bokkeriejers'', diverse
workshops en natuurlijk hutten bouwen. Je kunt alle verdere informatie vinden op www.hetjis.nl.
De Schinnen Bruist! wandelclub
De wandelclub loopt gewoon door in juli en augustus. 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.
Eettafel in de Hoeskamer
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. Op
onze menukaart staan lekkere koffie en een kleine lunch. Verder zijn er boeken, handwerkspullen,
puzzels en spellen aanwezig. De Hoeskamer is gesloten op 10 en 17 juli.
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 24 juli en 21 augustus.
Even met vakantie en weer terug op..
Mûk en KEET! en het computerspreekuur beginnen weer op 23 augustus.
JIS wenst iedereen een fijne zomervakantie.

