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Kerkdiensten van zondag 22 november 2019 – zondag 12
januari 2020/16
Kerstmis
Met Kerstmis vieren we dat God geboren wordt in een kind, een kind dat ons vertelt dat er hoop en vrede is voor
ieder mens, een kind dat ons zegt dat Hij met ons is.
Dit kind, deze mens en onze God, zoekt zijn woning in ons hart, opdat wij thuiskomen bij Hem, bij elkaar en bij
onszelf.

Zondag 22 december Vierde Zondag van de Advent
10.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola
Best. Jaardienst voor Hub Nijssen tevens voor Jo Nijssen
Best. Hoogmis voor echtelieden Agnes en Jo Notermans - Lenssen
Best. Jaardienst voor Désiree Timmermans
Dinsdag 24 december Kerstavond
20.00 uur Deze dienst wordt verzorgd door Per Cantare
Thema: Teken van verbondenheid
Voorafgaand aan de dienst is er instrumentale muziek, verzorgd door Wim Jetten en Camiel
Lemmens
Best Hoogmis voor Frans en Albertien Nijsten – Limpens
Best. Hoogmis voor ouders Crousen – Steinbusch en ouders Custers – Habets en Axel Volbers
Best. Hoogmis voor Maria van Heesch – Voncken (Buurt Parallelstraat)
Best. Hoogmis voor Bertha Roelofsen – Houben
Best. Hoogmis voor ouders Houben – Welzen, Leny Houben – Schils, Zef Otten en overleden
familieleden
Best. Hoogmis voor Richard Meijers en ouders Berendhuysen – Lecerff
Best. Hoogmis voor ouders Heil – Leibenat en overleden familieleden
Best. Hoogmis voor Jan Rikers
Best. Hoogmis voor Frans Van Sint Feijth en overleden familieleden
Best. Hoogmis voor Wiel Hautvast
Best. Hoogmis voor Thei Knarren
Best. Hoogmis voor Franck Ruijters en Guus Ruijters
Best. Hoogmis voor Ben Reijmers, overledenen van de familie Reijmers en familie Hermans
Best. Hoogmis voor Marcèl Neven senior
Best. Hoogmis voor ouders Trienes- Cox
Best. Hoogmis voor Hub Cortlever en Phil Cortlever - Hermans
Gest. Hoogmis voor echtelieden List – de-la-Haye

Gest. Hoogmis voor Hans Swinckels
Gest. Jaardienst voor echtelieden Wiel en May Cortlever – Oensels, zonen Herman en Jan,
dochters Tiny en Annie en overleden familieleden

Woensdag 25 december Eerste Kerstdag
9.30 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door Fanfare St. Caecilia
Best. Hoogmis voor Mia Knarren – Wiekken
Best. Hoogmis voor Frits Dieteren, dochter Désirée en overleden familieleden
Best. Hoogmis voor Miel Petri
11.00 uur “Kerstfeest: Lichtjesfeest”
Woorddienst met kerstspel door groep van de basisschool opgeluisterd door het kinderkoor
´Bress Music´
Donderdag 26 december Tweede Kerstdag
10.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door het Parochiekoor
Best. Hoogmis voor Lei en Mia Quaedackers - Houben
Gest. Jaardienst voor echtelieden Habets – van Hameren
Gest. Jaardienst voor ouders van Zwet – Nijsten
Gest. Hoogmis voor ouders Schoonbrood – Pijls en overleden kinderen
Zaterdag 28 december
13.30 uur Doop van Sepp Larue
Zondag 29 december Feest van de H. Familie
10.00 uur Best. Jaardienst voor Miet Dieteren - Lenssen
Best. Hoogmis voor Hub Schmitz tevens voor overleden familieleden
Gest. Jaardienst voor André Dresens, tevens voor de echtelieden Meens - Cranssen
Dinsdag 31 december Oudjaar
19.00 uur Oudjaarsviering verzorgd door Per Cantare
Best. Hoogmis voor overleden ouders Habets – Brouns
Best. Hoogmis voor Wiel Hautvast
Best. Hoogmis voor Tom Mooij vanwege verjaardag
Gest. Hoogmis voor Hans Swinckels
Woensdag 1 januari Nieuwjaarsdag
10.00 uur Geen H. Mis
Vrijdag 4 januari Eerste vrijdag van de maandag
9.30 uur Gest. H. Mis ter ere van het H. Hart
Zondag 5 januari Openbaring des Heren, Driekoningen
10.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door het Lambertuskoor uit Oirsbeek
Best. Eerste Jaardienst voor Jacques Sijstermans
Best. Jaardienst voor ouders Rikers – Hennes, overleden zoon Jan en schoonkinderen en
kleinkinderen
Best. Hoogmis voor Jo Nijsten en overleden familieleden
Best. Hoogmis voor Tom Smeets voor verjaardag van familie Stevens
Best. Jaardienst voor Bart Limpens
Dinsdag 7 januari
9.30 uur H. Mis

Zondag 12 januari Doop van de Heer
10.00 uur Best. Hoogmis voor Lei en Dorien Houtvast – Stevens en overleden familieleden
Gest. Jaardienst voor Anna Haerden – Mobers tevens voor Zef Haerden
LIJST VAN MISDIENAARS
Zondag 22 december
10.00 uur Thea Linssen – Suze Houben
Woensdag 25 december
9.30 uur Jo Wehrens – Thea Linssen
Donderdag 26 december
10.00 uur Suze Houben – Jubien Vanderheijden
Zondag 29 december
10.00 uur Jo Wehrens – Suze Houben
Zondag 5 januari
10.00 uur Thea Linssen – Jubien Vanderheijden
Zondag 12 januari
10.00 uur Jo Wehrens – Suze Houben

DAGBOEK VAN DE PAROCHIE
Dinsdag 19 november
In Puth vindt een ouderavond plaats voor de eerste communie. Er worden meteen al enkele
werkgroepen gevormd.
Woensdag 20 november
Vrijwilligers ruimen op het kerkhof enkele graven waarvan de looptijd is vervallen. Dit gebeurt met
instemming van de familie.
In de Beemden wordt de mis die in het teken staat van Christus Koning heel druk bezocht.
Donderdag 21 november
In de Vonderstraat wensen we mevr. Ritzen – Kruts proficiat met haar 84e verjaardag.
We werken al aan verschillende kerstvieringen die de komende tijd gehouden gaan worden.
Vrijdag 22 november
Vanmorgen wensen we iemand geluk met haar 82e verjaardag.
Zaterdag 23 november
We wensen aan het Scalaplein mevr. Cortlever – Daemen proficiat met haar 82e verjaardag en nog een
87-jarige.
Maandag 25 november
In het ziekenhuis in Geleen geeft kapelaan de sacramenten der zieken aan een oudere patiënt.
Dinsdag 26 november
Vanavond komen voor de eerste keer de ouders van de twaalf communicanten bijeen. Veel ouders zijn
bereid om mee te werken bij het catecheseproject en de verdere voorbereidingen.
Een en ander start in januari.
Donderdag 28 november
Bij de familie in Stein bespreekt kapelaan de uitvaartdienst voor Corrie Kierkels.
Vrijdag 29 november

De pastores van het cluster van 9 pastores stellen een rooster samen vooral de dienst in het weekend in
de 9 parochies, zodat overal een dienst gehouden wordt. Dat betekent dat ieder pastor in het weekend
minstens drie diensten doet.
Zaterdag 30 november
Er zijn drie jarigen vandaag om te feliciteren: mevr. Meens – Goessens in De Beemden die vandaag 87
jaar wordt en haar buurvrouw mevr. Schmitz – Stevens met dezelfde leeftijd en aan de
Groenenborgstraat dhr. Severens die 89 jaar wordt.
Maandag 2 december
We feliciteren een iemand die gisteren de leeftijd van 80 jaar bereikt heeft. Er volgt ook nog een
bezoek aan een ernstig zieke.

Dinsdag 3 december
We nemen afscheid van Corrie Kierkels. Ze kwam uit een gezin van 12 kinderen en ze is de zesde die
van ons heengaat. Haar hart lag bij het naaivak dat ze geleerd had bij de zusters in Nuth. Ze heeft
gewerkt als coupeuse bij kleermaker Otten in Schinnen en later bij Schunck. Ook toen ze door ziekte
afgekeurd werd is ze blijven naaien, naast breien en borduren. Ze heeft haar leven samengewoond met
haar oudere zus Mia. Haar leven was na 88 jaar op. Ook in het crematorium wordt nog eens uitgebreid
bij haar leven stil gestaan. Moge zij rusten in vrede.
Het bestuur van de Jeugdcarnaval bespreekt de invullingen van de jeugdzitting op 19 januari a.s. en
van de carnavalsdagen.
Woensdag 4 december
Kapelaan bespreekt in Doenrade met de familie een uitvaart.
Het kerkbestuur vergadert over allerlei zaken zoals de regelingen voor de vieringen met Kerstmis en
de Nieuwjaarsreceptie, de ontvangst van de bisschop, bouwzaken en het kerkhof.
Donderdag 5 december
14 Parochianen ontvangen vanmorgen de communie thuis.
In Lemborgh in Sittard wensen we mevr. Beurskens – Reijmers van harte proficiat met haar 87e
verjaardag en iets verderop in Hoogstaete mevr. Crousen – Vaessen die in het begin van de week 83
jaar is geworden.
´s Middags vergaderen de pastores van het dekenaat op de pastorie waar onder andere het aanstaande
bezoek van de bisschop wordt besproken en hoe het gaat in de diverse clusters van het dekenaat.
Vrijdag 6 december
Op het gemeentehuis in Schinnen vindt een hartelijke en informatieve bijeenkomst plaats met de
bisschop die daar zijn driedaags bezoek aan het dekenaat Schinnen start.
Zaterdag 7 december
Kapelaan verzorgt een zeer druk bezochte uitvaartdienst in Doenrade. We feliciteren aan de
Kennedylaan dhr. van der Velden met zijn 93e verjaardag, aan de Moutheuvellaan dhr. Rothkranz met
zijn 91e verjaardag.
Een onaangename verrassing voor kapelaan als blijkt dat tijdens de uitvaart in Doenrade zijn laptop
wordt gestolen en zo mist hij zeer vele gegevens.
Zondag 8 december
De bisschop, mgr. Harrie Smeets, gaat voor in een plechtige eucharistieviering heel mooi opgeluisterd
door het Lambertuskoor uit Oirsbeek. Na afloop is er voor iedereen koffie en kan een praatje gemaakt
worden met de bisschop. Catechiste Désirée van Breugel geeft een presentatie van het gebruik van
play mobiel bij bijbelverhalen. Zij heeft ook aan het begin van de dienst samen met Mira Weltens een

goed bezochte kinderwoorddienst geleid. Na afloop zet de bisschop zijn programma voort in andere
parochies van het cluster. ´s Avonds is hij weer in Schinnen voor de vespers en is er een diner op de
pastorie voor de pastores van het dekenaat, de diakens en de catechisten. Een diner verzorgd door
leden van het kerkbestuur en dat zeer goed in de smaak valt.
Maandag 9 december
We ontvangen het bericht dat in Huize Ave Maria in Geulle dhr. Tom Smeets is overleden in de leeftijd
van 90 jaar. Kapelaan probeert zo goed en zo kwaad als het kan te werken aan het parochieblad met
summiere gegevens.
Gemeentewerkers brengen de grote kerstster aan boven de ingang van de kerk.
Dinsdag 10 december
In Doenrade bespreekt kapelaan met de kinderen van Tom Smeets zijn uitvaartdienst.
De firma Verkoelen komt nog enkele werkzaamheden uitvoeren aan de dakgoten en de
bliksemafleiders.
Woensdag 11 december
We wensen in Thull dhr. Custers proficiat met zijn 85e verjaardag en zijn echtgenote die enkele dagen
geleden 81 jaar is geworden.
Zij Actief houdt vanavond de Advent- Kerstviering waarin naast het donker van onze wereld ook
gewezen wordt op de lichtpuntjes die er op vele plaatsen schijnen overal waar mensen aandacht zorg
en liefde voor elkaar hebben. Daarna is er nog een gezellig samenzijn en zang van Enjoy uit
Bingelrade. De collecte voor de kerk brengt het mooie bedrag van € 121,10.
Donderdag 12 december
Een groep vrijwilligers bouwt in de kerk de kerstal op, plaatst de kerstboom op het priesterkoor en
brengt kerstverlichting aan.
We feliciteren in de Vonderstraat dhr. en mevr. Knubben – Knarren die vandaag 50 jaar getrouwd zijn
en nog een 85-jarige.
Vrijdag 13 december
Vrijdag de 13e doet zijn faam eer aan omdat er van alles misloopt vandaag. Computers die niet
werken, een copyprinter die het niet meer doet terwijl er veel te drukken valt. Met kunst- en vliegwerk
kunnen toch nog enige zaken geregeld worden. De rest moet wachten.
Zaterdag 14 december
Zeer velen nemen vanmorgen afscheid van Tom Smeets. Met Tom verliezen we een markant persoon,
een man vol humor, een man van geloof. Hij heeft vele verdiensten gehad voor het verenigingsleven
hier in Schinnen, een steunpilaar voor het zangkoor en een zorgzame vader voor zijn gezin. Iemand
met wie we graag te doen hadden. We nemen afscheid in hetzelfde geloof waaraan hij tot het einde toe
heeft vastgehouden en weten hem nu geborgen voor altijd bij God zijn Schepper. Zijn kinderen
gedenken hun vader. Zijn dochter Annemie en broer André zorgen ook voor een muzikale bijdrage.
We feliciteren aan de Dorpsstraat mevr. Erkens – Welters die gisteren 83 jaar is geworden.
In zijn Adventsbrief dankt de bisschop voor alle inzet die hij tijdens zijn bezoeken aan de dekenaten in
Limburg heeft mogen ervaren. Naast alle zorg en bezorgdheid viel de bisschop ook
op de trouwe zorg die velen voor de kerk hebben zag hij nieuwe initiatieven op het gebied van
diaconie, catechese die veelal in parochieel of bovenparochieel verband gegeven wordt.
De vruchten van een vernieuwde kerk zijn nog klein. Maar ze zijn er.
Zondag 15 december
Een druk bezochte gezinsviering met zang van “Bress Music” luidt een dag in van drukke activiteiten
in de kerk vandaag. Er worden voor de dienst een groot aantal voedselpakketten op de trappen van het
altaar neergelegd, die via het Helpcenter van Kom en Zie hun weg zullen vinden naar minder

bedeelden. Na de dienst zijn vrijwilligers is de weer om alles in gereedheid te brengen voor het
kerstconcert. Een concert dat een goede opkomst kent en waarvan velen genieten verzorgd door Per
Cantare en Jeugdfanfare ´Musjiek´. In de pauze is er koffie, thee chocomel en fris en chocolade. Dank
aan alle vrijwilligers voor dit zeer geslaagd concert.
Maandag 16 december
In de Noeber Beemden houdt het L.K.V. voor de laatste keer een Advents- Kerstviering. Na deze
bezinnende viering er is voor de leden een heel gezellig samenzijn. De collecte is bestemd voor
voedselpakketten en brengt € 196,-- op.
Kapelaan kan niet te lang hier blijven en bespreekt met Lei Delahaije aan de Stationsstraat de uitvaart
voor zijn moeder die eergisteren op 89-jarige leeftijd is overleden.
Voor de rest is er veel werk aan het parochieblad.

Agenda
Zondag 22 december
Aan de Veeweg viert mevr. Henssen haar 87e verjaardag. Proficiat.
Woensdag 25 december
Mevr. Van Sint Feijth viert in het zorgcentrum Oud-Geleen haar 83e verjaardag. Gefeliciteerd.
Zaterdag 28 december
In Huize Ave Maria in Geulle bereikt mevr. Collaris – Schoonbroodt de mijlpaal van 90 jaar. Proficiat.
In Hegge sluit dhr. Crousen zich aan in de rij van tachtigjarigen. Onze gelukwensen.
Woensdag 1 januari
12.00 uur Nieuwjaarsreceptie op de pastorie
Donderdag 2 januari
Aan de Veeweg viert mevr. Niesing haar 87e verjaardag. Proficiat.
Vrijdag 3 januari
Aan de Stationsstraat wordt mevr. Nijsten – Jacobs 81 jaar. Gefeliciteerd.
Dinsdag 7 januari
Mevr. Bonekamp – Vroomen (Stationsstraat) wordt vandaag 87 jaar. Proficiat.
20.00 uur Vergadering van afgevaardigden van verenigingen voor de liturgische kalender.
Parochieblad
Ons volgende parochieblad, dat op woensdag 9 januari verschijnt, is voor drie weken bestemd van
zaterdag 11 januari - zondag 2 februari 2020.
H. Missen en mededelingen die u in dit parochieblad vermeld wilt hebben, dienen uiterlijk maandag 7
januari 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 22 december 10.00 uur Gregoriaanse Schola
Dinsdag 24 december 20.00 uur Per Cantare
Woensdag 25 december 9.30 uur Fanfare St. Caecilia
11.00 uur Woorddienst met Kerstspel en Bress Music
Dinsdag 26 december 10.00 uur Parochiekoor
Dinsdag 31 december 19.00 uur Per Cantare
Zondag 5 januari
10.00 uur Lambertuskoor Oirsbeek

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?
De kerk is open tijdens de kerstdagen
Op dinsdag 25 december zal de kerk openblijven vanaf 9.00 uur – 17.00 uur. Om 9.30 uur luistert
fanfare St. Caecilia de dienst op en om 11.00 uur luistert het kinderkoor ‘Bress Music’de gezinsviering
op. Daarna is de kerk open om de kerststal te bezoeken. ’s Middags zal het orgel bespeeld worden door
Rob Jaspers.
Op woensdag 26 december zal de kerk open zijn van 9.00 uur – 17.00 uur. Het Parochiekoor verzorgt
de zang tijdens de dienst om 10.00 uur. Daarna blijft de kerk open om de kerststal te bezoeken of
tijdens een wandeling even binnen te lopen.

Het kerkbestuur
wensen u allen een zalig Kerstfeest
en een voorspoedig Nieuwjaar
Nieuwjaarsreceptie
Op woensdag 1 januari is er op de pastorie gelegenheid om elkaar Nieuwjaar te komen wensen.
Iedereen is van harte welkom, bijzonder ook allen die als vrijwilliger in onze parochie werkzaam zijn.
De receptie begint om 12.00 uur en duurt tot ± 13.30 uur.
Het aanvangstijdstip is later dan andere jaren omdat de pastores nog om 11.00 uur een dienst elders
moeten doen.
De Zonnebloem afdeling Schinnen Puth Sweikhuizen
wenst u allen een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar.
We danken u voor de steun in welke vorm dan ook in het afgelopen jaar.
Bestuur en Vrijwilligers.
Kerstliedjes, Glühwein en warme chocomel
Ook met Kerstmis brengt fanfare sint Caecilia u in de juiste stemming. Waar en wanneer kunt u naar
ons luisteren?
Dinsdag 24 december geeft jeugdfanfare MuSjiek een kerstconcert in de hal van de Beemden.
Gewoon binnenlopen en genieten. Om 15 uur beginnen we.
Dinsdagavond speelt een ensemble van de fanfare na afloop van de mis van 20 uur kerstliederen op het
Deken Keulenplein. Als het weer het toelaat, serveren wij daar voor u een bekertje Glühwein of
warme chocomel. Een kerstcadeau van gasterij Kasteel Terborgh. De ideale gelegenheid om elkaar en
ons ’n zalig krismes te wensen.
Woensdag 25 december luistert fanfare sint Caecilia om 9.30 uur de mis op.
Nieuwjaarsconcert, champagne en waffele

Zondag 5 januari kunt u weer komen genieten van het traditionele nieuwjaarsconcert. Vanaf 14 uur in
de Noeber Beemden. Het belooft dit keer een heel speciale aflevering te worden. U kunt niet alleen
luisteren naar de drumband en naar de fanfare, u kunt ook nog genieten van een heel bijzondere
gastvereniging: het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest (NJFO).
Het NJFO is één van de grote jeugdorkesten in Nederland. Het fanfareorkest wordt door velen
beschouwd als het beste in zijn soort. Het orkest bestaat uit de meest getalenteerde en enthousiaste
jonge muzikanten van Nederland. Dat geeft een concert van het NJFO net dat beetje méér: de energie,
het plezier en inspiratie spatten van het podium. Het orkest staat sinds 1989 o.l.v. chef-dirigent Danny
Oosterman. Het orkest draagt vanaf de oprichting bij aan de ontwikkeling van de unieke Nederlandse
fanfarecultuur, talentontwikkeling en programmering. Het NJFO wil het fanfareorkest, Nederlands
cultureel erfgoed bij uitstek, ook internationaal onder de aandacht brengen. Tussen 1989 en 2019
bezocht het NJFO de Verenigde Staten, Canada, Italië, Duitsland, Oostenrijk, Slovenië, Litouwen,
België, Estland, Hongarije, Tsjechië en Oostenrijk. En nu komen ze dus eindelijk ook naar Schinnen.
Dat zal wel wat kosten? Fout gedacht! U kon altijd al gratis naar ons nieuwjaarsconcert komen
luisteren en dat is in 2020 niet anders. Sterker nog, u krijgt van ons ook nog een glas champagne en
een lekkere waffel. Wees er op tijd bij, we verwachten veel publiek en VOL is VOL. Tot 5 januari!

EEN WARME KERK
Toen ik kort na mijn verhuizing voor het eerst in Schinnen in de sacristie kwam, brak me het zweet uit.
De thermostaat stond voor mijn gevoel op 29 graden. Al gauw bleek dat men bezig was met de
instellingen van de thermostaat. Gelukkig. Tegelijk dacht ik hierbij aan de woorden van een van mijn
voorgangers in een eerdere parochie die tegen mij zei toen ik hem opvolgde: “Jong, doe mos good
sjtoake, de luuj höbbe et gaer lekker werrem”.
Vlak na zijn aantreden bracht bisschop Harrie Smeets een bezoek aan onze Dionysiuskerk en daarvan
was hem, zo vertelde hij mij, als eerste indruk bijgebleven “een warme kerk daar in Schinnen”.
Zo heb ik ook de eerste maanden mogen ervaren. Samen met de collega’s kapelaan Gorissen en
pastoor Adema vormen we een pastoraalteam voor negen parochies. Wat zijn ze verschillend!
Ontzettend verschillend! Niet alleen de gebouwen maar ook de hele gang van zaken rondom.
Clusteren wil niet zeggen dat we er een eenheidsworst van gaan maken. Pastorale zorg gaat altijd uit
van nabijheid. En in die nabijheid wordt menselijke warmte merkbaar. Schaalvergroting is in die zin
funest voor een parochie als men er louter bedrijfsmatig op los gaat hakken. Gaan we niet doen.
De donkere decemberdagen en het feest van Kerstmis zijn voor velen momenten waarop men de
warmte zoekt bij elkaar. En niet voor niets. Juist het kerstkind is ons de boodschap komen brengen van
Gods mensenliefde die op aarde is verschenen.
15 december was een voorbeeld van de warme kerk van Schinnen. Een gezinsmis met een enthousiast
kinderkoor Bress-music, voedselpakketten voor de medemens, een kerstconcert van Per Cantare en de
jeugdfanfare Musjiek en warme chocomel die werd verzorgd door het kerkbestuur. Mooie muziek, een
versierde sfeervolle kerk en vele ontmoetingen.
Mijn oproep als deken voor het dekenaat Schinnen en als teamleider voor ons parochiecluster is deze
dagen geboren. Welke kant moeten we op? Welke keuze’s moeten we maken? Laten we dichtbij onze
oorsprong blijven. Dat was de lieve Heer zelf. Hij is naar ons toegekomen als een kwetsbaar kind in
een kribbe. Wat doe je als je zo’n kindje ziet? Zorgen voor een lekker warm dekentje. Een deken zorgt
voor warmte. Laat ik het ook maar als mijn eigen opdracht zien: zorgen dat we op de eerste plaats een
warme kerk blijven!
Deken Jack Honings.

JIS nieuws
Proficiat!

Op woensdag 27 november zijn twee vrijwilligers van JIS gedecoreerd met het jongerenlintje van de
Gemeente Beekdaelen.
Zij hebben dit lintje verdiend door hun enthousiaste en grote inzet bij alle JIS activiteiten.
De gelukkigen zijn Sem Janssen uit Schinnen en Tim Meijs uit Puth.
Beide vrijwilligers, van harte proficiat en dat jullie nog lang doorgaan met jullie vrijwilligerswerk.
Chapeau!
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. Op
onze menukaart staan lekkere koffie en een kleine lunch. Verder zijn er boeken, handwerkspullen,
puzzels en spellen aanwezig. Er is geen Hoeskamer op 25 december en 1 januari. Op 8 januari is er
film.
Eettafel in de Hoeskamer
Samen met ''Zondagsvlees" presenteert de Hoeskamer het 3-gangen-diner. De aanvangstijd is 12.15
uur. U kunt zich telefonisch aanmelden hiervoor bij Hub Bogaert: 06-15557877 of per e-mail:
maaltijd@schinnenbruist.nl, uiterlijk 1 week van tevoren. De kosten voor dit etentje zijn €6,50. Het
volgende diner is op 15 januari.
De Schinnen Bruist! wandelclub
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.
Mûk en KEET!
Vrijdagavond van 18:30-20:00 uur. Mûk 6-12 jaar KEET! 9-12 jaar. Entree € 2,00.
20-12: Kerst-inn met hapjes, warme chocomel en vuurkorf.
27-12: Vogelvoer en -huisjes maken.
03-01: Kindernieuwjaarsborrel.
10-01: Slijm maken.
Inloopspreekuur-computercursussen
Voor alle problemen met PC, tablets, smartphone en randapparatuur kunt U tussen 13.00 – 15.00 uur
op de vrijdagmiddag terecht bij het JIS in Schinnen. Er is geen spreekuur op 27 december en 3 januari.
Op 10 januari kunt u weer terecht.
JIS Muzieklessen
JIS en de stichting Cultuur in Uitvoering organiseren muzieklessen voor kinderen van de basisschool.
De lessen omvatten gitaar, piano, saxofoon en dwarsfluit. Voorkennis is niet vereist. Ze vinden plaats
op de dinsdag. Mail naar muziekles@hetjis.nl.
JIS wenst u fijne feestdagen en een gelukkig 2020.
JIS Burgemeester Pijlsstraat 1E Schinnen
www.hetjis.nl
info@hetjis.nl

