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Kerkdiensten van zaterdag 12 oktober – zondag 3 november 2019/13
Wereldmissiedag 20 oktober
Gedoopt en Gezonden
Met de campagneslogan ‘Wat is jouw missie?’ sluit Missio aan bij het thema van de Buitengewone
Missiemaand. Iedere gedoopte heeft een missie. Iedereen heeft de opdracht de Blijde Boodschap te verkondigen.
Missiezondag is het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van
mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Die verantwoordelijkheid wordt concreet in de wereldwijde
collecte, die Missiezondag tot de grootste solidariteitsactie van de katholieken maakt.
MISSIO Nederland maakt deel uit van de internationale Pauselijke Missiewerken. MISSIO steunt wereldwijd
kinderen in nood, het pastorale werk van parochies en bisdommen en de opleiding van priesters, diakens,
pastorale werkers en catechisten.
Oktober is de Wereldmissiemaand. Op Missiezondag 20 oktober wordt over de hele wereld in de katholieke
Kerk gecollecteerd voor het pastorale werk van parochies in de derde wereld.
Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 20 oktober of stort uw bijdrage op
NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl
Zondag 13 oktober Acht-en-twintigste Zondag door het jaar
10.00 uur Best. Jaardienst voor Leny Houben – Schils tevens voor ouders Houben – Welzen, Zef Otten en
overleden familieleden
Best. Jaardienst voor Jo Extra
Best. Hoogmis voor Teun Langen voor verjaardag
Best. Jaardienst voor Theo Ruijters tevens voor Maria Ruijters – Hazen en voor Jan Ruijters
Best. Hoogmis voor overleden familieleden Klein Tuente - Doppen
12.15 uur Doop van Morriz Zenden
Dinsdag 15 oktober H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares
9.30 uur H. Mis
Woensdag 16 oktober
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
Zondag 20 oktober Negen-en-twintigste zondag door het jaar
Missiezondag
Collecte voor Missio
10.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door het Parochiekoor
Best. Hoogmis voor Dien van den Elsen

Best. Hoogmis voor Fons Driessen en Annie Driessen - Stevens
Best. Hoogmis voor Miet Dieteren - Lenssen
Gest. Hoogmis voor Ciska van de Winkel
Dinsdag 22 oktober
9.30 uur H. Mis
Zondag 27 oktober Dertigste Zondag door het jaar
10.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door het Vredeskoor uit Nuth
Best. Jaardienst voor echtelieden Wiel en Jes Spronk – Houben
Best. Eerste Jaardienst voor Bertine Smeets – Stevens
Best. Hoogmis voor Frans Heil
Gest. Jaardienst voor Truus Kann - Kees
Dinsdag 29 oktober
9.30 uur H. Mis
Vrijdag 1 november Allerheiligen Eerste Vrijdag van de maandag
9.30 uur Gest. H. Mis ter ere van het H. Hart
Zaterdag 2 november
11.00 uur Doop van Jules Peters
Zondag 3 november Allerheiligen - Allerzielen
10.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door het Parochiekoor
Best. Zeswekendienst voor May Passage
Best. Hoogmis voor Pierre Delarue en Liza Delarue – Offermans
Best. Hoogmis voor Tiny Tillmanns – Florax en familie Florax – Notermans
Best. Hoogmis voor Jo Nijssen en zoon Hub
Best. Hoogmis voor de overledenen van de familie Dieteren – Janssen en ouders Poulussen – Rutten
Best. Hoogmis voor Sjo Damoiseaux en overledenen van de familie
Best. Hoogmis voor overleden ouders Lenssen – Umek, Roos, Miet, Wim en Gène en overledenen
van de familie Dieteren - Ruijters
Gest. Jaardienst voor Giel Meens tevens voor Jeanne Clement
Gest. Hoogmis voor Tiny en Lieske Nijsten
Gest. Hoogmis voor René Karel Maria Pijls
Gest. Hoogmis voor de overledenen van de familie Meijer – Dolmans
15.00 uur Allerzielendienst met gedachtenis van alle overledenen van het afgelopen jaar
Zegening van de graven
Best. Zeswekendienst voor Mia Vroomen – Daniëls teens voor Harry Vroomen en voor Jan Janssen en
Agnes Janssen – Hendrickx
Best. Hoogmis voor Nic. en Bertha Dieteren – Boers tevens voor zonen Harry en Jos
Best. Hoogmis voor overledenen van de familie Klein Tuente – Doppen
Best. Jaardienst voor Zef Otten, voor kleinkinderen Timmie en Fanny en alle andere overleden
familieleden
Best. Hoogmis voor ouders Houben – Welzen, Leny Houben – Schils, Zef Otten en overleden
familieleden
Best. Hoogmis voor Marcel Vaessen
Best. Hoogmis voor de overledenen van de familie Den Boer
Gest. Jaardienst voor echtelieden Meijers – Haerden
Gest. Hoogmis voor overleden en levende leden van de familie van den Elsen – Langens
Gest. Jaardienst voor echtelieden Wiel en Tiny Nijsten – Smeets en zoon Jo

LIJST VAN MISDIENAARS
Zondag 13 oktober
10.00 uur Jo Wehrens – Jubien Vanderheijden
Zondag 20 oktober
10.00 uur Thea Linssen – Jo Wehrens
Zondag 27 oktober
10.00 uur Suze Houben – Jubien Vanderheijden
Zondag 3 november
10.00 uur Jubien Vanderheijden – Suze Houben
14.00 uur Mathieu Wijts – Thea Linssen

DAGBOEK VAN DE PAROCHIE
Dinsdag 17 september
’s Morgens is er veel werk op het parochiekantoor en wordt een begin gemaakt met het
vermenigvuldigen van het parochieblad.
Deken Jack Honings en Desirée van Breugel arriveren in de loop van de middag op de pastorie om er
hun intrek te nemen. We hopen dat ze vlug gewend zijn in hun nieuwe woning.
Kapelaan overlegt in Hoensbroek met de familie over een uitvaart in Doenrade.
Woensdag 18 september
’s Morgens komen de verhuiswagens om de inventaris van de nieuwe bewoners van de pastorie te
installeren. Een heel karwei dat uren in beslag neemt.
Kapelaan verzorgt in De Beemden een dienst die in het teken staat van de Vredesweek.
Donderdag 19 september
We wensen in De Beemden mevr. Knops – Boesten van harte proficiat nu zij eergisteren 97 jaar is
geworden en aan de Europastraat mevr. van der Weide – Haenen met haar 86e verjaardag.
De voorbereidingen op de komende uitvaarten vragen nog al wat tijd.
Mevr. Jongen – Storcken bezoekt in deze dagen de zieken die in de verschillende zorgcentra
verblijven. In Puth vergadert het kerkbestuur met kapelaan.
Vrijdag 20 september
We nemen afscheid van Mia Vroomen – Daniëls. Dochter Madelein vertelt haar levensgeschiedenis,
die begon in Schinnen. Ze trouwde met Harry Vroomen en Mia is altijd thuis geweest voor de
kinderen. Ze had vele hobby’s, bakte en kookte graag, las boeken. Ze wist elke mooie wandelroute
rondom het dorp. Daarnaast stond ze steeds voor anderen klaar. Jarenlang was ze penningmeester van
de vrouwenbond in Schinnen, ging met de collectebus langs de deur, zong in het zangkoor, was actief
binnen de kerk als lector en hulp en deed vrijwilligerswerk.
Na het overlijden van Harry in 1989 nam ze de draad van het leven weer vol goede moed op. In 1994
kreeg ze een relatie met Jan Jansen, eveneens weduwnaar. Ze hebben tot Jan’s dood in 2010 een goed
en fijn leven samen gehad. Weer een man verliezen aan kanker deed haar veel pijn.
Toen langzaam duidelijk werd dat de dementie gaten liet vallen in haar geheugen deed dit haar veel
verdriet. Toen zelfstandig wonen niet meer lukte is Mia in 2017 gaan wonen in verpleeghuis
Schuttershof, te Brunssum. Daar is zij op 85-jarige leeftijd overleden. Zij ruste in vrede.
’s Middags gaat kapelaan in de kerk in Schimmert voor in de huwelijksviering van het bruidspaar
Stefan Neis en Renée van den Heuvel.
Zaterdag 21september
We wensen aan de Barbarastraat mevr. Franck – Brouwers proficiat met haar 81e verjaardag van
gisteren en aan de Kennedylaan mevr. Boesten – Kools die gisteren toegetreden is in de rij van
tachtigjarigen. Verder feliciteren we mevr. Delarue – Vrencken aan het Scalaplein met haar 86e
verjaardag.

Vanaf dit weekend verzorgen de drie pastores van het cluster Schinnen – Onderbanken de diensten in
de negen parochies.
Velen zijn ontzettend slim in het bedenken van methoden waardoor ze nog meer kunnen verdienen,
maar veel minder vindingrijk waar het erom gaat hoe andere mensen ook behoorlijk kunnen leven. De
vrede die deze zondag om onze aandacht vraagt en ons gebed vraagt, kan alleen komen als wij de
armen zien staan. Waar geld, de mammon, alleen maar eigenbelang dient, is hij een afgod, en houdt
ons van God af, drijft hij mensen uiteen, die zich daarna tegen elkaar keren.
Zondag 22 september
In de dienst van 10.00 uur zorgt Nadine Maes met haar zang voor de opluistering.
Vanmiddag ontvangt Aukje Pak van Thull het sacrament van het doopsel waarmee we haar ouders
Bert Pak en Vera Habets van harte feliciteren evenals de twee peettantes Ellen Houben en Manja Pak.
Ellen zingt enkele toepasselijke liederen.
Maandag 23 september
We wensen enkele tachtigjarigen proficiat. Allereerst mevr. Nijssen – Gilissen uit Nagelbeek die
vandaag 91 jaar wordt, verder een 86-jarige, in Wolfhagen mevr. DelaHaije – Herben die gisteren 83
jaar is geworden en nog een 83-jarige. Het bestuur van de Jeugdcarnaval maakt een planning voor het
komende seizoen.
Dinsdag 24 september
Op het parochiekantoor wordt deze week druk gewerkt aan het maken van de boekjes voor de
installatieplechtigheid a.s. zondag. Kapelaan verzorgt een uitvaartdienst in Doenrade. In Geleen in
Aramis wensen we mevr. Boesten – Hamers al proficiat met haar 89e verjaardag van morgen.
Woensdag 25 september
We bezoeken een parochiaan in het ziekenhuis in Geleen en wensen aan de Barabarastraat mevr.
Bindels – Houben van harte proficiat die onlangs 84 jaar is geworden. Vanmiddag treedt de ploeg
vrijwilligsters aan om de kerk een schoonmaakbeurt te geven. Dank u ook namens alle kerkgangers.
Donderdag 26 september
In Hegge wensen we dhr. Meuwissen van harte proficiat met zijn 85e verjaardag en nog iemand met
zijn 83e verjaardag.
Vrijdag 27 september
Vanmorgen wordt door vrijwilligers op het parochiekantoor de laatste hand gelegd aan de boekjes voor
de installatieplechtigheid van pastoor-deken Jack Honings.
Zaterdag 28 september
Leden van het kerkbestuur zijn vanmorgen druk bezig met alles in orde te maken voor de viering van
morgen. Fanfare St. Caecilia oefent vanmiddag ook in de kerk nog voor hun jubileumviering volgend
weekend.
Zondag 29 september
Na 12.00 uur worden de gasten, kerkbestuursleden en geestelijken verwelkomd op de pastorie.
De inhuldigingsstoet voor pastoor-deken Jack Honings dreigt aanvankelijk het water te vallen, maar de
regen houdt op tijd op zodat hij met de schutterijen van Puth en Doenrade naar de pastorie gebracht
kan worden, waar in aanwezigheid van allen de eed van trouw wordt afgelegd.
Daarna vindt bij de kerkdeur de overhandiging van de sleutel van de kerk plaats en ontvangt hij het
herdersschopje. Daarna gaan allen de kerk in onder de klanken van de fanfare van Puth. Nadat de
geestelijken en diakens de liturgische kleding hebben aangetrokken komen zij van achteruit de kerk
naar voren onder zang van Per Cantare. Leden van het kerkbestuur van Schinnen heten de nieuwe
pastoor-deken welkom en lezen de benoemingsbrief voor. Jack Honings wordt tot pastoor benoemd

van de parochies Doenrade, Oirsbeek, Puth en Schinnen en tot assistent van de parochies Amstenrade,
Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek en Schinveld. Vicaris René Maessen gaat voor in de dienst, nadat
Jack Honings de ambtseed heeft afgelegd. Parochianen van jong tot oud reiken tijdens de voorbeden
liturgische attributen aan die bij de 7 sacramenten worden gebruikt. Op het eind wordt Jack Honings
nog gelukgewenst door burgemeester Erik Geurts en spreekt hij een dankwoord.
Al met al een mooie, ook lange viering met fraaie opluistering van de fanfare van Puth en Per Cantare.
Velen komen de nieuwe pastoor in de Oirsprong in Oirsbeek gelukwensen.
Maandag 30 september
We feliciteren in Hegge mevr. Crousen – Custers die vandaag toetreedt in de rij van tachtigjarigen en
in Nagelbeek mevr. Otermans – Linders die 88 jaar wordt.
Kapelaan werkt aan de uitvaart voor Piet Schoffelen die afgelopen donderdag op 78-jarige leeftijd is
overleden. Hij was afkomstig uit Schinnen, maar woonde al heel lang in de provincie Groningen.
Dinsdag 1 oktober
In de Residence wensen we dhr. Jetten proficiat met zijn 81e verjaardag.
Woensdag 2 oktober
Een aantal vrijwilligers begint vanmorgen op het kerkhof met het snoeien van de leilinden. Deze
maand wordt het karwei afgemaakt.
In Schinveld komen de kerkbesturen van de 9 parochies van het cluster Schinnen en Onderbanken
bijeen om te praten over de samenwerking. Het begin is gemaakt en vol vertrouwen willen allen
verder gaan.
Donderdag 3 oktober
De vaste adressen ontvangen vanmorgen de communie thuis. We wensen een parochiaan van harte
proficiat bij het bereiken van de leeftijd van tachtig jaar.
Vrijdag 4 oktober
Vanmiddag nemen we afscheid van Piet Schoffelen afkomstig uit Schinnen en al lang uit Schinnen
vertrokken. Hij woonde nu in Peize in Groningen. Hij is 78 jaar geworden en wordt begraven op het
kerkhof hier.
Het pastoraal team komt op de pastorie bij elkaar vooral om het rooster van de diensten voor de
komende maanden te bespreken en onderling afspraken te maken.
De fanfare begint de viering van hun 145-jarig bestaansfeest met een geslaagd concert in de Noeber
Beemden.

Zaterdag 5 oktober
We feliciteren een tachtigjarige en een 88-jarige en in de Dr. Poelssstraat mevr. Keulers –
Meels die gisteren 89 jaar is geworden.
’s Avonds zorgt Per Cantare voor een feestelijke viering van onze patroonheilige: Sint
Dionysius. Na afloop komen veel vrijwilligers die direct betrokken zijn bij de vieringen in de
kerk en van het parochiekantoor op de kapelanie bijeen voor een drankje en een hapje.
Een en ander georganiseerd door het kerkbestuur als dank voor de inzet van allen het
afgelopen jaar. Het wordt een zeer gezellige bijeenkomst, waar velen ook kennis maken met
de nieuwe deken en zijn huisgenote.
Zondag 6 oktober
De jubilerende fanfare zorgt voor de opluistering van de dienst vanmorgen. Deken Jack
Honings zegent de nieuwe vlag van de vereniging. ’s Middags begint de receptie met de
huldiging van de vele jubilarissen van 25 jaar tot en met 70 jaar lid.

Agenda
Donderdag 17 oktober
Aan het Scalaplein viert mevr. Notermans – Jacobs haar 84e verjaardag. Proficiat
Zondag 20 oktober
Aan de Nutherweg viert dhr. Lahaye zijn 82e verjaardag. Gefeliciteerd.
Woensdag 23 oktober
Dhr. Zautsen (De Beemden) viert zijn 81e verjaardag. Proficiat.
Onderhoud kerkhof
Zondag 27 oktober
Aan de Nutherweg viert mevr. Lemans – Hautvast haar 81e verjaardag. Gefeliciteerd.
Maandag 28 oktober
19.30 uur Vergadering van het kerkbestuur
Dinsdag 29 oktober
Mevr. Heil – Jansen (Dorpsstraat) wordt 81 jaar. Gefeliciteerd.
19.30 uur Bijeenkomst vormelingen en ouders in de basisschool
Woensdag 30 oktober
Mevr.Teheux – Delarue (Sachariasstraat) telt vanaf nu 86 jaar. Onze gelukwensen.
Kerk poetsen
Parochieblad
Ons volgende parochieblad, dat op woensdag 30 oktober verschijnt, is voor drie weken bestemd van
zaterdag 2 - zondag 24 november 2019.
H. Missen en mededelingen die u in dit parochieblad vermeld wilt hebben, dienen uiterlijk maandag
28 oktober 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 20 oktober
10.00 uur Parochiekoor
Zondag 27 oktober
10.00 uur Vredeskoor uit Nuth
Zondag 3 november
10.00 uur Parochiekoor
OPNAME IN HET ZIEKENHUIS
Indien u of een van uw familieleden opgenomen wordt in het ziekenhuis en een bezoek van ons in het
ziekenhuis op prijs stelt, meld die opname dan bij kapelaan (046) 4431796..
Wenst u na ziekenhuis-opname bezoek van de Zonnebloem gelieve dan contact op te nemen met Mevr.
Tiny Kil, Mgr. Savelbergstraat 3 tel. 046 4438068. Wij krijgen geen meldingen meer door van de
ziekenhuizen. Dat moet voortaan via de zieke of familieleden gebeuren.
Het rekeningnummer waarop u uw kerkbijdrage kunt storten is
Rabobank IBAN: NL62 RABO 0146 5959 12
of ING IBAN: NL27 INGB 0001 0468 43
of Regiobank IBAN: NL45 RBRB 0920 4529 81
ten name van Kerkbestuur St. Dionysius Schinnen.
Doet u ook al mee met uw bijdrage aan de parochie?
DANK U WEL
29 september j.l. is een dag geworden om niet gauw te vergeten. Graag wil ik allen van harte danken
die hieraan hun bijdrage hebben geleverd. In de viering kwam tot uitdrukking dat het een installatie
betrof van een nieuwe deken, een pastoor van 4 parochies en een priester die gaat functioneren binnen
een pastorale team. De vier afzonderlijke parochies werden vertegenwoordigd doordat koor, fanfare of
een schutterij elk uit een andere parochie kwamen. Ook de parochianen uit Maastricht, in het bijzonder

de misdienaarsgroep, die speciaal waren gekomen om hun “oude pastoor” te begeleiden naar zijn
nieuwe plek , wil ik hartelijk danken! Per Cantare, de fanfare van Puth, de schutterijen van Schinnen,
Oirsbeek en Doenrade, en alle afgevaardigden van de provincie Limburg, de gemeente Beekdaelen,
het dekenaat Schinnen, de afzonderlijke parochies uit het dekenaat, collega priesters, diakens en
catechisten, de kerkbesturen en het dekenaatsbestuur, evenals familie en vrienden. Velen mocht ik
even persoonlijk ontmoeten tijdens de drukke receptie in Oirsbeek.
Het heeft bij mij een indruk achtergelaten van hartelijke ontvangst, van menselijke warmte en
vriendschappelijke omgang met elkaar! Aangespoord door de woorden van de vicaris-generaal ga ik
mij inzetten om “zoet als honing” te zijn.
Graag wil ik werken in een kerk die uitnodigend is voor mensen, we verkondigen een blijde
boodschap, Gods goedheid en mensenliefde mag ik als priester proberen, met al mijn menselijke
beperkingen, present te stellen. Het voorbeeld voor mij is daarbij Jezus de goede Herder.
Ook namens Désirée van Breugel mag ik u allen hartelijk danken! Ook zij begint aan een nieuwe fase
in haar leven. Zij heeft 29 september eveneens ervaren als een zeer hartelijk welkom!
Nogmaals dank aan u allen!!!
Pastoor-deken Jack Honings.
GERARDUSKALENDER 2020
De Gerarduskalender is er weer!! Een leuk cadeautje voor de feestdagen!
Voor maar € 7,40 heeft u elke dag een spreuk, een mop, gedicht of bezinnende tekst, een puzzel of
leuke informatie om de dag goed mee te beginnen.
Te koop op het parochiekantoor, elke dinsdag- en vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur.
Of bij Mariet Soogelée 046.4433120.

JIS nieuws
Schinnen Bruist!
De Hoeskamer (in samenwerking met de K.B.O. Schinnen)
De Hoeskamer is een ontmoetingsplek voor burgers, elke woensdag van 10.00 uur tot 14.00 uur. U
kunt binnenlopen en een praatje maken met onze gastvrouwen en -heer en de andere bezoekers. Op
onze menukaart staan lekkere koffie en een kleine lunch. Verder zijn er boeken, handwerkspullen,
puzzels en spellen aanwezig.
De Hoeskamer gaat creatief op 23 oktober met het maken van een mooi herfststuk, kosten €7,50
(inclusief 1 kop koffie/thee). Start 10:00 uur. Aanmelden bij Thea Boessen 06-10192107 of Netty
Hoogland 06-33834803.
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. De
volgende maaltijd is op 16 oktober.
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.
11-10: Jongens tegen de meiden!
18-10: Herfstknutsels
25-10: Mûk: Halloweenkuntsels

25-10: KEET!: Lasergamen; aanmelden uiterlijk 23-10 via keet@hetjis.nl. € 6,00. De activiteit duurt
tot 21:30 uur.
01-11: Kroeate oetholle voor Sint Maarten
Inloopspreekuur-computercursussen
Voor alle problemen met PC, tablets, smartphone en randapparatuur kunt U tussen 13.00 – 15.00 uur
op de vrijdagmiddag weer terecht bij het JIS in Schinnen. De volgende cursussen starten binnenkort.
Oktober:
Overstapcursus naar windows 10 voor hen die ervaring hebben met W7 en/of W8.
Start 14 oktober 2019: Maandagmiddag 13.00 – 15.15 uur, de cursusduur is 2 weken met eventuele
optionele uitbreiding van 2 weken.
November:
Workshop tabelts en smartphones; 4 weken met optioneel een extra week voor de smartphone functies.
U kunt zich opgeven via een e-mail naar computerles@hetjis.nl .
Open Inloop GGZ
De Open Inloop GGZ wordt gerealiseerd door Daelzicht. GGZ staat voor Geestelijke
Gezondheidszorg. 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 bedoeld. De gespecialiseerde begeleiders van Daelzicht 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.
Sint Maarten 8 november
JIS organiseert wederom het jaarlijkse feest van Sint Maarten.
Alle kinderen en families zijn van harte welkom om mee te lopen met de lampionnenstoet, met je
zelfgemaakte lampion,
pompoen of uitgeholde biet. Tijdens het opstellen op het schoolplein zal een deskundige jury de
lampionnen beoordelen. De prijzen worden uitgereikt op de stookplaats.
18:30 uur: Verzamelen op het schoolplein van de basisschool met wedstrijd voor de mooiste
zelfgemaakte lampion.
19:00 uur: Start optocht met Schutterij Sint Sebastianus, Sint Maarten te paard en de bedelaar.
19:30 uur: Aankomst stookplaats, traktaties, vertelling Sint Maarten verhaal en uitreiking prijzen voor
de mooiste lampion
20:30 uur: Einde programma (deze tijd is onder voorbehoud).
JIS Burgemeester Pijlsstraat 1E Schinnen
www.hetjis.nl
info@hetjis.nl

