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

Kerkdiensten van zaterdag 12 januari – zondag 3 februari 2019/1
In het nieuwe jaar vraagt het kerkbestuur uw aandacht voor de
Actie kerk-balans. Het gaat daarbij om u te herinneren aan uw
kerkbijdrage, die wordt aangewend om de jaarlijks terugkerende
kosten, zoals personeelskosten, energiekosten, gewoon onderhoud,
kosten van de eucharistievieringen e.d. te betalen. Hopelijk zal dit
jaar een nieuwe deken benoemd worden. Maar dat betekent ook
dat de personeelskosten behoorlijk zullen stijgen.
Gelukkig is er een vaste groep parochianen die ons met hun jaarlijkse kerkbijdrage steunt.
Daarvoor onze heel hartelijke dank.
We moeten echter helaas constateren, dat over 2018 veel parochianen hun kerkbijdrage
nog niet hebben overgemaakt. Willen we ook in de toekomst de jaarlijks terugkerende
kosten kunnen blijven betalen, dan is de jaarlijks vaste bijdrage van parochianen
onmisbaar. Wij krijgen geen subsidies voor de lopende uitgaven. Alleen is er subsidie
toegezegd c.q. reeds ontvangen voor de restauratie die momenteel wordt uitgevoerd.
Maar ook aan die restauratie moeten we als parochie een forse bijdrage leveren. Daarom
vragen wij u om ons te (blijven) steunen met een vast bedrag per maand of jaar. U kunt
de kerkbijdrage (rekening houdend met de voor u geldende drempel) aftrekken van de
inkomstenbelasting. Overweeg eens of u uw kerkbijdrage via een Overeenkomst
Periodieke Schenking wilt betalen. Dan is er géén drempel van toepassing en mag u het
hele bedrag van de kerkbijdrage als aftrekpost opvoeren voor de inkomstenbelasting.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij onze penningmeester (046-4433290)
Zaterdag 12 januari
15.00 uur Doop van Bente Goossens
19.00 uur Best. Zeswekendienst voor Sjef Melchers tevens voor echtgenote Geertje Melchers - Rekers
Gest. Jaardienst voor echtelieden Tillmans – Snackers
Zondag 13 januari Doop van de Heer
10.00 uur Hoogmis
Dinsdag 15 januari H. Arnold Janssen, priester
9.30 uur Gest. H. Mis (Beneficie van de H. Agatha 1400)
Woensdag 16 januari
15.00 uur H. Mis 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 Frans Ritzen

Vrijdag 18 januari
9.30 uur H. Mis
Zaterdag 19 januari
19.00 uur Best. Zeswekendienst voo Trees Cals – Willems tevens voor echtgenoot Piet Cals
Best. Jaardienst voor René Merkelbach
Best. Hoogmis voor Tiny Henssen voor verjaardag tevens voor ouders Harie en Henriëtte
Henssen - Konings
Gest. Jaardienst voor Anna Haerden – Mobers tevens voor Zef Haerden
Gest. Jaardienst voor echtelieden Nijsten – Spronk en dochter Ria
Zondag 20 januari Tweede Zondag door het jaar
11.00 uur Best. Zeswekendienst voor Frans Wiertz
Let op Best. Hoogmis tot intentie van schutterij Sint Sebastianus en voor Nic. Spronk, Tilla Zelissen,
de tijd Math Vroomen, Thei Knarren, José Gielen, Richard Leinders en Frans Wiertz
Best. Eerste Jaardienst voor Bertien Houben - Dols
Dinsdag 22 januari
9.30 uur H. Mis
Vrijdag 25 januari Bekering van de heilige apostel Paulus
9.30 uur H. Mis
Zaterdag 26 januari
19.00 uur Best. Zeswekendienst voor Rika van den Camp – Notermans tevens voor echtgenoot Jan van den
Camp
Zondag 27 januari Derde Zondag door het jaar
10.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door saxofonist Christian Martens
Best. Derde Jaardienst voor Maxi Michiels
Gest. Jaardienst voor echtelieden Vogels – Dortu
Gest. Jaardienst voor Guus Ruijters tevens voor Franck Ruijters
Dinsdag 29 januari
9.30 uur Gest. H. Mis (Stichters Reymersbeek 1479)
Vrijdag 1 februari Eerste Vrijdag van de Maand
9.30 uur Gest. H. Mis ter ere van het H. Hart
Zaterdag 2 februari Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis)
19.00 uur Best. Hoogmis voor Nic. en Bertha Dieteren – Bours tevens voor zonen Harry en Jos
Zondag 3 februari Vierde Zondag door het jaar
10.00 uur Gezinsviering met medewerking van het kinderkoor ‘Bress Music
Thema: Het is een bijzonder kind
Viering met de dopelingen van afgelopen jaar en hun ouders
Best. Hoogmis voor Frans Van Sint Feijth
Gest. Hoogmis voor Pierre Buysen
Gest. Jaardienst voor de gezusters Louise ne Leny Meens en de overledenen van de familie van
Meens – Heijnen
Gest. Jaardienst voor pastor Gielen tevens voor overleden ouders Gielen – Spée
Gest. Jaardienst voor overledenen van de familie Meijer - Dolmans
LIJST VAN MISDIENAARS
Zaterdag 12 januari
19.00 uur Pol Vanderheijden – Jubien Vanderheijden
Zondag 13 januari
10.00 uur Bo Houben – Suze Houben
Zaterdag 19 januari
19.00 uur Thea Linssen - Suze Houben
Zondag 20 januari
11.00 uur Jo Wehrens – Bo Houben
Zaterdag 26 januari

19.00 uur Jubien Vanderheijden – Pol Vanderheijden
Zondag 27 januari
10.00 uur Bo Houben – Suze Houben
Zaterdag 2 februari
19.00 uur Pol Vanderheijden – Bo Houben
Zondag 3 februari
10.00 uur Thea Linssen – Jo Wehrens

DAGBOEK VAN DE PAROCHIE
Maandag 17 december
We feliciteren aan de Dorpsstraat mevr. Stevens – Gabriël die gisteren de leeftijd van 90 jaar heeft
bereikt. In het gemeenschapshuis houdt de Vrouwenbond LKV haar jaarlijkse kerstbijeenkomst.
Deze begint met een gebedsdienst, uiteraard een hapje en een drankje en optreden van het koor
Pro Musica o.l.v. Jan Zaad. De collecte onder de leden brengt €159,15 op bestemd voor de
restauratie voor de kerkmuur. Kapelaan werkt aan het kerstnummer van het parochieblad.
Dinsdag 18 december
Tussen de diensten door wordt het parochieblad gedrukt. Enkele personen nemen deel aan de
boeteviering. Daarna volgt de uitvaart voor Rika van den Camp – Notermans. We nemen

vandaag afscheid van haar in het geloof, waarin ze steun en kracht vond. en bevelen haar aan
bij God, die haar het leven heeft gegeven en tot wie zij nu terugkeert.
Ze was een zorgzame, actieve, kordate, gelovige vrouw die in goede gezondheid heeft mogen
leven en tot het laatste jaar van haar leven actief is gebleven. Ze heeft voor haar man Jan

gezorgd, voor haar zoon, en ook voor haar broer Toon toen die ziek was. Ook voor andere
familieleden en bekenden stond zij klaar. Haar zoon Jean gedenkt zijn moeder. Moge zij rusten
in vrede.
Vorige week en ook deze week brengen catechiste Ans Jongen en kapelaan een kleine
kerstattentie bij de parochianen die in diverse zorgcentra verblijven.
In Meers bespreekt kapelaan de doop van Bente Goossens met haar ouders Kennie Diederen en
Bart Goossen.
Woensdag 19 december
Met een maximaal toegestane aantal deelnemers vindt in De Beemden vanmorgen de jaarlijkse
kerstviering plaats. De vaste poetsploeg zorgt ervoor dat de kerk er met de komende vieringen
weer schoon en netjes uitziet. Dames, namens alle kerkgangers van harte bedankt.
Donderdag 20 december
We feliciteren iemand die vandaag aansluit in de rij van tachtigjarigen en verder nog enkele
parochianen.
Vrijdag 21 december
Op het parochiekantoor worden nog enkele boekjes voor vieringen vermenigvuldigd. Voor de
kerstdagen betekent dat ieder jaar veel werk.
Vanmiddag brengt de nieuwe bisschop, Mgr. Harrie Smeets, een bezoek aan Schinnen op
uitnodiging van de gemeente. Het is zijn eerste werkbezoek. Met wethouder van der Broek, de
initiator van het bezoek, en leden van het kerkbestuur en stafmedewerkers van het bisdom volgt
er in het gemeentehuis een overzicht van de kant van de firma Laudy over de restauratie van de
muur, terwijl de gemeente een overzicht geeft van het nieuwe kerkhof en groenvoorzieningen in
het gebied naar de Mariakapel toe. Het gezelschap neemt ook een kijkje bij alle werkzaamheden
en in de mooi versierde kerk. De bisschop was zeer te spreken over de samenwerking die hier
plaatsvond en de inzet van vrijwilligers. Iedereen kan terugkijken op een warm, ongedwongen,
ontspannen bezoek.

Zaterdag 22 december
Kapelaan geeft het H. Oliesel aan een 85-jarige bewoner in het Puther Höfke, die net is
overleden. Aan de Veeweg wensen we mevr. Henssen van harte proficiat met haar 86e
verjaardag.
Met Kerstmis vieren we samen zijn geboorte. De geboorte dus van een kind dat geen gewoon
mensenwerk was, maar Gods werk. Een regelrecht geschenk uit de hemel, licht van zijn licht, het
begin van een nieuwe wereld. Die wereld kan pas komen als wij, onze bijdrage leveren aan vrede
en gerechtigheid. Wij allemaal zijn uiteindelijk kinderen van God. Een besef dat bij velen niet
meer aanwezig is, gezien alle geweld en oorlog. Daarom lijkt het alsof die nieuwe wereld er nooit
zal komen. Maar met God blijven we hopen, en zolang er hoop is, is er leven.
Zondag 23 december
De Gregoriaanse Schola zingt vanmorgen de gezangen van de vierde zondag van de Advent.
De kosters vervangen de adventsversiering in de kerk door een feestelijke kerstversiering.
Maandag 24 december
Net zoals in vele huishoudens worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de
kerstvieringen, o.a. de kinderen oefenen hun kerstspel in de kerk.
Een meer dan volle kerk viert vanavond het kerstfeest met als thema: Wie heeft er plaats? Bij

Jezus was in zijn latere leven plaats voor velen, voor kinderen, voor zieken, voor zondaars,
voor armen, ook voor rijken. Ieder die in Hem gelooft en in zijn voetsporen wil treden, is bij
Hem welkom. In het begin brengen twee leden van scouting het Vredeslicht naar voren, dat
ontstoken is in de geboortekerk in Bethlehem. Het koor Per Cantare zet zijn beste beentje voor
met de dirigent die vanwege een armbreuk, maar met één arm kan dirigeren. Het was een heel
mooie en ook gewaardeerde viering.
Na afloop klinken buiten kerstliederen door leden van de fanfare gespeeld. Zij drinken nog een
kop koffie na afloop. Dank aan alle vrijwilligers die dit alles mogelijk hebben gemaakt.

Dinsdag 25 december
De geboorte van Gods Zoon, de komst van zijn liefde, zijn woord, doet op ons een beroep om in
alle eenvoud te zorgen voor elkaar en licht en vrede te brengen aan allen die we op onze weg
ontmoeten. Fanfare St. Caecilia zorgt in de eerste dienst vanmorgen voor welluidende
kerstklanken.
In de gezinsviering met als thema: ‘Iedereen telt mee’ zingt het kinderkoor Bress Music
toepasselijke liederen en spelen de kinderen het kerstverhaal afgewisseld met liederen door het
koor.
’s Middags komen geregeld mensen de kerk bezoeken en velen maken een praatje met Roy
Jaspers die het orgel bespeelt en uitleg geeft over het instrument.
Woensdag 26 december
16 Parochianen ontvangen vanmorgen de H. Communie thuis. Op het feest van de H. Stefanus,
de eerste martelaar, dat op deze Tweede Kerstdag gevierd wordt luistert het parochiekoor met
kerstliederen de dienst op.
Wie de stem van God met zijn eigen stem overstemt, raakt van God los en verbant zichzelf naar
de donkerte waar geweld en dood woont. De roep om wraak en vergelding ligt in ieder van ons
op de loer. Zodra we deze roep horen in onszelf, is het goed om ons af te vragen: waar is de liefde
die in mij woont? Waar is God in mij? Is het misschien mijn taak om de spiraal van haat en
geweld te doorbreken, en waar kan ik beter beginnen dan bij mezelf?
We kunnen aan de vrede bijdragen door te luisteren naar de taal van liefde, die God ons
influistert.
Donderdag 27 december
We feliciteren in zorgcentrum Oud Geleen mevr. Van Sint Feijth – Otten die op eerste Kerstdag
82 jaar is geworden en in zorgcentrum Ave Maria in Geulle mevr. Collaris – Schoonbroodt die
morgen 89 jaar wordt. Verder werkt kapelaan aan teksten voor a.s. weekend en voor Nieuwjaar.

Zaterdag 29 december
Dit weekend wordt het feest van de H. Familie gevierd. Iedere familie is heilig, als mensen daarin
tot hun recht kunnen komen, kunnen werken aan hun idealen en zich geaccepteerd voelen. Later
zou Jezus zeggen: ‘Mijn familie, dat is iedereen die de wil doet van de Vader.’ In die zin vormen
wij één familie. Mensen die elkaar opzoeken, elkaar willen vertrouwen en elkaar moed inspreken.
Zondag 30 december
Te midden van de directe familieleden ontvangt dhr. Sijstermans thuis de sacramenten van de
ernstig zieken.
Maandag 31 december
Kapelaan heeft nog wat administratief werk te doen vooral voor de ledenadministratie van de
parochie.
Met Per Cantare nemen we afscheid van het oude jaar en bidden we om zegen in het nieuwe jaar.
Omdat de vaste dirigent Marcel van Montfort pas geopereerd is, zijn we blij dat Ward Vlasveld
na een korte repetitie vóór de dienst hem uitstekend vervangt.
Dinsdag 1 januari
Op de pastorie komen velen elkaar een gezegend en gelukkig Nieuwjaar wensen.
Woensdag 2 januari
Enkele vrijwilligers verwijderen enkele dode bomen uit de pastorietuin. Kapelaan wenst aan de
Veeweg mevr. Niesing van harte proficiat met haar 86e verjaardag en in Huize Ave Maria in
Geulle dhr. Smeets nu hij de mijlpaal van 90 jaar heeft bereikt.
Het kerkbestuur buigt zich over lopende zaken en kan met voldoening vaststellen dat de vieringen
met de feestdagen en de nieuwjaarsreceptie goed verlopen zijn.

Vrijdag 4 januari

In verband met de komende Vastenactie is nog enig werk te doen. Kapelaan bezoekt dhr.
Sijstermans in het hospice in Geleen. Aan de Stationsstraat wensen we mevr. Nijsten – Jacobs
proficiat nu ze gisteren is toegetreden in de rij van tachtigjarigen.

Zaterdag 5 januari

In de vroege morgen overlijdt dhr. Jacques Sijstermans in het hospice Daniken in Geleen. Vorige
maand is hij tachtig jaar geworden.
Dit weekend vieren we het feest van Openbaring des Heren, het feest van Driekoningen.
Alleen al de vraag: waar is de Christus geboren? brengt een scheiding der geesten teweeg. De wijzen
willen hem eren. De dommen willen hem vermoorden. Ze zijn bang hun macht te verliezen. Ze
willen zelf de touwtjes over God en zijn volk in handen houden.
In zo'n wereld, in onze wereld klinkt de boodschap van Christus' geboorte. Hij komt voor allen,
bruin, geel, blank en zwart. Allen horen bij elkaar en langzaam raken velen daarvan toch
doordrongen. Al is er nog een lange weg te gaan.
Zondag 6 januari
Het Lambertuskoor uit Oirsbeek luistert de dienst vanmorgen op met welluidende klanken.
De Drumband en fanfare St . Caecilia zorgen vanmiddag voor een geslaagd nieuwjaarsconcert dat
druk bezocht wordt.
Kapelaan overlegt met de familie over de uitvaart van Jacques Sijstermans.
Maandag 7 januari
De werkzaamheden aan de muur en aan de kerk worden hervat na een pauze van 14 dagen.
Een ploeg vrijwilligers zorgt ervoor dat de kerstversiering en de kerststal opgeruimd wordt en alles
weer goed wordt opgeborgen tot december van dit jaar.
We feliciteren aan de Stationsstraat mevr. Bonekamp – Vroomen met haar 86e verjaardag en in
Wolfhagen wensen we Dhr. Vaessen van harte proficiat nu hij gisteren de leeftijd van 90 jaar heeft
bereikt.

In de Oirsprong in Oirsbeek vindt een zeer druk bezochte en groots opgezette nieuwjaarsreceptie
plaats waarbij vele verenigingen en bedrijven uit de nieuwe gemeente zich presenteren.

Agenda
Vrijdag 18 januari
In Huize Op de Toren in Nuth viert dhr. Zelis zijn 89e verjaardag. Proficiat.
Dhr. Keulers viert in de Dr. Poelsstraat zijn 88e verjaardag. Gefeliciteerd.
Zaterdag 19 januari
In Thull bereikt mevr. Cals – Pijls de leeftijd van 80 jaar. Van harte proficiat.
Dinsdag 22 januari
Aan de Dorpsstraat bereikt mevr. Gorissen – Schonbrodt de leeftijd van 80 jaar. Van harte
proficiat.
Woensdag 23 januari
Mevr. Passage – Lamine (Nieuwe Markt) viert haar 88e verjaardag. Gefeliciteerd.
Aan het Deken Keulenplein viert mevr. Ruijters – Teney haar 85e verjaardag. Proficiat.
Donderdag 24 januari
Mevr. Swinckels – Lendfers (Kennedylaan) viert haar 88e verjaardag. Geluk gewenst.
Zaterdag 26 januari
20.00 uur In gemeenschapshuis Schinoas Troef
Zondag 27 januari
14.00 uur In gemeenschapshuis Jeugdrevue en uitroeping Jeugdprins en Jeugdprinses
Maandag 28 januari
Aan de Groenenborgstraat viert mevr. Heil haar 86e verjaardag. Proficiat.
Dinsdag 29 januari
Mevr. Peters van den Hoff viert in de Residence haar 81e verjaardag. Gefeliciteerd.
In Hegge viert mevr. Habets – van der Heijden haar 81e verjaardag. Proficiat.
Woensdag 30 januari
In de Hof van Hoen viert mevr. Haartmans – Heijmeriks haar 84e verjaardag. Proficiat.
Donderdag 31 januari
Vanaf 8.30 uur wordt de communie gebracht op de vaste adressen.
Dhr. van Weenen (Moutheuvellaan) viert zijn 86e verjaardag. Gefeliciteerd.
Parochieblad
Ons volgende parochieblad, dat op woensdag 30 januari verschijnt, is voor drie weken bestemd
van zaterdag 2 - zondag 24 februari 2019.
H. Missen en mededelingen die u in dit parochieblad vermeld wilt hebben, dienen uiterlijk
maandag 28 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 27 januari
10.00 uur Christian Martens saxofonist
Zondag 3 februari
10.00 uur Dopelingenmis met kinderkoor Bress Music
Bedankt
Kapelaan en het kerkbestuur mochten vele goede wensen ontvangen voor het kerstfeest en het
nieuwe jaar. Daarvoor onze hartelijke dank.
Dankbetuiging
Wij willen u hartelijk danken voor uw meeleven en condoleances die wij mochten ontvangen na
het overlijden van Jo Haartmans en uw aanwezigheid bij de crematieplechtigheid.
Ton Haartmans – Heijmeriks, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
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?

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. U kunt genieten van lekkere koffie in diverse smaken en als lunch bieden wij u een
kop soep met brood aan. Verder zijn er boeken, handwerkspullen, puzzels en spellen aanwezig.
De Schinnen Bruist! wandelclub
Elke woensdag kan er ook gewandeld worden, een korte wandeling op de oneven woensdagen en
een lange wandeling op de even woensdagen. De wandelclub start om 10.00 uur en duurt tot
12.00 uur en kan afgesloten worden met een lunch bij de Hoeskamer.
Eettafel in de Hoeskamer
Samen met ''Zondagsvlees" presenteert de Hoeskamer het 3-gangen-diner. De aanvangstijd is
12.15 uur. U kunt zicht telefonisch aanmelden hiervoor bij Huub Bogaert: 06-15557877 of per email: maaltijd@schinnenbruist.nl. De kosten voor dit etentje zijn €6,50. De volgende maaltijd is
op 16 januari.
Mûk en KEET!
Vrijdagavond van 18:30-20:00 uur.
11-01: Koning Winter, voedsel voor de dieren maken
18-01: Jongens tegen de meisjes; bekend van tv
25-01: Mûk: Winterknutsels. KEET! Discozwemmen in Glanerbrook €5,-. Aanmelden via
keet@hetjis.nl
Computercursussen, Internetcafé en inloopspreekuur
De volgende cursussen gaan binnenkort van start
Januari 2019:
Basiscursus Windows 10; start 14 januari 2019.
Maandagmiddag 13.00 – 15.15 uur; gedurende 8 weken
Excel, Microsoft office; start 22 januari 2019
Dinsdagmiddag 13.00 – 15.15 uur; gedurende 4 weken.
Maart 2019:
Workshop tablets en smartphones; start 12 maart 2019
Dinsdagmorgen 10.00 – 12.15 uur; gedurende 4 weken.
Vrijdagmiddag is wekelijks inloopspreekuur van 13.00 uur – 15.00 uur voor al uw vragen en
problemen met PC, laptop, tablet, smartphone en randapparatuur. Gedetailleerde informatie kunt
U vinden op de website: www. hetjis.nl onder de knop cursussen computercursussen. Interesse in
een cursus of vragen? U bent welkom op de vrijdagmiddag. Mail naar computerles@hetjis.nl.
Inloop GGZ
De Open Inloop GGZ. GGZ staat voor Geestelijke Gezondheidszorg. De Open Inloop GGZ is
er voor alle inwoners van de gemeente Schinnen. Iedereen is welkom! Maar de Open Inloop is

speciaal bedoeld voor mensen die zelf te maken hebben met GGZ-problematiek of die
bijvoorbeeld een familielid, vriend of buur hebben met GGZ-problematiek. Heb je te maken met
GGZ-problematiek en wil je graag in contact komen met anderen? Wil je graag activiteiten doen,
maar weet je niet hoe? Zit je met een vraag of een probleem? Hiervoor is de Open Inloop GGZ
geopend. Onze gespecialiseerde begeleiders zijn er voor deze vragen en activiteiten. De Open
Inloop is elke donderdag van 10.30 uur tot 14.30 uur.
JIS Muzieklessen
JIS en de stichting Cultuur in Uitvoering organiseren muzieklessen voor kinderen van de
basisschool. De lessen omvatten gitaar, keyboard en zang. Voorkennis is niet vereist. Ze vinden
plaats op de dinsdagmiddag. Mail naar muziekles@hetjis.nl.
www.hetjis.nl
info@hetjis.nl

