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11 januari – zondag 2 februari 2020/1

De doop
We hebben de komst van de Heer gevierd met Kerstmis. Kort daarna vieren we dat hij zijn openbaar leven begint
met zijn doop door Johannes in de rivier de Jordaan. Hij neemt de taak op zich om de wil van zijn Vader te doen
en mensen te vertellen over het Rijk van God, een samenleving waarin mensen om elkaar geven en naar elkaar
omzien en rekening houden met hen die zwak en ziek zijn en vaak op hulp van anderen zijn aangewezen. Ook
wij zijn gedoopt en noemen ons christen. Dat betekent dat ook wij die opdracht hebben om het Rijk van God wat
dichterbij te brengen in het leven van elke dag.
Zaterdag 11 januari
14.00 uur Uitvaart voor Mia Erkens – Bosch
Zondag 12 januari Doop van de Heer
10.00 uur Best. Hoogmis voor Lei en Dorien Houtvast – Stevens en overleden familieleden
Best. Hoogmis voor Hub Otten en Yves Jean Louis
Gest. Jaardienst voor Anna Haerden – Mobers tevens voor Zef Haerden
Dinsdag 14 januari
9.30 uur H. Mis (Beneficie H. Maagd)
Zondag 19 januari Tweede zondag door het jaar
10.00 uur Best. Jaardienst voor René Merkelbach
Gest. Jaardienst voor Jan van den Camp en Rika van den Camp – Notermans
Gest. Jaardienst voor echtelieden Tillmans - Snackers
12.15 uur Doop van Jesse Stassen
Dinsdag 21 januari H. Agnes, maagd en martelares
9.30 uur H. Mis (Beneficie H. Agatha)
Zondag 26 januari Derde zondag door het jaar
10.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door Christian Martens met zijn saxofoon
Ook is er aan het begin van deze viering een kinderwoorddienst
Best. Jaardienst voor Maxi Michiels
Best. Hoogmis voor alle leden en overleden leden van schutterij St. Sebastianus Nic Spronk, Tilla
Zelissen, Math Vroomen, Thei Knarren, José Gielen, Richard Leinders en Frans Wiertz.
Best. Jaardienst voor Guill en Gertrud Houtvast - Kallen
Best. Hoogmis voor Nic. en Bertha Dieteren – Bours en zonen Harry en Jos

Gest. Jaardienst voor Guus Ruijters tevens voor Franck Ruijters
Gest. Jaardienst voor echtelieden Vogels - Dortu

Dinsdag 28 januari H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar
9.30 uur H. Mis (Stichting Reymersbeek)

Zondag 2 februari Opdracht van de Heer, Maria Lichtmis
10.00 uur Best. Zeswekendienst voor Joyce Schols – de Boer
Best. Zeswekendienst voor Mia Delahaije - Mertens
Best. Hoogmis voor May Passage voor zijn verjaardag
Gest. Hoogmis voor Pierre Buysen
Gest. Jaardienst voor de gezusters Louise en Leny Meens en de overledenen van de familie
Meens – Heijnen
Gest. Jaardienst voor pastoor Gielen, tevens voor overleden ouders Gielen – Spée
Gest. Jaardienst voor echtelieden Frans Meens – Lenssen en dochter Leentje
LIJST VAN MISDIENAARS
Zondag 12 januari
10.00 uur Jo Wehrens – Suze Houben
Zondag 19 januari
10.00 uur Thea Linssen – Jubien Vanderheijden
Zondag 26 januari
10.00 uur Jubien Vanderheijden – Suze Houben
Zondag 2 februari
10.00 uur Thea Linssen – Jo Wehrens

DAGBOEK VAN DE PAROCHIE
Dinsdag 17 december
De dag begint met een boeteviering in de hal van de sacristie waar in de wintermaanden de diensten
gehouden worden.
Omdat de copyprinter pas in de middag gerepareerd wordt, kan pas vanmiddag begonnen worden met
het vermenigvuldigen van het parochieblad.
Kapelaan bezoekt de familie Schols, Achter de Kerk, nu gisteren toch nog onverwacht Joyce Schols –
de Boer is overleden. Ze is 73 jaar geworden.
Mevr. Jongen brengt namens de parochie in deze dagen een kerstattentie aan parochianen in de
zorgcentra.
Woensdag 18 december
Op de pastorie vinden nog wat herstelwerkzaamheden plaats en in de kerk wordt een periodieke
veiligheidsinspectie uitgevoerd aan de verwarming en gasleiding die enkele uren in beslag neemt. Het
parochieblad wordt verder vermenigvuldigd.
Kapelaan werkt aan de uitvaarten voor later deze week.
In De Beemden is het maximale aantal bezoekers aanwezig voor de viering die in het teken staat van
Kerstmis.
Donderdag 19 december
In Elvira in Amstenrade wensen we mevr. Stevens – Gabriël van harte proficiat die enkele dagen
geleden 91 jaar is geworden en in Leontine mevr. Houwers – Knarren die vorige week 85 jaar is
geworden. Verder is er nog veel werk te doen aan het maken van tekstboekjes voor Eerste en Tweede
Kerstdag.

In kleine kring wordt de avondwake gehouden voor mevr. Delahaije – Mertens.
Vrijdag 20 december
We nemen afscheid van Mia Delahaije – Mertens. Ze is geboren in Brunssum en verhuisde op
vierjarige leeftijd naar Grijzegrubben. Ze werkte thuis op de boerderij vooral in het huishouden.
Dezelfde taak vervulde zij na haar huwelijk toen ze 23 jaar was en samen met Zef ging wonen in
Hoeve de Leeuw in Nuth. Daar heeft ze het langst gewoond. Ze poetste graag en ze hield van netheid.
Ze kon heel goed koken en maakte graag een praatje met de mensen. Ze was 73 jaar lid van Zij Actief
in Nuth. Een afgevaardigde van hen houdt een in memoriam. Omdat de hoeve moest plaatst maken
voor de buitenring verhuisde ze naar Schinnen. Veel steun ondervond zij van Lei, haar zoon. We
nemen afscheid van een lieve en gelovige vrouw en leggen haar te ruste op het kerkhof in Nuth.
Kapelaan brengt enkele kerstattenties van de parochie naar parochianen die wat verder af gehuisvest
zijn.
Zaterdag 21 december
Velen nemen afscheid van Joyce Schols – de Boer. Zij werd geboren in Malang en kwam op 12-jarige
leeftijd naar ons land. Ze leerde Hub Schols kennen. Ze trouwden en Joyce ging werken in de
schoenwinkel. Na verloop van tijd hadden zij zelf schoenwinkels en Joyce werkte daar met heel veel
plezier en keuvelde graag met klanten, waardoor er een band ontstond. In 1991 kwam het gezin Schols
in Schinnen wonen. Hier hebben ze een gelukkige tijd gehad. Joyce had de laatste tien jaar met ziekte
te kampen. Joyce was een lieve en zorgzame vrouw die helaas te vroeg van ons is heengegaan. Moge
zij rusten in vrede. Haar zoon Huib en een goede vriendin laten door anderen hun nauwe band met
Joyce verwoorden.
Moge zij nu delen in de vrede van God.
We feliciteren nog iemand die gisteren 81 jaar is geworden.
Maandag 23 december
De laatste voorbereidingen aan de liturgie voor diverse parochies de komende dagen.
Per Cantare houdt nog een extra repetitie o.l.v. van Ward Vlasveld die het koor morgen zal dirigeren.
Dinsdag 24 december
We feliciteren in zorgcentrum Oud Geleen mevr. Van Sint Feijth – Otten die morgen 83 jaar wordt. In
de kerk in Puth doopt kapelaan Vajèn Bouwels uit Breyenrode. Proficiat ouders Bram Bouwels en
Tessa Zegers evenals peter en meter Marco Zegers en Imke Dewaide.
De kerk is al bijna vol als Guus Jetten een half uur voor de viering op het keyboard kerstliederen ten
gehore brengt. Daarna vieren we met een overvolle kerk en Per Cantare het feest van de geboorte van
de Heer met het thema: Teken van verbondenheid. God heeft zich met ons mensen willen verbinden en
wij verbinden ons met Hem en met elkaar. Per Cantare laat zich van de beste kant horen en oogst veel
waardering voor hun zang met als gastdirigent Ward Vlasveld. Veel dank aan allen die meegewerkt
hebben: kosters, vrijwilligers die de kerstversiering hebben aangebracht, leden van de schutterij die de
deuren bewaakten.
Na afloop zorgt fanfare St. Caecilia met medewerking van gasterij Terborgh buiten voor glühwein en
chocomel, terwijl leden kerstliederen spelen. Een mooi initiatief.
Dinsdag 25 december
Op de eerste kerstdag zorgt fanfare St. Caecilia voor een mooie opluistering van de eerste viering. De
tweede viering is een woorddienst verzorgd door het kinderkoor ´Bress Music´ en de kinderen die een
mooi kerstspel opvoeren, het geheel onder leiding van Andrea Hautvast.
Dank ook aan de leden van de catechese werkgroep. Al met al een heel geslaagde en gewaardeerde
viering die hopelijk een stukje inspiratie geven voor de toekomst.
´s Middags vinden velen nog eens de weg naar de kerststal in een stemmig versierde kerk.
Woensdag 26 december

14 Parochianen ontvangen vanmorgen de communie thuis.
We gedenken de marteldood van de H. Stefanus, de eerste die om zijn geloof in de Heer werd
vermoord. Het parochiekoor zingt vele kerstliederen.
Ook vanmiddag vinden mensen de weg naar de kerststal.
Vrijdag 27 december
Voor de dienst van Oudjaar moet er nog gewerkt worden op het parochiekantoor.
Aan de Veeweg wensen we mevr. Henssen proficiat die enkele dagen geleden 87 jaar is geworden.
Zaterdag 28 december
In Huize Ave Maria wensen we mevr. Collaris – Schoonbroodt van harte proficiat nu zij de leeftijd van
90 jaar bereikt en in Hegge kunnen we dhr. Crousen een handje geven nu hij is toegetreden in de rij
van tachtigjarigen.
Vanmiddag ontvangt Sepp Larue het sacrament van het doopsel. Sepp is de zoon van Tim Larue en
Laura Meertens en al wonen ze in Neeritter ze komen graag hun zoon hier laten dopen. Proficiat
evenals peter en meter Tim Meertens en Minou Navest.
Zondag 29 december
We vieren het feest van de H. Familie. Hoe kunnen onze gezinnen plekken zijn waar mensen het goed
hebben, waar kinderen in geborgenheid kunnen opgroeien en hun eigen identiteit kunnen ontwikkelen.
De lezingen zetten ons op het spoor van zorgzaamheid, liefde, verantwoordelijkheid en eerbied.
Maandag 30 december
Kapelaan bespreekt met de familie Hailemariam de doop van hun dochter Nathalie.
We ontvangen het bericht dat gisteravond in Maastricht Truus Houben – Nijsten is overleden in de
leeftijd van 82 jaar.
Dinsdag 31 december
Met de familie Houben en Nijsten bespreekt kapelaan de uitvaartdienst voor Truus Houben – Nijsten.
In de avonddienst nemen we afscheid van het jaar 2019 waarin in onze parochie veel is gebeurd: de
restauratie aan de kerk en kerkhofmuur werd voltooid, het kerkhof werd uitgebreid, projecten die
alleen maar verwezenlijkt konden worden dank ze de steun van velen, van parochianen fondsen,
instellingen en bedrijven. Er kwam een nieuwe pastoor - deken en daarvoor werd de pastorie stevig
onder handen genomen. Er werd een begin gemaakt met de samenwerking van 9 parochies en er
wachten in het nieuwe jaar weer nieuwe uitdagingen. Naast lief was er ook leed afgelopen jaar. Met
frisse moed beginnen we aan een nieuw jaar. Per Cantare laat zich in deze dienst weer van de beste
kant horen. Dank aan allen die hoe dan ook zich op welk gebied ook hebben ingezet voor de
parochiegemeenschap.
Woensdag 1 januari
Om 12.00 uur begint de nieuwjaarsreceptie op de pastorie die door velen wordt bezocht die meteen
kennis kunnen maken met deken Jack Honings en uiteraard ook elkaar het allerbeste toewensen voor
het komende jaar. De leden van het kerkbestuur zorgen er voor dat alles goed verloopt en er voor
iedereen een drankje is. Tevens heeft een van de vrijwilligers gezorgd voor wafels. Een goed begin
van het jaar.
Donderdag 2 januari
Aan de Veeweg heeft mevr. Niesing al veel bezoek nu ze 87 jaar is geworden. We wensen haar
proficiat en nog vele jaren. In het ziekenhuis in Geleen ontvangt mevr. Erkens – Bosch uit handen van
kapelaan de sacramenten van de ernstig zieken.
Vrijdag 3 januari

Aan de Stationsstraat wensen we mevr. Nijsten – Jacobs proficiat met haar 81e verjaardag. Velen onder
wie enkele leden van het kerkbestuur wensen het college van burgemeester en wethouders een
voorspoedig nieuwjaar toe in de Henkhof in Merkelbeek.
Zaterdag 4 januari
Vanmorgen ontvangt Nathalie Hailemariam van het Scalaplein het sacrament van het doopsel in een
grote kring van bekenden. Velen van hen dragen een rijk versierde traditionele kleding. Ouders Yosief
en Ghebriela en meter Milka van harte proficiat.
We nemen met velen afscheid van Truus Houben – Nijsten, opgegroeid in Schinnen in een gezin met
vijf kinderen. Truus was een zorgzame, liefdevolle, zeer creatieve, optimistische vrouw.
Na haar onderwijsbaan verhuisde ze met Jo, haar echtgenoot naar Maastricht. Ze kregen twee kinderen
en hebben een mooie tijd gehad. Toen er kleinkinderen kwamen, waren Jo en Truus iedere vrijdag
oppasouders. Helaas ging zij de laatste 15 jaar van haar leven lichamelijk en geestelijk achteruit. Dank
zij de goede zorg van Jo heeft ze lang thuis kunnen blijven. De laatste 2½ jaar werd ze liefdevol
verpleegd in de Zeven Bronnen in Maastricht. Moge zij nu rusten in vrede.
Zondag 5 januari
Een volle zaal geniet in de Noeber Beemden van het Nieuwjaarsconcert georganiseerd door fanfare St.
Caecilia. Behalve de fanfare treden ook met succes op de drumband en het Nationale Fanfare
Jeugdorkest.
Vanmiddag overlijdt op 89-jarige leeftijd Mia Erkens – Bosch. Kapelaan toch op bezoek in het
ziekenhuis bidt nog met de familieleden dat ze mag rusten in vrede bij God.

Agenda
Dinsdag 14 januari
Aan de Sachariasstraat treedt dhr. de Vries toe in de rij van tachtigjarigen. Gefeliciteerd.
Zaterdag 18 januari
Aan de Dr. Poelsstraat viert dhr. Keulers zijn 89e verjaardag. Proficiat.
20.00 uur Revue Schinaos Troef en uitroeping Prins Carnaval in Noeber Beemden
Zondag 19 januari
Mevr. Cals – Pijls (Thull) viert haar 81e verjaardag. Gefeliciteerd.
Mevr. Schonbrodt – Habets (Scalaplein) komt de rij van tachtigjarigen versterken. Proficiat.
14.00 uur Jeugdrevue en uitroeping Jeugdprins en Jeugdprinses in Noeber Beemden
Maandag 20 januari
In De Beemden voegt mevr. Genders – Schonbrodt zich bij de tachtigjarigen. Gefeliciteerd.
Woensdag 22 januari
Mevr. Gorissen – Schonbrodt viert aan de Dorpsstraat haar 81e verjaardag. Proficiat.
Donderdag 23 januari
Felicitaties vandaag voor mevr. Passage – Lamine (Nieuwe Markt) met haar 89e verjaardag.
Aan het Deken Keulenlein viert mevr. Ruijters – Teneij haar 86e verjaardag. Gefeliciteerd.
Vrijdag 24 januari
Mevr. Swinckels – Lendfers (Kennedylaan) viert haar 89e verjaardag. Proficiat.
14.00 uur bijeenkomst van de pastores van het cluster
Zondag 26 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst voor vrijwilligers van het dekenaat in de Dobbelsteyn in Doenrade
Dinsdag 28 januari
Aan de Groenenborgstraat viert mevr. Heil haar 87e verjaardag. Onze gelukwensen.
Woensdag 29 januari
Mevr. Peters – van den Hoff (Residence) viert haar 82e verjaardag. Proficiat.
In Hegge viert mevr. Habets – van der Heijden haar 82e verjaardag. Gefeliciteerd.
Vrijdag 31 januari
Aan de Moutheuvellaan viert dhr. van Weenen zijn 87e verjaardag. Proficiat.

Parochieblad
Ons volgende parochieblad, dat op woensdag 29 januari verschijnt, is voor drie weken bestemd van
zondag 2 februari – zondag 23 februari 2020.
H. Missen en mededelingen die u in dit parochieblad vermeld wilt hebben, dienen uiterlijk maandag
27 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 26 januari
10.00 uur Christian Martens, saxofonist
Dankbetuiging
Deken, kapelaan en kerkbestuur willen iedereen bedanken voor de wensen die ze bij gelegenheid van
het kerstfeest en het nieuwe jaar van velen mochten ontvangen. Samen proberen we er weer een mooi
jaar van te maken in en buiten de kerk in zorg en aandacht voor elkaar.

MET DE ALLERBESTE WENSEN VOOR U
Een nieuwjaarsreceptie op de pastorie. Tevoren hield ik mijn hart vast wat dat zou moeten worden.
Meteen na afloop dacht ik: “moeten we vooral ieder jaar zo blijven doen”. We kunnen soms iets
verkeerd inschatten. Of ons allerlei zorgen maken over wat komen gaat. Wat gaat het nieuwe jaar ons
brengen? We plannen onze agenda maar een aantal zaken gaan toch anders. Daarom wensen we elkaar
bij het begin van het nieuwe jaar al het goede toe. Als gelovigen wensen we elkaar ook Gods Zegen
toe. De huiszegen zoals de driekoningen deze in sommige streken komen brengen is daar ook een
teken van. Vroeger kwamen ze op een kameel, tegenwoordig komen ze met de trein en wie weet
spoedig met een drone.
Daarnaast wil ik graag, mede namens Désirée u allen hartelijk danken voor het warme welkom in
Schinnen in het voorbije jaar. Vol vertrouwen gaan we verder naar de toekomst! In de parochie van
Schinnen, in onze clusterparochies en in het dekenaat. Wanneer je om je heen fijne mensen ontmoet,
geeft je dat extra energie om je best te doen! Mag ik volstaan met het beantwoorden van alle
persoonlijke kerstkaartjes langs deze weg? Dank u wel!
Mogen we samen in 2020 ervaren dat God een stukje dichterbij komt daar waar de liefde oprecht is!
Tot gauw live! Want dat hebben we mogen proeven op de nieuwjaarsreceptie: er gaat niets boven de
persoonlijke ontmoeting! Dat we ons in 2020 door elkaar gedragen mogen weten!
Deken Jack Honings.
Kerkbijdrage
Aan het begin van het nieuwe jaar vraagt het kerkbestuur weer uw aandacht
voor de Actie Kerkbalans. 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. 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 veel parochianen over 2019 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 géén subsidies voor
de lopende uitgaven. Ook aan de vorig jaar afgeronde restauratie hebben we als parochie een forse
eigen bijdrage moeten 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 van 1% van uw
verzamelinkomen) als gift aftrekken van uw inkomen voor 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 hierover kunt u terecht bij onze penningmeester
(Tel.: 046-4433290)
Kinderwoorddienst
Toen bisschop Harrie Smeets ons Dekenaat bezocht heeft en op zondag de H. Mis in de St.
Dionysiuskerk vierde, was er ook een Kinderwoorddienst en dit was gelijk een groot succes!
Er waren veel enthousiaste kinderen en positieve reacties van de ouders en andere parochianen. Nou…
ik heb goed nieuws voor hen: de Kinderwoorddienst zal een aantal keren in het jaar gepland gaan
worden en steeds plaatsvinden in de
St. Dionysiuskerk van Schinnen.
Hieronder alvast de eerste 4 data waarop er een Kinderwoorddienst zal zijn.
• Zondag 26 januari 2020
• Zondag 8 maart 2020
• Zondag 29 maart 2020
• Zondag 17 mei 2020
De Kinderwoorddienst is speciaal voor de kinderen, tijdens een gewone H. Mis van 10.00u.
Alle kinderen met hun ouders zijn weer van harte welkom!
Désirée van Breugel
(catechiste Parochiecluster ‘Schinnen en omgeving’)

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 januari
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.
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 en dan weer op 19 februari.
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.
10-01: Slijm maken, maak het engste slijmmonster van Nederland.
17-01: Italiaanse avond, ben jij een echte chefkok, kom en laat het zien.
24-01: T-shirts versieren, altijd al je eigen kleding willen ontwerpen, dan is dit jouw kans.
31-01: Mûk: KIM-spelen, test je zintuigen!
31-01: KEET! Glowgolf Neem je vrienden mee en maak er een gezellige avond van!
Meld je aan via keet@hetjis.nl uiterlijk 29 januari. De activiteit kost €6,50 en duurt tot 21:00.
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. Heeft u interesse in een cursus, meld het bij het
spreekuur of mail naar computerles@hetjis.nl.
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 Burgemeester Pijlsstraat 1E Schinnen
www.hetjis.nl
info@hetjis.nl

