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Kapelaan B. Gorissen Tel. 443 1796
Spreekuur van 13.00-14.00 uur en
van 19.00-20.00 uur
Email: bengorissen@home.nl
Parochiekantoor dinsdag
van 10.00 - 12.00 uur Tel. 443 1796
Website: www.parochieschinnen.nl
parochiedionysiusschinnen.nl
KvK.-

Kerkdiensten van zondag

nr. 749 17 943

1 - zondag 22 november 2020/14

Voor de diensten op zaterdag en zondag moet men zich de vrijdag ervoor aanmelden via
telefoonnummer 06-82508342,van 10:00 tot 12:00 uur. Voor de diensten in de week is dat niet
nodig.
HOOPVOL
We maken tijden door die tamelijk ongekend zijn. Ik ben diep geraakt door het verhaal van een
parochiane uit een buurparochie dat ik graag met u wil delen. Haar man is dementerend en zit al een
tijdje op een zogenaamde gesloten afdeling. Tevoren heeft zij haar man zo lang als mogelijk thuis
verzorgd. Tot het niet meer ging. Haar energie raakte op. Met veel pijn moest zij haar echtgenoot naar
een verpleeghuis brengen. En gezien de ziekte werd dat een zogenaamde gesloten afdeling. Zij
bezocht haar man dagelijks. Nu heeft haar man enkele weken geleden tot overmaat van ramp ook nog
Corona opgelopen, in het verpleeghuis. Haar man kan zij slechts van afstand zien, en juist wetende dat
gezien zijn situatie, hij herkende haar tevoren al niet meer zo goed, de aanraking nu zo belangrijk is.
Onderzoek heeft uitgewezen dat wij in Nederland de nieuwe besmettingsgolf vooral te danken hebben
aan ons gedrag in de vakantie. Dat was een keuze van ons kabinet, de economie moest draaien.
Vliegtuigen vol vakantiegangers vlogen af en aan naar de Corona brandhaarden. China heeft met veel
zelfdiscipline de grenzen gesloten.
Ons kabinet staat voor moeilijke keuzes. En de beste stuurlui staan aan wal in een land waar 17
miljoen mensen zichzelf hebben uitgeroepen tot microbioloog.
Toch is in de ogen van Jezus een mensenleven kostbaarder dan wat dan ook. De economie draaiende
houden is belangrijk. Maar mag het misschien ook een onsje minder welvaart zijn in ons land als we
daardoor een stukje menselijker kunnen worden en groeien in zorg voor de meest kwetsbaren onder
ons? Jezus nam het steeds voor hén op!
Deken Jack Honings.
Zaterdag 31 oktober
19.00 uur Kinderwoorddienst
Best. Hoogmis voor Tiny Tillmans – Florax
Best. Hoogmis voor Kee Pregled _ Schoonbrood en familie
Zondag 1 november Allerheiligen
10.00 uur Best. Hoogmis voor Jo Nijssen en zoon Hub
Best. Hoogmis voor overledenen van de familie Dieteren – Janssen en ouders Poulussen – Rutten
Best. Hoogmis voor Piet Knarren en echtelieden Knarren – Boers
Best. Hoogmis voor ouders Pierre Delarue en Liza Delarue - Offermans
Best. Hoogmis voor Sjo Damoiseaux en overledenen van de familie
Gest. Jaardienst voor René Karel Maria Pijls

Gest. Hoogmis voor overleden en levende leden van de familie van den Elsen – Pijls
Gest. Jaardienst voor Giel Meens tevens voor Jeanne Clement
De kerk is open van 11 uur tot 15 uur voor stiltegebed en het aansteken van een kaarsje.
Houd u ook in de kerk aan de richtlijnen en draag er een mondkapje. Met dank!
15.00 uur Gedachtenis van alle overledenen en zegening van de graven
Vanwege de coronacrisis vindt er een korte dienst plaats op het kerkhof.
De aanwezigen worden verzocht plaats te nemen bij het graf van hun dierbare met in
achtneming van de geldende coronamaatregelen.
Er is ook een collecte voor het onderhoud van het kerkhof en u kunt een gedachtenisprentje
meenemen met de namen van de overledenen van het afgelopen jaar
In deze dienst wordt ook gebeden voor de volgende intenties
Nic. en Bertha Dieteren – Bours tevens voor zonen Jos en Harry
Felix Pijls en Tonia Pijls - Philips
Overleden ouders Lenssen - Umek, Roos, Miet, Wim en Gène
Truus Houben – Nijsten
Martin Didden
Echtelieden Meijers – Haerden (Jaardienst)
Echtelieden Wiel en Tiny Nijsten – Smeets en zoon Jo (Jaardienst)
Familie Meyer – Dolmans Jaardienst)
Alle overleden vrijwilligers voor het onderhoud van het kerkhof
Dinsdag 3 november H. Hubertus, bisschop
9.30 uur Best. H. Mis voor de overleden zusters en familieleden van de zusters Onder de Bogen
Vrijdag 6 november Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken
9.30 uur Gest. H. Mis ter ere van het H. Hart
Zaterdag 7 november H. Willibrord, bisschop Patroon van de Nederlandse Kerkprovincie
19.00 uur Best. Hoogmis voor Toine Goessens
Zondag 8 november Twee-en-dertigste zondag door het Jaar
10.00 uur Best. Zeswekendienst voor Harrie Beckers
Best. Zeswekendienst voor Sjan Cremers – Geelen
Best. Hoogmis voor ouders Eggen - Cremers
Dinsdag 10 november
9.30 uur H. Mis
Zaterdag 14 november
19.00 uur Toediening van het sacrament van het Vormsel
Deze dienst is alleen toegankelijk voor de vormelingen en hun ouders
Zondag 15 november Drie-en-dertigste Zondag door het Jaar
10.00 uur Best. Hoogmis uit dankbaarheid
Best. Hoogmis voor ouders Houben – Welzen, Leny Houben – Schils, Zef Otten, Jeanne Otten –
Houben en voor overleden familieleden
Best. Jaardienst voor Zef Otten
Best. Hoogmis uit dankbaarheid en voor de overledenen van de families Keulers en Meels
Dinsdag 17 november
9.30 uur H. Mis

Zaterdag 21 november Opdracht van de H. Maagd Maria
19.00 uur H. Mis
Zondag 22 november Feest van Christus Koning van het Heelal
10.00 uur Best. H. Hoogmis voor Jo Linssen, Cor van Gool en overleden familieleden

MISDIENAARSLIJST
Zaterdag 31 oktober
19.00 uur Suze Houben
Zondag 1 november
10.00 uur Jubien Vanderheijden – Sien Smeets
15.00 uur Mathieu Wijts
Zaterdag 7 november
19.00 uurJo Wehrens
Zondag 8 november
10.00 uur Thea Linssen
Zaterdag 14 november
19.00 uur Jo Wehrens
Zondag 15 november
10.00 uur Jubien Vanderheijden – Sien Smeets
Zaterdag 21 november
19.00 uur Suze Houben
Zondag 22 november
10.00 uur Thea Linssen

DAGBOEK VAN DE PAROCHIE
Dinsdag 6 oktober
Vanmorgen vindt de uitvaart plaats van een oud parochiane Sjan Cremers – Geelen. Zij woonde nu in
Amstenrade en is 93 jaar geworden.
We feliciteren twee 82-jarigen en in De Beemden dhr. Dieteren met zijn 88e verjaardag.
Ook het parochieblad wordt vanmiddag op het parochiekantoor gedrukt, terwijl vanmorgen daar nog
de ledenadministratie en de kerkbijdrage is bijgehouden.
Woensdag 7 oktober
Vanmorgen zijn de vrijwilligers van de onderhoudsploeg van het kerkhof druk doende om de leilinden
te snoeien.
We feliciteren een 89-jarige. Met de catechiste Désirée van Breugel bespreekt kapelaan de viering van
het Vormsel dat over een maand zal plaatsvinden.
Kapelaan verzorgt de maandelijkse eucharistieviering bij de zusters op de Akerstraat in Brunssum.
Donderdag 8 oktober
Kapelaan brengt de communie bij de vaste adressen en een groot aantal bewoners van Nobamacare.
We feliciteren aan de Sachariasstraat mevr. Cortlever – Erkens met haar 86e verjaardag en aan de Dr.
Poelsstraat mevr. Keulers – Meels die afgelopen zondag de mijlpaal van 90 jaar heeft bereikt.
Zondag 11 oktober
In de parabel van de onwillige bruiloftsgasten doet Jezus een beroep op ieder van ons, om met Gods
hulp voor elkaar het leven tot iets goeds en moois te maken. Hij vraagt ons in plaats van te vluchten in
drukdoenerij en eigen zaken, tijd te maken voor elkaar, en Hij rekent op ieders bijdrage in plaats van te
denken: dat doen anderen wel.

Het wordt nooit iets met onze samenleving, als niet iedereen zijn bijdrage levert, als wij het laten
afweten, te druk met onszelf bezig en te weinig tijd voor elkaar hebben. De wereld wordt geen
heerlijke wijngaard, het leven geen feest, als we doen alsof we God niet horen. Op het patroonfeest
van onze parochie danken we ook alle vrijwilligers die hun bijdrage leveren aan het welzijn van onze
parochie.
Maandag 12 oktober
In De Residence aan de Moutheuvellaan wensen we dhr. Peters proficiat met zijn 86e verjaardag.
Dinsdag 13 oktober
Kapelaan bespreekt met de ouders van Jayla Schneider de doop van hun dochter over enkele weken.
Woensdag 14 oktober
Kapelaan bespreekt in Oirsbeek de uitvaart van de 92-jarige Wil Custers met diens dochters.
Het kerkbestuur vergadert ’s avonds in de kerk over de lopende zaken en de viering van Allerzielen en
de viering van het Vormsel die beiden aangepast zijn aan de geldende voorschriften in verband met het
coronavirus.
Donderdag 15 oktober
Een dag in het teken van het voorbereiden van uitvaarten een in Oirsbeek en een in Schinnen.

Zaterdag 17 oktober
Na een uitvaart in Oirsbeek volgt vanmiddag het afscheid van Charlotte Meens. Zij was 64 jaar en
werd geboren in Schinnen in een gezin met vijf kinderen waarvan zij de oudste was. Toen zijn veertien
jaar was overleed haar moeder. Dat bracht haar uit haar evenwicht. Zij ging werken in de verzorging
met veel liefde in de St. Janskliniek en Odilia in Geleen. Al vroeg werd bij haar epilepsie
geconstateerd en dat heeft grote invloed gehad in haar leven met veel stemmingswisselingen tot
gevolg. De ene vreugdevol en opgewekt en dan weer periodes dat ze het niet zag zitten. We geven haar
vol vertrouwen over in de handen van de levende God. Moge ze nu weer verenigd zijn bij haar ouders.
Omdat er nog maar 30 personen in de zondagsdiensten toegelaten mogen worden, beginnen we
vanavond met avondmissen.
Dinsdag 20 oktober
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen feliciteren we de tachtigjarigen per telefoon of
schriftelijk. Nu zijn er gelukwensen voor mevr. Notermans – Jacobs van het Scalaplein die onlangs 85
jaar is geworden en vandaag dhr. Lahaye van de Nutherweg die vandaag 83 jaar is geworden.
Vrijdag 23 oktober
Kapelaan begint vandaag na een onderzoek deze week met een periodieke oogbehandeling in het
ziekenhuis. We wensen dhr. Zautsen (De Beemden) proficiat met zijn 82e verjaardag.
Op het parochiekantoor worden de aanmeldingen voor het bijwonen van de mis dit weekend
aangenomen en worden ook diverse telefoontjes gepleegd met degenen die voor het weekend van
Allerheiligen en de week erna een intentie hebben opgegeven. Helaas kunnen er vanwege de
coronamaatregelen niet zoveel personen toegelaten worden als de families graag zouden willen.
Zondag 25 oktober
Jezus verklaart in het evangelie dat er eigenlijk maar twee geboden zijn: God beminnen met heel je
hart, heel je ziel en heel je verstand en de naaste als jezelf. Wij allemaal zijn beeld en gelijkenis van
God. Wij zijn Gods volk. Juisr daarom moeten mensen elkaars leven mogelijk maken, met name als
het gaat om de zwakkeren, de behoeftigen. Daaruit blijkt hoezeer een mens aan God is toegewijd.
Rond 3 uur ’s middags is het even droog op deze druilige regendag. Net voldoende voor deken en
kapelaan om op het kerkhof respectievelijk in Doenrade en Puth de overledenen te herdenken en de

graven te zegenen.

Agenda
Maandag 2 november
19.30 uur Bijeenkomst vormelingen en ouders in de kerk
Donderdag 5 november
Aan het Scalaplein viert mevr. Bruls – Hermans haar 84e verjaardag. Proficiat.
Zondag 8 november
Dhr. Limpens (Dorpsstraat) viert zijn 88e verjaardag. Gefeliciteerd.
Aan de Altaarstraat viert mevr. Jennekens – Meijers haar 81e verjaardag. Proficiat.
Maandag 9 november
Dhr. Abels (Altaarstraat) viert zijn 81e verjaardag. Gefeliciteerd.
Dinsdag 10 november
14.00 uur Overleg pastoraal team
Woensdag 11 november
19.30 uur Vergadering Kerkbestuur
Zaterdag 14 november
In De Beemden viert mevr. Noortmann – Nijsten haar 87e verjaardag. Proficiat.
In zorgcentrum Pius in Hoensbroek viert mevr. Knarren – Bartel haar 82e verjaardag. Gefeliciteerd.
Zondag 15 november
In Nobamacare viert mevr. Derix – van den Kieboom haar 91e verjaardag. Onze gelukwensen
Maandag 16 november
Aan de Sachariasstraat bereikt dhr. Cortlever de leeftijd van 94 jaar. Van harte proficiat.
Donderdag 19 november
Aan de Scalahof viert mevr. Nies – Goessens haar 92e verjaardag. Onze gelukwensen
Zaterdag 21 november
Aan de Vonderstraat viert mevr. Ritzen – Kruts haar 85e verjaardag. Proficiat.
Parochieblad
Ons volgende parochieblad, dat op woensdag 18 november verschijnt, is voor vier weken bestemd
van zaterdag 21 november – 20 december 2020. Mededelingen die u in dit parochieblad vermeld wilt
hebben, dienen uiterlijk maandag 16 november opgegeven te worden. Het liefst nu per telefoon
046-4431796 of via email: bengorissen@home.nl S.v.p. op tijd inleveren.
LET OP:
Wilt u graag met uw gezin naar de H. Mis komen dan zult u zich wél moeten aanmelden én doorgeven
met hoeveel personen u komt. Dit is het protocol waaraan we ons, de komende tijd, zullen moeten
houden. Dit geldt voor de H. Mis op zondag en ook als zaterdagavond een dienst is.
U kunt zich alleen telefonisch aanmelden op vrijdag tussen 10.00 – 12.00 uur op nummer:
06 – 82 50 83 42
Van harte welkom!
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?
Dankbetuiging

Voor alle meeleven, kaarten en condoleances die we mochten ontvangen na het plotselinge overlijden
van mijn lieve man, onze vader en opa Jo Zweiphenning zeggen wij u hartelijk dank.
Toos Zweiphenning – Bruls, kinderen kleinkinderen

LET OP: Kinderwoorddienst van 1 november is verplaatst naar 31 oktober
Zoals u weet, mogen we tot nu toe weer maximaal 30 mensen in de kerk toelaten.
Op 1 november a.s. staat officieel de volgende Kinderwoorddienst gepland.
Maar…omdat er op deze zondag al heel veel misintenties zijn, zullen we
waarschijnlijk, met de gezinnen die naar de Kinderwoorddienst willen komen,
ruim over de 30 personen heen gaan komen. Uit onze ervaring is gebleken dat de
Kinderwoorddiensten goed bezocht worden door vele enthousiaste gezinnen!
Omdat er voorlopig óók op de zaterdagavonden om 19.00u in de kerk van Schinnen een H. Mis is,
hebben we besloten om de Kinderwoorddienst voor deze ene keer te verplaatsten naar de
zaterdagavond: namelijk 31 oktober!!!
Tijdens de H. Mis van 19.00u in de kerk van Schinnen.
Een verhaal uit de Kinderbijbel (of ‘Spiegelverhaal’) met Flanelbord,
Vertelplaten of Playmobil; een gesprekje met de kinderen over het verhaal;
samen een voorbede maken én…...altijd een leuk stencil mét kleurplaat
mee naar huis!
De Kinderwoorddienst is er speciaal voor de kids…WELKOM!!!
Thema: Allerheiligen; Heiligen zijn de kanjers van ons geloof!
Wees welkom: zaterdagavond 31 oktober om 19.00u in de kerk van
Schinnen!

LET OP:
Wilt u graag met uw gezin naar de H. Mis komen dan zult u zich wél
moeten aanmelden én doorgeven met hoeveel personen u komt. Dit is het protocol waaraan we ons, de
komende tijd, aan zullen moeten houden.
U kunt zich alleen telefonisch aanmelden op:
vrijdag 30 oktober a.s. tussen 10.00u – 12.00u. op nummer: 06 – 82 50 83 42
Van harte welkom!

Vormsel
Op zaterdag 14 november zal deken Jack Honings het scarament van het
Vormsel toedienen aan 14 jongens en meisjes uit Schinnen, Vaesrade en
Oirsbeek . Het Vormsel is een bevestiging van het doopsel. Bij het
doopsel worden we op weg gezet naar God. Bij het Vormsel bidden we
om Gods Geest en wordt nog eens bevestigd dat deze jongens en meisjes
op weg zijn naar God, bijgestaan door hun ouders, en allen die hen
begeleiden. Tevens worden alle goede eigenschappen en talenten
bevestigd waarmee ze in hun verdere leven kunnen uitgroeien tot
volwassen christenen, tot méde-mens in Gods naam.
Nu de maatregelen, door de Nederlands bisschoppenconferentie, voor de

kerken wéér aangescherpt zijn en er slechts maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn bij
kerkdiensten, zijn wij genoodzaakt de Vormselviering hierop aan te passen.
Door deze thans geldende regels kunnen we slechts plaats bieden aan de vormeling en zijn/haar beide
ouders. Helaas kunnen de eventuele broertjes/zusjes en verdere familieleden niet aanwezig zijn, omdat
we dan over het maximum aantal van 30 heengaan.

Lynn Crauwels Breijenrode 14
Schinnen
Femke Dezaire Burg. Pijlsstraat 8
Schinnen
Joyce Dezaire
Burg. Pijlsstraat 8
Schinnen
Sofie Extra
Vaesrade 103
Vaesrade
Emma Gurian
Vaesraderweg 3Vaesrade
Sjors Kil
Moutheuvellaan 4 A
Schinnen
Marit Otten
Sachariasstraat 21
Schinnen
Carla Storms
Wolfhagen 31
Schinnen
Jens Verkissen
Vaesrade 74
Vaesrade
Uit Oirsbeek de volgende vijf kinderen
Myrthe Doorschot
Sil Douven
Gioya Herpers
Sterre van Megen
Emma van Vliet
Wij wensen hen toe dat zij de kracht van God in hun leven mogen ervaren. Dat de Heilige Geest die zij
bij het Heilig Vormsel ontvangen hen tot kracht, steun, troost, inspiratie, wijsheid en vreugde mag zijn
op hun verdere levensweg!
Van harte proficiat met jullie Heilig Vormsel.

SINTERKLAAS INTOCHT 2020
Om met de deur in huis te vallen, beste kinderen en beste ouders… De Sinterklaas intocht zoals
gebruikelijk in het kerkdorp Schinnen gaat niet door. Dat is schrikken natuurlijk.
Door alle Corona maatregelen is het onmogelijk om pak weg 120 kinderen, ouders, opa’s en oma’s te
verzamelen om Sinterklaas op het Schintalerplein en in Noeber Beemden te verwelkomen. We moeten
1,5 meter bij elkaar vandaan blijven, we mogen niet ziek zijn… “Als alle snotneuzen thuis moeten
blijven hoeft Sinterklaas niet te komen”; zou je denken. Dat is niet gezellig, dat begrijpen de kinderen
niet, dat begrijpen de ouders niet. Sinterklaas zou het graag willen uitleggen.

EEN INTOCHTCADEAUTJE AAN HUIS
Maar jullie stichting “Sur Plu” heeft hier natuurlijk iets op bedacht. We vonden dat we Sinterklaas niet
zomaar aan ons voorbij kunnen laten gaan. Stichting “Sur Plu” heeft aan Sinterklaas gevraagd of hij
enkele Roet Pieten ter beschikking had om cadeautjes aan huis te bezorgen. Gelukkig heeft onze
Goedheiligman hier JA op gezegd. Maar alleen natuurlijk als de kinderen zich hiervoor aangemeld
hebben. De cadeautjes worden door de Pieten op zondag 29 november uitgedeeld.

AANMELDEN VOOR EEN INTOCHTCADEAUTJE
Kinderen in de leeftijd tot en met 10 jaar, van de Basisschool en van
het kerkdorp Schinnen kunnen zich aanmelden op het volgende
emailadres: surpluschinnen@gmail.com
Deze aanmeldingen moeten uiterlijk binnen zijn voor dinsdag 10
november aanstaande.
Overigens beste kinderen: pappa en mamma hoeven voor het
intochtcadeautje niet te betalen.

BEZORGEN VOLGENS CORONAREGELS
PIETEN KOMEN NIET OP HUISBEZOEK
Bij het bezorgen van de intochtcadeautjes zullen de Pieten de dan geldende Coronaregels volgens
RIVM en Overheid in acht nemen. Pieten staan op 1,5 meter afstand van betreffende voordeur.
Cadeautjes worden niet in huis afgegeven, maar buiten. Pieten komen niet op huisbezoek. Cadeautjes
worden voor de deur op de grond neergelegd. Er bestaat geen mogelijkheid om met Piet op de foto te
kunnen. Pieten zullen gebruik maken van een mondkapje. Stichting “Sur Plu” zal in overleg met de
Sint een routeplanning en tijdschema maken, n.a.v. het aantal aanmeldingen en adressen. Ouders en
kinderen krijgen een richttijd m.b.t. het bezorgen.

SINTERKLAAS OP SCHOOL
Gelukkig voor alle kinderen van Schinnen zal Sinterklaas wel de basisschool bezoeken. Dat doet hij in
goed overleg met alle leerkrachten en de Oudervereniging. We kunnen nog niet vertellen wanneer dit
bezoek aan school zal plaatsvinden. Misschien wil de Sint nog wel een berichtje sturen? Zo is en blijft
alles anders in Corona tijd, ook voor Sinterklaas

Zij gingen van ons heen sinds Allerheiligen 2019
Naam
Cor Kierkels
Tiny Kremers-Crijns
Tom Smeets
Leonie Delahaije-Mertens
Joyce Schols-de Boer
Sjef Kuipers
Andries Pieter Bonne
Truus Houben-Nijsten
Mia Erkens-Bosch
Maria Jacobs – Ubachs
Miriam Larue - Merkelbach
Jos Heuts
Arsène Francot
Miet Kuijpers – Coumans
Jeanne Otten – Houben
Jo Crousen
Herman Grubben
Frans Keulen
Els Zautsen – Cals

Leeftijd
88 jaar
99 jaar
89 jaar
89 jaar
73 jaar
83 jaar
82 jaar
82 jaar
88 jaar
77 jaar
72 jaar
58 jaar
58 jaar
71 jaar
85 jaar
82 jaar
87 jaar
79 jaar
84 jaar

Martin Didden
Paul Kierkels
Lieske Boesten – Hamers
Mia Haas – Steijns
Annie Smeets - van de Burgt
Mia Engwegen – Eussen
Lenie Schmetz – Schumers
Ben Habets
Aloys Meijers
Bart Larue
Harrie van Veldhoven
Harrie Beckers
Jo Zweiphenning
Sjan Cremers – Geelen
Charlotte Meens
Vesna Andric
Thea Genders - Schonbrodt
Barend Nijeholt
Mogen zij rusten in vrede

85 jaar
76 jaar
89 jaar
90 jaar
89 jaar
86 jaar
86 jaar
68 jaar
70 jaar
87 jaar
89 jaar
74 jaar
79 jaar
93 jaar
64 jaar
72 jaar
80 jaar
53 jaar

JIS nieuws
Alle activiteiten zullen volgens de actuele RIVM richtlijnen verlopen. JIS heeft het gebouw ingericht
in overeenstemming met de 1,5 meter afstand en extra voorzieningen getroffen voor hygiëne.
Daarnaast vragen we iedereen die ziek is met verschijnselen van griep, verkoudheid, koorts, etc.
veiligheidshalve om a.u.b. thuis te blijven.
Sint Maarten
Het JIS laat het Sint Maarten feest ook dit jaar niet zomaar voorbij gaan.
Maarten was een dappere soldaat in het Romeinse leger. Ongeveer in het jaar 331 gaf hij uit
barmhartigheid de helft van zijn mantel (zijn hele bezit, de andere helft was namelijk van Rome), eten
en drinken aan een bedelaar onder de poort van de Franse stad Amiens.
Om dit te gedenken bezorgen we families met kinderen woonachtig te Schinnen graag op 13
november tussen 18:00 en 20:00 uur een gratis traktatie aan huis, de helpers van Sint Maarten zetten
deze voor de deur neer, bellen aan en gaan dan meteen weer verder zodat alles Corona veilig gebeurt.
Sint Maarten wordt gerealiseerd door het JIS en mag altijd rekenen op de medewerking van Schutterij
Sint Sebastianus, Scouting Schinnen, de Josh Clemens paardenshow en Comsec Safe. De traktaties
worden gesponsord door Geruba Chocolade en Stroopfabriek Canisius.
Je kunt je aanmelden via onze website tot en met 6 november; www.hetjis.nl
Hartelijk welkom in ‘’De Hoeskamer van Schinnen’’
De ontmoetingsplek voor burgers.
De Hoeskamer is er elke woensdag van 10:00 uur tot 14:00 uur. De Hoeskamer bestaat uit een team
van enthousiaste vrijwilligers die er voor zorgen dat de woensdag voor onze bezoekers een tijdstip is
om naar uit te zien. Een tijdstip dat de week weer een beetje breekt, even buiten de eigen 4 muren zijn
en even weer eens andere mensen zien. Iedereen is welkom, er is geen leeftijdsgrens.
Mûk en KEET!
Vrijdagavond van 18:30 uur tot 20:00 uur. Voor kinderen van 6-13 jaar.
Mûk: 6-9 jaar (tot 20:00 uur) KEET!: 9-13 jaar (tot 20:30 uur). Entree € 2,00.
30-10: Halloween knutsels: Maak een super griezelig knutselwerkje. Bij deze activiteit zijn kinderen
van 5 jaar ook van harte welkom.

30-10: KEET! Halloweenavond; Durf jij het aan onze griezelige tocht te volgen. Trek wandelschoenen
aan (tot 20:30 uur).
06-11: Lampionnen maken
13-11: Viering Sint Maarten (er is ook een activiteit voor de kinderen in het JIS lokaal)
20-11: Kienen
27-11: Mûk: Herfstknutsels KEET!: Experimentenavond
Computerspreekuur - cursussen
In deze tijd van communicatie op afstand is het belangrijk dat uw tablet en telefoon goed werkt om te
kunnen Skypen, zoomen en Facetimen. U kunt bij ons terecht met al uw vragen over laptops,
smartphones, hard- en software. Vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur.
De volgende nieuwe cursus wordt aangeboden:
Internet & E-mail cursus op maandagmorgen 10.00 – 12.15 uur gedurende 5 weken. Eerste dag is
maandagmorgen 23 november 2020.
Wilt u zich aanmelden of informatie over de cursussen; bezoek het spreekuur of mail naar
computerles@hetjis.nl
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 dinsdagavond. Mail voor meer info naar muziekles@hetjis.nl.
Kijk ook op onze FB voor het actuele nieuws.
JIS Burgemeester Pijlsstraat 1E Schinnen
www.hetjis.nl
info@hetjis.nl

Geen carnaval in Schinnen
Beste Schinöster en Schinösterinnekes,
Daar waar nu langzaamaan het carnavalsvirus zou moeten gaan
heersen, zijn we nog altijd in de ban van een ander virus. Aangezien
ons Sjinaos dit jaar 70 jaar wordt, valt hij duidelijk in de risicogroep.
Wij kunnen en willen natuurlijk geen enkel risico nemen. Binnen de
huidige regelgeving kunnen wij geen verantwoord carnavalsseizoen
organiseren. Wij zien ons dan ook genoodzaakt al onze reguliere
carnavalsactiviteiten af te gelasten. Dit houdt ook in dat er dus géén
nieuwe prins, jeugdprins en jeugdprinses wordt uitgeroepen.
Wij nemen deze beslissing met veel pijn in ons groen-geel-rood hart,
maar gelukkig, het Sjinaos is heel erg sterk. Jan Otermans zong het
vroeger al: ‘Sjinaos, onvergankelik, noeats kumps doe nog oetgeraos,
sjuus dat is dien geluk’.
Wij blijven de ontwikkelingen volgen. Mochten er mogelijkheden
ontstaan om binnen de regelgeving toch nog iets te organiseren, dan
zullen we dat zeker overwegen. Zo blijft het HLB van
Daal Buuttegala in het Parkstad Limburg Theater op 27 januari
2021, georganiseerd door C.V. de Schinöster, voorlopig op de
agenda staan.
Blijf allemaal gezond zodat, zodra het maar enigszins gaat,

‘ut Sjinaos alsnog ein bietje kènt raose’.
Een carnavaleske groet van C.V. de Schinöster en de Stichting Jeugdcarnaval Schinnen

