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Kerkdiensten van

nr. 749 17 943

zaterdag 19 december 2020 - zondag 10 januari 2021/16

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. Let op: voor de diensten voor Oud en Nieuw en zondag 3 januari aanmelden op
woensdagmorgen 30 december tussen 10.00 en 12.00 uur
Kerstmis 2020
Hoe anders dan anders zal dit jaar Kerstmis gevierd worden.
Geen druk bezochte kerkdiensten, geen koren, en ook thuis
slechts enkele mensen rond de tafel. Toch is de boodschap
van Kerstmis niet anders dan vorige jaren.
God komt als mens onder ons mensen. Bij zijn geboorte
klinkt uit de mond van engelen: Vrede op aarde.
Die vrede kan alleen maar verwezenlijkt worden als mensen
in hun doen en laten zien dat ze rekening houden met
anderen, voor elkaar opkomen en zorgen voor elkaar en
niemand uitsluiten. Voor u allen daarom een zalig Kerstmis
Zaterdag 19 december
19.00 uur Gest. Hoogmis voor Ciska van de Winkel
Zondag 20 december Vierde Zondag van de Advent
10.00 uur Gest. Jaardienst voor Frans Huntjens, tevens
voor Regina Huntjens – Hermans
en zonen Jan en Ger
Dinsdag 22 december
9.30 uur Boeteviering
Best. H. Mis voor Mia Knarren - Wiekken
Woensdag 23 december
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
Donderdag 24 december Viering van de geboorte van de Heer
11.00 uur H. Mis In Nobamacare

19.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door Claudia Couwenberg
De dienst is alleen te volgen via livestream via het YouTube kanaal: Parochiefederatie Schinnen
Best. Hoogmis voor ouders Houben – Welzen, Leny Houben Schils, Zef Otten en voor overleden
familieleden
Best. Hoogmis voor Maria Jacobs – Ubachs
Best. Jaardienst voor Hein Driessen
Best Hoogmis voor familie Honings, familie Engels, familie Aufdenkamp en familie Sinnecker
Best. Hoogmis voor Franck Ruijters
Best. Hoogmis voor Ben Reijmers
Gest. Hoogmis voor Hans Swinckels
Vrijdag 25 december Eerste Kerstdag
10.00 uur Deze viering wordt rechtstreeks uitgezonden door ZoNWS Ziggo kanaal 44, KPN kan 1434
De dienst wordt opgeluisterd door een ensemble van fanfare St. Caecilia
Best. Hoogmis voor May Passage
Best. Jaardienst voor Hub Nijssen tevens voor Jo Nijssen
Best. Hoogmis voor Jacques Sijstermans
Best. Hoogmis voor de familie Heil – Leibenat en alle overleden familieleden
Best. Hoogmis voor Frans Heil
Best. Hoogmis voor Frans Ritzen
Best. Hoogmis voor Jo Zweiphenning en familie Bruls en familie Zweiphenning
Best. Jaardienst voor Hub Cortlever en Phil Cortlever – Hermans
Best. Hoogmis voor Math Otten
Best. Hoogmis voor Lenie Stams – Houben en overleden familieleden
Best. Hoogmis voor Jeanne Kusters – Douven
Zaterdag 26 december Tweede Kerstdag H. Stefanus, eerste martelaar
10.00 uur Eenvoudige gezinsviering met het kerstverhaal
Gest. Jaardienst voor echtelieden Habets – van Hameren
Gest. Jaardienst voor ouders van Zwet – Nijsten
Zondag 27 december Feest van de H. Familie
10.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door een zangensemble
Best. Hoogmis voor ouders Crousen – Steinbusch en ouders Custers – Habets, voor Axel Volbers en
overleden familieleden
Gest. Jaardienst voor André Dresens en voor ouders Guillaume Meens - Cranssen
Dinsdag 29 december
9.30 uur H. Mis
Donderdag 31 december Oudjaar
19.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door een zangensemble
Best. Hoogmis voor Louis Passage en overleden familieleden
Best. Hoogmis voor Tom Mooij
Gest. Hoogmis voor Hans Swinckels
Vrijdag 1 januari Nieuwjaar H. Maria Moeder van God
10.00 uur Gest. H. Mis ter ere van het H. Hart
Zaterdag 2 januari H. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bisschoppen en kerkleraren
19.00 uur Geen H. Mis

Zondag 3 januari Openbaring des Heren
10.00 uur Best. Jaardienst voor Richard Leinders tevens voor de overledenen van de familie Leinders en de
familie Wenmakers
Best. Hoogmis voor overleden leden kerkpoetsters Tonia Nijssen – Vroomen, Mien Vroomen –
Knarren, Mia Vroomen – Daniëls, Miet Dieteren – Lenssen, Albertien Nijsten – Limpens, Troutje
Geurten, Wies Meijer – Dolmans
Gest. Jaardienst voor Jacques Sijstermans
Dinsdag 5 januari
9.30 uur Gest. H. Mis (Beneficie H. Maagd)
Zaterdag 9 januari
19.00 uur Gest. Jaardienst voor echtelieden Jan en Rika van den Camp – Notermans
Gest. Jaardienst voor Anna Haerden – Mobers tevens voor Zef Haerden
Zondag 10 januari Doop van de Heer
10.00 uur Hoogmis

De diensten zijn te volgen via het YouTubekanaal “Parochiefederatie Schinnen”

MISDIENAARSLIJST
Zaterdag 19 december
19.00 uur Jubien Vanderheijden
Zondag 20 december
10.00 uur Thea Linssen
Donderdag 24 december
19.00 uur Jo Wehrens
Vrijdag 25 december
10.00 uur Thea Linssen
Zaterdag 26 december
10.00 uur Siem Smeets
Zondag 27 december
10.00 uur Jubien Vanderheijden
Donderdag 31 december
19.00 uur Jo Wehrens
Vrijdag 1 januari
10.00 uur Thea Linssen
Zondag 3 januari
10.00 uur Sien Smeets
Zaterdag 9 januari
19.00 uur Jubien Vanderheijden
Zondag 10 januari
10.00 uur Thea Linssen

DAGBOEK VAN DE PAROCHIE
Woensdag 18 november
Voor de derde woensdag op rij treden enkele leden van de onderhoudsploeg op het kerkhof aan, nu om
de paden gedeeltelijk van nieuwe gravel te voorzien.
We feliciteren oud-deken Schreurs die vandaag de leeftijd van 86 bereikt. Verder wordt een schema
gemaakt voor de uitgave van het parochieblad in het volgend jaar.
Donderdag 19 november

We wensen een 84-jarige proficiat met haar verjaardag en mevr. Nies – Goessens met haar 92e
verjaardag. Met catechiste mevr. Jongen overlegt kapelaan over de kerstattenties voor de parochianen
in de zorgcentra.
Zaterdag 21 november
Kapelaan bezoekt de ernstig zieke Jo Henssen in zorgcentrum Lemborg in Sittard.
Dit weekend vieren we het feest van Christus Koning. Hij wilde vooral een dienende koning zijn in
tegenstelling tot vele wereldlijke machthebbers. Hij komt juist op voor de zwakken, de geringen, de
armen, de vreemdelinge, de gevangenen, de zieken. In de voetsporen van de dienende koning
mogen we als christenen in de wereld staan en in zijn Naam de naasten in nood bijstaan.
Maandag 23 november
Vandaag kunnen we enkele personen feliciteren met hun verjaardag mevr. Ritzen – Kruts uit de
Vonderstraat die eergisteren 85 jaar is geworden, een 83-jarige van gisteren, en de jarigen van vandaag
een 88-jarige en een 83-jarige.
In de kerk komen de ouders van de communicanten van het volgend jaar voor de eerste keer bijeen.
Naast informatie over de gang van zaken worden ook taken onder de ouders verdeeld.
Woensdag 25 november
Enkele vrijwilligers zorgen er voor dat de adventskrans in de kerk wordt opgehangen nu we dit
weekend beginnen met de voorbereiding op het Kerstfeest.
Onder leiding van deken Honings en catechiste Désirée van Breugel krijgen de ouders van de
vormelingen uitleg over het vormsel en de voorbereiding daarop. Ook dit keer vindt de bijeenkomst in
verband met de coronacrisis plaats in de kerk.
Donderdag 26 november
In Nobamacare gaat kapelaan voor in de maandelijkse eucharistieviering, die door de bewoners erg op
prijs wordt gesteld. Na afloop is er nog tijd om met sommige bewoners een praatje te maken.
Vrijdag 27 november
Naar aanleiding van gesprekken gisteren in Nobamacare begint kapelaan aan de voorbereiding voor de
kerstviering aldaar in december. We ontvangen het bericht dat in Lemborg in Sittard dhr. Jo Henssen is
overleden. Hij was 86 jaar.
Vanmiddag vindt het ‘Eerste Groot Beekdalens Frietfeest’ plaats op de pastorie met vier misdienaars
uit Schinnen, Oirsbeek en Doenrade en een acoliet uit Schinnen. Behalve de frieten met toebehoren is
er ook een quiz en heeft de goedheiligman nog wat geschenken achtergelaten. We hopen dat volgend
jaar meer misdienaars te kunnen begroeten. Maar ook dit jaar was het bijzonder leuk.
Zaterdag 28 november
Met zijn familie bespreekt kapelaan de uitvaart van Jo Henssen.
Zondag 29 november
Voor deze eerste zondag van de Advent heeft onze bisschop, Harrie Smeets, een adventsboodschap
geschreven. Daarin verwijst hij naar het gevaar van deze tijd: er zijn mensen die het leven van anderen
bedreigen en er is een virus dat evenzeer levensbedreigend kan zijn.
En dus letten we op, zijn we waakzaam: waakzaam dat corona niet verder verspreid wordt en
waakzaam dat het leven van mensen niet door anderen bedreigd wordt. Jezus roept op tot
waakzaamheid aan het begin van de Advent.
Dit is echter geen waakzaamheid om het onheil buiten de deur te houden, maar waakzaamheid om het
heil binnen te laten. Om het heil dat God ons schenkt niet voorbij te lopen, maar onze ogen, onze
handen en ons hart ervoor open te houden.
De kinderwoorddienst mag zich verheugen over ruime belangstelling.

Maandag 30 november
We feliciteren aan de Groenenborgstraat dhr. Severens die de mijlpaal van 90 jaar bereikt en wensen
ook mevr. Schmitz – Stevens (De Beemden) proficiat met haar 88e verjaardag.
Dinsdag 1 december
Gisteravond hebben de deken en vrijwilligers camera’s en internetaansluitingen aangebracht in de kerk
om diensten te kunnen livestreamen. Vanmorgen wordt de dienst bij wijze van proef gelivestreamed.
We wensen in de Altaarstaete dhr. Alofs proficiat met zijn 81e verjaardag.
Vanmiddag ontvangt Jayla Schneider van de Veeweg het sacrament van het doopsel. Proficiat ouders
Mike Schneider en Melissa Hilkens en peettantes Dylana Schneider en Kristel Hilkens.

Donderdag 3 december
Kapelaan brengt de communie op de vaste adressen en in Puth, behalve in De Beemden waar een
uitbraak van covid19 heeft plaatsgevonden.
We nemen afscheid van Jo Henssen. Hij is geboren en getogen in Schinnen en kwam uit een gezin van
tien kinderen. Van zijn 15e tot zijn 80e heeft hij in de stroopfabriek gewerkt en daar
een ontelbaar aantal potjes met stroop gevuld. Hij was DJ in de omliggende plaatsen, een hobby die
zijn lust en leven was. Van jongs af aan is hij opgetrokken met zijn zus Jeanne, nu nog de enig
overgeblevene uit het gezin. Familieleden dragen hun steentje bij aan dit warme afscheid van Jo in
tekst en muziek en zang. Jo rust in vrede.
We feliciteren in Wolfhagen mevr. Kees – Rikers die vandaag toetreedt tot het gilde van de
tachtigjarigen.
Zaterdag 5 december
We feliciteren in Lemborg in Sittard mevr. Beurkesn – Reijmers met haar 88e verjaardag en verder
mevr. Crousen – Vaessen (Hoogstaete Sittard0 die deze week 83 jaar is geworden.
Zondag 6 december
Op deze tweede zondag van de Advent horen we Johanns de Doper zeggen: “Maak de weg van de
Heer gereed, maak zijn paden recht”. Zo maken we een begin met het verwezenlijken van de Blijde
Boodschap. En dat begin is er. Er is een begin gemaakt met het maken van een vaccin, een vluchteling
heeft onderdak gevonden, een zieke krijgt bezoek, mensen worden blij gemaakt met een cadeau van de
Sint. Het zit hem juist in die kleine dingen, in zorg en aandacht voor elkaar.
Overigens ook de Sint heeft onze kerk bezocht dit weekend. Voor alle bezoekers van de diensten was er
een kleine surprise met een gedicht. Dank u Sinterklaas.
Maandag 7 december
Er zijn drie jarige in de rij van tachtigjarigen, die we allen van harte feliciteren. Dhr. van de Velden aan de
Kennedylaan die 94 jaar wordt, dhr. Rothkrantz in Hoogstaete in Sittard die 92 jaar wordt en mevr.
Custers – Kessels uit Thull die 82 jaar wordt. We wensen ook al dhr. Custers proficiat die later in de week
84 jaar wordt.
Het kerkbestuur heeft nog allerlei zaken te bespreken vanavond over de vieringen met de feestdagen,
bouwzaken en kerkhofzaken, en over de financiën.
Woensdag 9 december
Een ploeg vrijwilligers begint al vroeg vanmorgen met het opbouwen van de kerststal in de kerk en de
grote kerstboom. Ook de regionale TV zender ‘ZoNWS”is aanwezig om de werkzaamheden op te
nemen.
Donderdag 10 december
Een aantal cliënten van Nobamacare brengt met hun begeleiders een bezoek aan de kerk om de
kerststal te bekijken. De firma Henssen vervangt enkele bomen op het kerkhof.

Vrijdag 11 december
Het is vanmorgen druk bij het aanmelden voor het bijwonen van een dienst voor de kerstdagen.
Zaterdag 12 december
Kapelaan houdt met de directe familie een korte herdenkingsceremonie bij de Mariakapel in Puth voor
hun overleden moeder en schoonmoeder.

Zondag 13 december
Vanaf deze zondag zijn de diensten in onze kerk via livestream ook thuis te volgen.
Maandag 14 december
Kapelaan werkt aan het parochieblad en wenst mevr. Erkens – Welters (Dorpsstraat) proficiat met haar
84e verjaardag van gisteren.
Het bestuur van Per Cantare brengt aan alle leden thuis een kerstattentie.

Agenda
Dinsdag 22 december
Aan de Veeweg viert mevr. Henssen haar 88e verjaardag. Proficiat.
Donderdag 24 december
Vanaf 8.30 uur wordt de communie thuis gebracht op de vaste adressen.
Vrijdag 25 december
Mevr. Van Sint Feijth – Otten viert haar 84e verjaardag. Gefeliciteerd.
Maandag 28 december
In Ave Maria in Geulle wordt mevr. Collaris – Schoonbroodt haar 91e verjaardag. Proficiat.
In Hegge viert dhr. Crousen zijn 81e verjaardag. Gefeliciteerd.
Zaterdag 2 januari
Aan de Veeweg viert mevr. Niesing haar 88e verjaardag. Gefeliciteerd.
Zondag 3 januari
Mevr. Nijsten – Jacobs viert haar 82e verjaardag. Proficiat.
Maandag 4 januari
Dhr. Luyten (Sachariasstraat) treedt toe in de rij van tachtgjarigen. Van harte proficiat.
Dinsdag 5 januari
Mevr. Extra—Beuajean (Dr. Poelsstraat) bereikt de mijlpaal van 80 jaar.
Gefeliciteerd.
Woensdag 6 januari
Mevr. Larue – Speetgens (Nutherweg) viert haar 82e verjaardag. Gefeliciteerd
Donderdag 7 januari
Aan de Stationsstraat viert mevr. Bonekamp – Vroomen haar 88e verjaardag. Onze gelukwensen.
Parochieblad
Ons volgende parochieblad, dat op woensdag 6 januari verschijnt, is voor vier weken bestemd van
zaterdag 9 januari – zondag 7 februari 2021. Mededelingen die u in dit parochieblad vermeld wilt
hebben, dienen uiterlijk maandag 4 januari opgegeven te worden. Het liefst nu per telefoon
046-4431796 of via email: bengorissen@home.nl S.v.p. op tijd inleveren.

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?

Vieringen kerstperiode
Nog steeds worden we allen elke dag geconfronteerd met de beperkingen die het Coronavirus met zich
meebrengt. Ook in de kerk zijn we -zoals bekend- vanaf de uitbraak van het virus gehouden aan de
regels van de overheid en het bisdom. We doen ons uiterste best de opgelegde maatregelen zo goed
mogelijk na te leven. We zorgen er o.a. voor dat er in de kerk voldoende afstand gehouden kan
worden, we gebruiken een hoestscherm, vrijwilligers houden zich bezig met de reserveringen en het
plaatsen van de kerkgangers. We merken dat de kerkbezoekers zich hierbij ook veilig voelen. Verder
mogen we nog steeds maar een beperkt aantal mensen toelaten in de kerk.
In de kersttijd worden de vieringen in onze kerk altijd heel goed bezocht. Kerstavond worden er zelfs
altijd stoelen bijgeplaatst om iedereen van een zitplaats te kunnen voorzien. En nu mogen we nog geen
10% van deze mensen toelaten. In een tijd waarin we juist samen willen komen en samen kerst willen
vieren in de kerk, voelt het extra zwaar.
Er zijn zelfs kerken die met Kerst de deuren gesloten houden om het dilemma van wie wel en wie niet
toe te laten, te voorkomen.
Toch kunnen we -ook nu- met Kerst de geboorte van het Kindje Jezus vieren!
Onze parochie heeft ervoor gekozen de (4) kerstvieringen doorgang te laten vinden en hierbij de vaste
kerkgangers als eerste een plaats aan te bieden in een van de vieringen. Daarnaast hebben we ervoor
kunnen zorgen dat alle vieringen live thuis te volgen zijn. De H. Mis op 1e Kerstdag wordt live
uitgezonden op tv in heel Limburg door ZO NWS (Ziggo kanaal 44, KPN 1434); tevens te volgen via
internet en social media. Ons eigen camerateam zorgt ervoor dat de overige vieringen via de
livestream thuis gevolgd kunnen worden (YouTube, Parochiefederatie Schinnen). Een kwartier vóór
aanvang van elke viering gaan we live op YouTube.
De vieringen op kerstavond is zonder publiek. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor
de viering op 1e en 2e Kerstdag. Tevens zijn nog plaatsen vrij op zondag 27 december. Aanmelden
hiervoor kan vrijdag 18 december tussen 10 tot 12 uur via tel.nr. 06-82508342.
Wij vragen uw begrip hiervoor.
Het opluisteren van vieringen door koren, fanfares, etc. is niet toegestaan. We zijn erg blij dat een
soliste, een ensemble -allen even enthousiast- bereid zijn om de diensten vocaal en instrumentaal op te
luisteren.
Onderstaand treft u een overzicht aan van de vieringen in onze kerk in de komende periode:
Kerstavond 24 december 19.00 uur (opluistering: sopraan Claudia Couwenbergh)
1e Kerstdag 25 december 10.00 uur (opluistering: blazersensemble)
2e Kerstdag 26 december 10.00 uur (nog onbekend)
Zondag 27 december 10.00 uur (opluistering: vocaal ensemble)
Donderdag 31 december 19.00 uur (opluistering: vocaal ensemble)
Vrijdag 1 januari 10.00 uur
Zondag 3 januari 10.00 uur.
Voor de vieringen rondom oud en nieuw kunt u aanmelden op vrijdag 18 december en woensdag 30
december tussen 10 en 12 uur via vorengemeld telefoonnummer.
Uw kerkbestuur

De kerk is open tijdens de kerstdagen
Op vrijdag 25 december en zaterdag 26 december zal de kerk openblijven na de dienst van 10.00 uur
tot 17.00 uur om de kerststal te bezoeken of tijdens een wandeling even binnen te lopen.

Deken, kapelaan en het kerkbestuur

wensen u allen een zalig Kerstfeest
en een voorspoedig Nieuwjaar

De Zonnebloem Afdeling
Schinnen Puth Sweikhuizen
wenst U allen een Zalig Kerstfeest en een
Gelukkig Nieuwjaar !!
Bestuur en vrijwilligers

**Kerstmis 2020**
2020 is voor ieder van ons een veelbewogen jaar geweest. Een jaar dat in het
teken stond van onze gezondheid. Er zijn mensen die te maken kregen met
ziekte en het verlies van één of zelfs meerdere dierbaren. Eens te meer
realiseren we ons dat gezondheid, samenkomen, samenzijn, warmte en aandacht
van en voor elkaar niet vanzelfsprekend is.
Ook voor ons als koor is 2020 anders dan voorgaande jaren gegaan. Met name
in deze tijd van het jaar voelt het vreemd....heel vreemd. Geen kerstconcert en
geen nachtmis in 'onze' geliefde en mooie kerk.
Maar we blijven hoopvol. We houden hoop dat er weer licht zal gaan schijnen
aan het einde van deze tunnel. We kunnen niet wachten om U en elkaar weer te
zien. We kunnen niet wachten om weer muziek te maken en natuurlijk kunnen
we ook niet wachten om missen op te luisteren.
Tot dat moment weer daar is zullen we geduld moeten hebben, verstandig zijn
en onze rust bewaren.
Ondanks deze onwerkelijke tijd willen wij U hele fijne feestdagen, veel geluk,
liefde en gezondheid toewensen.
Want als samenkomen nu helaas niet gaat.
Omdat de wereld in het teken van gezondheid staat.
Is er enkel nog die grote wens.
Om te denken aan onze medemens.
Want door aan hen te denken die soms eenzaam zijn.
Verzachten we misschien de pijn.
En door liefde, aandacht en begrip voor elkaar.

Zien we ons hopelijk snel weer in het komend jaar.
**Bestuur, leden, dirigent en combo van Per Cantare**

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.
AanmSintMart
AanmSintMart

De Hoeskamer
‘’Gezellig een kopje koffie/thee drinken’’ ‘’Praten over vroeger, heden en de toekomst’’
Voor bovengenoemde activiteiten komen onze bezoekers naar de Hoeskamer. De Hoeskamer is er op
woensdag van 10:00 uur tot 14:00 uur.
Vanwege de huidige situatie met betrekking tot Corona begrijpen wij dat de bezoeker vanwege zijn/
haar eigen gezondheid terughoudend is om de Hoeskamer te bezoeken.
Om de periode tijdens de feestdagen te overbruggen en de ontwikkelingen af te wachten is de
Hoeskamer op de volgende data gesloten: 23 en 30 december en 6 januari.
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.
18-12: Mûk: Kerstboomknutsels maken
18-12: KEET! Casino Night (tot 20:30 uur)
08-01: Franse avond
15-01: Winterspeurtocht (goede schoenen aantrekken!)
22-01: Chinese maskers maken
29-01: Mûk: Minidisco
29-01: KEET!: Pub quiz (tot 20:30 uur)
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.
Er is geen spreekuur op 25 december en 1 januari. Op 8 januari is er weer spreekuur.
JIS wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond 2021.
Kijk ook op onze FB voor het actuele nieuws.
JIS Burgemeester Pijlsstraat 1E Schinnen
www.hetjis.nl
info@hetjis.nl
Missen op zaterdagavond
De missen op zaterdag avond worden soms door weinig parochianen bezocht. Mocht in een weekend
blijken dat er maar een handjevol personen die zaterdagavonddienst willen bijwonen, dan zullen zij
gevraagd worden om uit te wijken naar zondagmorgen. Wij hopen op uw begrip.

