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Kerkdiensten van zaterdag 21 september – zondag 13 oktober 2019/12
Installatie pastoor-deken Jack Honings
Op zondag 29 september om 14.00 uur zal in de St. Dionysiuskerk te Schinnen de hoogeerwaarde
heer Jack Honings geïnstalleerd worden door de vicaris-generaal René Maessen als pastoor van de
parochies Schinnen, Puth, Oirsbeek en Doenrade en als deken voor het dekenaat Schinnen. Deze
plechtigheid zal opgeluisterd worden door de koninklijke fanfare St. Caecilia uit Puth en Per
Cantare uit Schinnen. U bent van harte welkom om deze viering bij te wonen.
Na afloop van deze dienst is gelegenheid pastoor-deken Honings te ontmoeten en te feliciteren in
Partycentrum de Oirsprong te Oirsbeek (In de Pollack 4 6438 GG Oirsbeek).
We wensen deken Jack Honings een mooie dag toe en een zegenrijk pastoraat.
Zaterdag 21 september
19.00 uur Dienst wordt opgeluisterd door het Parochiekoor
Best. Hoogmis voor Marcel Vaessen (Buurt)
Gest. Jaardienst voor echtelieden Funs en Mia Wauthlé – Damoiseaux tevens voor ouders
Damoiseaux – Lennartz en dochter Julie
Zondag 22 september Vijf-en-twintigste Zondag door het jaar
10.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door Nadine Maes
Best. Hoogmis voor Lies Klonen – Schonbrodt, Michel Klonen, John Kampkes, Richard Kampkes en
Nienke Maes
Best. Hoogmis voor Phlip Heil, ouders en alle overleden familieleden
Best. Hoogmis voor Jan Clement sterfdag
Gest. Jaardienst voor Jeanny Nevels - Crousen
14.30 uur Doop van Aukje Pak
Dinsdag 24 september
9.30 uur H. Mis
Zaterdag 28 september
19.00 uur Geen H. Mis
Zondag 29 september Zes-en-twintigste zondag door het jaar
10.00 uur Geen H. Mis
14.00 uur Plechtige Eucharistieviering waarin Jack Honings wordt geïnstalleerd als pastoor-deken.
Deze dienst wordt opgeluisterd door Per Cantare en de koninklijke fanfare St. Caecilia uit Puth
Dinsdag 1 oktober H. Teresia van het kind Jezus, maagd en kerklerares

9.30 uur Gest. H. Mis t.e.v. het H. Hart
Zaterdag 5 oktober
19.00 uur Deze dienst wordt verzorgd door Per Cantare
Best. Jaardienst voor Gerda Bruls –Keulen
Best. Jaardienst voor Edmond Geurts tevens voor verjaardag
Best. Hoogmis voor Jacques Sijstermans
Gest. Jaardienst voor Lei en Dorien Houtvast – Stevens
Gest. Jaardienst voor Huub Otermans
Zondag 6 oktober Zeven-en-twintigste Zondag door het jaar, Dionysiuszondag
10.00 uur Deze dienst wordt opgeluisterd door de jubilerende fanfare St. Caecilia,
sopraan Claudia Couwenbergh en organist Arno Dieteren
Best. Hoogmis voor ouders Crousen – Steinbusch, ouders Custers – Habets en uit dankbaarheid
Gest. Hoogmis voor echtelieden Hans Swinckels en Bep Schoonbrood voor beider verjaardagen
Gest. Jaardienst voor echtelieden Meens – Heijnen en voor hun overleden familieleden
Dinsdag 8 oktober
9.30 uur H. Mis
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
12.15 uur Doop van Morriz Zenden
LIJST VAN MISDIENAARS
Zaterdag 21 september
19.00 uur Jubien Vanderheijden
Zondag 22 september
10.00 uur Jo Wehrens
Zondag 29 september
14.00 uur Jubien Vanderheijden – Thea Linssen – Mathieu Wijts
Zondag 6 oktober
10.00 uur Jo Wehrens – Thea Linssen
Zondag 13 oktober
10.00 uur Suze Houben – Jubien Vanderheijden

DAGBOEK VAN DE PAROCHIE
Dinsdag 28 augustus
In Thull wensen we mevr. Wagemans – Cloosterman van harte proficiat met haar 84e verjaardag en in
de Beemden dhr. Pijls met zijn 84e verjaardag.
Woensdag 29 augustus
Dhr. Dreessen viert zijn 87e verjaardag in Schuttershof in Brunssum waarmee we hem van harte
gelukwensen. In Hegge bespreekt kapelaan met de gastouders dhr. en mevr. Vanderheijden het vervolg
van de vormingscatechese.
Donderdag 30 augustus
Kapelaan bezoekt een aantal zieken van de parochie in het Zuyderlandziekenhuis in Geleen.
Bijzondere vieringen die de komende maand gehouden worden vragen de nodige voorbereidingen.

Vanavond is de laatste viering van dit seizoen op donderdagavond aan de Mariakapel. Een vaste groep
nam gedurende de zomermaanden deel aan deze vieringen.
Zaterdag 31 augustus
Op deze stralende zomerdag bevestigen Tim Eussen en Maartje Simon uit Genhoof te midden van
hun kinderen, familie en vrienden aan de Mariakapel hun verbintenis door officieel in het huwelijk te
treden. We wensen hen van harte proficiat.
Zondag 1 september
Jezus heeft er niets op tegen om gezellig met familie en vrienden en relaties een feestje te vieren. Hij
vraagt alleen met klem aandacht voor al die mensen die voortdurend buiten de boot vallen. Hij vraagt
van ons dat we verder kijken dan ons eigen kleine kringetje en oog hebben voor hen die het slechter
hebben, voor hen die vergeten of veracht worden.
Ondanks het feit dat een aantal koorleden verhinderd waren, zorgt Per Cantare vanmiddag voor een
mooie uitvoering in de Bavokerk in Nuth als ondersteuning van het onderhoud van de kerk daar.
De organisatoren van de rommelmarkt in Hegge zullen met voldoening terugkijken op deze dag die
een recordaantal bezoekers trok.
Maandag 2 september
Enkele dames poetsen vanmorgen de Mariakapel voor de viering van a.s. zondag. Dames hartelijk
bedankt. We wensen aan het Scalaplein dhr. Houben proficiat met zijn 81e verjaardag.
Dinsdag 3 september
In de pastorie zijn verschillende firma’s werkzaam die werken aan plafonds, schilderwerk en sanitair.
Voor de uitbreiding van het kerkhof vinden de nodige grondverplaatsingen plaats.
In Hoogstaete in Sittard feliciteren we dhr .Crousen met zijn 82e verjaardag.
Afgevaardigden van de kerkbesturen van Schinnen, Puth, Oirsbeek en Doenrade bespreken de
installatie van de nieuwe deken. Taken worden verdeeld over deze parochies waarvan Jack Honings
pastoor wordt.
Woensdag 4 september
Op het kerkhof treedt de ploeg vrijwilligers aan voor de maandelijkse onderhoudsbeurt. Tussendoor
wordt koffie gedronken met een stuk vlaai geschonken door een gulle gever.
We feliciteren een 91-jarige.
Donderdag 5 september
16 Parochianen ontvangen vanmorgen thuis de communie. Kapelaan bespreekt met Nicky Hermans en
Nicole Petri de doop van hun zoon Levi. In de beemden wensen we mevr. de Cock – Roverts van harte
proficiat met haar 89e verjaardag.
In Geleen vergaderen de pastores van het dekenaat waarbij ook de nieuwe deken Jack Honings
aanwezig is.
Zaterdag 7 september
Ook vanmorgen wordt nog geschilderd op de pastorie en wordt overtollig meubilair verwijderd.
We ontvangen het bericht dat vanmiddag thuis dhr. May Passage is overleden. Hij is 90 jaar geworden.
De Gregoriaanse Schola luistert de avondmis op. Vaak zijn we alleen christen wanneer het ons goed
gaat, als we er gemak van hebben, er troost in vinden. Maar Jezus vraagt van echte volgelingen om
ook trouw te zijn, wanneer dat christen zijn eisen stelt, wanneer het een opgave is, een kruis soms. Hij
zoekt geen gemakkelijke meelopers maar dappere, echte volgelingen door dik en dun.
Zondag 8 september
Wegens het wisselvallige en koude weer houden we de viering bij gelegenheid van 80 jaar Mariakapel
in de kerk. Fanfare St. Caecilia luistert de viering op met diverse Marialiederen.

We memoreren hoe deken Packbier in 1938 het initiatief nam voor bouw van de kapel naar een
ontwerp van architect Tummers. Op 19 maart 1939 werd de eerste steen gelegd en in de zomer van dat
jaar werd de kapel ingewijd. Velen hebben in de afgelopen 80 jaar de weg naar de kapel gevonden om
te bidden tot de moeder van de Heer, Maria.
Na de dienst treedt schutterij St. Sebastianus aan om de onthulling van een plaquette luister bij te
zetten. Emeritus deken Jos Schreurs dankt de velen die het mogelijk hebben gemaakt dat in 2018 en
2019 de kerk, vooral het dak, en de keermuur gerestaureerd konden worden. Dan wordt een plaquette
onthuld met de volgende tekst:
“Als dankbare herinnering aan de herstelwerkzaamheden
van de kerk en de kerkmuur 2018 – 2019.
Mede mogelijk gemaakt met financiële steun van:
Provincie Limburg
Gemeente Beekdaelen
Bisdom Roermond
Stichting “Oos ErfGood” en vele giften van fondsen,
ondernemers en particulieren.
Kerkbestuur parochie St. Dionysius Schinnen”
Een banner met de namen van de gulle gevers completeert de afronding van alle werkzaamheden.
Plaquette en banner zullen een plaats krijgen in de hal van de kerk. Maar eerst zal deze nog
geschilderd worden.
Voorafgaand aan de onthulling en daarna drinken velen een kop koffie aangeboden door het
kerkbestuur.
Wij willen ook alle parochianen die hun bijdrage geleverd hebben heel hartelijk bedanken. We hopen
dat u blijft meeleven met het wel en wee van onze parochie en ook uw bijdrage blijft geven om ook de
reguliere gang van zaken mogelijk te maken. Want een kerk en de muur is mooi, maar mensen moeten
in die kerk bij elkaar kunnen komen. Voorgangers in de diensten en pastorale diensten kosten ook
geld. Daarnaast blijven kosten van onderhoud, verzekering, energie en huisvestingskosten. Daarom is
de kerkbijdrage van wezenlijk belang voor een goed functionerend parochieleven.
Kapelaan bespreekt vanmiddag met Bert Pak en Vera Habets in Thull de doop van hun dochter Aukje
over enkele weken.
’s Middags opent burgemeester Erik Geurts het schutterslokaal op Breinder en oud-deken Schreurs
zegent het in. Daarna begint het koningsschieten. Kapelaan kan ’s avonds de winnaars feliciteren en de
beker overhandigen en de nieuwe koning het koningszilver omhangen.
De burgerkoning is Ger Baggen ut Breyenrode, de jeugdkoning Maikel Wierts uit Spaubeek en Leo
Delahaije uit de Stationsstraat is voor de tweede maal achter elkaar de schutterskoning van de
schutterij met zijn zijde de nieuwe koningin Cindy Wenmakers uit Elsloo.
Maandag 9 september
Het kerkbestuur heeft ’s avonds allerlei zaken te bespreken behalve over bouwzaken ook over de
toekomst nu we rekening moeten houden met 9 parochies.
Dinsdag 10 september
Nu de schilders bezig zijn en de vloerbedekkingen aangebracht worden, begint er enig schot te komen
in de opknapbeurt van de pastorie. Kapelaan geeft de ziekenzalving aan Mia Vroomen – Daniëls in
Schuttershof in Brunssum.
Woensdag 11 september
39 Jongens en meisjes en 3 leerkrachten en kapelaan vertrekken voor het schoolkamp naar de Spar in
Haelen. Ze worden gebracht door ouders. Ouders zorgen in ploegendiensten voor de maaltijden en
enkelen houden ’s nachts de wacht. Dank zij de inzet van al deze vrijwilligers beleven de kinderen een

heel mooi kamp waar ze later nog met veel plezier aan terugdenken.
Voor alle vrijwilligers een welgemeend ‘dank je wel’.
Vrijdag 13 september
Hoewel de pastorie nog niet helemaal klaar is, beginnen toch al op sommige plekken een ploeg
vrijwilligers met het nodige poetswerk. Een klus die ook morgen haar vervolg vindt.
’s Middags keren alle deelnemers van het schoolkamp moe maar met een goed gevoel terug in
Schinnen.
Zaterdag 14 september
Velen wonen de uitvaartdienst bij voor May Passage, een dienst muzikaal verzorgd door fanfare St.
Caecilia waarvan hij lid en ook bestuurslid is geweest. Hij heeft een actief leven achter de rug, was
bijna 66 jaar getrouwd met Mieke Lamine. Zij was alles voor hem. Ze kregen 7 kinderen. Leed trof
hun door de dood van zoon Harrie. May was behalve in zijn gezin werkzaam bij de Ford fabrieken in
Genk, nam deel aan diverse feestcomité’s voor diverse verenigingen. Hij was beheerder van het
parochiehuis in Puth. May sprak graag een woordje mee, gaf raad, maar stak ook met veel de draak.
Emoties liet hij weinig blijken. Hij was zeer zorgzaam voor zijn echtgenote, en was zeer betrokken bij
wat zijn kinderen deden en stond voor hen klaar.
May moge als een trouwe dienaar nu thuisgekomen zijn bij zijn Schepper.
In Hegge wensen we dhr. Habets proficiat met zijn 82e verjaardag.
Zondag 15 september

Kwijtraken, verliezen en zoeken en vinden, daar gaat het vandaag over.
Er kan in de samenleving veel mis gaan. Mensen hebben geen respect voor elkaar, kinderen worden
mishandeld of de kwetsbare schepping wordt vergiftigd. In talloze schakeringen worden de goede
verhoudingen verbroken, en moet God weer op zoek. Hij probeert wat verdwaald is, weer bij de kudde
te krijgen. Hij wordt daarbij geholpen door talloze mensen die werken aan goede verhoudingen. Zij
die niet buigen voor gouden beelden, zoals de Joden in de woestijn, niet de hele erfenis opmaken zoals
de verloren zoon en dan wel zien wat er van komt. Zij niet weglopen van de bron waaruit de waarden
stromen die onze samenleving een humaan karakter geven. Al die mensen die geduldig blijven zoeken
naar de mens achter de zonde, de goede bedoelingen achter het falen. De liefde die toch in ieder hart
ligt opgesloten. Keert iemand terug van dwaalwegen, dan is er vreugde en feest. De dienst wordt mooi
opgeluisterd door Voces Glanae. Met z’n vijven zingen ze a capella.

Vanmorgen overlijdt in Schuttershof in Brunssum mevr. Mia Vroomen – Daniëls in de leeftijd
van 85 jaar.
Bij zonnig weer ontvangt Maurits Franssen van de Nieuwe Markt aan de Mariakapel het
sacrament van het doopsel. Ouders Jeroen Franssen en Lynn Wolters en peter en meter Patrick
Coenen en Riëtte Melvoort van harte proficiat.
Maandag 16 september
In de pastorie worden door verschillende bedrijven de laatste karweitjes opgeknapt, zodat de nieuwe
deken en zijn huisgenote deze week hun intrek kan nemen in een vernieuwde pastorie
Aan de Dorpsstraat feliciteren we mevr. Limpens – Hamers die onlangs 89 jaar is geworden en nog
een 83-jarige
Met de kinderen van Mia Vroomen—Daniëls wordt de uitvaartdienst besproken.
Met ouders van Morriz Zenden bespreekt kapelaan de doop van hun zoon Morriz. Het bestuur van Per
Cantare vergadert o.a. over komende uitvoeringen en de opknapbeurt van de opperzaal, de ruimte die
in de pauze van de repetities gebruikt wordt.
Agenda
Zondag 22 september
In Wolfhagen viert mevr. DelaHaije haar 83e verjaardag. Proficiat.

Maandag 23 september
In Nagelbeek viert mevr. Nijssen – Gilissen haar 91e verjaardag. Van harte proficiat.
Mevr. Boesten – Hamers wordt 89 jaar. Proficiat.
Woensdag 25 september
Kerk poetsen
Donderdag 26 september
In Hegge viert dhr. Meuwissen zijn 85e verjaardag. Gefeliciteerd.
Zondag 29 september
14.00 uur Installatie pastoor-deken Jack Honings
Dinsdag 1 oktober
Nic Jetten (Moutheuvellaan) viert zijn 81e verjaardag. Gefeliciteerd.
Woensdag 2 oktober
Onderhoud kerkhof
Donderdag 3 oktober
Vanaf 8.30 uur wordt de communie thuis gebracht op de vaste adressen
Vrijdag 4 oktober
Dhr. Keulers (Dr. Poelsstraat) telt vanaf vandaag 89 jaar. Proficiat.
Zondag 6 oktober
In De Beemden viert dhr. Dieteren zijn 87e verjaardag. Gefeliciteerd
Dinsdag 8 oktober
Aan de Sachariasstraat viert mevr. Cortlever – Erkens haar 85e verjaardag. Proficiat.
Zaterdag 12 oktober
In de Residence viert dhr. Peters zijn 85e verjaardag. Gefeliciteerd.
Parochieblad
Ons volgende parochieblad, dat op woensdag 9 oktober verschijnt, is voor drie weken bestemd van
zaterdag 12 oktober - zondag 3 november 2019.
H. Missen en mededelingen die u in dit parochieblad vermeld wilt hebben, dienen uiterlijk maandag 7
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?
Zaterdag 21 september 19.00 uur Parochiekoor
Zondag 22 september 10.00 uur Nadine Maes
Zondag 29 september 14.00 uur Per Cantare en fanfare St. Caecilia uit Puth
Zaterdag 5 oktober
19.00 uur Per Cantare
Zondag 6 oktober
10.00 uur Fanfare St. Caecilia
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....HEEL VEEL DANK

aan alle enthousiaste collectanten die voor KWF kankerbestrijding langs de deur gingen.
Dank ook aan alle gulle gevers die het geweldige bedrag van € 1.694,96 doneerden voor
kankeronderzoek. Het was weer een groot succes dit jaar!
Mariet Soogelée,
coördinator KWF collecteweek

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.
In verband met de kledingbeurs is er geen Hoeskamer op 9 oktober.
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.
27-09: Mûk: Ren je rot.
27-09: KEET! Spacejump; aanmelden uiterlijk 25-09 via keet@hetjis.nl. € 7,00. Aanwezig 19:15 uur,
vertrek 19:30 uur, terug 21:30 uur.
04-10: De grote JIS dierenquiz
11-10: Jongens tegen de meiden!
18-10: Herfstknutsels
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.
Bovendien starten binnenkort de volgende cursussen: overstapcursus naar Windows 10, waarin de
verschillen tussen W10 en W7 / W8 worden behandeld; en workshop tablets en smartphones. U kunt
zich nu al 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.
Binnenkort: Sint Maarten 8 november.
JIS Burgemeester Pijlsstraat 1E Schinnen
www.hetjis.nl
info@hetjis.nl
Op adem komen in een klooster …
Zoekt u inspiratie voor uw persoonlijke ontwikkeling en/of heeft u behoefte aan een adempauze?
Vadere biedt met de kloostermeerdaagsen een verdiepend programma aan rondom verschillende
thema’s waarin u uzelf kunt verdiepen in het kloosterleven én waarin thema’s uit het dagelijkse leven
verdiept worden door middel van leuke werkvormen, workshops en gesprekken. Door het ritme van de
dag kunt u aandacht geven aan datgene dat centraal staat in de kloosters zoals stilte, rust, bezinning en
ontmoeting…
Vadere biedt verschillende programma’s met uiteenlopende thema’s.
Vadere bestaat uit verschillende professionals die ieder een eigen aandachtspunt hebben. Ons comité
van aanbeveling bestaat uit mensen zoals Annemiek Schrijver, Inez van Oort, broeder Thomas
Quartier en broeder Gerard Mathijsen. Zij onderschrijven het doel en de visie van Vadere.
Op dit moment worden er twee meerdaagsen aangeboden:
1. ‘Ruimte nemen in je eigen tijd’. Vrijdag 18 oktober vanaf 14.00 uur tot zondag 20 oktober 14.00
uur, Abdij Koningshoeven te Tilburg
2. ‘Omgaan met eigen verlieservaringen’, dinsdag 12 november vanaf 11.00 uur tot donderdag 14
november 10.00 uur, Abdij Lilbosch te Echt
Zie voor meer informatie www.vadere.nl
En zie ook: https://www.raadvankerken.nl/pagina/4098/kloosterervaring

Gaat u verhuizen?
Laat het ook uw parochie even weten
Blijf in contact met uw kerk.
Ook als u pas hier bent komen wonen,
Laat dat even weten op de kapelanie.

