56e jaargang / nummer 1 / januari 2018
Pastorie: Hoogbeek 23, 6305 BH Schin op Geul, tel. 043-459 1233
Pastoor: pater Frans Mol mhm
Spreekuur van de pastoor:
Pastoor Mol houdt geen vast spreekuur, maar voor ieder die daar prijs
op stelt maakt hij graag tijd vrij om te luisteren en te praten.
Zo mogelijk wel even van tevoren bellen omdat de pastoor ook andere
verplichtingen heeft binnen de parochie.
Opgeven van misintenties e.d. op de pastorie:
Dinsdag van 9.00 - 10.00 uur en donderdag van 14.00 - 15.00 uur.
U wordt verzocht om bestellingen voor misintenties t.b.v. de maand
februari door te geven vóór dinsdag 16 januari.
Opgeven van zieken voor een bezoek:
Mw. Anita Nass-Paffen, tel. 043-459 1647
Mw. Maria Dirks-Ladenstein, tel. 043-459 1818
Bankrekeningnummer (t.n.v. kerkbestuur Schin op Geul):
NL89 RABO 0146 6012 46
Digitale Mauritiusbode: Website: www.geboew.nl/parochie
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Woordje van de pastoor
Oud en Nieuw
Rond het begin van deze maand vieren wij Oud-en-Nieuw. Wij vieren dat,
omdat er inderdaad veel te vieren valt. Het voorbije jaar heeft ons
gebeurtenissen en gelegenheden geboden, die ons in onze herinnering nog
deugd doen en in de toekomst zelfs voor herhaling vatbaar zijn. Misschien
verwarren wij nogal te snel en te oppervlakkig oud en ouderwets met
daarbij nog de toevoeging nieuw is modern en daarom goed. Wij doen
alsof datgene wat voorbij is gegaan ook voorgoed is verdwenen. Wij
merken al spoedig dat dit niet zo is.
Onbezoedeld en onbeschreven ligt een nieuw jaar voor ons. Het geeft een
gevoel van jeugdigheid, van een frisse bezieling om helemaal opnieuw te
mogen beginnen. Het verlangen om het verleden helemaal achter je te
laten lukt toch nooit en is ook niet realistisch. En waarom zouden wij?
Oud en Nieuw is geen volledige breuk, maar een langzame overgang. Veel
van het vertrouwde en oude gaat gewoon door en als het nodig is brengen
wij als het ware vanzelf aanpassingen aan. Dat is een gezond teken dat wij
met tijd en omstandigheden meegroeien.
Toch is het nuttig om even stil te staan, om een hap frisse adem te nemen.
Het maken van een nieuwe start betekent voor de meesten van ons niet
zozeer een heel nieuw begin ondernemen, maar een doorstart maken.
Kinderen en jonge mensen zijn gewoonlijk vooruitstrevend omdat zij nog
geen verleden hebben. Zij beginnen enthousiast aan van alles en nog wat.
En wie zou hen stoppen?
En zo vergaat het ons ook in de parochie. Misschien moeten wij ons bij het
nieuwe begin bezinnen op onze houding ten opzichte van godsdienst en
kerk. Veel daarvan is echt ouderwets en bevooroordeeld. Het is voor ons
nodig om met de juiste kennis van zaken te komen tot een hernieuwde
start. In hoeverre ben ik wezenlijk deel van al het gebeuren in en rond de
kerk. En daarmee bedoel ik niet enkel het kerkgebouw, dat zo keurig
onderhouden is en er waarschijnlijk, als je de kronieken leest, er nog
nimmer zo fraai heeft bijgelegen. Wij missen allemaal de bijdrage van ons
Dameskoor Vivace, dat in het afgelopen jaar haar laatste optreden gaf.
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Nu is het de tijd om nieuwe geestkracht, nieuwe inspiratie en elan op te
brengen en er op toe te zien dat wij de zegeningen van de Heer in onze
parochie weten te waarderen en die persoonlijk willen ondersteunen.
Wij kunnen dat doen door onszelf in te zetten, voor blijvende verzorgde en
inspirerende diensten. Dat kan ook een voornemen zijn voor het nieuwe
jaar, dat zoveel dagen te bieden heeft voor vernieuwde initiatieven,
waardoor ook wij zelf ons allemaal vernieuwd voelen.
Frans Mol, Missionaris van Mill Hill.
Burgerlijke stand van de parochie
Overleden: 3 december Jacques Bosten (92 jaar)
14 december Jan Pluijmaekers (68 jaar)

Diensten in de maand januari 2018
Maandag

1

januari

H. Maria, Moeder van God
Dag van de vrede Nieuwjaarsdag
e
1 Lezing: Numeri 6, 22-27
Evangelie: Lucas 2, 16-21
10.30 uur:
Voor vrede op aarde
Voor een gezegend 2018 voor alle parochianen
Zondag
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januari

Openbaring van de Heer
Drie Koningen
Einde van de Kersttijd
1e Lezing: Jesaja 60, 1-6
Evangelie: Matteüs 2, 1-12
10.30 uur:
Woord- en Communiedienst
Broederschap St.Cornelius en
de stille intenties die ons zijn gegeven
Zondag
14 januari
2e Zondag Kerkelijk Jaar
e
1 Lezing: Samuël 3, 3b-10, 19
Evangelie: Johannes 1, 35-42
e
10.30 uur:
1 jrd. José Slippens-Funcken
Pierre Vogels b.g.v. zijn verjaardag
jrd. Rosemarie Weusten-van Weersch
gest. jrd. Maike Pelsers
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Zondag
21 januari
3e Zondag van het Kerkelijk Jaar
1e Lezing: Jona 3, 1-5, 10
Evangelie: Marcus 1, 14-20
10.30 uur:
zeswekendienst Jacques Bosten
pastoor Piet Benders
Kethy Paffen-Steinbusch (c. begr.)
Gerardina Pasmans-Bertrand b.g.v. verjaardag (c. begr.)
Harry Knoren (c. buurt)
Truus Hodiamont-van der Loo (c. begr.)
jrd. Lambert Hodiamont
Jacques Eijssen b.g.v. zijn verjaardag (c. begr.)
Rosa Eijssen-Wiertz
Remco van Kuijk
Piet Jacobs b.g.v. zijn verjaardag
Wiel Bovens b.g.v. zijn verjaardag
Hub Vanmechelen b.g.v. zijn verjaardag
ouders Vanmechelen-Senden,
Jan, Ria en Guus, Peter en Levi
ouders Loo-Vliegen en Ciska Loo-Hendriks
ouders Heijenrath-Niessen
jrd. Tiny Coemans-Stassen
gest. jrd. ouders Jacobs-Eussen
gest. jrd. ouders Jacobs-Vroomen
Deze H. Mis wordt opgeluisterd door Erik en Mirna van Kempen-Senden
Zondag
28 januari
4e Zondag van het Kerkelijk Jaar
1e Lezing: Deuteronomium 18, 15-20 Evangelie: Marcus 1, 21-28
10.30 uur:
Pierre Siepers b.g.v. zijn verjaardag
Fien Siepers-Thole (c. begr.)
1e jrd. Mia Groven-Paffen (c. begr.)
jrd. Frans Weerts
Dinsdag
30 januari
Dinsdag 4e week Kerkelijk Jaar
14.00 uur:
H.Mis in het ’t Geboew
Hub Kroonen
Wiel Pasmans
Wiel Hamers
Kathy Paffen-Steinbusch (c. Bejaardensoos)
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Korte mededelingen / annonces
Dank aan vrijwilligers
In onze hedendaagse samenleving spelen vrijwilligers een steeds
belangrijkere rol. Dat geldt voor de zorg (bijv. mantelzorg), de vele
verenigingen en stichtingen, goede doelen organisaties (bijv. collectanten) en
zeker ook de kerkgenootschappen. Je kunt zelfs stellen dat zonder de
belangeloze inzet van vrijwilligers onze maatschappij niet meer zou
kunnen functioneren. Niet voor niets is er ieder jaar een dag van de
vrijwilliger, waarbij deze grote groep terecht in het zonnetje wordt gezet.
Ook in onze eigen parochie kunnen we rekenen op een groot aantal
vrijwilligers, van misdienaar tot liturgiegroep en van ziekenbezoekgroep
tot collectant; alle groepen hier noemen zou in dit blad te veel plaats
innemen. Het is inmiddels een goed gebruik om deze mensen - jong en
oud - zo rond de jaarwisseling nog eens heel hartelijk te bedanken voor
hun bereidheid om een steentje bij te dragen aan het goed laten
functioneren van onze parochiegemeenschap. Zoals bekend zal in de
toekomst de rol van leken in de kerk steeds belangrijker worden; daarom is
het extra fijn dat we nu al zo’n goede basis hebben.
Alle vrijwilligers bedankt en chapeau!
Nieuwe aanstraalverlichting voor onze kerk
De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft onlangs alle kerken binnen de
gemeente voorzien van nieuwe aanstraalverlichting, ook onze kerk.
Bestaande armaturen zijn grotendeels vervangen en voorzien van LEDverlichting. Tevens zijn enkele nieuwe hoge masten geplaatst.
Dit betekent niet alleen dat onze kerk bij donker fraai verlicht wordt, maar
ook het kerkhof is hierdoor een stuk veiliger geworden. Met dank aan de
Gemeente Valkenburg aan de Geul!
Missen op zaterdagavond in 2018
Zoals bekend is er op zaterdagavond normaliter geen H.Mis in onze kerk;
alleen op bijzondere dagen is dat wel het geval. Voor dit jaar betreft dat
Paaszaterdag op 31 maart, tijdens het Corneliusoctaaf op 15 en 22
september, de Mauritiusviering van de Schutterij op 29 september en de
opening van het Carnavalsseizoen op 10 november. Op deze zaterdagen is
er dus wel een H.Mis om 19.00 uur in onze kerk.
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Overmaken van de parochiebijdrage kan in het vervolg niet
meer via acceptgiro.
Zoals bekend wordt ieder jaar in januari de Actie Kerkbalans gehouden;
sinds 1973 is dit een gezamenlijke landelijke actie van een aantal
kerkgenootschappen voor het verwerven van de dringend noodzakelijke
gelden. Ook wij benaderen U dan om onze parochie in 2018 weer te
steunen met een vrijwillige bijdrage. Deelnemers aan de actie konden voor
het overmaken tot nu toe kiezen uit betalen via internetbankieren, betalen
met de meegestuurde voorgedrukte acceptgirokaart, dan wel cash betalen
(geld in enveloppe).
De acceptgirokaart is duur en gaat op termijn
verdwijnen; wij zullen deze ook niet meer meesturen.
Wij hebben onlangs met de Rabobank een contract afgesloten, waarbij
betalen met eenmalige incasso mogelijk wordt. Net als bij de acceptgiro
volstaat het invullen van het bedrag en het plaatsen van de naam en
handtekening. In de enveloppe met de folder voor de Actie Kerkbalans
bevindt zich een formulier waarmee U toestemming geeft voor de
eenmalige incasso van het door U gekozen bedrag. Overigens blijft
betalen met Uw eigen acceptgiro voorlopig nog mogelijk. Veel verandert
er dus eigenlijk niet; overmaken via internetbankieren, Uw eigen
acceptgirokaart of contant betalen blijven als vanouds mogelijk.
Het gebruik van eenmalige machtigingen is overigens niet echt iets nieuws;
in meerdere parochies wordt hiermee al enige tijd gewerkt en tot
tevredenheid. Wij hopen U met dit stukje in het parochieblad voor dit
moment voldoende te hebben geïnformeerd over deze verandering. Heeft
U nog vragen dan zijn de leden van het kerkbestuur en met name onze
penningmeester Martin Marcus (tel. 043-459 2086) graag bereid om waar
nodig nadere toelichting te geven.
Het thema dit jaar is ‘Geef voor je kerk’. Wist U dat dit de grootste
inzamelingsactie van het land is? Overal vragen plaatselijke kerken en
parochies aan hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Vanaf
15 januari valt ook bij U de brief voor Kerkbalans op de mat.
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe
mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier zo mogelijk
ruimhartig in. In de laatste week van januari komt een vrijwilliger de
enveloppe bij U ophalen. Via deze weg willen we U alvast hartelijk
bedanken voor Uw bijdrage!
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Kleine wijziging mistarieven voor 2018
Voor wat betreft de mistarieven is er sprake van een kleine wijziging; in de
tarieven van de grafrechten zijn er geen wijzigingen. Ter informatie zetten
we hieronder de bewuste bedragen nog eens op een rijtje.
Mistarieven:
Eenvoudige stille mis: € 10,Standaardmis: € 25,Jubileummis: € 100,Rouw-/trouwdienst *): € 400,Het leiden door hr. Pastoor van een dienst in het crematorium
zonder voorafgaande mis in de kerk *): € 200,• Avondwake daags voor rouwdienst in kerk: € 25,• Avondwake zonder rouwdienst in kerk *): € 100,Grafrechten:
•
•
•
•
•

Grafrecht voor een enkel breed graf: € 55,- per jaar.
Grafrecht voor een dubbel breed graf: € 110,- per jaar.
Grafrecht voor een kindergraf: € 27,50 per jaar.
Kosten van een plaats in de urnenwand: € 55,- per jaar.
Voor het maken van een kopfundering op het bovenste plateau (dit is
de betonnen plaat in de grond waarop de grafsteen geplaatst wordt) wordt
eenmalig € 115,- in rekening gebracht.
• Verstrooien van as op het strooiveld: € 50,- [eenmalig]
• Bijzetting van urn in bestaand graf: € 50,- [eenmalig]
*)De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten, Avondwake
zonder uitvaartmis en de aanwezigheid in het crematorium [zonder
voorafgaande kerkdienst] wordt niet gevraagd aan parochianen
die de vier jaren voorafgaand voldoende hebben deelgenomen aan
de actie Kerkbalans (in redelijkheid voor een bepaald
minimumbedrag, te beoordelen door het Kerkbestuur).
•
•
•
•
•

Dorpskalender foto van de maand januari 2018
Geulbrug Tolhuisstraat (2010)
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Parochie H.Johannes de Doper Oud Valkenburg
Administrator: pastoor René Graat, tel. 043-457 1221
Contactpersonen voor kerkbestuurszaken:
Algemeen:
Hr. Hub Gerekens
tel. 06-5342 5028
Administratie kerkhof: Hr. Jo & mw. Rita Wachelder
tel. 043-321 6357
Opgeven misintenties: Mw. Paula Gerekens
tel. 043-459 1207
Bankrekeningnummer: NL23 RABO 0146 6011 73
Misintenties t.b.v. de maand februari 2017 kunt U
opgeven vóór dinsdag 16 januari

Diensten in de maand januari 2018

Zaterdag

6

januari

Vooravond vd Openbaring van de Heer
Drie Koningen
De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk
19.00 uur:
uit dankbaarheid
Zaterdag 13 januari
Vooravond 2e Zondag Kerkelijk jaar
19.00 uur:
jrd. Lieske Spierts en familie
Zaterdag 20 januari
Vooravond 3e Zondag Kerkelijk jaar
19.00 uur:
voor opgegeven intenties
Zaterdag 27 januari
Vooravond 4e Zondag Kerkelijk jaar
19.00 uur:
stille intenties
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Mededeling van het kerkbestuur
• Hartelijk dank aan allen die hebben meegeholpen met het poetsen
van de kerk, het opzetten van de kerststal en het aanbrengen van
de versieringen!
• Op maandagochtend 8 januari vanaf 9.30 uur zal de kerststal weer
opgeruimd worden; hierbij is alle hulp welkom.

Extra in deze Mauritiusbode:
Federatienieuws
Zoals bekend maakt onze parochie sinds 1 april 2017 samen met de
buurparochies van Valkenburg-centrum en Schin op Geul deel uit van een
federatie. De bestaande parochies hebben hun eigen rechtspersoon
behouden; de wijze van samenwerking is vastgelegd in een mede door het
bisdom ondertekend convenant. Op pagina 10 en 11 van deze M-bode is
een nieuwsbericht van de Federatie waarin kort wordt teruggeblikt op het
afgelopen jaar; wat valt er in dit kader te melden?
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RK parochie H.H. Nicolaas en Barbara te Valkenburg a/d Geul
RK parochie O.L.V. v. Altijddurende Bijst. te Valkenburg a/d Geul
RK parochie H. Johannes de Doper te Oud-Valkenburg
RK parochie H. Mauritius te Schin op Geul

Parochiefederatie Valkenburg - Oud Valkenburg - Schin op Geul

Federatienieuws
Nadat de federatie op 1 april jl. formeel van start is gegaan zijn de
kerkbesturen nieuwe stijl van Valkenburg-centrum, Oud Valkenburg en
Schin op Geul een drietal malen bijeen geweest; voor volgend jaar zijn zes
vergaderingen op federatie niveau gepland, zoals ook in het convenant is
vastgelegd. De eerste opdracht was om alles goed op de rails te krijgen en
in dat kader is een inmiddels aantal praktische werkafspraken gemaakt (oa.
op het gebied van communicatie, financiën, contractbeheer). Voorts is de volgende
taakverdeling qua bestuur afgesproken:
• Voorzitter van de kerkbesturen in de federatie is pastoor Mol;
volgens kerkelijk recht is hij door het bisdom aangewezen als
moderator (gespreksleider).
• Vicevoorzitters van de kerkbesturen in de federatie zijn de pastoors
Jansen en Graat.
• Tot secretaris van de kerkbesturen in de federatie is benoemd hr.
Appelboom.
• V.w.b. het penningmeesterschap zijn conform het bepaalde in het
convenant (ic. handhaven per parochie van de eigen exploitatie) de taken
verdeeld door hh. Bras (penningmeester parochies Valkenburg-centrum),
Vd Klugt (parochie Oud-Valkenburg) en Marcus (parochie Schin op Geul).
Samen hebben de penningmeesters afspraken gemaakt betreffende
aspecten als ondertekening van jaarrekeningen, verdeelsleutel
gezamenlijke kosten en verantwoordelijkheid voor het financiële
beleid van de parochies; onverlet blijft dat iedere parochie
verantwoordelijk is v.w.b. de eigen financiën.
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• Hr. Vermazen behartigt binnen de kerkbesturen van de federatie het
aandachtsveld Pastoraal; in dat kader zal hij de werkzaamheden van
beide pastoraatsgroepen coordineren (wo. het opstellen van een
gezamenlijk parochiebeleidsplan).
• Hr. Gerekens behartigt binnen de kerkbesturen van de federatie het
aandachtsveld Onderhoud; in dat kader zal hij de werkzaamheden
van de lokale werkgroepen onderhoud coördineren.
Alle kerkbestuursleden in de federatie zijn op dinsdag 24 oktober jl. in ’t
Geboew door deken Bronneberg uit Gulpen beëdigd.
Vermeldenswaard is verder dat binnen de federatie ook nog is gesproken
over parochie overstijgende zaken als ‘Kerk en veiligheid’ en de
aanstaande nieuwe automatisering voor de parochies.
Zoals eerder reeds gemeld zijn de voormalige kerkbesturen omgevormd tot
Parochiële Adviescommissie (PAC); hier komen in principe alle lokale
zaken aan de orde, alleen de formele besluitvorming waar nodig geschiedt
op federatieniveau.
Al met al mogen we niet ontevreden zijn hoe het allemaal functioneert in
de nieuwe constitutie; het is natuurlijk allemaal nog even wennen, maar de
sfeer is goed en vertrouwen op een gezonde gezamenlijke toekomst lijkt
alleszins gerechtvaardigd.
December 2017
Parochiële Adviescommissie H. Mauritius Schin op Geul.
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Activiteitenagenda voor de maand januari 2018
van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul
2e helft jan. : Actie Kerkbalans (Gezinsbijdrage)
ma. 1 jan : Kerk open voor bezichtiging kerststal 14.00 -16.00 uur
: Nieuwjaarsreceptie Schutterij St.Mauritius Strucht
in café In d’r Proemenhook
: Nieuwjaarsreceptie Mannenkoor Inter Nos in ’t Geboew
ma.
jan. : Iedere maandag wandelen, 13.30 uur vanaf ’t Geboew
di./do. jan. : Iedere dinsdag (10-12u) ‘Open Bieb’ en donderdag
(14-16u) ‘Open Bieb’ en Breien in ’t Geboew
do. 4 jan. : Nieuwjaarsborrel Fanfare St.Cornelius in ’t Geboew
vr. 5 jan. : Gerlachuswandeling van Banholt naar Houthem,
meer info: Leo Renierkens, tel. 043-457 3308 /
06-2060 0713, of e-mail: leo@renierkens.eu
: Nieuwjaarsreceptie SV Geuldal in de kantine te Wijlre
za. 6 jan. : Prinsenproclamatie CV de Waterratte in ’t Geboew
zo 7 jan. : Jeugdprinsenproclamatie JCV de Waterretjes in
’t Geboew
do. 11 jan. : s’Ochtends vrijwilligers helpen op het kerkhof
vr. 12 jan. : Jeugdprinsenreceptie JCV de Waterretjes in ’t Geboew
zo. 14 jan. : Prinsenreceptie CV de Waterratte in ’t Geboew
vr. 26 jan. : Filmmiddag “The Light Between Oceans” aanvang
14.00 uur in ’t Geboew, voor verdere informatie zie
bijlage Heerlijkheid Schin op Geul
za. 27 jan. : Reparatiecafé Kump Good van 11.00 tot ca. 13.30 uur
in Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen
tot uiterlijk 16 januari as. worden opgegeven bij de redactie:
• mw. José Van den Hove-Pluijmaekers, Valkenburgerweg 142 A
telefoon: 043-459 2278
• hr. Wiebe Appelboom, Mauritiussingel 51, telefoon: 043-459 2660

