56e Jaargang / nummer 2 / februari 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
maart door te geven vóór dinsdag 13 februari
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
Inhoud
Blz. 2
Blz. 3/4
Blz. 5
Blz. 5
Blz. 5/10
Blz. 11
Blz. 12

Woordje van de Pastoor
Diensten in de maand februari 2018
Dopelingen en huwelijken 2017
Burgerlijke stand
Korte mededelingen / annonces
Info parochie H. Johannes de Doper Oud-Valkenburg
Activiteitenagenda samenwerkende verenigingen

2

Woordje van de Pastoor
Onze schijnwerpers zijn deze maand gericht op de nieuwe
aanstraalverlichting van onze kerk. Het is maar goed dat wij daar onze
schijnwerpers op gericht houden, want de aanstraalverlichting zelf lijdt
aan wat kinderziekten, die resulteerden in een kortsluiting en in totale
duisternis. Dankbaar zijn wij jegens de weldoener die ons hielp om de
buitenkant van de kerk toch in het licht te houden tijdens de kerstdagen.
Het nieuwe licht van de aanstraalverlichting is met enig ceremonieel
ontstoken in de tegenwoordigheid van wethouder Vankan en andere
genodigden. Dat begon met koffie en vlaai in Hotel Salden. Van de
kerken in de Gemeente, die allemaal van deze nieuwe aanstraalverlichting werden voorzien, werd onze kerk uitverkoren om als
hoogtepunt te dienen voor deze kleine openingsceremonie. En het had
inderdaad wat met hoogtepunt te maken vanwege de unieke ligging van
onze kerk, die in de verre omtrek vanuit verschillende plaatsen zo
duidelijk te zien is en boven alles uitsteekt. De aanstraalverlichting legt
daar nog eens fijntjes de nadruk op. De Mauritiusbode van afgelopen
maand heeft alles haarfijn uitgelegd en schrijft dat dit niet alleen betekent
dat onze kerk in het donker fraai verlicht wordt, maar ook dat het kerkhof
hierdoor een stuk veiliger geworden is. Met dank aan de Gemeente
Valkenburg aan de Geul!
De officiële aanduiding is dus aanstraalverlichting, want het woord
aanstraling op zich schijnt in het Nederlands niet te bestaan. Maar
uitstraling bestaat wel. En uitstraling komt van binnenuit. De gemeente
zorgt voor de straling van buiten, de uitstraling komt van de mensen die
de kerk gebruiken en op welke manier zij dat doen. En met een knipoog:
een geval dus van de door ons zo veel geroemde scheiding van kerk en
staat??? Onze warmte moet van binnen komen. Onze uitstraling als
dorpsgemeenschap en als gelovige gemeenschap moet in woord en daad
van ons binnenste uitgaan. Deze is niet afhankelijk van menselijke
hulpmiddelen zoals hoge masten, nieuwe armaturen en LED verlichting.
Onze uitstraling werkt vanuit onze inzet, onze toewijding en
belangstelling, voor allen die de Kerk nu ook nog duidelijker kunnen zien
als een baken in het duister.
Frans Mol, Missionaris van Mill Hill.

3

Diensten in de maand februari 2018
4 februari
5e Zondag Kerkelijk Jaar
Viering van de Opdracht van de Heer in de Tempel
(Maria Lichtmis)
Tijdens de H. Mis, kaarsenwijding. Na de H. Mis, Blasiuszegen
(De tweede collecte is voor Cordaid Memisa)
1e Lezing: Maleachi 3, 1-4
Evangelie: Lucas 2, 22-32
10.30 uur:
zeswekendienst Jan Pluijmaekers
jrd. ouders Pluijmaekers-Wiertz en overleden kinderen
Kethy Paffen-Steinbusch b.g.v. haar verjaardag (c. begr.)
Marieke en Guus Ruijpers-Eussen (c. buurt)
Zef Eussen
José Slippens-Funcken (c. begr.)
2e jrd. Sjir Boon en b.g.v. zijn verjaardag (c. begr.)
Jos van Weersch (c. begr.)
Jeu en Riet Lenssen-Cleuskens (c. begr.)
ouders Knoren-Palmen b.g.v. hun verjaardag en
overleden kinderen
jrd. Hay Somers
Maria Souren-Willems b.g.v haar verjaardag
Frans Souren en overleden familieleden
ouders Teneij-Frusch b.g.v. hun verjaardag en
overleden kinderen
Roos Muyrers
Deze H. Mis wordt opgeluisterd door Mannenkoor Inter Nos
Zondag

Zondag 11 februari
6e Zondag Kerkelijk Jaar. Carnaval
10.30 uur:
CARNAVALSMIS (Dialect)
pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders
Els Souren-Jennekens b.g.v. haar verjaardag
jrd. Frans Kozole
Nen Huntjens b.g.v. zijn verjaardag
Annie Leunissen-Savelberg (c. begr.)
ouders Gerardina en Jozef Pasmans-Bertrand (c. begr.)
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door het Fanfare-ensemble, m.m.v.
CV de Waterratte en JCV de Waterretjes
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Woensdag 14 februari
ASWOENSDAG
VASTEN- en ONTHOUDINGSDAG
BEGIN VD VEERTIGDAGENTIJD
1e Lezing: Joël 2, 12-18
Evangelie: Matteüs 6, 1-6, 16-18
19.00 uur:
H. Mis met Aswijding en Askruisje
Dat deze veertigdagentijd op weg naar Pasen, een
vruchtbare tijd mag worden waarin we ons met elkaar en
met God verzoenen en verbonden mogen voelen
Zondag 18 februari
1e Zondag Veertigdagentijd
1e Lezing: Genesis 9, 8-15
Evangelie: Marcus 1, 12-15
10.30 uur:
Woord- en Communiedienst
1e jrd. Mien Keijdener-Hupperichs
jrd. Piet Keijdener en tevens b.g.v. zijn verjaardag
jrd. Lambert Smeets
Broederschap St.Cornelius en
de stille intenties die ons zijn gegeven
Zondag 25 februari
2e Zondag Veertigdagentijd
e
1 Lezing: Genesis 22, 1-2, 9a, 10-13, 15-18
Evangelie: Marcus 9, 2-10
10.30 uur:
Pastoor Piet Benders
Jo Sijstermans b.g.v. zijn verjaardag
1e jrd. Tiny Slangen-vd Hove (c. buurt)
Dinsdag 27 februari
Dinsdag 2e week Veertigdagentijd
14.00 uur:
H. Mis in ’t Geboew
Hub Kroonen
Wiel Pasmans
Wiel Hamers
Kethy Paffen-Steinbusch (c. Bejaardensoos)
Hay Somers
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Dopelingen in 2017

Leire Bemelmanns
Lily Ladu-van Weersch

geboren
09 - 05 - 2017
17 - 09 - 2017

gedoopt
29 - 07 - 2017
12 - 11 - 2017

Huwelijken in 2017
Tommy Marx en Jennifer Kreutzer 15 - 09 - 2017

Burgerlijke stand van de parochie
Overleden: 24 december May Bloem (87 jaar)
16 januari
Joep van Weersch (66 jaar)

Korte mededelingen / annonces
Bericht Missiecomité
Op zondag 4 februari a.s. zal er in onze kerk een tweede collecte
plaatsvinden voor Cordaid Memisa.
Cordaid Memisa zet zich in om de moedersterfte wereldwijd terug te
dringen. Dit doen ze door ter plekke voorlichting, controles tijdens de
zwangerschap, opleiden van verpleegkundigen die helpen bij de bevalling
en de controles na de bevalling te organiseren. Dit zijn stuk voor stuk
factoren waar Cordaid Memisa zich met succes (en met uw steun, met nog
meer succes!) hard voor maakt. Zo kunnen we voor moeders het verschil
maken. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
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Maria Lichtmis en H. Blasius
Op 2 februari viert de Kerk 'Maria Lichtmis'. Hoewel de naam anders doet
vermoeden is dit geen Mariafeest, maar gaat het op deze dag vooral om
Christus zelf. Officieel heet het feest: ‘de opdracht van de Heer in de
tempel'. Het was bij die gebeurtenis dat Jezus werd betiteld als 'het Licht
dat alle volkeren verlicht'. In de kerken is het al eeuwen gebruikelijk om op
deze dag een lichtprocessie te houden en kaarsen te zegenen. Zeker zo oud
is ook het gebruik om op 3 februari, de gedachtenis van de Heilige Blasius,
de Blasiuszegen uit te delen. Die moet de gelovigen beschermen tegen
keelaandoeningen en andere kwalen. Wij vieren in onze parochie het feest
van Maria Lichtmis en de gedachtenis aan de H. Blasius op zondag 4
februari.
Huispaaskaars
De Paaskaars, wie kent hem niet? Bij het altaar of bij de doopfont, in
iedere kerk tref je hem aan, een grote versierde kaars op een aparte
standaard. Ieder jaar met Pasen wordt een nieuwe kaars gewijd en deze
blijft dan een heel jaar staan en wordt bij verschillende kerkelijke
gebeurtenissen ontstoken.
Maar ook voor huiselijk gebruik is er een kleine Paaskaars verkrijgbaar. U
kunt dit jaar kiezen uit vier maten kaarsen, in 2 modellen.
Model 1: Vredesduif. Een wit duifje vliegt over de kruising van het
opgerichte kruis. Het kruis (blauw) dat door Pasen niet langer een
schandteken, maar een heilsteken voor alle Christenen geworden is.
Christus is de Vredevorst, het licht in het duister van deze wereld die zo
naar vrede verlangt.
Model 2: Lam Gods. “Zie het Lam Gods”, zei Johannes toen Christus te
doop kwam in de Jordaan. Afgebeeld onder een kruis, stralend als een zon.
Het Lam zonder wonden, met enkel het overwinningsvaandel als attribuut,
waarlijk Pasen. Verkrijgbaar zijn; A & H (6,5 x 20 cm.) € 11,-, B & G (7 x
25 cm.) € 15,-, C & F (7,5 x 30 cm.) € 22,- en D & E (8 x 40 cm.) € 30,-.
Voor degenen die hierin geïnteresseerd zijn ligt in het voorportaal van onze
kerk tot 12 maart een intekenformulier om zo'n kaars te bestellen. Wanneer
U hier uw naam op invult ontvangt U vóór Pasen as. Uw eigen Paaskaars;
telefonisch bestellen kan ook en wel bij José Van den Hove-Pluijmaekers,
tel. 043-459 2278. Betalen en afhalen kan na elke H.Mis in de sacristie.
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Kerstmis 2017, een korte terugblik
De feestdagen zijn weer voorbij en het nieuwe jaar is met het nodige
geknal ingeluid. De kerststal en alle versieringen in onze kerk zijn
inmiddels opgeruimd. Toch willen we nog even terugkijken naar de
afgelopen feestdagen. Opnieuw waren het mooie en goed verzorgde
vieringen in een heel fraai versierde kerk; het was warm en sfeervol en dit
compliment ontvingen we van veel kerkgangers. Het koor uit St.
Petersburg zorgde 2e Kerstdag voor een volle kerk en de diverse andere
missen tijdens de Kerstdagen werden ook ditmaal weer goed bezocht.
Ook de kerststal maakte zijn inmiddels opgebouwde naam en faam waar.
Initiatiefnemers dit jaar waren Hub vd Hove en Jo Dirks, Frans Bertrand
en Hub Paffen. Zij hebben flink de handen uit hun mouwen gestoken en
het resultaat mocht wederom gezien worden.
Maar er was meer moois te zien in de kerk: de bloemversieringen gemaakt
door Hub van den Hove aan de pilaren en voor op het priesterkoor, het
gehaakte kerststalletje bij de entree in de hal en de mooie kerstbomen.
Een bijzonder woord van dank aan de kinderen van Schin op Geul die op
een knutselmiddag, georganiseerd door Club 77, mooie versieringen
hebben gemaakt om te bevestigen aan de banken en in de hal.
Samenwerking laat dus zien dat er nog steeds leven in ons dorp is, ook al
is er helaas geen school meer. We danken dan ook Club 77 en de ouders
dat ze dit mogelijk hebben gemaakt.
Letterlijk een lichtpunt was voorts het Vredeslicht dat dit jaar weer werd
uitgedeeld in onze parochie.
Tijdens de openstelling van de kerk vanaf 1e Kerstdag tot en met
Nieuwjaarsdag bezochten niet minder dan 775 bezoekers onze kerk, dit is
echt een record aantal, met speciale dank aan de toezichthouders die dit
mogelijk maakten en alles in goede banen hebben geleid.
Zeker ook een woord van dank aan de vele andere vrijwilligers, de
liturgiemedewerkers, de acolieten en de misdienaars, de kinderen van het
kerstspel en de versieringen, Club 77, mannenkoor Inter Nos en fanfare
St.Cornelius. Allen hebben door hun inzet eraan bijgedragen dat we weer
met trots kunnen terugkijken op een waardig en geslaagd Kerstfeest in
onze kerk. Dat hebben we met elkaar toch maar mooi tot stand gebracht.
Nogmaals, allen een heel hartelijk en gemeend dankjewel daarvoor!
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Wintertocht mannenkoor Inter Nos
Op zondag 25 februari organiseert Mannenkoor Inter Nos te Schin op
Geul de jaarlijkse Wintertocht. Ook in de winterperiode wordt getracht om
begaanbare paden in de veldlandschappen met bossen te combineren. Deze
Wintertocht is ook vanwege de hoogteverschillen een pittige tocht. Met
steile klimmetjes, holle wegen en mooie vergezichten. Alle routes voeren
door een prachtig (hopelijk) winters Heuvellandschap.
Te Sibbe in Gemeenschapshuis De Blokhut is de centrale rustplaats
ingericht en bestaat de mogelijkheid voor een drankje en een hapje. Van
hieruit gaat de route verder. Tijdens de wandeling kunt u genieten van het
mooie 5 sterrenlandschap met een grote verscheidenheid aan winterlandschappen en prachtige vergezichten in het landschap. Ook wandelt men
door een aantal pittoreske gehuchten.
Verder zijn in deze streek kastelen, wegkruizen en vakwerkhuizen te
ontdekken. Een tocht voor het gehele gezin, ook voor gezinnen met
kinderen. De afstanden zijn: 21 - 14 - 7 km.
Starttijden: 21 km. van 8.00 tot 12.00 uur, 14 km. van 8.00 tot 13.00 uur,
7 km. van 8.00 tot 14.00 uur.
Gestart wordt vanuit de kantine van voetbalclub SV Geuldal,
Mauritiussingel 2 A, 6305AZ Schin op Geul.
Inschrijven kost € 2,50 per persoon, leden van erkende wandelbonden
genieten € 1,- reductie. Het startbureau sluit om17.30 uur.
De wandeling vindt plaats onder auspiciën van de Kon. Wandelbond Ned.
Inlichtingen: 043-459 2021 / 06 2703 2417
E-mail: paulvanweersch123@gmail.com of www.mannenkoor-internos.nl
Voedselbank
Lieve mensen van Schin op Geul.
Ik wil jullie namens de voedselbank weer heel erg bedanken voor de vele
pakketten die ik heb kunnen weg brengen.
Er is weer een nieuw jaar begonnen, het oude is voorbij. Met nieuwe
voornemens en nieuwe wensen, sommige groot en andere heel klein.
Er zijn dit jaar geen voornemens, maar een kleine wens voor mij. Genoeg
te eten voor alle mensen. En dat de voedselbank ooit overbodig zal zijn.
Heel erg bedankt en de allerbeste wensen voor u allen.
Patricia Habets.
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Nieuwe bezoekers gezocht voor de Bejaardensoos
Iedere dinsdagmiddag tussen 14.00 tot 16.30 uur treffen zich in ’t Geboew
ouderen. Een gezellig samenzijn van mensen van dezelfde leeftijd, zowel
dames als heren zijn welkom. Er kan dan een kaartje gelegd worden of
worden gekiend. Maar ook bestaat de mogelijkheid om een ander spel
zoals bijv. rummikub te spelen.
Ook is er tijd om gezellig koffie, thee of een ander drankje te gebruiken.
Kom zonder enige verplichting eens een kijkje nemen. Is het vervoer een
probleem voor u, dan kan dit geregeld worden. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met Jeanny Neven, tel. 043-459 2295.
Tombola uitslagen Prinsenreceptie CV de Waterratte
Van de, op zondag 14 januari door CV de Waterratte gehouden loterij
tijdens de receptie van Prins Ralph I en Prinses Ivana, zijn de prijzen
gevallen op de volgende lotnummers:
Kleur groen 439, kleur geel 663, kleur wit 991, kleur blauw 209, kleur geel
864, kleur geel 843, kleur blauw 751, kleur geel 275, kleur groen 344.
Heeft u prijs ga dan naar de website van CV de Waterratte:
www.cvdewaterratte.nl
Ziekenbezoek CV de Waterratte
Prins Ralph I en Prinses Ivana van het Waterratteriek en hun gevolg zullen
op woensdag 7, donderdag 8 en vrijdag 9 februari as. een bezoek brengen
aan de zieken van Schin op Geul en Oud-Valkenburg die thuis, in het
ziekenhuis, kliniek of verzorgingshuis verblijven. Als een bezoek van de
Prins en zijn gevolg NIET op prijs gesteld wordt, gelieve U even contact
op te nemen met Johan Wouters [tel. 043-459 2366]. Aan hem kunt U ook
namen doorgeven van dorpsgenoten die kort geleden ziek zijn geworden en
waarvan de Carnavalsvereniging nog niet op de hoogte is.
Banneux bedevaart vooraankondiging
De jaarlijkse bedevaart naar Banneux is dit jaar op donderdag 13
september. Vertrek rond 9.00 uur vanaf de opstapplaatsen. Rolstoel
patiënten kunnen mee mits er een begeleider of begeleidster meegaat! Er
wordt zo nodig een rolstoelbus ingezet.
Meer informatie volgt in de loop van dit jaar.
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Actie Kerkbalans: blijf ons steunen
Doop, eerste communie, huwelijk, begrafenis: op alle belangrijke
momenten in het leven is de kerk present. Tijdens alle zon- en feestdagen
opent de kerk haar deuren. En is er in ons dorp iets gaande, dan probeert de
parochie erbij te zijn. Dat zijn de zichtbare momenten.
Maar als parochie doen we nog veel meer: zieken bezoeken, eenzamen een
hart onder de riem steken, rouwenden troosten of mensen die het niet
makkelijk hebben - voor zover mogelijk - een helpende hand toesteken.
Dat is allemaal niet zo zichtbaar. En dat hoeft ook niet, maar we doen het
wel. Waarom? Omdat Jezus heeft gezegd: “Wat je voor de minsten der
mijnen hebt gedaan, heb je voor mij gedaan”.
We doen het graag en vanuit ons hart. Maar al dat werk, kost wel geld.
Geld dat door de parochianen bij elkaar gebracht moet worden. Samen
vormen we de Kerk. Met uw hulp kunnen we al dat goede werk nog vele
jaren blijven doen. Steun ons en doe mee aan de kerkbijdrage. De parochie
is erkend als ANBI-instelling. Dat betekent dat uw bijdrage aan de kerk
fiscale voordelen heeft. Bij voorbaat dank aan alle deelnemers.
Dorpskalender foto van de maand februari.
Schooluitstapje basisschool St. Antonius (1955-1956) naar de “verliefde
bomen” in Houthem.
Met o.a. Hannie Coumans, Tonnie Somers, Els Lemmens,
Leontine Boesten, Annie Royen, Tonia Palmen, Bertien Knubben, Jan
Odekerken, Marleen Savelsberg, Wiel Weusten, Hub van Weersch, Cato
Pieters en de juffen Lipsch en Welters.

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen
tot uiterlijk 13 februari 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
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Parochie H.Johannes de Doper Oud Valkenburg
Administrator: ZEP pastoor R 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 maart 2018 kunt U
opgeven vóór dinsdag 13 februari
Diensten in de maand februari 2018
Zaterdag 3 februari
Vooravond 5e Zondag Kerkelijk Jaar
De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk
19.00 uur:
Voor opgegeven intenties
Zaterdag 10 februari
Vooravond 6e Zondag Kerkelijk Jaar
19.00 uur:
Uit dankbaarheid
Zaterdag 17 februari
Vooravond 1e Zondag Veertigdagentijd
19.00 uur:
jrd. Elly en Mathias Bartels-van Liebergen
Zaterdag 24 februari
Vooravond 2e Zondag Veertigdagentijd
19.00 uur:
Voor opgegeven intenties
Korte mededeling van het kerkbestuur
Dank aan allen, die meehielpen bij het opbergen van de kerstspullen en de
kerk weer netjes achterlieten. Tevens dank aan de vrijwilligers, die de kerk
open hielden voor bezoekers aan de kerststallen. Hiermee kwam een einde
aan de kersttijd.
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Activiteitenagenda voor de maand februari 2018
van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul
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Iedere maandag wandelen om 13.30 uur vanaf ’t Geboew
Iedere dinsdagmorgen (10-12u) en donderdagmiddag
(13-15u) ‘Open Bieb’ in ’t Geboew
Aw Wieverbal In d’r Proemehook aanvang 20.30 uur
Mennekestreffe in Café ’t Graefke, aanvang 11.11uur
Mini-Bejaardenzitting , D’r langste rolatorpolonaise
va Sjin! in ’t Geboew, aanvang 14.00 uur
Ziekenbezoek door Prins Ralph I en Prinses Ivana
Vervolg Ziekenbezoek Prinsenpaar en gevolg
Vervolg ziekenbezoek Prinsenpaar en gevolg
Bezoek Prinsenpaar aan wagenbouwers
Uitreiken optochtnummers In d’r Proemehook 16.00 uur
Dialectmis om 10.30 uur in de kerk
Carnavalsoptocht Oud-Valkenburg en Schin op Geul
Springen en hossen in ’t Geboew vanaf 15.30 uur
Deelname aan de Carnavalsoptocht te Valkenburg
Prijsuitreiking Carnavalsoptocht in ’t Geboew
Katerlunch JCV de Waterretjes m.m.v. CV de Waterratte
vanaf 13.00 uur in ’t Geboew
Officiële sluiting Carnavalsseizoen
Aswoensdag 19.00 uur H. Mis met Askruisje in de kerk
Hièringbiete
Zij-Actief, ledenvergadering in Café A ge Pannes,
aanvang 13.30 uur
Heerlijkheid Schin op Geul: Samen aan tafel in Hotel
Salden, 12.00 uur
Lezing Heemkundevereniging door Gilbert Heijnen over
onder andere oude gebruiken om 20.00 uur in ’t Geboew.
Reparatiecafé ”Kump Good” van 11.00-13.30 uur in
Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a
Winterwandeling Mannenkoor Inter Nos. Gestart kan

worden vanaf 8.00 uur, vanuit de kantine van
voetbalclub SV Geuldal, Mauritiussingel 2 A

