
 
56e jaargang  /  nummer 3  /  maart 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    
   april door te geven vóór dinsdag 13 maart. 
 

   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 

                                                    
Verandering. 
Er gaan bomen verdwijnen in de Warande. Daar is toestemming voor 
gegeven. Achttien bomen worden er gekapt. Dat geeft natuurlijk de 
nodige verandering. Het zal er anders uit gaan zien. Misschien komen er 
nieuwe bomen. Geen verandering zonder nieuwigheid. 
Mensen zijn wat huiverig voor verandering. Je weet maar nooit of de 
verandering er een ten goede is, een verbetering dus, of dat het een 
verandering ten kwade is, achteruitgang daarom. Je weet van tevoren niet 
of het een verrijking is of een afbrokkeling. Er zijn ook mensen die alles 
het liefst maar bij het oude laten. 
Wijzelf maken natuurlijk een hele hoop veranderingen mee in ons leven. 
We beginnen klein en hulpeloos en groeien op tot zelfstandige personen 
die menen de hele wereld aan te kunnen.  
Ongemerkt verandert er veel in en om ons heen. Waar er groei is, is er 
leven en dus verandering. Dat kan niet anders. Ook om ons heen is alles 
voortdurend aan het veranderen. De buurt waar wij wonen, het dorp, de 
bewoning, nieuwe buren, geen school meer, geen supermarkt en geen 
pinautomaat.  
En zelfs de Kerk verandert.  
Sociaal gezien is de kerk de ruggengraat van de samenleving. Zij is 
overal aanwezig in steden en dorpen. Het is de plaats waar velen van ons, 
individueel samen komen of in verenigingsverband. Toch zien wij om 
verschillende redenen eveneens de afbrokkeling van de kerk als instituut. 
De dominante positie verliezen is een pijnlijk en moeizaam proces.  Maar 
de afbrokkeling van de kerk als instituut is niet hetzelfde als het einde 
van de geloofsgemeenschap. Deze kan kleiner worden, maar ook meer 
toegewijd naar het beeld van het Evangelie. En ook als godsdienst zijn 
rol in het publieke leven ziet verschrompelen, betekent dat niet dat ze ook 
uit het individuele leven is verdwenen. In gebieden waar de kerk gewend 
is aan haar positie van kleine minderheid, probeert ze vanuit die positie 
haar boodschap van verlossing gestalte te geven.  
In India is katholiek onderwijs een belangrijke factor en op andere 
plaatsen in de wereld is ziekenverzorging vanuit de kerk de enige 
medische hulp die mensen krijgen. 
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Het valt ons moeilijk om de werkelijkheid onder ogen te zien en er wordt 
nog steeds met nostalgisch verlangen omgekeken naar onze vroegere 
positie. Wij realiseren ons onvoldoende dat wij het meest kostbare, ons 
geloof, nog steeds in ons hebben en dat wij daarvan de waarde moeten 
leren aanvaarden en de ruimte welke dat geloof ons biedt om het in liefde 
en in dienstbaarheid uit te oefenen. 
 
                                                          Frans Mol, Missionaris van Mill Hill. 
 
 
 
Diensten in de maand maart 2018 

 
Zondag     4  maart 3e Zondag vd Veertigdagentijd   
1e Lezing: Exodus 20, 1-17          Evangelie: Johannes 2, 13-25 
10.30 uur: zeswekendienst Joep van Weersch 
 zeswekendienst Hub Caubo en tevens b.g.v. zijn verjaardag 
  pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 
 Kethy Paffen-Steinbusch (c. begr.) 
 1e jrd. Lieske Monsuwé-van den Hove (c. begr.) 
 1e jrd. Truus Hodiamont-van der Loo (c. begr.) 
 Lambert Hodiamont  
 1e jrd Jeu Lenssen (c. begr.) 
 5e jrd. Riet Lenssen-Cleuskens 
 Annemie Petri-Lenssen 
 Rika Claessens-Smeets b.g.v. haar verjaardag 
  jrd. Wiel Pasmans 
  gest. jrd. ouders Knubben-Blom  
 Broederschap St.Cornelius en  

de stille intenties die ons gegeven zijn 
 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Mannenkoor Fortissimo Euregio 
o.l.v. Ludwig Pitz   
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Zondag      11 maart 4e Zondag vd Veertigdagentijd 
1e Lezing: 2 Kronieken 36, 14-16, 19-23         Evangelie:Johannes 3, 14-21 
10.30 uur:  Gerardina Pasmans-Bertrand (c. begr.) 
  Jozef Pasmans b.g.v. zijn verjaardag en naamdag 
   1e jrd. Harry Knoren (c. begr.) 
  jrd. Dré en Mia Kickken-Smeets  
  jrd. Hub Kroonen 
  Truike Wijnands-Huntjens 
  jrd. Jean Wijnands 
  Hub Huntjens 
  jrd. Philomena Huntjens-Neven en b.g.v. verjaardag 
 

Zondag 18 maart 5e Zondag vd Veertigdagentijd 
10.30 uur:  H.Mis met Boeteviering van de Veertigdagentijd  
  Jo Leenders b.g.v. zijn naamdag 
  4e jaardienst Rosa Eijssen-Wiertz 
  Jacques Eijssen (c. begr.) 
  Maria Damoiseaux-Eijssen b.g.v. haar verjaardag (c. begr.) 
  Maurice Damoiseaux 
  jrd. Fransje Eijssen-Wolters 
 

Zondag  25 maart  PALMZONDAG   Begin vd Goede Week 
    Lezing palmwijding Marcus 11, 1-10 
    Palmwijding en uitdelen Palmtakjes 
1e Lezing: Jesaja 50, 4-7         Evangelie: Marcus 14, 1-15, 47 
10.30 uur:  Pastoor Piet Benders 
  Jo Slenter (c. begr.) 
  Mia en Jozef Groven-Paffen (c. begr.) 
  1e jrd. Finy Ackermans-Driessens (c. begr.) 
  Frans Ackermans 
  Maria Vliegen-van Weersch b.g.v. haar verjaardag (c. begr.) 
  Ally Vliegen 
  Jo de la Haye  
  ouders Weerts-Eussen en zonen Jo en Frans 
  jrd. ouders Funcken-Tummers en overleden familieleden 
  gest. jrd. ouders Bemelmans-Schreurs en zoon Harry 
Deze H Mis wordt opgeluisterd door Dameskoor Cantara uit Valkenburg, 
o.l.v. Marjan Quaedvlieg 
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Dinsdag 27 maart Dinsdag in de Goede Week 
14.00 uur: H.Mis met Boeteviering en uitdelen Palmtakjes 
 in café A ge Pannes 
  Hub Kroonen 
 Wiel Pasmans 
 Wiel Hamers 
 Kethy Paffen-Steinbusch (c. Bejaardensoos) 
 Hay Somers 
 
Donderdag 29 maart WITTE DONDERDAG 
1e  lezing: Exodus 12, 1-8, 11-14  Evangelie: Johannes 13, 1-15 

19.00 uur:  Viering van de instelling van de H.Eucharistie, het  
  sacrament van het priesterschap en van het gebod van de  
  naastenliefde 
 
Vrijdag 30 maart GOEDE VRIJDAG 
   VASTEN- en ONTHOUDINGSDAG 
15.00 uur:  Viering van het lijden en sterven van de Heer  met  

Kruisweg en Kruisverering, aansluitend huis aan huis 
klepperen door de misdienaars 

 
Zaterdag 31 maart       PAASZATERDAG / STILLE ZATERDAG 
1e Lezing: Genesis 1, 1-2, 2  Evangelie: Lucas 24, 1-12 
19.00 uur:  Plechtige Paaswake met  
  - Wijding van de Paaskaars  
  - Wijding van het Doopwater 
  - Hernieuwing van de Doopbeloften 
  - Mis van de Paasvigilie 
 
 
 
Kerkbestuur, kosteressen en alle andere medewerkers van onze 

parochie wensen u allen een 
ZALIG PAASFEEST 
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Korte mededelingen / annonces 

 

 
Bericht van het Missiecomité  
Op 4 februari jl. liet u weer vele euro’s rinkelen tijdens de tweede collecte 
ten bate van Cordaid-Memisa. Mede dankzij uw gift van € 321,24 kunnen 
weer vele moeders geholpen worden en de zorgen krijgen die zij verdienen 
waardoor zij niet in hun kraambed hoeven te sterven.  
Dan maken wij alvast van de gelegenheid gebruik om de Vastenactie bij u 
aan te kondigen. In de week van 19 maart zullen daartoe huis-aan-huis 
Vastenzakjes verspreid worden die in de Goede Week van 26 t/m 31 maart 
worden opgehaald door leden en vrijwilligers van het Missiecomité.  
Zoals u al enkele jaren gewend bent is de opbrengst bestemd voor het 
Kindertehuis in Loitokitok (Kenia) en het Weeshuis St.Rita in Rio de 
Janeiro (Brazilië). 
Namens de kinderen zeggen wij alvast: “Dank U wel, voor uw gebed en 
klinkende munt!” 
  
Klepperactie misdienaars 
Net als in voorgaande jaren zullen onze misdienaars op Goede Vrijdag  
30 maart al klepperend bij u aan de deur komen om u een Zalig Paasfeest 
toe te wensen. De misdienaars staan meneer Pastoor het hele jaar in de 
vieringen in onze kerk ter zijde, wat in de tegenwoordige tijd toch niet als 
vanzelfsprekend gezien mag worden. Het Kerkbestuur hoopt dan ook dat  
u hen niet alleen een warm hart toedraagt maar ook een mooie duit in het 
spreekwoordelijke zakje zult doen. Bij voorbaat alvast hartelijk dank 
hiervoor. 
 
Oud ijzer Fanfare  
Op zaterdag 24 maart a.s. vanaf 9 uur houden wij weer onze jaarlijkse oud 
ijzeractie. Maar mocht u nu al oud ijzer of andere edelmetalen in de weg 
hebben staan, dan willen wij u graag de mogelijkheid bieden deze bij u op 
te laten halen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Wiel Ruijpers, Walem 
15, tel: 06-2357 3624. Alvast bedankt. Bestuur fanfare St.Cornelius. 
 
Dorpskalender foto van de maand maart  
Echtpaar Karel Smeets en Maria Hoven (ca 1960) 
 
 



 7 
 
Mannenkoor Fortissimo Euregio  
Op zondag 4 maart zal de H.Mis om 10.30 uur worden opgeluisterd door 
Mannenkoor Fortissimo Euregio. Met deze viering wordt medezanger Joep 
van Weersch herdacht. Joep is op 16 januari jl. overleden en maakte als  
1e tenor ruim 10 jaar deel uit van dit zanggezelschap.  
Mannenkoor Fortissimo Euregio staat onder leiding van Ludwig Pitz. 
De leden van het koor komen zoals de naam al doet vermoeden uit de hele 
regio, Duitsland, België en Nederland. Ook van Mannenkoor Inter Nos 
maakt een achttal leden deel uit van dit koor. 
Het koor is in 2004 ontstaan uit een projectkoor b.g.v. het 900 jarig bestaan 
van de Abdij Rolduc te Kerkrade en telt op dit moment een 50-tal leden. 
De muziek is de gemeenschappelijke taal die het koor tijdens diverse 
concerten in alle drie de landen laat horen. Met name in verschillende 
kerken en kloosters, waaronder in de Dom van Aken, de St. Michiel en St. 
Goedele kathedraal in Brussel en St. Paulus kathedraal te Luik, maar ook 
in openbare gebouwen zoals in de Kroningszaal van het raadhuis van 
Aken, het Europarlement in Strasburg en de Universiteit van Aken. 
Het repertoire bestaat uit wereldlijke en liturgische liederen. 
U bent van harte uitgenodigd de H.Mis op 4 maart om 10.30 uur bij te 
wonen. 
 
Stille Omgang Amsterdam  
In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart a.s. zal in Amsterdam de 
jaarlijkse Stille Omgang worden gehouden. De reis zal gemaakt worden 
per touringcar vanaf verschillende opstapplaatsen hier in de buurt.  
De prijs bedraagt € 24,- p.p. Voor inlichtingen over opstapplaatsen, 
vertrektijden en kaartverkoop kunt u zich wenden tot: dhr. J. Voncken, 
Elkenraderweg 9, Wijlre, tel. 043-450 3189.  Aanmelden uiterlijk vóór 
vrijdag 9 maart as. 
 
Bedankt 
Heel hartelijk dank voor uw belangstelling, ondersteuning en attenties 
tijdens mijn ziek zijn afgelopen jaar. Het heeft me veel kracht gegeven om 
door te zetten en de moed erin te houden. Ook namens Lies nogmaals dank 
je wel voor alles, Johan Wouters. 
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Bezoek aan Lourdes in Dekenaal verband 
Van 28 mei t/m 2 juni 2018, zal er de mogelijkheid zijn om samen op 
bedevaart naar Lourdes te gaan. In samenwerking met het Huis voor de 
Pelgrim in Maastricht, zullen er vlieg- en busreizen georganiseerd worden. 
Ziek of gezond, eenieder kan deelnemen aan deze bedevaart. Deken P. 
Bronnenberg zal deze bedevaart pastoraal begeleiden. Voor meer  
informatie: Pastoor-deken Bronnenberg, telefoon: 043-450 1226. 
 
Bedevaarten en bezinningsreizen 
Op een ander tijdstip naar Lourdes of naar andere pelgrimsoorden? Het 
Huis voor de Pelgrim (voorheen Stichting Organisatie Limburgse 
Bedevaarten)  biedt onderdak aan bestaande en nieuwe initiatieven op het 
gebied van reizen met meerwaarde. Dichtbij en verder weg. Je kunt met 
ons naar Lourdes en naar Banneux. Maar ook naar de grote pelgrimsoorden 
van het christendom: Israël, Rome, Santiago de Compostella. We bezoeken 
inspirerende plaatsen in Italië, Polen, Ierland, Spanje, Zweden. En zelfs in 
Mexico, want we brengen je graag verder. Ook wandelend over oude 
pelgrimswegen in eigen land kun je ver komen.  
De bedevaarten naar Lourdes vinden plaats in de periode mei/juni en 
september. In oktober is er tijdens de herfstvakantie een speciale 
gezinsbedevaart met een aangepast programma. 
Een uitgebreide folder kunt u aanvragen bij het Huis van de Pelgrim, 
Raadhuisplein 1, 6226 GN Maastricht, tel: 043-321 5715 of kijk op  
www.huisvoordepelgrim.nl 
 
Zomerkampen: Durf te duiken! 
Duik in het diepe! Dat is het motto van de zomerkampen voor kinderen en 
tieners die het bisdom deze zomer aanbiedt. Tijdens de kampen wordt het 
thema op allerlei manieren uitgewerkt. Er zijn verdiepende momenten en 
heel veel sport, spel, muziek en plezier. Er zijn kampen voor kinderen van  
7 – 12 jaar en voor tieners van 12 – 17 jaar. De kampen vinden dit jaar 
plaats in Epen, Kinrooi (B), Sittard en Weert. De prijzen variëren tussen  
€ 85,- en € 100,- voor een volledige verzorgd kamp van vijf dagen. 
Lees meer info op: www.bisdom-roermond.nl/jongeren 
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Parochie H.Johannes de Doper Oud Valkenburg 
 

Administrator: ZEP pastoor R Graat, tel. 043-4571221 
Contactpersonen voor kerkbestuurszaken:  
Algemeen:                      Hr. Hub Gerekens 
                                        tel. 06-653 425 028  
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 april 2018 kunt U 
opgeven vóór dinsdag 13 maart 
 

 

 
 
 

Diensten in de maand maart 2018 
 
Zaterdag  3 maart Vooravond 3e Zondag vd Veertigdagentijd 
De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk 
19.00 uur:  jrd. Henriette en Lei Janssen-Maessen 
 gest. jrd.  Mia Vandewall-Debie 
 
Zaterdag  10 maart Vooravond 4e Zondag Kerkelijk Jaar 
19.00 uur: voor opgegeven intenties 
 
Zaterdag  17 maart Vooravond 5e Zondag vd Veertigdagentijd 
19.00 uur: uit dankbaarheid 
 
Zaterdag  24 maart Vooravond van Palmzondag 
19.00 uur: jrd. Paul Snepvangers 
 

Zegening van de palmtakken 
 
Zaterdag  31 maart Paaszaterdag / Stille zaterdag 
19.00 uur: Lieske Spierts b.g.v. haar verjaardag 
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Activiteitenagenda voor de maand maart 2018 
van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 

 
 

   : Donateursactie Sportvereniging Geuldal 1e helft 
do.          1 mrt. : s’ Ochtends vrijwilligers helpen op het kerkhof 
zo.   4 mrt. : H.Mis van 10.30 uur opgeluisterd door Mannenkoor  
     Fortissimo Euregio o.l.v. Ludwig Pitz   
ma.     mrt. : Iedere maandag wandelen om 13.30 uur vanaf ’t Geboew 
di./do.    : Iedere dinsdag (10-12u) en donderdag (14-16u) 
     ‘Open Bieb’ en Breien in ’t Geboew 
zo. 11 mrt. : Algemene Ledenvergadering  Fanfare St.Cornelius  
    aanvang 10.30 uur in ’t Geboew 
ma. 12 mrt. : Voorjaarsvergadering Comité Samenwerkende  
     Verenigingen in ’t Geboew om 19.30 uur 
   : Voorjaarsvergadering Algemeen Bestuur  

Stichting Gemeenschapsvoorzieningen om 20.45 uur  
in ’t Geboew 

vr. 16 mrt. : Jaarvergadering Heemkundevereniging in ’t Geboew 
zo. 18 mrt. : H.Mis met Boeteviering van de Veertigdagentijd  
    : Concert Fanfare St.Cornelius tijdens Wittem Toernooi in  

     het gemeenschapshuis te Mechelen om 17.00 uur 
19  t/m 24 mrt. :  Huis-aan-huis collecte Reumafonds  
zo. 25 mrt. : Palmzondag, H.Mis 10.30 uur opgeluisterd door  
     dameskoor Cantara. Begin van de Goede Week 
26  t/m 31 mrt. : Huis aan huis collecte Vastenactie Missiecomité 
di. 27 mrt. : Jaarvergadering mannenkoor Inter Nos in ’t Geboew 
do. 29 mrt. : Witte Donderdag, H.Mis om 19.00 uur  
vr. 30 mrt. : Goede Vrijdag, Viering 15.00 uur, aansluitend 
    rondgang misdienaars (klepperen) 
za. 31 mrt. : Reparatiecafé ‘Kump Good’ van 11.00-13.30 uur in  
    Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a 
   : Paaszaterdag, Paasvigilie H.Mis om 19.00 uur   
 
 

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen tot 
uiterlijk 13 maart 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 
 

 


