
 
56e jaargang  /  nummer 4  /  april 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    
   mei door te geven vóór dinsdag 17 april. 
 

   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. 
 
In deze maand april is het precies honderd jaar geleden dat er een eerste 
aanzet werd ondernomen voor de uitbreiding en vergroting van ons 
kerkgebouw. Oorspronkelijk, eeuwen geleden, zal er, zoals bij bijna alle 
oude kerkjes in deze streek het geval is geweest, een gebouwtje hebben 
gestaan van geringe afmetingen en opgetrokken in hout. Het stond hoog 
boven de Geul zodat kerkgangers bij overstromingen geen natte voeten 
zouden krijgen. 
Later werd dit zaalkerkje veranderd in een stenen gebouwtje in de toen 
gangbare romaanse stijl. Vele eeuwen lang door onderhoud en 
aanpassingen heeft het de dorpsgemeenschap gediend. Afwisselend 
moest het hersteld en bijgespijkerd worden. Eenmaal zelfs moest het 
kerkje helemaal dicht vanwege ernstig verval en moesten de gelovigen 
vanwege instortingsgevaar op zondagen naar De Kluis op de Schaesberg. 
Maar met vallen en opstaan, met moeite en met samenwerking, hield men 
het kerkgebouw overeind.  
Door de verbeterde levensomstandigheden en de toename van de 
bevolking was het interieur uiteindelijk te klein geworden. Die eerste 
poging tot uitbreiding in 1918 werd ruw verstoord. Alles lag klaar. Maar 
een nieuw hoofd bij Monumentenzorg veegde het hele plan van tafel. Die 
terugslag kwam hard aan en het duurde even voordat de klap was 
verwerkt. Daar gingen een paar jaar over heen. Maar de nood bleef 
bestaan. En de verschillende belangenpartijen hadden van elkaar geleerd, 
hoewel er vóór- en tegenstanders bleven. 
Intussen hebben wij door de volharding van een vroegere generatie een 
flinke ruime kerk, waarvan wij gebruik kunnen maken en die bij 
gelegenheden, soms bijna nog te klein is. Door de volharding en 
vasthoudendheid van een vorige generatie kunnen wij onze vieringen 
gepast en in een fraaie ruimte vieren. Over verdere uitbreiding hoeven 
wij ons voorlopig geen zorgen te maken. Wat ons wel aangaat is dat wij 
leren volhouden en doorgaan met de inhoud van ons geloof en dat wij in 
ruime mate ook gebruik maken van de ruimte die daar voor ons ligt. 
Ruimte van plaats maar ook ruimte van mogelijkheden.   
Zo kunnen wij meewerken aan de leefbaarheid van  ons dorp om niet 
alleen elkaar geregeld te treffen maar ook om onze gemeenschap bij 
elkaar te houden.  
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Die volharding en geloof in eigen zaak, welke een kenmerk waren van de 
vroegere dorpsgemeenschap, mogen wij niet opzij zetten. Wij moeten  
onze voorouder niet teleurstellen in onze toewijding aan geloof en kerk, 
ofschoon wij die op een eigentijdse wijze beleven. 

 

                                                         Frans Mol, Missionaris van Mill Hill.  
 
 

Diensten in de maand april 2018 
 
 
Zondag  1 april HOOGFEEST VAN PASEN  
   VERRIJZENIS VAN DE HEER 
   Hernieuwing van de Doopbelofte 
1e Lezing: Handelingen 10, 34a, 37-43 Evangelie: Johannes 20, 1-9 
10.30 uur:  Hub Caubo (c. begr.) 
  Jacques Bosten b.g.v. zijn verjaardag (c. begr.) 
  Kethy Paffen-Steinbusch (c. begr.) 
  Gerardina en Jozef Pasmans-Bertrand (c. begr.) 
  Tiny Slangen-van den Hove (c. begr.) 
  Hein Heijenrath 
  Annie Leunissen-Savelberg (c. begr.) 
  4e jrd. Gerrit Meerveld 
  Siem Witvoet 
  ouders Haesen-Swillens 
  ouders van den Hove-Pasmans 
  jrd. Jan Frijns 
  jrd. Roel van den Hoogen en b.g.v. zijn verjaardag 
  jrd. ouders Dullens-Lipsch en dochter Rosalie 
  Marieke Ruypers-Eussen 
  gest. jrd. Guus Ruypers 
  gest. jrd. Zef Eussen 
  gest. jrd. ouders Moll-Heijligers en 
  Jaap en Ans Moll-Genders 
 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Fanfare St.Cornelius o.l.v.  
Paul Oligschläger 
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Kerkbestuur, kosteressen en alle andere medewerkers van onze 
parochie wensen u allen een 

ZALIG PAASFEEST 
 
Maandag 2 april TWEEDE PAASDAG 
1e Lezing: Handelingen 2, 14, 22-32  Evangelie: Matteüs 28, 8-15 
10.30 uur:  Broederschap St.Cornelius en de stille intenties  
  die ons zijn gegeven 
 
Zondag 8  april 2e Zondag van Pasen / Beloken Pasen 
  Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid 
1e Lezing: Handelingen 4, 32-35  Evangelie: Johannes 20, 19-31  
10.30 uur:  Woord- en Communiedienst 
  José Schill-Kroonen 
  ouders Maria en Zef Kroonen-Janssen 
 
Zondag 15  april 3e Zondag van Pasen 
1e Lezing: Handelingen 3, 13-15, 17-19     Evangelie: Lucas 24, 35-48 
10.30 uur:  1e jrd. Ans Snijders-Coenen (c. buurt) 
  2e jrd Harry Snijders 
  Remco van Kuijk 
  jrd. Piet Jacobs 
  Jos Beumers 
  jrd. Hub en Lenie Souren-Knubben 
  jrd. Riet en Harry Defauwes-Caelen (c. begr.) 
  ouders Miets en Aad Dullaart-Kubazewski (c. buurt) 
  jrd. John Smeets 
  jrd. Hub Bartels en zoon Raymond 
  jrd. ouders Swillens-Haesen 
 
 
Burgerlijke Stand van de Parochie 
 

                  

Overleden:     22 januari        Hub Caubo (81 jaar) 
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Zondag 22  april 4e Zondag van Pasen 
  Roepingenzondag – Zondag van de Goede Herder 
De meeropbrengst van de collecte is voor het Seminarie van Rolduc 
1e Lezing: Handelingen 4, 8-12         Evangelie: Johannes 10, 11-18  
10.30 uur: pastoor Piet Benders 
  Jo de la Haye b.g.v. zijn verjaardag 
  ouders Weerts-Eussen en zonen Jo en Frans 
  Jeu en Riet Lenssen-Cleuskens 
  3e jrd. Rina Kroonen-Huijnen (c. begr.) 
  gest. jrd. ouders Huijnen-Brouwers 
   jrd. Hennie Nijland-van Riet 
  Jan Teneij b.g.v zijn verjaardag 
  ouders Teneij-Frusch en overleden kinderen 
  ouders Souren-Willems en overleden familieleden 
  Roos Muyrers 
   gest. jrd. Pierre Pasmans 
   gest. jrd. Jo en Mia Lucassen-Eggen en George Eggen 
   gest. jrd. ouders Smeets-Hoven 
 

Deze H. Mis wordt opgeluisterd door harpiste Pauline Nieuwenhuijs 
 
Dinsdag 24 april Dinsdag in de 4e week van Pasen 
14.00 uur:   H.Mis in ’t Geboew 
  Hub Kroonen 
 Wiel Pasmans 
 Wiel Hamers 
 Hay Somers 
 
Zondag 29  april 5e Zondag van Pasen 
1e Lezing: Handelingen 9, 26-31    Evangelie: Johannes 15, 1-8  
10.30 uur:  Pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 
  Jo Leenders b.g.v. zijn verjaardag 
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Korte mededelingen / annonces 

 
 
Harpiste Pauline Nieuwenhuijs 22 april   
Pauline Nieuwenhuijs  zal op zondag 22 april om 10.30 uur de H. Mis 
opluisteren. Het is voor de tweede keer dat wij in onze kerk mogen 
genieten van de hemelse klanken van haar harp. 
Zij is een actieve harpiste met een eigen harpzaak, harpleerlingen, 
optredens en speciale activiteiten voor en met (dementerende) ouderen. 
Pauline kreeg op tien jarige leeftijd een proefles bij Ank van Campen en  
was meteen gegrepen door het instrument. 
Op het conservatorium in Alkmaar studeerde ze schoolmuziek en harp. 
Haar harp studie was vooral gericht op de Keltische harp van 19 t/m 40 
snaren, wat niet wegneemt dat ze ook op de pedaalharp is afgestudeerd. Ze 
is breed onderlegd en kan daardoor flexibel op alle verschillende kleine 
harpjes spelen, als ook makkelijk arrangeren. 
Ze heeft een eigen harpschool waar ze harplessen verzorgt voor kinderen 
en volwassenen. Ze verzorgt workshops op haar eigen locatie, maar ook op  
scholen en in zorginstellingen. Naast harplessen verzorgt Pauline harp-
muziek voor speciale gelegenheden.  
U bent van harte uitgenodigd om aan deze viering op 22 april deel te 
nemen. 
 
Roepingenzondag 22 april  
Jongeren die nadenken over hun levensroeping, met name als het een 
bijzondere roeping tot het priesterschap of het religieus leven gaat, worden 
uitgenodigd om van gedachten te wisselen met de bisschop of 
administrator van het bisdom Roermond op zaterdag 21 april a.s. in het 
bisschopshuis te Roermond. Het speciale programma vindt plaats in 
groepsverband, getuigenissen, filmpjes etc.  
Informatie hierover is te vinden via  www.bisdom-roermond.nl 
 
Dorpskalender foto van de maand april  
Stoomtrein  (2002) 
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Zij Actief opgeheven 
Een van de oudste verenigingen in ons dorp, Zij Actief, is opgeheven. Dit 
gebeurde tijdens de algemene leden vergadering op maandag 19 februari 
2018 in Café A ge Pannes. 
De geschiedenis voert ons terug naar 1930; het jaar dat de Limburgse 
Land- en Tuinbouwbond (LLTB) de Limburgse Boerinnenbond oprichtte.  
Schin op Geul was van oudsher een dorp met veel agrarische activiteiten. 
De oprichting in 1935 van een afdeling van de Boerinnenbond in ons dorp, 
was dus ook geheel vanzelfsprekend. Toen er in de loop der jaren minder 
boerenbedrijven waren ook in ons dorp, veranderde de naam van 
Boerinnenbond in Limburgse Vrouwenbond.  
 

In de beginjaren stonden vooral godsdienstige, sociaal opvoedkundige, 
culturele en huishoudelijke onderwerpen op het programma. In de loop der 
tijd maakte de vereniging een hele ontwikkeling door, waarbij de 
veranderingen binnen de kerk, de veranderende verhoudingen tussen 
ouders en kinderen maar vooral de emancipatie van de vrouw in de jaren 
zestig en zeventig een grote rol speelden. De Limburgse 
Vrouwenbeweging, zoals de vereniging destijds heette, leverde een actieve 
bijdrage aan de positie van de vrouw van vandaag. Sinds 2001 heet de 
vereniging Zij Actief Limburg. Een actief, eigentijds vrouwennetwerk dat 
een belangrijke rol speelt in de maatschappij van vandaag! 
 

Door gebrek aan bestuursleden is de rol van onze afdeling van Zij Actief 
na ruim 82 jaar definitief ten einde. Wat een zeer groot  gemis is voor de 
dames (nog 56 leden) binnen de vereniging, maar zeker ook voor onze 
dorpsgemeenschap. We zijn alle damesbestuursleden door de jaren heen 
dankbaar, voor het organiseren van de vele diverse activiteiten zoals o.a. 
informatieve, creatieve en gezellige bijeenkomsten. Cursussen politieke 
scholing, kunst en geschiedenis, kleding maken, werken met 
droogbloemen, stoel bekleden, enz. te veel om hier allemaal te noemen.  
Uitstapjes waren er natuurlijk ook naar steden, musea en beurzen.  
Ook  kerkelijke activiteiten ontbraken niet, de jaarlijkse kerstavond, 
deelname aan de Wereldgebedsdag voor vrouwen, bedevaarten naar 
Kevelaar, Scherpenheuvel en Cadier en Keer. Met weemoed denken we 
hier nu aan terug,……. het doek is gevallen. Maar laten we open staan 
voor veranderingen en uitzien naar nieuwe mogelijkheden.  
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” Combinatie ” fanfare Schin op Geul en Partij-Wittem 
Op zondag 8 april zal Fanfare St. Cornelius een gezamenlijk orkest vormen 
met de Fanfare Kunst & Vriendschap uit Partij-Wittem, tijdens de 
Hoevefeesten om 21.00 uur, in de zaal van camping ’t Hemelke te 
Hulsberg. De aanleiding hiertoe vormt een afspraak tussen een aantal 
dirigenten om een gezamenlijke concertavond te verzorgen, waaraan iedere 
dirigent met zijn eigen fanfare zou deelnemen.  
Deze dirigenten, waaronder Renato Meli, Marcel Jungen, Sander Simons, 
Richard Dols, Wout Claessens en onze dirigent Paul Oligschläger, hebben 
als achtergrond dat ze lid zijn, of lid zijn geweest van de Marinierskapel 
der Koninklijke Marine. 
Aangezien Paul Oligschläger zowel de dirigent is van onze Fanfare St. 
Cornelius, als van Fanfare Kunst & Vriendschap, is ervoor gekozen om als 
één combinatie fanfare, o.l.v. Paul Oligschläger deel te nemen aan het 
concert te Hulsberg. 
 
Muziekfestival van de muziekfederatie De Geulvallei  
Op 21 en 22 april a.s. organiseert onze fanfare St. Cornelius het  muziek-
treffen van de muziekfederatie de Geulvallei in het ‘t Geboew. 
Schin op Geul zal als vereniging ook hieraan deelnemen als combinatie 
orkest van Fanfare St. Cornelius en Fanfare Kunst & Vriendschap uit 
Wittem. Honderden muzikanten, zowel blazers als tamboers, zullen 
gedurende deze 2 dagen het beste uit zichzelf proberen te halen op 
muzikaal gebied. Daarbij worden zij op een constructieve wijze beoordeeld 
door het deskundige jurylid Luc Tuinstra. Een groots muziekspektakel 
waarin genoten kan worden van mooie en ook populaire muziek.  
De muziekkorpsen en drumbands spelen naast het inspeelwerk, enkele 
beoordelingswerken te weten een afdelingswerk en een of meerdere 
zogenaamde publiekswerken. Dit zijn populaire werken die voor het 
publiek plezierig zijn om naar te luisteren.  
De aanvangstijden zijn op zaterdag om 18.00 uur en op zondag 14.00 uur. 
De drumband van onze Fanfare en het combinatie orkest Fanfare St. 
Cornelius en Fanfare Kunst & Vriendschap treden zaterdag op tussen 18.50 
en 20.00 uur.  Kortom: een uitdaging voor dirigent en voor beide fanfares, 
dat u uiteraard niet mag missen! 
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Samen uit Samen genieten in het theater ! 
Veel ouderen zien op tegen het zelf regelen van theater- en concertbezoek. 
Stichting Vier het Leven maakt het voor senioren uit Schin op Geul 
mogelijk om naar Parkstad Limburg Theaters in Kerkrade en Heerlen te 
gaan. Onder begeleiding van een vrijwilliger en maximaal 2 andere 
senioren is het mogelijk om in de komende maanden o.a. voorstellingen te 
bezoeken van Opera Zuid, Philharmonie Zuidnederland én de musical 
Selma Ann Louise met in de hoofdrol Plien en Bianca. U betaalt bovenop 
de toegangsprijs van de voorstelling een kleine opslag voor consumpties, 
vervoer  en begeleiding. Het volledige aanbod staat op de website 
www.4hetleven.nl Wilt u meer informatie om als gast met Vier het Leven 
naar het theater te gaan? Bel dan met 035-524 5156. Mocht u 
samenwerking zoeken met de Limburgse afdeling van stichting Vier het 
Leven, neem dan contact op met Mark Mülders via mark@4hetleven.nl 
 
Spreekuren voor vragen over arbeidsongeschiktheid en uitkering  
Onze ervaringsdeskundige spreekuurhouders geven gratis uitleg en denken 
graag met u mee, als u vragen heeft over: WAO of (toekomstige) WIA- 
uitkering, bijvoorbeeld: Wat zal mijn inkomen zijn als ik word afgekeurd 
voor mijn werk (geheel of gedeeltelijk)?; Hoezo verandert mijn uitkering?; 
Hoe kan ik nog een beetje werken; en wat levert me dat dan op? Rechten 
en plichten in de “wachttijd”-periode van 2 jaar bij langdurig ziek-zijn. 
Wajong-uitkering en werk; participatiewet. WW-uitkering en ziek zijn 
tijdens de WW.   
Gemeentehuis Gulpen,  Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA Gulpen,  
tel. tijdens spreekuur: 06-3004 2209; afspreken: 043-407 2579 iedere 
dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur -  vrij inlopen, echter niet op 1 mei. 
U kunt ons vinden op www.waowiamaastrichtheuvelland.nl  
 
 

 

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen  
tot uiterlijk 17 april a.s. 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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Jaaroverzicht van de kerkelijke financiën over 2017  
 
ONTVANGSTEN     2017                2016 
 

Kerkbijdragen, schenkingen en giften   €  28.144,- €  27.406,- 
Collecten voor eigen kerk €  10.920 ,- €    8.681,- 
Lezen H.Missen €  13.653,- €  11.579,- 
Corneliusviering €       536,- €       599,- 
Opbrengst offerkaarsen €    3.925,- €    3.616,- 
Grafrechten €  13.858,- €  13,536-
Rente en pachten €    5.251,- €    5.324,- 
Subsidie Gemeente €    1.080,- €    1.080,- 
Totale ontvangsten €  77.367,- €  71.821,- 
 
 
UITGAVEN 
 

Onderhoud begraafplaats  €    9.363,- €  11.382,- 
Onderhoud, energie, verzekeringen en  
lasten kerk €    9.232,- €  10.205,- 
Onderhoud, energie, verzekeringen en  
lasten pastorie €    9.306,- €    8.488,- 
Personeels- en functiekosten €  11.682,- €  11.712,- 
Kosten eredienst €    5.891,- €    6.372,- 
Pastorale kosten €    1.328,- €    1.509,- 
Inkoopkosten kaarsen €    2.500,- €    2.799,- 
Solidariteits- en percenten nota Bisdom €    9.811,- €    8.000,- 
Afdrachten aan Dekenaat €       141,- €       164,- 
Beheerskosten €    4.351,- €    3.576,- 
Kosten beheer landerijen €       200,- €       220,- 
Toevoeging voorziening groot onderhoud €    5.000,- €    5.000,- 
 

Totale uitgaven €  68.805,- €  69.427,- 
                                                                          ================== 
Netto resultaat €    8.562,- €    2.394,- 
   ================== 
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Toelichting op de jaarcijfers van 2017 
In het verslagjaar werd van het Rijk een uitkering uit het restauratiefonds 
(BRIM) ontvangen van € 7.288,-.  Bestedingen vonden niet plaats. Het 
bedrag is toegevoegd aan de reserve groot onderhoud. 
Het huidige BRIM plan loopt in 2018 af. Bestedingen uit dit plan worden 
dit jaar uitgevoerd.  
De kosten van de eredienst hebben betrekking op de kosten van 
altaarbenodigdheden, koren, misboekjes en bloemversiering. 
Onder de pastorale kosten zijn de kosten van de Mauritiusbode en de 
werkgroepen opgenomen. 
De beheerskosten bestaan o.a. uit bestuurskosten, representatiekosten, 
administratiekosten, porto/telefoon en abonnementen/tijdschriften. 
 

De weergegeven cijfers geven de exploitatie van onze parochie weer 
over het boekjaar 2017 met de vergelijkende cijfers over 2016. 
 

Het afgelopen jaar zijn de totale opbrengsten gestegen met € 5546,-. 
De kerkbijdragen laten in het verslagjaar een kleine stijging van € 738,- 
zien. De opbrengst uit collecten en misintenties zijn € 4313,- hoger door 
veel meer begrafenissen dan voorgaande jaren. 
De totale uitgaven van de kerk zijn in het verslagjaar  vergelijkbaar met het 
voorafgaande jaar. De lagere uitgaven aan lasten voor de kerk komt door 
de korting op de verzekeringen. De hogere uitgaven voor de pastorie zijn 
ontstaan door een nieuwe CV installatie van € 2377,-. 
De stijging van de solidariteits- en percentennota heeft te maken met de 
hogere ontvangsten van de parochie. Verder stegen de beheerskosten mede 
door de kosten i.v.m. de parochie federatie. 
Door de resultaten hebben wij € 5.000,- kunnen toevoegen aan de reserve 
groot onderhoud, welke samen met het positieve resultaat besteed wordt 
aan het dit jaar nog uit te voeren onderhoud aan de kerk en het kader van 
de BRIM regeling. Wij zijn veel dank verschuldigd aan de vele 
vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de parochie. Zij hebben 
mede dit resultaat mogelijk gemaakt. 
Wij danken ook alle parochianen die hun financiële steun (op welke wijze 
dan ook) lieten blijken.   
 

Namens het Kerkbestuur,       
Martin Marcus, penningmeester. 
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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 mei 2018 kunt U opgeven 
vóór dinsdag 17 april 
 

 

 
 
 

Diensten in de maand april 2018 
 
 
Zondag  1 april HOOGFEEST VAN PASEN  
   VERRIJZENIS VAN DE HEER 
10.00 uur: jrd. Els Jennekens-Souren 
 Tij Retera en zoon 
 Pierre Gerekens 
 
 
Zaterdag  7 april Vooravond van 2e Zondag van Pasen /  
   Beloken Pasen 
De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk 
19.00 uur:  Jaardienst ouders Jennekens-Caenen en zoon Gerrie 
 
 
Zaterdag  14 april Vooravond van 3e Zondag van Pasen 
19.00 uur: Voor opgegeven intenties 
 
 
Zaterdag  21 april Vooravond van 4e Zondag van Pasen 
19.00 uur: Uit dankbaarheid 
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Zaterdag  28  april Vooravond van 5e Zondag van Pasen 
19.00 uur: Elly en Mathias Bartels- van Liebergen 
 bijzondere intentie van familie Vandewall-Debie 
 

 
 

Korte mededelingen van het kerkbestuur 
 

• Op woensdag 28 maart zal de kerk gepoetst worden vanaf 9.30 uur;  
Uw hulp zal daarbij zeer op prijs worden gesteld! 

• Het feest van de H.Rita zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 26 mei 
en zondag 27 mei.  Op zaterdag zal Mannenkoor Inter Nos de 
dienst opluisteren en op zondag zal organist Jef Muylkens dat doen. 

• De jaarlijkse processie zal plaatsvinden op zondag 10 juni. 
 
Thea Kollee luistert Paaswake op  
Op zaterdag 31 maart om 19.00 uur luistert Thea Kollee de Paaswake 
viering op. 
Thea Kollee komt uit Hoensbroek en zingt eigen werk, luisterliedjes, love 
songs en populaire oude meezingers, waarbij ze zichzelf begeleidt op 
gitaar. Ze noemt zichzelf “Troubadour met een lach en een traan”. 
Als 8-jarig meisje werd ze lid van een kinderkoor en het plezier dat ze toen 
in zingen had, is nooit meer weggegaan. In haar tienerjaren kreeg ze 
gitaarles van troubadour Sjef Diederen. Ook volgde ze zanglessen bij de 
bekende zangpedagoge Riet Kallen uit Geleen. 
In 1987 deed Thea mee aan een landelijk gospelconcours van de 
Evangelische Omroep. Er deden 78 kandidaten mee en Thea won de eerste 
prijs met haar zelfgeschreven lied ”The Road”. Op de familiedag van de 
EO mocht ze toen voor ’n volle Jaarbeurshal in Utrecht optreden. Dit werd 
uitgezonden op radio en TV. Er volgden nog meer optredens. Niet alleen 
op vele podia, maar ook voor regionale en landelijke omroepen. En nu dus 
in onze kerk in Oud Valkenburg. 
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Activiteitenagenda voor de maand april 2018 
van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 
 
 
 april  : Donateursactie Mannenkoor Inter Nos 
zo. 1  april : Hoogfeest van Pasen, H. Mis 10.30 uur, opgeluisterd  
     door Fanfare St.Cornelius  
ma. 2  april : Tweede Paasdag, H. Mis 10.30 uur  
ma.    april : Iedere maandag 13.30 uur wandelen vanaf ’t Geboew 
di./do. april : Iedere dinsdag (10-12u) ‘Open Bieb’ en donderdag 
     (14-16u) ‘Open Bieb’ en Breien in ’t Geboew 
wo. 4  april : Activiteit Heerlijkheid i.s.m. de Gemeente, Buitengebied 

Geul & Maas en Landschapsarchitecten Heusschen-Copier 
za. 7  april : Deelname schietploeg Schutterij St.Mauritius Strucht  
     aan het Kampioenschap Groot Valkenburg te Houthem 
zo. 8  april : Combinatie orkest Fanfare St.Cornelius / Kunst &  
     Vriendschap Partij-Wittem optreden Hoevefeesten in  
     ’t Hemelke te Hulsberg om 21.00 uur  
8   t/m 14 april : Huis aan huis collecte Nederlandse Hartstichting 
vr. 20 april : Filmvoorstelling “Jackie” aanvang  14.00 uur in ’t Geboew,  
     voor meer info zie bijlage Heerlijkheid Schin op Geul 
   : Voorjaarsvergadering Schutterij St.Mauritius Strucht  
     in schutterslokaal, eetcafé In d’r Proemehook 
za. 21  april : Geulvalleitreffen  in ’t Geboew vanaf 18.00 uur met  
     optreden van het  combinatie orkest Fanfare St.Cornelius/  
     Kunst &  Vriendschap Partij-Wittem en de drumband  
zo. 22  april : Geulvalleitreffen in ’t Geboew vanaf 14.00 uur 
vr. 27 april : Koningsdag festiviteit/Club 77 Oranjeviering met  
    optocht m.m.v. Fanfare St.Cornelius en Schutterij St.  
    Mauritius Strucht  
za. 28 april : Reparatiecafé ‘Kump Good’ van 11.00-13.30 uur en  
    Plantenruildag van 11.00-13.00 uur, Hotel Salden,  
    Tolhuisstraat 1a 
    : Middagexcursie Heemkundevereniging naar kasteel  
     Genhoes te Oud Valkenburg 
 
 
 


