56e jaargang / nummer 5 / mei 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
juni door te geven vóór dinsdag 15 mei.
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
Burgerlijke stand
Diensten in de maand mei 2018
Korte mededelingen / annonces
Info parochie H Johannes de Doper Oud-Valkenburg
Activiteitenagenda samenwerkende verenigingen
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Woordje van de pastoor
Op Paaszondag 1 april na de Eucharistieviering vond in de kerk de
uitreiking plaats van de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice
aan José Van den Hove-Pluijmaekers. Anita Nass-Paffen, die veel met José
samenwerkt, spelde haar de onderscheiding op. Bij de onderscheiding hoort
ook een officiële oorkonde. Het hele gebeuren vond bij de talrijke
aanwezigen grote bijval en veel instemming en het langdurig applaus was
een duidelijk bewijs van erkenning en waardering. Sommige mensen zijn nu
eenmaal meer dan een naam, zij zijn een begrip in de gemeenschap.
Bijna iedereen bleef voor de receptie die daarop volgde en dit gebaar van
belangstelling was heel bemoedigend. Voor velen kwam dit alles als een
verrassing. Er waren er echter ook die zich afvroegen wat behelst deze
onderscheiding precies en waarom mocht José deze in ontvangst nemen.
De pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice; voor de Kerk en
voor de Paus, wordt toegekend en uitgereikt aan personen die zich op een
bijzondere en opvallende manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de
Kerk en voor de parochiegemeenschap.
En het waarom? Zonder de loftrompet te willen steken (er zijn er al zoveel
geweest), maakt een opsomming van de vele activiteiten die zij onderneemt,
dit duidelijk. Sinds 1993 is zij onafgebroken kerkmeester geweest. Bijna
haar leven lang heeft zij zich ingespannen voor de talrijke verenigingen in
ons dorp, zoals voor Fanfare Sint Cornelius en het Damescomité. Als
kerkmeester is zij een hechte steunpilaar binnen het leven van de parochie
en een uiterst actief lid binnen het eensgezinde kerkbestuur. Vanwege haar
harde werk voor de Fanfare werd zij in 2008 beloond met een koninklijke
onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij regelt en noteert
alle Misintenties, houdt nauwkeurig de administratie bij van het Doop- en
Vormselboek, het Huwelijks- en Overlijdensregister. Verder verzorgt zij de
administratie van de gehele parochie. En houdt ze het bestand bij van de
gezinsbijdrage. Bij veel vieringen zorgt zij ervoor dat er een koor aanwezig
is of dat de viering anderszins wordt opgeluisterd. Samen met de
kosteressen en Hub van den Hove ziet zij er op toe dat de kerk op
feestdagen rijkelijk met bloemen en/of artistieke bloemversieringen is
aangekleed. Zij is ook lid van de Ziekenbezoekgroep. Zij vergezelt de
pastoor wanneer deze voor een ziekenzalving wordt geroepen, zelfs laat of
heel laat op de dag.

3

Zieken krijgen een kaartje of een bezoek om de band met de parochie
levendig te houden en om deelname en interesse te tonen. Zij is de
beheerder van ons prachtig onderhouden kerkhof. Wanneer iemand sterft en
een kerkelijke begrafenis wenst gaat zij samen met de pastoor bij de naaste
familie op bezoek om alles over een waardig afscheid en een stemmige
eucharistieviering te bespreken. Samen met haar man Lau stelt zij de
maandelijkse Mauritiusbode op, waarin alle kerkelijke/dorpse
gebeurtenissen worden aangegeven, ook die van de parochie OudValkenburg. Bij speciale gelegenheden zoals Doopsel, Eerste Communie,
Vormsel en Huwelijk, worden met betrokkenen en vrijwilligers de
voorbereidingen gedaan, de viering op tijd besproken en uitgewerkt. Het is
een hele lijst van bezigheden en zo kunnen wij nog wel even doorgaan.
Maar het voornaamste is dat zij dat alles doet met toewijding en zorg, in
plezierige samenwerking en bovendien geheel op vrijwillige basis. Zij zorgt
gewoon ervoor dat het hele parochiegebeuren in goede banen wordt geleid.
José, namens alle leden van ons kerkbestuur en alle parochianen, van harte
proficiat!!
Frans Mol, Missionaris van Mill Hill.
Hartverwarmend
Zoals hierboven vermeld mocht ik op 1e Paasdag de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice ontvangen. Dat zoveel mensen dit werk
waarderen is voor mij een stimulans om verder te gaan. Het was allemaal
geweldig en ik voelde mij zeer vereerd. Het ontvangen van de
onderscheiding en de bijbehorende oorkonde uit handen van meneer Pastoor
en Anita (namens het kerkbestuur). De mooie toespraak van Gerrit van
Wissen namens de samenwerkende verenigingen en aansluitend de
afvaardigingen van enkele verenigingen en de vele mensen die je dan
komen feliciteren met even zo vele lieve woorden van dank. En dan thuis
nog de vele bloemen, kaarten, bonbons en mailtjes. Ik dank dan ook
iedereen van harte. In het bijzonder meneer Pastoor en het kerkbestuur en de
vele vrijwilligers voor de zeer prettige en opbouwende samenwerking en
alle lieve mensen die me altijd terzijde staan en steunen, als ik een beroep
op hen doe; want zonder die mensen en de vele handen van hulp kan ik het
ook niet. Ook namens Lau nogmaals dank, het was geweldig en
hartverwarmend, José Van den Hove-Pluijmaekers.
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Diensten in de maand mei 2018
Vrijdag
4
12.00 uur:

19.00 uur:

mei
Dodenherdenking aan het Kerkplein
Nationale Dodenherdenking, klokken luiden
van 19.45 tot 20.00 uur
Rozenkrans bidden (kapelletje Schoonbron)

e
Zondag
6 mei
6 Zondag van Pasen
e
1 Lezing: Handelingen 10, 25-26, 34-35, 44-48
Evangelie: Johannes 15, 9-17
10.30 uur:
zeswekendienst Harrie Caubo
Hub Cuijpers b.g.v. verjaardag
15e jrd. Mariet Lussenburg-Bruns
Alice Greven-Waelen
jrd. ouders Waelen-Ruijpers
gest. jrd. ouders Sijben-Rijcken
gest. jrd. familie Vrancken-Senden

Donderdag 10 mei
Hemelvaart van de Heer
e
1 Lezing: Handelingen 1, 1-11
Evangelie: Marcus 16, 15-20
10.30 uur:
Voor een beetje hemel op aarde voor alle mensen.
Vrijdag
11 mei
19.00 uur:
Rozenkrans bidden (kapelletje Schoonbron)

Burgerlijke stand van de parochie
Overleden:

20 maart Harrie Caubo (85 jaar)
1 april Arthur Frissen (84 jaar)
1 april Annie Smeets-Reijnders (80 jaar)
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Zondag
13 mei
7e Zondag van Pasen Moederdag
1e Lezing: Handelingen 1, 15-17, 20a, 20c-26
Evangelie: Johannes 17, 11b-19
10.30 uur:
zeswekendienst Annie Smeets-Reijnders
Jos van Weersch (c. begr.)
Kathy Paffen-Steinbusch (c. begr.)
Gerardina en Jozef Pasmans-Bertrand (c. begr.)
Marieke en Guus Ruypers-Eussen (c. begr.)
Zef Eussen
Tiny Slangen-van den Hove (c. begr.)
Lieske Monsuwé-van den Hove (c. begr.)
José Slippens-Funcken b.g.v haar verjaardag (c. begr.)
Finy en Frans Ackermans-Driessens (c. begr.)
Rina Kroonen-Huijnen (c. begr.)
Maria en Maurice Damoiseaux-Eijssen (c. begr.)
jrd. ouders Beers-Nijssen en
dochter Odi en tevens b.g.v. hun verjaardag
ouders Appelboom-Bruisten
ouders Bisschops-Lipsch b.g.v. hun verjaardag
Joep van Weersch (c. begr.)
jrd. ouders van Wouters-Smeets
gest. jrd. ouders Pieters-Jongen en zoon Sjeng
gest. jrd. Hub en Fien Pieters-Didden
Deze H. Mis wordt opgeluisterd door die Moselsänger, aansluitend
Moederdag miniconcert
Vrijdag
18 mei
19.00 uur:
Rozenkrans bidden (kapelletje Schoonbron)

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen
tot uiterlijk 15 mei as. worden opgegeven bij de redactie:
• mw. José Van den Hove-Pluijmaekers, Valkenburgerweg 142 A
telefoon: 459 2278
• hr. Wiebe Appelboom, Mauritiussingel 51, telefoon: 459 2660
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Zondag
20 mei
Pinksterzondag
Einde van de Paastijd
De tweede collecte is bestemd voor de Nederlandse Missionarissen
1e Lezing: Handelingen 2, 1-11
Evangelie: Johannes 15, 26-27; 16, 12-15
10.30 uur:
zeswekendienst Arthur Frissen
Pastoor Piet Benders
levende en overleden leden van Mannenkoor Inter Nos
Hub Caubo (c. begr.)
Jeu en Riet Lenssen-Cleuskens (c. begr.)
Charel Paffen b.g.v. zijn verjaardag
Ally Vliegen
2e jrd. Maria Vliegen-van Weersch (c. begr.)
Wiel Sieben b.g.v. zijn verjaardag
Tiny Coemans-Stassen b.g.v. haar verjaardag
Jean Wijnands
jrd. Truike Wijnands-Huntjens
Mia Kickken-Smeets b.g.v. haar verjaardag
Dré Kickken
Harry Knoren (c. begr.)
gest. jrd. ouders Knoren-Palmen
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Mannenkoor Inter Nos
Maandag

21 mei
Tweede Pinksterdag
Begin van de Tijd door het Kerkelijk Jaar
1e Lezing: Jakobus 3, 13-18 Evangelie: Marcus 9, 14-29
10.30 uur:
pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders
ouders Bemelmans-Schreurs en zoon Harry
Vrijdag
25 mei
19.00 uur:
Rozenkrans bidden (kapelletje Schoonbron)
Zondag
27 mei
Heilige Drie-Eenheid
1e Lezing: Deuteronomium 4, 32-34, 39-40
Evangelie: Matteüs 28, 16-20
10.30 uur:
Woord- en Communiedienst
gest. jrd. ouders Lemmens-Hoven
Broederschap St.Cornelius en de stille intenties
die ons zijn gegeven
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Dinsdag
29 mei
Dinsdag in de 8e week Kerkelijk Jaar
14.00 uur:
H.Mis in ’t Geboew
Gemeenschappelijke Ziekenzalving
Hub Kroonen
Wiel Pasmans
Wiel Hamers
Hay Somers
Annie Smeets-Reijnders (c. Bejaardensoos)
Korte mededelingen / annonces
Dodenherdenking aan het Kerkplein
Net als voorgaande jaren zullen in het kader van de nationale
dodenherdenking namens het gemeentebestuur en nabestaanden weer
bloemen worden gelegd aan het Kerkplein. Dit geschiedt op vrijdag 4 mei
as. om 12.00 uur door burgemeester Jan Schrijen bij de plaquette op de
keermuur onder aan de kerk. Hierop staan de namen vermeld van een viertal
dorpsgenoten die in de Tweede wereldoorlog voor onze vrijheid zijn
gevallen; dat betreft: Jean Michael Caubo, Bèr Houben, Frans Huntjens en
Hubert Knoren. De ceremonie wordt opgeluisterd door een ensemble van
Fanfare St. Cornelius. Net zoals afgelopen jaar zullen ook de wapenbroeders
uit Maastricht weer acte de présence geven. Naast de nabestaanden is verder
iedereen van harte uitgenodigd om bij deze ceremonie aanwezig te zijn
Dit jaar is het landelijk thema: ”Geef vrijheid door”/ ”Jaar van Verzet”.
Klepperactie misdienaars
Op Goede Vrijdag 30 maart hielden onze misdienaars hun jaarlijkse
rondgang door het dorp. En evenals voorgaande jaren heeft u de misdienaars
weer goed bedeeld. Wat ook wel terecht is, want zij helpen het hele jaar
door bij onze vieringen in de kerk. Naast eieren en snoepgoed was er een
mooi bedrag van € 680,- dat tijdens het feestje op paaszaterdag verdeeld
werd. Van dit bedrag gaven de misdienaars een bedrag van € 35,- voor de
Vastenactie, wat een aardige geste was. Maar uiteraard ook aan alle gulle
gevers uit ons dorp hartelijke dank namens de misdienaars!
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Heiligdomsvaart Maastricht 2018 van 24 mei tot en met 3 juni
Eens in de zeven jaar komen religie en cultuur in Maastricht tot een
hoogtepunt. Het zeer uitgebreide programma van vieringen,
tentoonstellingen en muziekuitvoeringen kunt u bekijken of downloaden op
de website van: Heiligdomsvaart Maastricht 2018. De beide hoogtepunten
zijn de twee Heiligdomsvaart-omgangen op de zondagen vanaf 14.00 uur
door het centrum van Maastricht.
Op donderdag 31 mei, Sacramentsdag is de Limburgdag. Wij nodigen U uit
om hieraan deel te nemen. Het dagprogramma staat hieronder vermeld. Wij
zullen per trein om 9.35 uur naar Maastricht reizen. Iedereen staat het
natuurlijk vrij om van eigen vervoer gebruik te maken. Wij zijn dan op tijd
om de viering van 10.30 uur in de Sint Servaasbasiliek bij te wonen.
Deze dag kan eenieder naar eigen inzicht invullen (zie programma). Voor
degene die dat wenst is de mogelijkheid zich aan te melden voor een lunch
(€ 7.50 pp.) verzorgd door de organisatie. Deze aanmelding moet wel
uiterlijk 30 april in ons bezit zijn. Via tel. 043-459 2616 of per mail:
antonlaeven@hotmail.com. Men kan natuurlijk ook op eigen gelegenheid
een lunch gebruiken in een van de vele horecagelegenheden rond het
Vrijthof. Dus opgave voor deelname aan deze dag is alleen nodig indien
men gebruik wil maken van de gezamenlijke lunch.
Het programma van de Limburgdag op 31 mei ziet er als volgt uit:
10.00 uur:
Lauden
10.30 uur:
Eucharistieviering en aansluitend koffie
12.30 uur:
Lunch op eigen gelegenheid of via onze organisatie te
regelen voor € 7,50 per persoon
Na de lunch kunt u deelnemen aan de volgende activiteiten:
• Rondleiding Sint Servaas (hiervoor dient men zich aan te melden)
• Stadswandeling langs Heilige Huisjes
• Bezoek aan een tentoonstelling
• Mariaviering in de Onze Lieve Vrouwbasiliek om 15.00 uur
• Biechtgelegenheid in de Sint Servaas
• 17.00 uur: afsluiting met Bidden bij de Noodkist
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Bericht Missiecomité
Allereerst willen wij alle gulle gevers en vrijwilligers bedanken voor het
mooie bedrag van € 1.821,34 dat tijdens de Goede Week voor de kinderen
van Loitokitok (Kenia) en St Rita (Brazilië) is opgehaald.
Mocht u de collectant hebben gemist en toch nog graag een gift willen
overmaken dan kan dit op: NL36 RABO 0146 6963 87 inzake missiecomité.
Dan is het tijd voor de week van de Nederlandse Missionaris die in onze
kerk met Pinksteren (20 mei) wordt gehouden. Het geld dat tijdens de
tweede collecte wordt opgehaald, is bestemd om onze Nederlandse
missionarissen te ondersteunen, in hun dagelijkse strijd tegen armoe en
menswaardige omstandigheden.
Het thema: “Geloven in de ander. Ieder mens telt mee,” is hen op het lijf
geschreven. Wij danken u alvast voor dit extra steuntje in de rug.
21e Bourgondisch Aspergefestijn van fanfare St.Cornelius.
Let Op!!! De datum van dit festijn is gewijzigd van 27 mei in 3 juni.
Al weer voor de 21e keer, vindt het inmiddels zeer bekende en door velen
geprezen BOURGONDISCH ASPERGEFESTIJN plaats.
Op 3 juni kunt u van 12.00 tot 18.00 uur in gemeenschapshuis ‘t Geboew
genieten van heerlijke aspergegerechten tegen zeer aantrekkelijke prijzen.
Zowel losse gerechten als drie- en viergangen menu’s.
Reserveer deze datum alvast.
De opbrengst gaat geheel naar de jeugdopleiding van de fanfare.
Tevens is er een expositie van pentekeningen van de heer Jef Boosten.
Tijdens deze expositie kunt u uitleg krijgen over de actie pentekeningen bij
gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de fanfare in 2019.
De fanfare heet u gaarne van harte welkom en wenst u smakelijk eten!!
Meer informatie leest u in de Mauritiusbode van juni.
Dorpskalender foto van de maand mei
Aspergefestijn fanfare St. Cornelius (2008)
Vlnr: Floris van Noort, Paul van Weersch, Cock Janssen jr.,
John en Joep van Weersch.
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Zanggroep ’Die Moselsänger’ luistert 13 mei Moederdag de H. Mis op
Op zondag 13 mei, Moederdag, zal de H.Mis van 10.30 uur worden
opgeluisterd door ‘Die Moselsänger’. Graag vertellen we U hieronder iets
meer over deze toch wel bijzondere zanggroep.
Dirigent en musicus Leo van Weersch uit Schin op Geul (hij is o.a. dirigent
bij mannenkoor Inter Nos en tevens de vaste organist in onze kerk) nam in
1998 het initiatief om samen met negen amateurzangers een weekend naar
het wijndorpje Mesenich aan de Moezel af te reizen met de bedoeling
spontaan te gaan musiceren bij kastelen, in kerken of op marktpleinen in de
omgeving. Het bleek een succes en sindsdien beleefden zij als ‘Die
Moselsänger’ jaarlijks een onvergetelijk muzikaal weekend aan de Moezel.
Er is sedert 2008 een vijftal Cd’s verschenen, waarop klankvolle evergreens
en volksliederen uit heel Europa worden afgewisseld met ’leef Limburgse
loesterleedsjes’ en zeker niet vergeten mag worden de Kerst-Cd 'Zalige
Keersjmes mèt Die Moselsänger'. Aansluitend aan de H.Mis is er een
Moederdag miniconcert. Bij het verlaten van de kerk is er de mogelijkheid
om CD’s van ‘Die Moselsänger’ te kopen.
Processie route 2018
De Sacramentsprocessie wordt dit jaar gehouden op zondag 17 juni.
De H.Mis op kermiszondag begint om 9.00 uur en om 9.45 uur vertrekt de
processie. De route is als volgt: Kerkplein - Hoogbeek - Kapelletje
Schoonbron (altaar) - Valkenburgerweg - Panhuis - Breeweg (altaar) Mauritiussingel - Tolhuisstraat - Kerkplein (altaar).
Reumacollecte
De Reumacollecte 2018 heeft in Schin op Geul € 954,67 opgebracht.
Een mooi resultaat. Namens de Reumacollecte bedankt!
Een bijzonder woord van dank je wel aan de collectanten die dit mogelijk
hebben gemaakt.
Bedankt
Hartelijk dank voor uw warme belangstelling tijdens mijn periode van ziek
zijn het afgelopen jaar. Alle bezoeken, fijne kaarten en lieve telefoontjes
zijn een grote steun voor mij en mijn familie geweest.
Nogmaals hartelijk dank, Josef Berg en familie.
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Open repetitie Schutterij St.Mauritius
Woensdag 9 mei as. houdt schutterij St.Mauritius tussen 18.30 uur en 19.30
uur een OPEN REPETITIE in het gemeenschapshuis. De jeugd kan hier
geheel vrijblijvend, samen met hun ouders, kennismaken met de
drumbandleden van de schutterij en met de diverse instrumenten die door de
leden bespeeld worden. Natuurlijk mag de jeugd dan ook zelf trommelen en
op een klaroen blazen. Uiteraard zijn ook volwassenen van harte welkom.
Na afloop van deze kennismaking met de schutterijmuziek ontvangt de
jeugd een traktatie en is er ook nog een verrassing. In het kader van het
jeugdbeleid organiseert schutterij St.Mauritius tijdens het koningsvogelschieten op Pinksterzondag 20 mei a.s. een KINDERVOGELSCHIETEN.
Nadere mededelingen ten aanzien van dit evenement volgen nog.
Koningsvogelschieten 20 mei as.
Pinksterzondag 20 mei as. is de hoogtijdag van het koningsvogelschieten
met weidefeest op het feestterrein van schutterij St.Mauritius, gelegen achter
schutterslokaal ‘In d’r Proemehook’ te Strucht.
Omstreeks 15.15 uur wordt het aftredende koningspaar John en Sonja
Vranken door schutterij St.Mauritius aan hun residentie in Strucht
afgehaald, waarna om 15.30 uur het folkloristische gebeuren op het
feestterrein aanvangt. De muzikale omlijsting is in handen van fanfare
St.Cornelius.
Naast het koningsvogelschieten worden er ook schietwedstrijden gehouden
met de zware buks voor het burgerkampioenschap voor zowel dames als
heren. Elke deelnemer aan de diverse schietwedstrijden met de zware buks
dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs. Dit in verband met
aangescherpte wet- en regelgeving. Als speciale nieuwe attractie voor de
jeugd vindt dit jaar voor de eerste keer een kindervogelschieten plaats met
de luchtbuks, waaraan zowel jongens als meisjes kunnen deelnemen. De
huldiging van de nieuwe jeugdkoning vindt aansluitend op het feestterrein
plaats. Zodra de nieuwe koning van de schutterij bekend is wordt hij naar
het schutterslokaal begeleid, alwaar de inhuldiging plaatsvindt en er verder
gefeest wordt ter ere van diens koningschap. De officiële installatie van de
nieuwe schutterskoning vindt traditiegetrouw plaats op kermiszaterdag 16
juni as. middels het planten van de koningsden.
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Parochie H. Johannes de Doper Oud Valkenburg
Postadres: Oud Valkenburg 23, 6305 AA Schin op Geul
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 juni 2018 kunt U opgeven
vóór dinsdag 15 mei

Diensten in de maand mei 2018
Zaterdag 5 mei
Vooravond van 6e Zondag van Pasen
De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk
19.00 uur:
Pierre Gerekens, b.g.v. zijn verjaardag
Zaterdag 12 mei
Vooravond van 7e Zondag van Pasen
19.00 uur:
voor alle moeders b.g.v. Moederdag
Zaterdag 19 mei
Vooravond van Pinksteren
19.00 uur:
Uit dankbaarheid
Zaterdag

26 mei

Vooravond van Heilige Drie-Eenheid
Feest H.Rita van Cascia
Zegening van de rozen
(deze zijn te koop na afloop van de mis)

19.00 uur:

ouders Bemelmans-Blom
Leny en Hub Weusten-Bemelmans en kleindochter Rosita
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Mannenkoor Inter Nos
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Zondag

27 mei

Heilige Drie-Eenheid
Feest H.Rita van Cascia
Zegening van de rozen
(deze zijn te koop na afloop van de mis)

10.00 uur:
Tij Retera en zoon
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door organist Sjef Muylkens
Korte mededelingen van het kerkbestuur
Vastenactie 2018
De opbrengst van de Vastenactie in onze parochie ten behoeve van het
project van pater Maas, is bestemd voor de allerarmsten in Mozambique en
bedroeg € 470,-. Hartelijk dank hiervoor!
Pater Jacq Maas.
Feest van de H. Rita van Cascia
Tijdens de H. Missen van zaterdag 26 mei en zondag 27 mei zal de H.Rita,
de Heilige van hopeloze en onmogelijke zaken, speciaal worden herdacht en
gevierd. Ter ere van haar worden dan de rozen gezegend, die na afloop van
de vieringen te verkrijgen zijn voor 1 euro per stuk.
Dank voor hulp bij poetsen van de kerk
Woensdag 28 maart jl. kreeg de kerk weer een grote poetsbeurt. Onze
vrijwilligers van de parochie hebben hun beste beentje voorgezet en alles
was weer prima schoon vóór Pasen. Hartelijk dank aan allen!
Burgerlijke stand van de parochie Oud Valkenburg
Gedoopt:

24 maart Daan en Daneé Roosendaal
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Activiteitenagenda voor de maand mei 2018
Van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul
mei

:
:

mei
mei

:
:

vr.

4 mei

:

wo.

9 mei

:
:

do.
zo.

10 mei
13 mei

:
:

14 t/m 19 mei
wo.
16 mei

:
:

ma.
di./do.

:
zo.

20 mei

:
:

ma.
wo.
do.
vr.
za.

21
23
24
25
26

mei
mei
mei
mei
mei

:
:
:
:
:
:

do.

31 mei

:

Donateursactie fanfare St.Cornelius
Huis-aan-huis collecte Prins Bernhard Cultuurfonds
door fanfare St.Cornelius
Iedere maandag wandelen 13.30 uur vanaf ’t Geboew
Iedere dinsdagmorgen (10-12u) ‘Open Bieb’ en donderdagmiddag (14-16u) ‘Open Bieb’ en Breien in ’t Geboew
Dodenherdenking Kerkplein 12.00 uur, opgeluisterd
door ensemble van fanfare St.Cornelius
Klokken luiden van 19.45-20.00 uur
Open repetitie Schutterij St.Mauritius Strucht van
18.30 – 19.30 uur in ’t Geboew
Hemelvaartsdag, 10.30 uur H.Mis
Die Moselsänger luisteren H.Mis op om 10.30 uur,
aansluitend Moederdag concert
Huis-aan-huis collecte Longfonds (Astmafonds)
Samen-aan-tafel Heerlijkheid Schin op Geul bij
Hotel Salden om 12.00 uur, opgeven voor 11 mei
Schutterij St.Mauritius Strucht, bezoek aan
Oosterbeemd in Valkenburg
Pinksteren, Mannenkoor Inter Nos luistert H.Mis op
om 10.30 uur
Schutterij St.Mauritius Strucht Koningsvogelschieten
op het schietterrein achter ‘In d’r Proemehook’
Tweede Pinksterdag H.Mis om 10.30 uur
Activiteit Club Jong
Opening Heiligdomsvaart Maastricht 2018 t/m 3 juni
Activiteit Club Jong 8+ groep
Reparatiecafé ‘Kump Good’ van 11.00-13.30 uur in
Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a
Mannenkoor Inter Nos opluisteren H.Rita viering
19.00 uur te Oud-Valkenburg
Sacramentsdag /Limburgdag onderdeel van de
Heiligdomsvaart te Maastricht met diverse religieuze
en culturele activiteiten, vertrek per trein 9.35 uur

