
 
56e jaargang  /  nummer 8  /  augustus 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    
   september door te geven vóór dinsdag 14 augustus. 
 

   Opgeven van zieken voor een bezoek: 
   Mw. Anita Nass-Paffen, tel. 043-459 1647 
   Mw. Maria Dirks-Ladenstein, tel. 043-459 1818 
 

   IBAN nummer (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 

 
Wij mensen willen graag precies weten waar wij aan toe zijn. We horen 
graag het naadje van de kous. De laatste nieuwtjes in het dorp vormen 
dikwijls het onderwerp van onze gesprekken en zij worden in geuren en 
kleuren doorverteld. 
Wij kennen gewoonlijk wel de namen van alle dorpen bij ons in de buurt: 
Wijlre, Mechelen, Partij, Wahlwiller, maar waar die namen vandaan 
komen is niet zo duidelijk en wat ze precies van oorsprong betekenen 
weten maar weinigen, zelfs niet in hun vorm van het plaatselijk dialect. 
Die vormen werden enkele jaren al aangebracht op de plaatselijke 
naamborden. Maar zelfs dat scheen niet te voldoen. 
Daarom schijnt de behoefte te ontstaan voor een omschrijving die ons 
direct meer aanspreekt. Er moeten kenmerkende namen aangegeven 
worden zodat iedereen meteen weet waar de plaats voor staat en wat er 
speciaal is aan die plaats. Vijlen is nu het  Bergdorp, Wahlwiller is het 
Wijndorp, Mechelen is het Vakwerkdurp, Wijlre is het Bierdorp sinds 
1340, en Slenaken is De Parel van het Heuvelland. Die namen zeggen ons 
meer en geven meteen een zekere identiteit aan zo’n plaats. Nu weet je 
waar je bergen kunt beklimmen, waar je de beste wijn kunt drinken en 
waar je jezelf kunt uitleven aan het aloude vakwerk.  
Ons hele leven lang zoeken wij naar zekerheden. Daartoe behoren ook de 
zekerheden welke het geloof ons geeft. Ook wij hebben informatie nodig 
om die zekerheden van ons geloof vastigheid te geven. Buiten de Twaalf 
Artikelen van ons Geloof, welke wij van buiten kennen, zijn er talrijke 
bijkomstige en ondersteunende feiten welke ons geloof een stevig 
fundament geven. Wij hoeven maar naar de geschiedenis te kijken. Twee 
duizend jaren van op- en neergang, met afscheidingen en verdeeldheid, 
maar ook van bloei en levendigheid, hebben het geloof, dat in het jaar 354 
vastgelegd en geformuleerd werd, niet veranderd. Wat wel veranderd, is de 
manier waarop wij dat geloof tot uiting brengen. Wij doen dat ook lokaal 
zoals met onze processie, de Sjaasbergergank, het Corneliusoctaaf, en het 
rozenkransgebed bij het kapelletje te Schoonbron in de maanden mei en 
oktober. Deze uitingen zijn aan tijd en gewoonte onderhevig en 
veranderlijk.  
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Een zwaarder wegend argument is de inspiratie welke dit geloof nu nog 
aan zoveel mensen geeft. Veel kunstenaars, schilders, architecten, 
beeldhouwers, componisten, bouwen hun werk op vanuit hun geloof en 
leggen hun werk vast vanuit een overtuiging welke ook de onze is. Laten 
wij de bron van waaruit al die schoonheid voortkomt en blijft bestaan, niet 
veronachtzamen en daar in ons gebrek aan kennis niet hoogmoedig op neer 
kijken, maar daarvan genieten en ons geloof blijven voeden.  
 

                                                           Frans Mol, Missionaris van Mill Hill. 
 
 
 
Burgerlijke stand van de parochie 
  
Overleden:        27 juni   Agnes Cuijpers-Kevers (91 jaar) 
 

 
 
 
Feestelijke tradities rond Maria Tenhemelopneming  
Op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. 
Dit is het belangrijkste Mariafeest op de liturgische kalender. De kerk 
gedenkt dan het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God 
in de hemel werd opgenomen. Het feest dateert uit de zesde eeuw en heette 
aanvankelijk 'Dormitio Mariae', hetgeen 'de ontslaping van Maria' 
betekent. Onder invloed van volkslegenden werd het feest vanaf de achtste 
eeuw de 'Tenhemelopneming van Maria' genoemd.  
In Limburg is de zegening van de zogeheten ‘kroedwusj’ de bekendste 
traditie rond Maria Tenhemelopneming. Deze boeketten bieden volgens de 
traditie bescherming tegen allerlei gevaar, met name onweer.  
Dit jaar wordt in onze parochie dit feest gevierd op zondag 12 augustus 
tijdens de H. Mis van 10.30 uur. De viering wordt dit jaar voor de 3e keer 
opgeluisterd door de bekende Limburgse zanger Paul van Loo.  Hij zal 
enkele Maria- en dialectliedjes ten gehore brengen. De liedjes van Paul zijn 
uit het leven gegrepen en mooi om naar te luisteren. Tijdens deze mis 
worden - volgens Limburgse traditie - ook de kruiden-boeketten of de 
‘kroedwusj’ gezegend.  
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Diensten in de maand augustus 2018 

 
 
Zondag 5 augustus 18e Zondag Kerkelijk Jaar 
1e lezing: Exodus 16, 2-4, 12-15  Evangelie: Johannes 6, 24-35 
10.30 uur: pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 
 Tiny Slangen-vd Hove b.g.v. haar verjaardag (c. begr.) 
 
Zondag 12 augustus 19e Zondag Kerkelijk Jaar 
   Viering van Maria Tenhemelopneming 
    Kruidenwijding (Kroedwusjzege) 
1e lezing: Apok. 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab       Evangelie: Lucas 1, 39-56 
10.30 uur: ter ere van Maria 
 zeswekendienst Agnes Cuijpers-Kevers 
 Sjef Heusschen (c. begr.) 
 Annie Smeets-Reijnders (c. begr.) 
 Joep van Weersch b.g.v. zijn verjaardag (c. begr.) 
 Jo en Kethy Paffen-Steinbusch (c. begr.) 
 Harry Knoren (c. begr.) 
 Mia en Jozef Groven-Paffen (c. begr.) 
 Maria en Ally Vliegen-van Weersch (c. begr.) 
 Jozef Pasmans 
 1e jrd. Gerardina Pasmans-Bertrand (c. begr.) 
 Guus Ruijpers 
 Zef Eussen 
 1e jrd. Marieke Ruijpers-Eussen (c. buurt) 
 2e jrd. Bert Monsuwé 
 jrd. Júp Monsuwé 
 jrd. Maria en Maurice Damoiseaux-Eijssen (c. begr.) 
 jrd. Leo Hölsgens 
 jrd. ouders Souren-Willems 
 gest. jrd. ouders Rutgers-Verweij en  
 Annemarie Rutgers en Ina de Ru-Rutgers 
 gest. jrd. ouders Cuijpers-Crutsen 
 gest. jrd. Sjang Wetzels  
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Paul van Loo  
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Zondag 19 augustus 20e Zondag Kerkelijk Jaar 
1e lezing: Spreuken 9, 1-6  Evangelie: Johannes 6, 51-58 
10.30 uur: Triny van Os-vd Hove (c. begr.) 
 Bertus van Os b.g.v zijn verjaardag 
 ouders vd Hove-Bertrand 
 Lieske Monsuwé-vd Hove (c. begr.) 
 
Zondag 26 augustus 21e Zondag Kerkelijk Jaar 
1e lezing: Jozua 24, 1-2a, 15-17, 18b Evangelie: Johannes 6, 60-69 

De opbrengst van de tweede collecte is bestemd voor de MIVA 
10.30 uur: jrd. pastoor Piet Benders 
 ouders Haesen-Swillens 
 Siem Witvoet 
 Broederschap St.Cornelius en de stille intenties  
 die ons zijn gegeven 
 
Dinsdag 28 augustus Dinsdag 21e week Kerkelijk Jaar 
    H. Augustinus, bisschop en kerkleraar 
 14.00 uur: H.Mis in ’t Geboew 
 Hub Kroonen  
 Wiel Pasmans 
 Wiel Hamers 
 Annie Smeets-Reijnders (c. Bejaarden Soos) 
 Triny van Os-vd Hove (c. Bejaarden Soos) 
 Marieke en Joep vd Hove-Bemelmans 
 
 
Korte mededelingen / annonces 

  
Bericht van het Missiecomité: MIVA-collecte  
Op zondag 26 augustus wordt in onze kerk een tweede collecte gehouden 
voor de MIVA (de Missie Verkeersmiddelen Actie). Bij ons is het 
vanzelfsprekend dat binnen 15 minuten een ziekenauto ons kan bereiken en 
dat een huisarts snel bij ons is. In Zimbabwe is dit wel anders en moeten 
medici vaak uren lopen om de noodzakelijke zorg te verlenen. Het is dan 
ook geen wonder dat dit vaker mis gaat, vandaar dat MIVA dit jaar iets wil 
doen aan deze situatie. Draagt u een ‘steentje’ bij! Dank u Wel. 
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Donderdag 13 september dekenale bedevaart naar Banneux. 
Sedert meer dan 25 jaar wordt er jaarlijks vanuit ons dekenaat een 
bedevaart gehouden naar het heiligdom van de Maagd der Armen te 
Banneux. Door de jaren heen hebben velen van ons dekenaat hieraan deel 
genomen. Het thema van dit jaar is: “Rijk met Maria Maagd der Armen”.  
Het programma te Banneux is: 11.00 uur Plechtige Hoogmis waarbij deken 
P. Bronneberg hoofdcelebrant is en de priesters van ons dekenaat zullen 
concelebreren. 14.00 uur Gebedsweg van de Genadekapel naar de Bron. 
15.00 uur Plechtig Lof met ziekenzegening. 16.30 uur Thuisreis. 
Vanaf  tot uiterlijk 1 september kunt u zich voor deelname opgeven bij 
Maria Dirks-Ladenstein, tel. 043-459 1818. De kosten bedragen € 15,- per 
persoon. De vertrektijd naar Banneux zal rond 9.00 uur zijn. Ook 
rolstoelgebruikers kunnen mee indien ze zelf zorgen voor een begeleid-
(st)er. Wij hopen dat velen van u zullen deelnemen.  
 
24e Strucht Wandeltocht   
Zondag 5 augustus kan vanuit het sportcomplex van voetbalclub SV 
Geuldal aan de Mauritiussingel te Schin op Geul, de 24e Struchttocht 
gewandeld worden. De organisatie is in handen van SV Geuldal, 
aangesloten bij de KLWB. Het IVV-stempel is aanwezig. De mogelijke 
afstanden (met bijbehorende starttijden) zijn 7 km. (7.00-14.00 uur), 14 
km. (7.00-12.00 uur), 21- of 28 km. (7.00-11.00 uur). Voor meer 
inlichtingen: hr. Bart Schrouff 043-459 1545.  
 
De Huiskamer 
“De Huiskamer” is iedere 2e dinsdag van de maand in ’t Geboew. 
U bent van harte welkom tussen 14.00 en 16.00 uur. De eigen bijdrage is  
1 euro. Er zijn leuke activiteiten zoals, maskers maken, bloemschikken, 
wafels bakken en Rummikub spelen, een afwisselend programma. 
Op dinsdag 14 augustus is weer een Huiskamer in ’t Geboew. Deze dag is 
een spellenmiddag met Rummikub of een ander spel dat jullie zelf 
meebrengen. Komt u vrijblijvend kijken het is er altijd gezellig. 
 
Dorpskalender foto van de maand augustus 
Zicht op Kerkplein vanaf de Hoogbeek (ca 1925). 
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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 
IBAN nummer:   NL23 RABO 0146 6011 73 
 
Misintenties t.b.v. de maand september 2018 kunt U 
opgeven vóór dinsdag 14 augustus 
 

 

 
 

Diensten in de maand augustus 2018 
 
 
Zaterdag  4 augustus Vooravond 18e Zondag Kerkelijk Jaar 
De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk 
19.00 uur:  uit dankbaarheid 
 
 
Zaterdag  11 augustus Vooravond 19e Zondag Kerkelijk Jaar 
   Kruidenwijding (Kroedwusjzege) 
19.00 uur:  jrd. Mia Vandewall-Debie 
 voor opgegeven intenties 
 
 
Zaterdag  18 augustus Vooravond 20e Zondag Kerkelijk Jaar 
19.00 uur: Elly en Matthias Bartels-van Liebergen 
 
 
Zaterdag  25 augustus Vooravond 21e Zondag Kerkelijk Jaar 
19.00 uur:  Tij Retera en zoon 
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Activiteitenagenda voor de maand augustus 2018 
van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 

 
 
ma.  aug. : Iedere maandag wandelen 13.30 uur vanaf ’t Geboew 
di./do.  aug. : Iedere dinsdag (10-12u) ‘Open Bieb’ en donderdag 
      (14-16u) ‘Open Bieb’ en Breien in ’t Geboew 
di.  aug. :  Iedere dinsdag Bejaarden Soos (14-16.30u)  in ’t Geboew 
do. 2  aug. : s ’Ochtends vrijwilligers helpen op het kerkhof 
zo. 5 aug. : Struchtwandeling Voetbalvereniging SV Geuldal 
     vanuit de voetbalkantine aan de Mauritiussingel  
9   t/m 12 aug. : Heuvelland Vierdaagse te Berg en Terblijt 
zo. 12 aug. : Opluisteren H.Mis 10.30 uur door Paul van Loo  
    : Start en finish Wielerwedstrijd ”Hel van Voerendaal”  
     in Schin op Geul 
di. 14 aug. :  De Huiskamer (14-16.00u)  in ’t Geboew 
do. 23 aug. : Heemkundevereniging: lezing excursie naar Leuven 
     aanvang 20.00 uur, in ’t Geboew 
vr. 24 aug. : Welkomstavond ” Heerlijkheid Schin op Geul ” 
za. 25 aug. : Heemkundevereniging busexcursie naar Leuven  
   : Reparatiecafé ‘Kump Good’ van 11-13.30 uur in  
    Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a 
   : Schutterij St.Mauritius Strucht uitschieten  
    ”Erenkruizen” te Simpeldveld 
zo. 26 aug. : Deelname Schutterij St.Mauritius Strucht aan het  
     Bondsschuttersfeest te Simpelveld 
wo. 29 aug. : Samen aan tafel om 12.00 uur in Hotel Salden, 
    Tolhuisstraat 1a, opgeven vóór 24 augustus 
vr. 31 aug. : Filmvoorstelling, Heerlijkheid Schin op Geul en de  
     Seniorenraad Valkenburg, 14.00 uur. in ’t Geboew 
 
 

 

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen tot 
uiterlijk 14 augustus 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 
               

 
 


