
 

 
56e jaargang  /  nummer 9  /  september 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  
   oktober door te geven vóór dinsdag 11 september. 
 

   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 
 
Hoe vaak hebben wij in de voorbije jaren niet gehoopt op een echte 
ouderwetse zomer? 
Een zomer met zon en warmte, met dagen die geen einde hadden en 
avonden die slechts heel langzaam weggleden in kleuren en gedachten. 
Nou, dat hebben wij geweten. 
De voorbije zomer heeft praktisch alle bestaande records gebroken. En 
voor veel mensen was het op het eind een beetje teveel van het goede. 
Het is ook altijd wat. Het is hollen of stilstaan. Waarom kan het niet zo 
gaan zoals ik dat graag zou willen. De hele zomer hing van superlatieven 
aan elkaar. De allerheetste dag, de allerheetste nacht, de droogste maand. 
Niets was meer gewoon, niets was meer normaal. Het meest gebruikte 
woord was  extreem. Hier viel niet te overdrijven.  
Nu is overdrijven wel een van onze meest gangbare gewoontes. Men moet 
bij zichzelf eens nagaan hoeveel van onze beweringen onderhevig zijn aan 
vooroordelen of gebrek aan kennis. Hoe dikwijls moeten wij onze 
woorden en gedachten niet bijstellen. Toen een van onze nieuwe jonge 
misdienaars voor het eerst in de sacristie de verschillende mooie kelken en 
enkele andere kunstvoorwerpen zag, was direct zijn eerste reactie `Pastoor 
is riek !!!!!!!´ Daar was van de pastoor niks bij en die moet er vanaf 
blijven, want het hoort aan de parochie. Nu is het overdrijven of bijkleuren 
van zaken of voorwerpen niet altijd het ergste. Het is ook meestal in 
positieve zin bedoeld om meer indruk te maken.  
Maar wij overdrijven ook over mensen en dat gaat dan meestal in 
negatieve zin. Moet je die eens zien en wat verbeeldt die zich wel niet, en 
die andere dan, die loopt helemaal naast zijn schoenen. Het valt mij 
dikwijls op hoe je tijdens begrafenissen heel veel positieve dingen over 
overledenen hoort welke bij hun leven nauwelijks ter sprake kwamen. Het 
plaatst de persoon in een heel ander daglicht. Dat leidt dan dikwijls tot een 
gebalanceerd oordeel waarbij het positieve veruit boven het negatieve 
uitstijgt. En dat sluit dan in de meeste gevallen bij de waarheid aan. 
 
                                                            Frans Mol, Missionaris van Mill Hill.  
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Corneliusoctaaf 15 t/m 23 september  
 

 
Op zaterdag 15 september as. start in onze parochiekerk weer het jaarlijkse 
octaaf ter ere van de H.Cornelius.  In dat kader hierbij in het kort wat 
achtergrondinformatie.  Deze heilige werd in 251 tot paus gekozen.  Hij 
voerde een op vrede en verzoening gericht beleid, maar werd twee jaar 
later het slachtoffer van de vervolgingen door de Romeinen.  Na zijn dood 
werd zijn verering alras snel verbreid.  
De H.Cornelius wordt vooral aangeroepen bij verkrampingen en stuipen, 
maar heden ten dage met name ook voor verlichting van rusteloosheid, 
zorgen, zenuwaandoeningen en ander lijden; kortom tegen alle vormen van 
overspanning en stress. 
Tijdens dit Corneliusoctaaf wordt er iedere dag een H.Mis opgedragen,  
waarbij na afloop de Corneliuszegen wordt gegeven en er gelegenheid is 
om de relikwie te vereren; daarnaast is er op de zondagen van 14.00 - 
16.00 uur gelegenheid voor gebed, zegen en relikwieverering.  
Opluistering van de diensten geschiedt door fanfare St.Cornelius (15 sept.), 
dameskoor Cantara  uit Valkenburg (16 sept.), mannenkoor Inter Nos (22 
sept.) en Zangvereniging Orphée Houthem  (23 sept.). 
 

In het voorportaal van de kerk is een stand ingericht waar diverse 
religieuze artikelen te koop zijn.  Bij het Corneliusbeeld (rechtsvoor in de 
kerk) is een doos geplaatst, waarin een persoonlijke stille intentie kan 
worden opgegeven (pen en papier zijn aanwezig).  Tijdens de diensten in het 
octaaf en door het jaar heen, als gebeden wordt voor de Broederschap St. 
Cornelius, zal ook voor deze stille intenties worden gebeden. 
 
 

 

 H.Mauritius patroon van onze parochie   
 

 
De feestdag van de H.Mauritius valt officieel op 22 september, maar in de 
praktijk wordt deze gevierd in het daaropvolgende weekend.  Echter 
aangezien dat weekend dit jaar nog in het Corneliusoctaaf valt, wordt de 
viering met een week verschoven naar het laatste weekend van september.  
Op zaterdag 29 september om 19.00 uur is er dan een speciale viering voor 
de patroonheilige van onze schutterij St.Mauritius Strucht; de eigenlijke 
parochieviering is vervolgens op zondag 30 september om 10.30 uur. 
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Diensten in de maand september 2018 

 
 

Zondag 2 september 22e Zondag Kerkelijk Jaar 
1e Lezing: Deuteronomium 4, 1-2, 6-8 
Evangelie: Marcus 7, 1-8, 14-15, 21-23 
10.30 uur:  jrd. Jo Leenders 
  jrd. ouders Harry en Jetta Kickken-Ortmans 
  jrd. René en Lieske Rikers-Beuken  
 
Zondag 9 september 23e Zondag Kerkelijk Jaar 
   Viering van Maria Geboorte 
1e Lezing: Micha 5, 1-4a        Evangelie: Matteüs 1, 18-23 

10.30 uur:  Woord- en Communiedienst 
  pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 
  3e jrd. Jacques Eijssen (c. begr.) 
  Rosa Eijssen-Wiertz  
 
Zaterdag     150 september Vooravond Opening Corneliusoctaaf 
1e Lezing: Romeinen 8, 31b-32, 35-39 Evangelie: Matteüs 10, 28-33 

Corneliuszegen na de H.Mis 

19.00 uur:   voor de levende en overleden leden Fanfare St.Cornelius  
  en in het bijzonder voor de jubilarissen 
  Annie Smeets-Reijnders (c. begr.) 
  Marieke en Guus Ruypers-Eussen (c. buurt) 
  Zef Eussen 
  Harry Knoren (c. begr.) 
  Annie Leunissen-Savelberg b.g.v verjaardag (c. begr.) 
  jrd. Reina Van Loo-de Haas  
  jrd. Maria de Haas 
  gest. jrd. ouders Math en Tiny Erven-Spiekers 
  gest. jrd. ouders Palmen-Huntjens en dochter Leny 
  Broederschap St.Cornelius  
  en de stille intenties die ons zijn gegeven  
 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Fanfare St.Cornelius  
o.l.v. Paul Oligschläger 
 
 



 5 
 
Zondag 16 september HH.Cornelius, paus en Cyprianus,  
   bisschop, martelaren 
  Corneliuszegen na de H.Mis en van 14.00 - 16.00 uur 
1e Lezing: Romeinen 8, 31b-32, 35-39 Evangelie: Matteüs 10, 28-33 
10.30 uur:  Triny en Bertus van Os-van den Hove (c. begr.) 
  Maria Vliegen-van Weersch (c. begr.) 
  Ally Vliegen b.g.v. zijn verjaardag 
  ouders van den Hove-Pasmans 
  jrd. Jo Sijstermans 
  jrd. Jo Dautzenberg-Rikers 
  jrd. ouders Rikers-Pasmans en zonen Jan en Pierre 
  gest. jrd. Siem Witvoet 
 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Dameskoor Cantara uit Valkenburg,  
o.l.v. Marjan Quaedvlieg 
 
Maandag 17 september Maandag 24e week Kerkelijk Jaar 
 Corneliuszegen na de H.Mis 
19.00 uur:  Broederschap St.Cornelius  
  en de stille intenties die ons zijn gegeven  
 
Dinsdag 18 september  Dinsdag 24e week Kerkelijk Jaar 
  Corneliuszegen na de H.Mis 
19.00 uur:  Broederschap St.Cornelius  
  en de stille intenties die ons zijn gegeven  
  
Woensdag 19 september  Woensdag 24e week Kerkelijk Jaar  
     Corneliuszegen na de H.Mis 
19.00 uur:  Broederschap St.Cornelius  
  en de stille intenties die ons zijn gegeven  
 
Donderdag 20 september Donderdag 24e week Kerkelijk Jaar 
  Corneliuszegen na de H.Mis 
19.00 uur:  Broederschap St.Cornelius  
  en de stille intenties die ons zijn gegeven  
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Vrijdag 21 september H.Matteüs, apostel en evangelist 
   Internationale Vredesdag 
  Corneliuszegen na de H.Mis 
19.00 uur:  ouders Knubben-Blom, kleinzoon Roland en 
  overleden familieleden 
  ouders Knoren-Lenoir en overleden familie 
  Broederschap St.Cornelius  
  en de stille intenties die ons zijn gegeven  
 

Zaterdag 22 september Vooravond sluiting Corneliusoctaaf 
  Corneliuszegen na de H.Mis 
1e Lezing: Wijsheid 2, 12, 17-20 Evangelie: Marcus 9, 30-37 
19.00 uur:  pastoor Piet Benders 
  Joep van Weersch (c. begr.) 
  José Slippens-Funcken (c. begr.) 
  Jeu en Riet Lenssen-Cleuskens (c. begr.) 
  1e jrd. Jos van Weersch (c. begr.) 
  Jacob van Houdt en echtgenote Cunny 
  ouders Bemelmans-Blom  
  Lenie en Hub Weusten-Bemelmans 
  zoon Jan en kleindochter Rosita   
  jrd. Frans Blom 
  gest. jrd. ouders Huijnen-Brouwers 
  Broederschap St.Cornelius  
  en de stille intenties die ons zijn gegeven  
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Mannenkoor Inter Nos  
 

Zondag 23 september Sluiting Corneliusoctaaf         
  Corneliuszegen na de H.Mis en van 14.00 - 16.00 uur 
1e Lezing: Wijsheid 2, 12, 17-20 Evangelie: Marcus 9, 30-37 
10.30 uur:  Geradina en Jozef Pasmans-Bertrand (c. begr.) 
  2e jrd. Michel Keijdener 
  Mien en Piet Keijdener-Hupperichs (c. begr.) 
  jrd. ouders Harie en Jo Weusten-Starmans 
  jrd. Joep en Marieke van den Hove-Bemelmans  
  Broederschap St.Cornelius  
  en de stille intenties die ons zijn gegeven   

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Zangvereniging Orphée Houthem 
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Dinsdag 25 september Dinsdag 25e week Kerkelijk Jaar 
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) 
  
Zaterdag 29 september   Vooravond Parochieviering H.Mauritius 
                              Patroon van onze parochie 
1e Lezing: Wijsheid 3, 1-5, 9  Evangelie: Matteüs 10, 17-20, 22 
19. 00 uur: voor de levende en overleden leden van Schutterij  
 St. Mauritius en in het bijzonder voor de jubilarissen 

Kethy Paffen-Steinbusch (Schutterij St.Mauritius)  
Jeanny Bock-Coemans (Schutterij St.Mauritius)  
Jacques Bosten (Schutterij St.Mauritius)  
Jan Pluijmaekers (Schutterij St.Mauritius)  
May Bloem (Schutterij St.Mauritius)  
Joep van Weersch (Schutterij St.Mauritius)  
Hub Caubo (Schutterij St.Mauritius)  
Harrie Caubo (Schutterij St.Mauritius)  
Arthur Frissen (Schutterij St.Mauritius)  
Annie Smeets-Reijnders  (Schutterij St.Mauritius)  
Sjef Heusschen (Schutterij St.Mauritius)  
Jan Boosten (Schutterij St.Mauritius)  
Triny van Os-van den Hove  (Schutterij St.Mauritius)  
Jan Savelberg (Schutterij St.Mauritius)  
Agnes Cuijpers-Kevers (Schutterij St.Mauritius)  
Hub Roijen (Schutterij St.Mauritius)  

  Annie Leunissen-Savelberg (c. begr.) 
jrd. Martin en Anny Weerts-Reneerkens 
gest. jrd. ouders Pasmans-Schaeks 
 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Schutterij St.Mauritius Strucht 
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Zondag  30 september PAROCHIEVIERING H.MAURITIUS 
   Patroon van onze parochie 
1e Lezing: Wijsheid 3, 1-5, 9  Evangelie: Matteüs 10, 17-20, 22 
10.30 uur:  zeswekendienst Hub Roijen 
  gest. jrd. Leneke en Marieke Senden 
 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door harpiste Pauline Nieuwenhuijs 
 
 
 
 
Korte mededelingen / annonces 

 
Harpiste Pauline Nieuwenhuijs in Mauritiusviering op 30 september  
Pauline Nieuwenhuijs zal op zondag 30 september de parochieviering van 
onze patroonheilige St.Mauritius opluisteren. 
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 harpmuziek voor speciale gelegenheden. 
Tijdens de H.Mis op 30 september zal zij met gepaste muziek de prachtige 
klanken van de harp laten klinken in onze kerk. 
U bent van harte uitgenodigd om aan deze viering deel te nemen. 
 
Dorpskalender foto van de maand september.  
Rondgang CV de Waterrate b.g.v. de opening van het Carnavalsseizoen 
(2008). Op de foto vlnr: Wim Wouters, Wiel Winthagen, Annie Weerts en                                                        
Karel Hoven. 
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Corneliusviering fanfare St.Cornelius en huldiging muzikanten 
Op zaterdag 15 september viert de fanfare haar patroonsfeest. Om 19.00 
uur luistert ze de H.Mis op in onze parochiekerk. In deze dienst worden de 
levende en overleden leden van de fanfare herdacht. Voorafgaand aan deze 
dienst vindt op het kerkhof de dodenherdenking plaats. 
Aansluitend aan de H.Mis trekt de fanfare naar ’t Geboew voor een 
feestavond. Hier worden rond 20.30 uur tijdens een interne huldiging de 
volgende leden in het zonnetje gezet:  
 

Christiaan Smeets, drumband en slagwerk, 12,5 jaar lid. 
Vera Boosten-Baadjou, bugel, 25 jaar lid. 
Hans Basten, hoorn, 25 jaar lid. 
Lilian Prevoo-van Kempen, sopraan saxofoon, 25 jaar lid. 
Erik van Kempen, trombone, 25 jaar lid. 
Hub van Weersch, drumband, 60 jaar lid. 
Hub Smeets, ere bestuurslid, 70 jaar lid. 
 

Na de huldiging is er voor familie, vrienden, sympathisanten en leden de 
gelegenheid de jubilarissen persoonlijk te feliciteren waarna de avond 
wordt voortgezet met een gezellig samenzijn. 
 
Patroonsviering en huldiging jubilarissen schutterij St.Mauritius 
Zaterdagmiddag 29 september as. huldigt schutterij St. Mauritius, in het 
kader van de patroonsviering, tijdens een feestvergadering 3 jubilarissen in 
schutterslokaal ” In d’r Proemehook ” te Strucht. 
Voorzitter-generaal Piet Bisschops viert zijn 50-jarig jubileum, terwijl 
grenadier Ton van de Wetering en tamboer Donny Bovens die dag het feit 
herdenken dat zij 12,5 jaar geleden toetraden tot de Struchtse schutterij. 
 

Om 19.00 uur wordt aansluitend in vol ornaat de H.Mis bijgewoond in de 
parochiekerk die muzikaal wordt omlijst door het klaroenkorps van de 
schutterij. De H.Mis is voor de levende en overleden leden, ereleden en in 
het bijzonder voor de jubilarissen van de schutterij. 
De patroonsviering wordt afgesloten met een interne feestavond in het 
schutterslokaal. 
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Dankwoordje 
Graag willen wij iedereen bedanken voor alle belangstelling, kaarten, 
bloemen, cadeaus en felicitaties bij gelegenheid van ons 50-jarig 
huwelijksfeest. Een speciaal woord van dank aan pastoor Frans Mol, Jo 
Essers en Alf Franken en Schutterij Sint Mauritius Strucht. Wij kijken 
terug op een hele mooie, bijzondere en onvergetelijke dag.  
Hub en Annie Paffen-Schoonbrood, Etenaken. 
 
H. Vormsel 
Op vrijdag 23 november om 19.00 uur zullen een aantal kinderen uit groep 
7 en 8 die elders op school zitten, hier in onze kerk, het H. Vormsel 
ontvangen. Mochten er nog kinderen zijn die zich bij het bestaande groepje 
willen aansluiten dan kunnen die zich vóór 10 september opgeven bij Anita 
Nass, tel: 043-459 1647. De voorbereidingen beginnen eind september.  
 
Vrijdag  21 september: Internationale Dag van Vrede. 
Oecumenische viering om 19.00 uur in de Nicolaas en Barbarakerk met en 
door verschillende geloofsgemeenschappen. Koor: mannenkoor Geulklank. 
Na de viering vindt de onthulling plaats van het Vredesvlammonument 
(naast de kerk) en de presentatie van de gedichtenbundel "In Vredesnaam". 
De buitenplechtigheid ligt in handen van de Kunst en Cultuurraad (KCR).  
 
 
Burgerlijke stand van de parochie 
 

 
Overleden:         13 augustus   Hub Roijen  (73 jaar) 
                                                 

 
 
 
Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen 
tot uiterlijk 11 september 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 
 

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 oktober 2018 kunt U 
opgeven vóór dinsdag 11 september 
 

 

 
 
 

Diensten in de maand september 2018 
 
 

Zaterdag  1 september Vooravond 22e Zondag Kerkelijk Jaar 
De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk 
19.00 uur:  jrd. Lies en Joseph Defauwes-Cuijpers 
 

Zaterdag  8 september Vooravond 23e Zondag Kerkelijk Jaar 
19.00 uur:  Cyril Gerards 
  Wiel Huntjens 
 

Vrijdag  14 september  
14.00 uur:  huwelijksmis bruidspaar van Oers-Cortjens 
 

Zaterdag  15 september Vooravond 24e Zondag Kerkelijk Jaar 
19.00 uur: uit dankbaarheid 
 

Zaterdag  22 september Vooravond 25e Zondag Kerkelijk Jaar 
19.00 uur:  voor het welzijn van de parochie 
 

Zaterdag  29 september Vooravond 26e Zondag Kerkelijk Jaar 
19.00 uur:  jrd. familie Willems 
  uit dankbaarheid 
 
Gedoopt:   28 juli Femke Steinbusch 
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Activiteitenagenda voor de maand september 2018 van de 
samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 

 
za.   1 sept. : Onderling schietkampioenschap Schutterij St. Mauritius  
3  t/m  8 sept. : Huis-aan-huis collecte Kankerbestrijding  
ma.    sept. : Iedere maandag wandelen om 13.30 uur vanaf ’t Geboew 
di./do.  sept.. : Iedere dinsdag (10-12u) ‘Open Bieb’ en donderdag 
      (14-16u) ‘Open Bieb’ en Breien in ’t Geboew 
di.  sept. :  Iedere dinsdag Bejaarden Soos (14-16.30u)  in ’t Geboew 
do.   6 sept. : s’ Ochtends vrijwilligers helpen op het kerkhof  
zo.  9 sept. : Deelname Schutterij St.Mauritius Strucht aan  
     schuttersfeest te Noorbeek 
di.  11 sept. : Huiskamer, Myleneparty met crèmes en geuren 
do. 13 sept. : Dekenale bedevaart naar Banneux. 
10  t/m 16 sept. : Donateursactie Schutterij St.Mauritius Strucht   
15  t/m 23 sept. : Corneliusoctaaf 
za.    15 sept. : Opluisteren H.Mis 19.00 uur door Fanfare St.Cornelius  
    met voorafgaand dodenherdenking op het kerkhof en aan- 
    sluitend feestavond met huldiging van de  jubilarissen in  
    ’t Geboew vanaf  20.30 uur 
zo. 16 sept. : H.Mis 10.30 uur, opgeluisterd door Dameskoor Cantara  
   : Corneliuszegen na de H.Mis en van 14.00-16.00 uur 
    : Deelname Fanfare aan Marsparade te Valkenburg 
17  t/m 22 sept. : Huis-aan-huis collecte Nierstichting Nederland  
za. 22 sept. : Opluisteren H.Mis 19.00 uur door Mannenkoor Inter Nos  
   : Uitstapje Fanfare St.Cornelius naar de Moezel i.v.m. 
    uitwisseling  
zo. 23 sept. : H.Mis 10.30 uur, sluiting van het Corneliusoctaaf, 
    opgeluisterd door Zangvereniging Orphée Houthem 
    Corneliuszegen na de H. Mis en van 14.00-16.00 uur 
vr. 28 sept. : Filmvoorstelling “La gamin au vélo” 14.00u in ’t Geboew,  
     voor meer info zie bijlage Heerlijkheid Schin op Geul  
za.  29 sept. : Reparatiecafé ‘Kump Good’ van 11.00-13.30 uur in  
    Hotel Salden, Tolhuisstraat 1/a 
    : H.Mis 19.00 uur, wordt opgeluisterd door Schutterij  

  St.Mauritius Strucht i.v.m. viering patroonsfeest 
zo.  30 sept. : 10.30 uur parochieviering H.Mauritius opgeluisterd door 

Harpiste Pauline Nieuwenhuijs 


