56e jaargang / nummer 10 / oktober 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
november door te geven vóór dinsdag 16 oktober.
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
Mensen verzuchten soms `we worden oud !´ En dan denk ik bij mijzelf, we
worden niet oud, we zijn oud ! Het helpt niet om weg te lopen van de
werkelijkheid. Waarom niet de realiteit onder ogen zien en daardoor
gemakkelijker te leven. Je kunt je wel van alles wijs maken en piekeren.
Aanvaard jezelf zoals je bent en vergeet daarbij vooral niet al het goede dat
je hebt en doet. Dat is jouw rijkdom die niemand je kan afpakken.
Door weg te lopen van de werkelijkheid kun je jouw fantasie uitleven.
Maar beter is het om te danken voor de vele zegeningen die je in het
verleden hebt ondervonden, dan je van alles voor te stellen wat nooit waar
wordt. Door te fantaseren kun je voor jezelf een hele mooie wereld
opbouwen. In gedachten ben je dan bezig een schijnwereld samen te
stellen van wat je nog allemaal gaat doen en hoe mooi dat alles zal
verlopen.
In de tussentijd vergeet je om je heen te kijken omdat je zo met jezelf
bezig bent en kijk je niet om je heen naar een wereld die in wezen een heel
stuk mooier is dan wat je in je stoutste dromen niet waar kunt maken. Je
laat alle kansen om van nut te zijn liggen en vergeet daarbij om tevreden
door het leven te gaan. Tevreden zijn met wie je bent en met wat je hebt.
Dat is niet hetzelfde als zelfgenoegzaamheid. Dit laatste is een vorm van
stilstand. We moeten wel steeds vooruit. Want wie je bent en wat je hebt
kan altijd nog verbeterd worden, maar hoeft het gevoel van tevredenheid
met de feitelijkheid niet in de weg te staan.
Frans Mol, Missionaris van Mill Hill.
Geloven (van Nel van Drie, uit de bundel “Door- en Na- denkers”)
Tussen droom en idealen
bruist realiteit,
wat je wilt, begint met dromen,
dan volgt werk’lijkheid.

Geloven dat gerechtigheid,
het onrecht overwint:
dat deze aarde leefbaar is
voor ieder mensenkind.

Leven is: toekomst voor ogen,
doen wat moet gedaan,
vrede in je hart geschreven
en er aan gaan staan.

Geloven is geen ideaal,
dat in mensen woont;
geloven is een werkwoord,
is doen waarvan men droomt.
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Allerzielenviering
Zondag 28 oktober, vieren wij om 15.00 uur onze Allerzielenviering
in de kerk, waarin wij in het bijzonder onze parochianen gedenken van wie
wij afgelopen jaar vanaf 1 september 2017 tot 1 september 2018, afscheid
hebben moeten nemen. Maar ook staan we stil bij de vele doden van
natuurrampen, in het verkeer, door oorlogen en andere terreurdaden.
Na de viering zegening van de graven op ons kerkhof.

IN MEMORIAM

Jos van Weersch
Kethy Paffen-Steinbusch
Jacques Bosten
Jan Pluijmaekers
Joep van Weersch
Hub Caubo
Harrie Caubo
Arthur Frissen
Annie Smeets-Reijnders
Sjef Heusschen
Jan Boosten
Triny van Os-van den Hove
Jan Savelberg
Agnes Cuijpers-Kevers
Hub Roijen

06-09-2017
15-10-2017
03-12-2017
14-12-2017
16-01-2018
22-01-2018
20-03-2018
01-04-2018
01-04-2018
26-04-2018
28-04-2018
28-04-2018
20-05-2018
27-06-2018
13-08-2018
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Diensten in de maand oktober 2018
Vrijdag 5 oktober
19.00 uur:
Rozenkrans bidden aan het kapelletje in Schoonbron
Zondag 7 oktober
27e Zondag van het Kerkelijk Jaar
e
1 lezing: Genesis 2, 18-24
Evangelie: Marcus 10, 2-16
10.30 uur:
Woord- en Communiedienst
Miep Simons-van Loo b.g.v. haar verjaardag
jrd. ouders Straaten-Lucassen en zoon Huub
Broederschap St.Cornelius
en de stille intenties die ons zijn gegeven
Vrijdag 12 oktober
19.00 uur:
Rozenkrans bidden aan het kapelletje in Schoonbron
Zondag 14 oktober
28e Zondag van het Kerkelijk Jaar
e
1 lezing: Wijsheid 7, 7-11
Evangelie: Marcus 10, 17-30
10.30 uur:
pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders
Harry Knoren b.g.v. zijn verjaardag (c. begr.)
Truus en Lambert Hodiamont-van der Loo b.g.v.
hun verjaardag (c. begr.)
jrd. Johan Braeken
jrd. ouders Huntjens-Linckens
Vrijdag 19 oktober
19.00 uur:
Rozenkrans bidden aan het kapelletje in Schoonbron

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen
tot uiterlijk 16 oktober 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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21 oktober
29e Zondag van het Kerkelijk Jaar
WERELDMISSIEDAG (2e collecte)
e
1 lezing: Jesaja 53, 10-11
Evangelie: Marcus 10, 35-45
10.30 uur:
uit dankbaarheid b.g.v. het 50-jarig huwelijk van
Hub en Helene Knoren-Schmalbach
pastoor Piet Benders
Sjef Heusschen (c. begr.)
Jeu en Riet Lenssen-Cleuskens (c. begr.)
Jacques Eijssen (c. begr.)
Rosa Eijssen-Wiertz b.g.v. haar verjaardag
Dré Kickken b.g.v. zijn verjaardag
Mia Kickken-Smeets
1e jrd. Kethy Paffen-Steinbusch (c. begr.)
11e jrd. Jo Paffen
3e jrd. Jo de la Haye
ouders Weerts-Eussen en zoon Frans
jrd. Jo en Maria Weerts-Cauberg
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Koor Courage uit Valkenburg
Zondag

Vrijdag 26 oktober
19.00 uur:
Rozenkrans bidden aan het kapelletje in Schoonbron
Zondag 28 oktober
30e Zondag van het Kerkelijk Jaar
1e lezing: Jeremia 31, 7-9
Evangelie: Marcus 10, 46-52
10.30 uur:
uit dankbaarheid b.g.v. de 90ste verjaardag van
Sophie Pasmans-Maesen
Wiel Pasmans b.g.v. zijn 100ste verjaardag
Lieske Monsuwé-vd Hove b.g.v. haar verjaardag (c. begr.)
ouders Bemelmans-Schreurs en zoon Harry
John Smeets
jrd. ouders Miets en Aad Dullaart-Kubazewski (c. begr.)
gest. jrd. ouders Smeets-Cuijpers
15.00 uur:
Allerzielenviering en zegening graven
Deze viering wordt opgeluisterd door Mannenkoor Inter Nos
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Dinsdag 30 oktober
Dinsdag 30e week van het Kerkelijk Jaar
14.00 uur:
H.Mis in ’t Geboew
Hub Kroonen
Wiel Pasmans
Wiel Hamers
Joep en Marieke vd Hove-Bemelmans
Annie Smeets-Reijnders (c. Bejaardensoos)

Korte mededelingen / annonces
Bericht van het Missiecomité
Op zondag 26 augustus werd in onze kerk een tweede collecte gehouden
voor de MIVA (de Missie Verkeersmiddelenactie). Dit keer geen smeuïge
anekdote van onze pastoor maar de harde andere kant. Uren in de nacht
rijden, geen hand voor ogen zien, te laat komen en rechtsomkeer maken.
Het was muisstil in de kerk en naast uw gebed bracht u € 264,20 in het
laatje voor broodnodig vervoer zodat de zusters in Burkina Faso sneller bij
hun patiënten kunnen komen. Hartelijk dank voor uw gift!
Wereldwijd wordt op Missiezondag 21 oktober de verbondenheid van
onze katholieke geloofsgemeenschappen gevierd. Ook in onze kerk zal er
dan een tweede collecte worden gehouden om de katholieke gelovigen, de
koffieboeren en de opvang van vluchtelingen in Ethiopië te ondersteunen.
Het thema dit jaar is: ‘God is ons een toevlucht en een sterkte’. Wij
rekenen op uw gebed en geldelijke steun en zeggen alvast “Dank U wel!”
Dag van de Ouderen
Op zaterdag 6 oktober organiseert de Bejaardensoos weer de Dag van de
Ouderen, dit jaar in het Party Bowling Centrum te Walem. Wederom
hebben wij een gezellig programma opgesteld met heerlijk eten en diverse
topartiesten o.a. Jack Vinders en buuttereedner Hub Stassen. Vanaf 12.00
uur rijdt een huifkar door het dorp om u op te pikken. Deze huifkar brengt
u vanaf 17.30 uur ook weer terug. De kosten bedragen € 20,- per persoon.
Aanmelden kan tot 1 oktober bij Jeanny Neven, telefoon 043- 459 2295.
Tot ziens op zaterdag 6 oktober.
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Mannenkoor Inter Nos huldigt zijn jubilaris en benoemt zijn erelid
voorafgaand aan het Herfstconcert
Zaterdag 13 oktober as. zal Mannenkoor Inter Nos tijdens een interne
huldiging op feestelijke wijze stilstaan bij zijn jubilaris van dit jaar Zef
Swillens; tevens wordt Zef Schrijvers benoemd tot erelid van het koor.
Zef Swillens viert zijn 25-jarig jubileum als lid van Inter Nos. Hij is niet
alleen een fervente zanger, maar ook een verenigingsman pur sang.
Zef Schrijvers wordt vanwege zijn langjarige verdiensten voor MK Inter
Nos benoemd tot Erelid. De interne huldiging en benoeming zullen vooraf
plaatsvinden aan het Herfstconcert van MK Inter Nos samen met het
Mandoline Orkest The Strings uit Stein. Het is de bedoeling van MK Inter
Nos o.l.v. Leo van Weersch - samen met het Mandoline Orkest The Strings
o.l.v. Annemie Hermans - om van het Herfstconcert een zeer aangename
avond te maken middels een uitgebreid repertoire aan mooie en aangenaam
in het gehoor liggende liederen; ook de Limburgse muziek zal zeker niet
ontbreken. Kortom, muziek om van te genieten en zodoende een echte
aanrader! Het concert begint om 20.00 uur in ’t Geboew en de entree is een
vrije gift.
Deelname MK Inter Nos aan Zangersdag Onderlinge Federatie
Zaterdag 27 oktober as. zal MK Inter Nos deelnemen aan de jaarlijkse
Zangersdag van de Onderlinge Federatie die dit jaar georganiseerd wordt
door Mannenkoor Walram uit Valkenburg; een en ander vindt plaats in
gemeenschapshuis ’t Geboew, aanvang 19.30 uur. De deelnemende koren
aan deze 61e Zangersdag zijn in volgorde van optreden:
1. MK St. Remigius Klimmen
2. MK Walram Valkenburg
3. Gemengd Zangkoor St. Caecilia Ransdaal
4. Zangvereniging Orphée Houthem
5. MK Inter Nos Schin op Geul
6. Gäöls Mannenkoor
7. Meerssens Mannenkoor Meerssen
De koor-optredens worden beoordeeld door de heer Ludo Claesen,
hoofdvakdocent koordirectie Conservatoria Maastricht en Hasselt, tevens
artistiek leider van Kamerkoor Maastricht. Aansluitend een gezellig
samenzijn.
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Grote boeken-, platen- en cd-beurs fanfare St.Cornelius
Op zondag 21 oktober as. organiseert de fanfare in ’t Geboew al weer voor
de zevende keer een grote boeken- en platenbeurs. U kunt terecht van
11.00 tot 16.00 uur om goedkoop uw slag te slaan voor oude en recente
boeken in allerlei genres, tijdschriften, naslagwerken, jeugd- en kinderboeken, cd’s, dvd’s, langspeelplaten en singles. De fanfare heeft voor deze
beurs een zeer ruime collectie ingezameld met voor elk wat wils. Vooral de
collectie langspeelplaten is bijzonder en heel groot. De prijzen zijn zeer
vriendelijk. Voor weinig geld koopt u al een grote zak vol.
De opbrengst van deze beurs gaat geheel naar de jeugdopleiding van de
fanfare. De fanfare kan nog altijd boeken, cd’s, dvd’s en lp.’s ed. gebruiken
om haar collectie aan te vullen en te vernieuwen. Zij houdt daarvoor een
inzamelactie. U kunt genoemde artikelen inleveren in ’t Geboew, Warande
43 te Schin op Geul op: Vrijdag 19 oktober van 11.00 tot 15.00 uur en
zaterdag 20 oktober van 11.00 tot 15.00 uur.
Koor uit St.Petersburg met Kerstmis wederom in onze kerk
Ook dit jaar mogen we ons op 2e Kerstdag woensdag 26 december weer
verheugen op de komst van het befaamde Koor van Solisten van de
Philharmonie van Sint Petersburg o.l.v. Olga Stupneva. De H.Mis van
10.30 uur wordt dan opgeluisterd door het Koor. Nadere informatie volgt
in de december-editie van dit parochieblad.
Fakkeltocht Roermond
Op zaterdag 6 oktober organiseert het bisdom Roermond voor de 32e keer
de fakkeltocht. Voor meer info: Myriam Rademaker, Secretariaat Diocesane Pastorale Dienst, tel. 0475-386 892, email: m.rademaker@bisdomroermond.nl, of website: www.bisdom-roermond.nl
Koningin Wilhelminafonds voor de kankerbestrijding
In de eerste week van september, liet u onze collectanten die namens de
Kankerbestrijding collecteerden niet in de kou staan.
Met een Sjinse bijdrage van ruim € 1.042,- kan mede namens u het
onderzoek gecontinueerd worden. Hartelijk dank hiervoor.
Doprskalender oktober
Luchtfoto kasteel Genhoes (ca 1930)
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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 november 2018 kunt U
opgeven vóór dinsdag 16 oktober

Diensten in de maand oktober 2018
Zaterdag 6 oktober
Vooravond 27e Zondag Kerkelijk Jaar
De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk
19.00 uur:
voor opgegeven intenties
Marcel Jeukens
Zaterdag 13 oktober
Vooravond 28e Zondag Kerkelijk Jaar
19.00 uur:
Marcel Jeukens
Zaterdag 20 oktober
Vooravond 29e Zondag Kerkelijk Jaar
19.00 uur:
uit dankbaarheid
Marcel Jeukens
Zaterdag 27 oktober
Vooravond 30e Zondag Kerkelijk Jaar
19.00 uur:
Marcel Jeukens
De Allerheiligen/Allerzielen-viering is op zaterdagavond 3 november.
Na deze H.Mis zegening van de graven.

10

Activiteitenagenda voor de maand oktober 2018
van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul
okt. : Donateursactie CV de Waterratte (2e helft)
ma.
okt. : Iedere maandag wandelen om 13.30 uur vanaf ’t Geboew
di./do. okt. : Iedere dinsdag (10-12u) ‘Open Bieb’ en donderdag
(14-16u) ‘Open Bieb’ en Breien in ’t Geboew
di.
okt. : Iedere dinsdag Bejaardensoos (14-16.30u) in ’t Geboew
do. 4 okt. : s’ Ochtends vrijwilligers helpen op het kerkhof
vr. 5 okt. : Ontmoetingsbijeenkomst en lancering van de nieuwe
dorpswebsite van de Heerlijkheid Schin op Geul
inloop vanaf 19.30 uur in ’t Geboew
za. 6 okt. : Sterre der Zee wandeling met om 11.30 uur een
bezinning in onze parochiekerk
: Dag voor de Ouderen in Party Bowling Centrum te
Walem. Opgeven vóór 1 oktober bij Jeanny Neven
ma. 8 okt. : Najaarsvergadering comité Samenwerkende
Verenigingen om 19.30 uur in ’t Geboew
: Najaarsvergadering van de stichting Gemeenschapsvoorzieningen om 20.45 uur in ’t Geboew
di. 9 okt. : Huiskamer met een creatieve verrassingsmiddag
za. 13 okt. : Herfstconcert MK Inter Nos in ’t Geboew, m.m.v. Mandoline orkest The Strings uit Stein, aanvang 20.00 uur
zo. 14 okt. : Boekenbeurs Fanfare St.Cornelius van 11.00 - 16.00 uur
in ’t Geboew
di. 23 okt. : Ledenvergadering Mannenkoor Inter Nos in ’t Geboew
vr. 26 okt. : Filmvoorstelling “Victoria en Abdul” 14.00 uur in ’t
Geboew, voor meer info zie bijlage Heerlijkheid
za. 27 okt. : Reparatiecafé ”Kump Good” van 11.00-13.30 uur in
Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a
: Activiteit Club Jong, Halloweentocht, aanvang 18.30 uur
: Zangersdag Onderlinge Federatie m.m.v. Mannenkoor
Inter Nos in ’t Geboew, 19.30 uur
: Smartlappen In d’r Proemehook
zo. 28 okt. : Allerzielenviering, aansluitend zegening van de graven,
15.00 uur in de kerk m.m.v. Mannenkoor Inter Nos

