
 
57e jaargang / nummer 1 / januari 2019 

 
     

   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  

   februari door te geven vóór dinsdag 15 januari. 
 

   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 

 

Op twee punten in ons dorp, wanneer je daar uit wil, staan twee bijna 

dezelfde borden om ons te waarschuwen. Ze lijken hetzelfde maar zijn 

ietsjes anders en hebben ieder een eigen functie.  

Op het Kerkplein in de richting naar Walem staat een bord met het nummer 

3,1 en daar dichtbij onder aan de Vinkenbergstraat staat een soortgelijk bord 

en nu met 3,0. Bij de eerste staat met andere tekentjes aangegeven dat het 

hier om hoogte gaat en bij het tweede om gewicht. Je mag niet langer zijn 

dan 3 meter en tien centimeter om door de tunnel heen te kunnen, en bij de 

brug boven over het spoor mag je maar drie ton wegen voordat je door de 

brug heen zakt. De tunnel loopt onder het spoor door, de brug gaat over het 

spoor heen. De borden betreffen niet hoofdzakelijk mensen. Er zijn in ons 

dorp geen mensen die langer zijn dan  drie meter of die in gewicht de drie 

ton halen.  Maar het betreft wel waarmee zij rijden en wat zij vervoeren. En 

dat kunnen wij gelukkig aanpassen. In de meeste gevallen betekent dat 

afladen, afzien van; het afladen van vracht die te hoog is opgestapeld of het 

afladen van vracht die te zwaar is. 

Er zijn nog andere zaken waar wij onszelf mogen of moeten aanpassen.  

En hier betreft het vooral en veelal mensen. Bij de een kun je dit 

permitteren, bij een ander moet je daar voor oppassen. Sommigen hebben 

het zo hoog in hun bol dat zij geregeld hun hoofd stoten in de nauwe tunnel 

van het leven. Anderen dragen zoveel gewicht met zich mee, gewicht aan 

zorgen of aan verdriet. Mogelijk kunnen anderen, dat zijn wij dus, in beide 

gevallen helpen. Ofwel mensen helpen hun eigen gewichtigheid tot de juiste 

verhoudingen terug te brengen ofwel hun zorgen en verdriet enigszins te 

verdelen of te verlichten. Telkens als je die waarschuwingsborden passeert 

kun je daaraan denken. Er zijn dus twee wegen om naar Klimmen te gaan. 

Een weg door de tunnel als je een laagvlieger bent; de andere weg over de 

brug als je een hoogvlieger bent. Maak uw keuze, maar je kunt niet om de 

borden heen, je komt er altijd eentje tegen en niet alleen als waarschuwing, 

maar ook als aanmoediging om steun te geven. 

Dat is al een heel goed begin van het nieuwe jaar. 

 
 

                                                           Frans Mol, Missionaris van Mill Hill. 
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Diensten in de maand januari 2019 

 

Dinsdag 1 januari H. Maria, Moeder van God    

   Dag van de vrede Nieuwjaarsdag 

1e Lezing: Numeri 6, 22-27  Evangelie: Lucas 2, 16-21 

10.30 uur:  Cor Huntjens 

  Voor vrede op aarde 

  Voor een gezegend 2019 voor alle parochianen 
 

Zondag 6 januari Openbaring van de Heer      Drie Koningen 

   Einde van de Kersttijd 

1e Lezing: Jesaja 60,1-6   Evangelie: Matteüs 2, 1-12 

10.30 uur:  Woord- en Communiedienst 

 Tonie Lassauw (c. begr.) 

 Pierre Vogels b.g.v zijn verjaardag 
 

Zondag 13 januari Doop van de Heer 

1e Lezing: Jesaja 40, 1-5, 9-11          Evangelie: Lucas 3, 15-16, 21-22 

10.30 uur: pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 
 

Zondag  20 januari 2e Zondag van het Kerkelijk Jaar 

1e Lezing: Jesaja 62, 1-5   Evangelie:Johannes 2, 1-12 

10.30 uur: 1e jrd. Joep van Weersch (c. begr.) 

 1e
  jrd. Hub Caubo (c. begr.) 

 jrd. Rosemarie Weusten-van Weersch 

 Annie Smeets-Reijnders (c. begr.) 

 Gerardina Pasmans-Bertrand b.g.v. verjaardag (c. begr.) 

 Jozef Pasmans 

 Jacques Eijssen b.g.v. zijn verjaardag (c. begr.) 

 Rosa Eijssen-Wiertz 

 ouders Haesen-Swillens 

 Siem Witvoet 

  Hub Vanmechelen b.g.v. zijn verjaardag 

 ouders Vanmechelen-Senden,  

 Jan, Ria en Guus, Peter en Levi 

  ouders Loo-Vliegen en Ciska Loo-Hendriks   

 jrd. ouders Heijenrath-Niessen  

Deze H. Mis wordt opgeluisterd door een Fanfare Ensemble 
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Zondag  27 januari 3e Zondag van het Kerkelijk Jaar  

1e Lezing: Nehemia 8, 2-4a; 5-6, 8-10      Evangelie:Lucas 1, 1-4; 4, 12-14 

10.30 uur: zeswekendienst Peter van Weersch 

 zeswekendienst Mabel Prinsen-Gilissen 

 Frits Prinsen 

 pastoor Piet Benders 

 Maria en Frans Bemelmans-Maessen (c. begr.) 

 2e jrd. José Slippens-Funcken (c. begr.) 

 2e jrd. Mia Groven-Paffen (c. begr.) 

 2e jrd. Truus Hodiamont-van der Loo (c. begr.) 

 3e jrd. Sjir Boon (c. begr.) 

 jrd. Tiny Coemans-Stassen  

 Wiel Bovens b.g.v. zijn verjaardag 

 Jo de la Haye 

 jrd. Frans Weerts 

 ouders Weerts-Eussen en zoon Jo 

 Remco van Kuijk 

 Piet Jacobs b.g.v. zijn verjaardag 

 gest. jrd. ouders Jacobs-Eussen 

 gest. jrd. ouders Jacobs-Vroomen 

 gest. jrd. Maike Pelsers 

 Broederschap St.Cornelius en  

  de stille intenties die ons zijn gegeven 

Deze H. Mis wordt opgeluisterd door Die Moselsänger 
 

Dinsdag 29 januari Dinsdag 3e week Kerkelijk Jaar 

14.00 uur: H.Mis in het ’t Geboew 

 Hub Kroonen  

  Wiel Pasmans 

  Wiel Hamers 

 Annie Smeets-Reijnders (c. Bejaardensoos) 

 Cor Huntjens 
 
 

Burgerlijke stand van de parochie 

 

Overleden:  20 november    Lien Creugers-Lucassen  (77 jaar) 

                    08 december    Mabel Prinsen-Gilissen (74  jaar) 

                    09 december    Peter van Weersch (74 jaar) 
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Korte mededelingen / annonces 

 

Dank aan vrijwilligers  

Ook ditmaal weer kunnen we het jaar niet anders beginnen als met een 

groot dank je wel aan alle vrijwilligers.  Dat geldt voor de zorg (bijv. 

mantelzorg), de vele verenigingen en stichtingen, goede doelen organisaties 

(bijv. collectanten) en zeker ook de kerkgenootschappen.  Je kunt zelfs stellen 

dat zonder de belangeloze inzet van vrijwilligers onze maatschappij niet 

meer zou kunnen functioneren.  Niet voor niets is er ieder jaar een dag van 

de vrijwilliger (7 december), waarbij deze grote groep terecht in het 

zonnetje wordt gezet.  Ook in onze eigen parochie kunnen we rekenen op 

een groot aantal vrijwilligers, van misdienaar en acoliet tot werkgroep 

onderhoud kerkhof en van ziekenbezoekgroep tot lector; alle groepen hier 

noemen zou in dit blad te veel plaats innemen.  Het is inmiddels een goed 

gebruik om deze mensen - jong en oud - zo rond de jaarwisseling nog eens 

heel hartelijk te bedanken voor hun bereidheid om een steentje bij te 

dragen aan het goed laten functioneren van onze parochiegemeenschap.  

Zoals bekend zal in de toekomst de rol van leken in de kerk steeds 

belangrijker worden; daarom is het extra fijn dat we nu al zo’n goede basis 

hebben.  

Alle vrijwilligers bedankt en chapeau! 
 

Missen op zaterdagavond in 2019 

Zoals bekend is er op zaterdagavond normaliter geen H.Mis in onze kerk; 

alleen op bijzondere dagen is dat wel het geval.  Voor dit jaar betreft dat 

Paaszaterdag op 20 april, tijdens het Corneliusoctaaf op 14 en 21 

september en de Mauritiusviering van de Schutterij op 28 september. Op 

deze zaterdagen is de H.Mis om 19.00 uur in onze kerk. 
 

 
 

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen 

tot uiterlijk 15 januari 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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Geen wijziging mistarieven voor 2019 

Voor wat betreft de tarieven voor de H. Missen en de grafrechten is er geen 

wijziging.  Ter informatie zetten we hieronder de bewuste bedragen nog 

eens op een rijtje. 
 

Mistarieven: 
 

• Eenvoudige stille mis: € 10,- 

• Standaardmis: € 25,- 

• Jubileummis: € 100,- 

• Rouw-/trouwdienst *): € 400,-  

• Het leiden door hr. Pastoor van een dienst in het crematorium 

zonder voorafgaande mis in de kerk *): € 200,- 

• Avondwake daags voor rouwdienst in kerk: € 25,- 

• Avondwake zonder rouwdienst in kerk *): € 100,- 

Grafrechten: 
 

• Grafrecht voor een enkel breed graf: € 55,- per jaar. 

• Grafrecht voor een dubbel breed graf: € 110,- per jaar. 

• Grafrecht voor een kindergraf: € 27,50 per jaar. 

• Kosten van een plaats in de urnenwand: € 55,- per jaar. 

• Voor het maken van een kopfundering op het bovenste plateau (dit is 

de betonnen plaat in de grond waarop de grafsteen geplaatst wordt) wordt 

eenmalig € 115,- in rekening gebracht. 

• Verstrooien van as op het strooiveld: € 50,- [eenmalig] 

• Bijzetting van urn in bestaand graf: € 50,- [eenmalig] 
 

*) De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten, Avondwake  

zonder uitvaartmis en de aanwezigheid in het crematorium [zonder  

voorafgaande kerkdienst] wordt niet gevraagd aan parochianen  

die de vier jaren voorafgaand voldoende hebben deelgenomen aan  

de actie Kerkbalans (in redelijkheid voor een bepaald 

minimumbedrag, te beoordelen door het Kerkbestuur). 

 

 

Dorpskalender foto van de maand januari 2019 

Fanfare St. Cornelius (2011) 
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Start Actie Kerkbalans 2019: ‘Nalaten’ 

De jaarlijkse actie Kerkbalans gaat in de tweede helft van januari van start. 

Het thema is dit jaar ‘Nalaten’. Wist u dat dit de grootste inzamelingsactie 

van het land is? Overal vragen plaatselijke kerken en parochies aan hun 

leden om een financiële bijdrage over te maken. Begin januari valt ook bij 

u de brief voor Kerkbalans op de mat. Doet u weer mee? Behalve door te 

doneren, kunt u de actie ook ondersteunen door er in uw (digitale) 

omgeving aandacht voor te vragen.  Zo laat u weten dat u het werk van uw 

parochie van belang vindt en dat uw kerk een financiële bijdrage meer dan 

waard is. De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar 

leden. Doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier 

ruimhartig in.  

Net als vorig jaar zullen er geen voorgedrukte acceptgiro’s gebruikt 

worden. Hiervoor in de plaats is er dan de eenmalige machtiging. 

Net als bij de acceptgiro volstaat het invullen van het bedrag en het 

plaatsen van de naam en handtekening.  In de enveloppe met de folder voor 

de Actie Kerkbalans bevindt zich een formulier waarmee U toestemming 

geeft voor de eenmalige incasso van het door U gekozen bedrag.   

Overigens blijft betalen met Uw eigen acceptgiro voorlopig nog mogelijk.  

Veel verandert er dus eigenlijk niet; overmaken via internetbankieren, Uw 

eigen acceptgirokaart of contant betalen blijven als vanouds mogelijk.  

Kijk voor meer informatie in de brief die bij u in de bus valt. Via deze weg 

willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage! 
 

Gerlachuswandeling  

Op zaterdag 5 januari organiseert de RK Parochie St.Gerlachus van 

Banholt een twaalf kilometer lange wandeling van Banholt naar Houthem.  

Deelname is gratis en voor eigen risico; opgave vooraf is niet nodig. 

Meer informatie: Leo Renierkens, tel. 043-457 3308 en 06-2060 0713. 

Of e-mail: leo@renierkens.eu 
 

Die Moselsänger luisteren op zondag 27 januari de H.Mis op 

Op zondag 27 januari luistert de zanggroep Die Moselsänger o.l.v. Leo van 

Weersch, de H.Mis van 10.30 uur op. Met deze viering wordt ook oud 

medezanger Peter van Weersch herdacht. Peter is op 9 december j.l. 

overleden en maakte bijna 20 jaar jaar deel uit van het zanggezelschap Die 

Moselsänger.  

 

mailto:leo@renierkens.eu
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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 februari 2019 kunt U 

opgeven vóór dinsdag 15 januari 
 

 

 

 

 
 

Diensten in de maand januari 2019 
 

 

 

 

Zaterdag  5 januari Vooravond vd Openbaring van de Heer 

   Drie Koningen 

De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk 

19.00 uur:  Zeswekendienst Astrid Snepvangers-Vanspauwen 
 

 

Zaterdag  12 januari Vooravond van de Doop van de Heer 

19.00 uur: Uit dankbaarheid 
 
 

Zaterdag  19 januari Vooravond 2e Zondag Kerkelijk jaar 

19.00 uur: Voor opgegeven intenties 
 

 

Zaterdag  26 januari Vooravond 3e Zondag Kerkelijk jaar 

19.00 uur: Astrid Snepvangers-Vanspauwen (c. buurt) 
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Mededelingen van het kerkbestuur 
 

 

 

 

 

• Nagekomen bericht voor kerstavond 24 december 2018: 

tijdens de Viering om 21.00 uur zingt het mannenkoor uit 

Scheulder en is er orgelspel van Sjef Muijlkens. 
 

• Hartelijk dank aan allen die hebben meegeholpen met het poetsen 

van de kerk, het opzetten van de kerststal en het aanbrengen van 

de versieringen! 
 

• Op maandagochtend 7 januari vanaf 9.30 uur zullen de kerststal 

en de versieringen weer opgeruimd worden; hierbij is alle hulp 

zeer welkom. 

 

• Het Rozenfeest van de H. Rita is op zaterdag 25 mei en zondag 26 

mei 2019. 

 

• Onze jaarlijkse processie valt in 2019 op zondag 16 juni. 
 

 
 

 

 

 

Nieuwjaarsborrel 

Op dinsdag 1 januari as. vanaf 15.00 uur is er in hotel Het Valkennest in 

Oud-Valkenburg een gezellige Nieuwjaarsborrel.  De uitbaters Simon en 

Marcia nodigen U daarvoor graag uit; ieder is van harte welkom! 
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Activiteitenagenda voor de maand januari 2019 

van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 
 

 

 

2e helft jan. : Actie Kerkbalans (Gezinsbijdrage)  

di. 1 jan : Kerk open voor bezichtiging kerststal 14.00 -16.00 uur 

   : Nieuwjaarsreceptie Schutterij St.Mauritius Strucht  

    in café In d’r Proemenhook 

    : Nieuwjaarsreceptie Mannenkoor Inter Nos in ’t Geboew 

    : Nieuwjaarsborrel in Hotel Het Valkennest te  

     Oud Valkenburg vanaf 15.00 uur 

di./do. jan. :  Iedere dinsdag (10-12u) ‘Open Bieb’ en donderdag 

    (14-16u) ‘Open Bieb’ en Breien in ’t Geboew 

do. 3  jan. : Nieuwjaarsborrel Fanfare St.Cornelius in ’t Geboew 

za. 5 jan. : Gerlachuswandeling van Banholt naar Houthem, 

  meer info: Leo Renierkens, tel. 043-457 3308 / 

  06-2060 0713, of e-mail: leo@renierkens.eu 

    : Prinsenproclamatie CV de Waterratte in ’t Geboew 

zo 6  jan. :  Jeugdprinsenzitting JCV de Waterretjes in ’t Geboew 

ma.   jan. : Iedere maandag wandelen, 13.30 uur vanaf ’t Geboew 

di.   jan. : Iedere dinsdag Bejaardensoos in ’t Geboew 

di. 8  jan. : Huiskamer. Knutselmiddag, vogelhuisjes verven en 

versieren 

vr. 11 jan. : Jeugdprinsenreceptie JCV de Waterretjes in ’t Geboew 

zo. 13  jan. : Prinsenreceptie CV de Waterratte in ’t Geboew 

zo. 20 jan. : Opluisteren H.Mis 10.30 door Fanfare Ensemble 

vr. 25 jan. : Filmmiddag “The lady in the van” 14.00 uur in 

     ’t Geboew, voor meer informatie zie bijlage  

    Heerlijkheid Schin op Geul 

za. 26 jan. : Reparatiecafé Kump Good van 11.00 tot ca. 13.30 uur 

     in Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a 

zo. 27 jan. : Opluisteren H.Mis 10.30 uur door Die Moselsänger  
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