
 
57e jaargang  /  nummer 6  / juni 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  

   juli door te geven vóór dinsdag 18 juni. 
 

   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 

 

In het begin van de meimaand vierden wij Bevrijdingsdag.  

Later in het jaar, in september, zullen daar nog verschillende herdenkingen 

en bijeenkomsten op volgen. Er wordt in deze tijd veel geschreven en 

gezegd over bevrijding en vrijheid bij monumenten, op kerkhoven van 

vrijheidsstrijders, rustplaatsen van verzetshelden en plaatsen van executie.  

Vrijheid moet omschreven worden. Het is met vrijheid niet zo dat je nu 

kunt doen en laten zoals je dat zelf wilt. Vrijheid heeft zijn grenzen. 

Vrijheid en vrede zijn niet vanzelf ontstaan. Wijzelf als gemeenschap of als 

volk bepalen wat vrijheid voor ons betekent. De grenzen van onze vrijheid 

worden gezien als het vrijelijk kunnen zeggen, denken en doen, wat binnen 

onze ideeën van fatsoen en gepastheid algemeen wordt aangenomen en 

onderhouden. 

Het thema van dit jaar luidt: Vrijheid geef je door!  

Je moet dan wel precies weten wat je eigenlijk moet doorgeven.  

Vrijheid is een ruim en lastig begrip, want evenals alle menselijke waarden 

heeft het zijn omlijnd gebied. Vrijheid is geen vrijblijvendheid, is geen 

toestemming tot asociaal en kwetsend gedrag. Jouw vrijheid is niet van jou 

alleen, maar wordt gedeeld door anderen en dat moet gerespecteerd 

worden. 

Begrenzing is echter geen beknotting, het veroorzaakt geen afbraak.  

Het zijn onze eigen grenzen die wij hebben vastgesteld van wat er 

acceptabel is binnen onze samenleving. Wij hebben regels van hoe wij met 

elkaar omgaan in Schin op Geul, in ons land en daarbuiten. 

Er is een groot verschil tussen vrijheid en vrij zijn. Vrijheid gaat een heel 

stuk dieper. Je kunt vrij zijn van school, je kunt vrij zijn in de vakantie-

maanden, vrij zijn van vaste tijden en activiteiten. Dat vrij zijn geeft je de 

vrijheid en de keuze om die vakantieperiode voor jezelf in te richten en 

voor een tijdje los te geraken van alle andere verplichtingen waartoe je 

jezelf in alle vrijheid hebt verplicht en gebonden weet. Vrijheid heeft meer 

te maken met innerlijke gevoelens, van vrijheid kun je genieten in de 

wetenschap dat jij je eigen persoonlijkheid kunt ontwikkelen. 

 

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

 
Zondag  2  juni 7e Zondag van Pasen 

10.30 uur: Woord- en Communiedienst 

1e Lezing: Handelingen 7, 55-60          Evangelie: Johannes 17, 20-26 

  Harie Eyssen (c. begr.) 

  Fransje Eijssen-Wolters b.g.v. haar verjaardag 

  gest. jrd. ouders Eijssen-Willems 

  jrd. Sjef Smeets 

 

Zondag 9  juni PINKSTERZONDAG 

    Einde van de Paastijd  

De tweede collecte is bestemd voor de Nederlandse Missionarissen 

1e Lezing: Handelingen 2, 1-11         Evangelie: Johannes 20, 19-23  

10.30 uur: levende en overleden leden van Mannenkoor Inter Nos 

 jrd. pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders  

 Jeu en Riet Lenssen-Cleuskens (c. begr.) 

 6e jrd. Rika Claessens-Smeets 

 Siem Witvoet 

 ouders Haesen-Swillens 

 Jo de la Haye b.g.v. zijn verjaardag 

 jrd. ouders Weerts-Eussen 

 jrd. Pierre Vogels 

 jrd. ouders Eijgelshoven-Huntjens 

 gest. jrd. ouders Appelboom-Bruisten 

 gest. jrd. Joep Souren en familie Souren-Jacobs 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Mannenkoor Inter Nos 

 

Maandag 10 juni Tweede Pinksterdag   

     Heilige Maria Moeder van de Kerk 

     Begin van de Tijd door het Kerkelijk Jaar 

1e Lezing: Genesis 3, 9-15, 20  Evangelie: Johannes 19, 25-34 

10.30 uur:  Broederschap St.Cornelius en de stille intenties  

  die ons zijn gegeven 

 

Vrijdag 14 juni  

19.00 uur:  Dankmis van de communicanten 
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Zondag 16 juni Heilige Drie-Eenheid   Vaderdag 

1e Lezing: Spreuken 8, 22-31 Evangelie: Johannes 16, 12-15 

10.30 uur: Lies Paffen-Pleijers (c. begr.) 

 Jo Leenders 

 Jozef en Gerardina Pasmans-Bertrand 

 Johan Braeken b.g.v zijn verjaardag 

 Harry Knoren 

 

Zondag   23 juni  SACRAMENTSDAG  

Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus 

Kermis 

1e Lezing: Genesis 14, 18-20 Evangelie: Lucas 9, 11b-17 
 

9.00 uur:  H. Mis 

  Ans Snijders-Coenen (c. begr.) 

  Harry Snijders b.g.v. zijn verjaardag  

9.45 uur: SACRAMENTSPROCESSIE 

 

Maandag   24 juni Kermismaandag 

   Geboorte van Johannes de Doper 

9.00 uur:   Schuttersmis met dodenherdenking 

   levende en overleden leden van  

   Schutterij St.Mauritius Strucht 

   Hub Caubo (c. begr.) 

 Tiny Slangen-van den Hove (c. begr.) 

  Annie Leunissen-Savelberg (c. begr.) 

  Wiel Bovens 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Schutterij St.Mauritius Strucht 

 

Dinsdag 25 juni Dinsdag in de 12e week Kerkelijk Jaar 

14.00 uur: H.Mis in ’t Geboew  

 Hub Kroonen 

 Wiel Pasmans 

 Wiel Hamers 

 Cor Huntjens 

 Annie Smeets-Reijnders (c. begr.) 

 Marieke en Joep vd Hove-Bemelmans 
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Zondag   30 juni  13e Zondag Kerkelijk Jaar 

10.00 uur:  Sjaasbergergank  -  H.Mis bij de Kluis 

  Marieke en Guus Ruijpers-Eussen (c. begr.) 

  Zef Eussen 

  Guus Laeven  

  Zef Lipsch 

  Sjir en Agnes Cuijpers-Kevers (c. begr.) 

 ouders Palmen-Huntjens en overleden kinderen 

 jrd. Marieke en Sjeng van Weersch-Savelsberg   

  Piet Jacobs 

  Remco van Kuijk 

  Sjef Dabekaussen 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Dameskoor Cantara uit Valkenburg,  

o.l.v. Marjan Quaedvlieg 
 

10.30 uur:  Woord- & Communiedienst (in de kerk) 

1e Lezing: I Koningen 19, 16b, 19-21  Evangelie: Lucas 9, 51-62 

  pastoor Piet Benders 

  jrd. Dré en Mia Benders-Burgmeijer 

  José Vliegen b.g.v. haar verjaardag 

  ouders Maria en Ally Vliegen-van Weersch (c. begr.) 

  jrd. Hein Heijenrath 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Thea Kollee 
 

 

Korte mededelingen / annonces 
 

Thea Kollee    

Op zondag 30 juni om 10.30 uur luistert Thea Kollee de Woord & 

Communiedienst op. Dit is de tweede keer dat zij komt zingen in onze 

parochiekerk. Thea Kollee komt uit Hoensbroek en zingt eigen werk, 

luisterliedjes, love songs en populaire oude meezingers, waarbij ze zichzelf 

begeleidt op gitaar. Ze noemt zichzelf “Troubadour met een lach en een 

traan”. U bent van harte uitgenodigd. 
 

Dorpskalender foto van de maand juni 

Terras Hotel Salden (1960)   

Met uitzicht op een nog niet bebouwde Hanewei 
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Processie zondag 23 juni  

De processie wordt dit jaar gehouden op zondag 23 juni. 

De H.Mis op processiezondag begint om 9.00 uur en om 9.45 uur vertrekt 

de processie. De afsluiting is op het Kerkplein. Na de processie is er geen 

H.Mis. Ook dit jaar hopen we weer dat het een mooie en sfeervolle 

processie wordt. Daarom roepen we eenieder op met één van de diverse 

groepen mee te gaan en de processieroute mooi aan te kleden.  

De route is als volgt: Kerkplein - Hoogbeek - Valkenburgerweg - kruis 

Schoonbron (altaar) - Valkenburgerweg - Panhuis - Breeweg (altaar) - 

Hanewei - Tolhuisstraat - Kerkplein (altaar).   

De opstelling is als volgt: Misdienaars met kruis - Fanfare St.Cornelius - 

Communicanten - Herengroep met Mariabeeld - Kinderen van groep 1 - 2 

en Meisjesgroep - Roze groep - Maria met engeltjes - Meisjesgroep - 

Mannen en Vrouwen - Schutterij St. Mauritius - Misdienaars - 

Allerheiligste met Hemeldragers - Kerkbestuur - Gemeentebestuur - 

Mannenkoor Inter Nos - Vlaggendragers. Net zoals vorige jaren vormen 

mannen en vrouwen één groep; willen de deelnemers hier s.v.p. alert op 

zijn. De opstelling begint vanaf de pastorie, Hoogbeek 23. Zorg voor 

onderlinge aansluiting. Volg de aanwijzingen van de begeleiders van de 

processie. 

Als er mensen zijn die beschikken over bloemen uit de tuin, kunnen zij 

telefonisch contact opnemen met Hub van den Hove, tel: 043-459 1765, 

graag voor vrijdag 20 juni. 

Bij slecht weer wordt de beslissing over het WEL of NIET doorgaan van 

de processie na de H.Mis van 9.00 uur door het Kerkbestuur genomen. 
 

Deelname groepen 

Net als vorig jaar willen wij toch met de kinderen van ons dorp enkele 

groepjes vormen. Daarom willen wij jullie dan ook vragen zoveel mogelijk 

mee te lopen. Heb je neefjes, nichtjes, vrienden of vriendinnen die niet van 

ons dorp zijn, maar toch mee willen lopen dan zou dat heel erg fijn zijn. 

Hoe meer zielen…hoe meer vreugde! Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn 

welkom! De kinderen kunnen zich voor 7 juni opgeven bij Anita Nass via 

telefoonnummer 043-459 1647 of door een mailtje te sturen naar 

a.nass@bouwadviesnass.nl 

Alleen samen kunnen we er iets moois van maken, jong en oud! 

 

 

mailto:a.nass@bouwadviesnass.nl
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Pinksterzondag 9 juni a.s. koningsvogelschieten schutterij St. 

Mauritius Strucht 

Pinksterzondag 9 juni a.s. is de hoogtijdag van het koningsvogelschieten 

met weidefeest op het feestterrein van schutterij St.Mauritius, gelegen 

achter schutterslokaal “San Blas” in Strucht. 

Omstreeks  15.00 uur wordt het aftredende koningspaar Tim Boesten en 

Kim Corbey door schutterij St.Mauritius aan hun residentie in de Warande 

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 attractie voor de jeugd vindt dit jaar voor de tweede keer een 

kindervogelschieten plaats met de luchtbuks, waaraan zowel jongens als 

meisjes van 5 tot 16 jaar 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 22 

juni a.s. middels het planten van de koningsden. 

 
Bedankt 

Bij deze wil ik iedereen van harte bedanken voor de vele felicitaties, 

kaarten en bloemen die ik heb mogen ontvangen ter gelegenheid van mijn 

Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau, op vrijdag 

26 april.  

Een speciaal woord van dank aan bestuur en de leden van de Fanfare St. 

Cornelius, Pastoor Frans Mol en het parochiebestuur,  Schutterij St. 

Mauritius Strucht, de Heemkundevereniging en Buurt Panhuis/Breeweg.  

Zij allen zorgden ervoor, dat dit lintje een onvergetelijk accent kreeg. 

Nogmaals iedereen van harte bedankt.       Hub van Weersch. 
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Sjaasbergergank zet traditie voort 

Zondag 30 juni wordt rond de Kluis op de Sjaasberg  de al enkele 

honderden jaren oude Sjaasbergergank georganiseerd door de stichting 

Sjaasbergergank met ondersteuning van de buurtvereniging Walem. De 

Sjaasbergergank is een openluchtmis met aansluitend een oud Limburgse 

kermis rond de Kluis. Om 9.30 uur vertrekt “der Gank”, lees bedevaart-

stoet, vanuit Walem richting Kluis. Om 10 uur zal pastoor Frans Mol 

voorgaan in de openluchtmis. Schutterij Jonge & Oude Nobele Valkenburg 

houdt de erewacht en voor de muzikale omlijsting zorgt Dameskoor 

Cantara uit Valkenburg, o.l.v. Marjan Quaedvlieg. Door middel van 

kamerschoten wordt na de mis de kermis ingeluid, waar tot in de late 

middag een hapje en drankje en voldoende vermaak wordt geboden. Voor 

de kinderen is voldoende vermaak, dat alles op de Sjaasberg waarvan de 

vereniging tot behoud van Natuurmonumenten eigenaar is.  

De traditie Sjaasbergergank staat al vanaf 2013 op de Nationale lijst van 

Immaterieel erfgoed. Op deze lijst staan ook onder andere het draaksteken 

in Reuver en de Passiespelen in Tegelen en het OLS.  

Wilt u de Sjaasbergergank bijwonen dan kunt u deze met de auto bereiken 

via Walem en te voet via de 3 Beeldjes, of langs het vakantiepark Schin op 

Geul. De stichting Sjaasbergergank nodigt u uit de traditie bij te wonen. 

Heeft u interesse om het vrijwilligers team van openstellers van de Kluis te 

versterken, neem dan tijdens de Sjaasbergergank contact op met een van de 

vrijwilligers in de Kluis of via info@dekluisvalkenburg.nl 

Verdere informatie vind u op www.dekluisvalkenburg.nl 
 

Tombola Fanfare St.Cornelius  

Van de op zondag 12 mei jl. door de Fanfare gehouden loterij tijdens het 

22e Bourgondisch Aspergefestijn zijn de prijzen gevallen op de volgende 

lotnummers: 
 

Hoofdprijs: groen 99     6e prijs: zalm 924 

1e prijs: zalm 130     7e prijs: groen 98 

2e prijs: wit 668      8e prijs: zalm 123              

3e prijs: wit 912           9e prijs: zalm 962            

4e prijs: wit 647                        10e prijs: groen 913 

5e prijs: wit 646                  
        

Heeft u prijs, mail dan naar: k.heijenrath@planet.nl of bel 06-4425 29 88. 

 

mailto:info@dekluisvalkenburg.nl
http://www.dekluisvalkenburg.nl/
mailto:k.heijenrath@planet.nl
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Oude tijden herleven… 

Een ritje in de carrousel - knabbelen aan een zuurstok - slaan op de kop van 

Jut - terwijl papa en mama gezellig wat drinken en een dansje wagen. Wie 

kan zich dat niet herinneren? Als er kermis was in het dorp dan was het 

gezellig. De gezelligheid van die kermis van vroeger is afgelopen jaar weer 

teruggekeerd in ons dorp. Nadat ‘kermiszondag’ jarenlang alleen nog maar 

een term was, was dit afgelopen jaar weer een feit. 

Attracties voor de jeugd, muziek voor de volwassenen en een hapje en 

drankje voor eenieder. De kermis bleek afgelopen jaar zo’n groot succes 

dat we dat graag willen herhalen. Ook dit jaar- op 23 juni - zal weer na 

afloop van de processie een kermis georganiseerd worden in Schin op 

Geul. Deze zal plaatsvinden op en rond het Kerkplein. 

Voor de jeugd is er weer van alles te doen. Spelletjes, springkussen en 

kleine attracties zullen geduldig klaarstaan voor een leuke middag.  

En ook nu wordt er aan alle leeftijden gedacht, niet alleen aan de kleinsten. 

Zo wordt alles muzikaal ondersteund door de fanfare, de schutterij, Inter 

Nos, de OPA’s en the Pigeons. Er kan gedanst en meegezongen worden. 

De inwendige mens komt ook niets te kort. De terrassen van Hotel Salden 

en de Kleine Koning zijn geopend; friet- en ijskraam staan klaar. De 

activiteiten voor de kinderen zijn dit jaar wederom gratis. Dit jaar wordt 

ook een tombola georganiseerd waarbij leuke prijzen te winnen zijn. Wie 

de kermis wil steunen mag natuurlijk iets/een prijs doneren. 

De Kermis is een gezamenlijk initiatief van Fanfare St.Cornelius,  

Schutterij St. Mauritius,  

SV Geuldal, jeugdcentrum Club 77,  

’t Geboew, Hotel Salden en  

de Kleine Koning.                               

     

                                  

advertentie uit 1951 

 

Deze keer geen ‘spiegelgladde 

dansvloer’,  

maar zeker niet minder gezellig! 
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Mannenkoor Inter Nos huldigt z’n Jubilarissen  

Op Eerste Pinksterdag 9 juni a.s. zal Mannenkoor Inter Nos traditiegetrouw 

de H.Mis van 10.30 uur opluisteren voor levende en overleden leden van 

het koor. Na afloop van de H.Mis is er een korte dodenherdenking op het 

kerkhof. Na de dodenherdenking gaat de Inter Nos familie naar het 

gemeenschapshuis ’t Geboew, waar tijdens een interne huldiging op een 

feestelijke wijze haar 5 jubilarissen zullen worden gehuldigd, t.w.: 

Theo Salden 60 jaar lid / Bert Boesten 50 jaar lid / Frans Bertrand 25 jaar 

lid / Louis Slippens 25 jaar lid / Zef Steins 25 jaar zanger. Ook zal een 

afvaardiging van de zangersbond KNZV aanwezig zijn voor het uitreiken 

van de bondsspelden.   

Na afloop van de huldiging is er nog een gezellig samenzijn. 

 

Bericht Missiecomité 

Inmiddels zijn de euro’s uit de Vastenactiezakjes geteld en de teller stopte 

bij € 1.800,-. Een topbedrag waarmee wij als Schin op Geulse 

gemeenschap de kinderen in het weeshuis in Brazilië en het kindertehuis in 

Kenia meer dan een steuntje in de rug kunnen geven. Mocht u echter de 

collectant gemist hebben en alsnog een gift willen overmaken dan kan dit 

op banknummer NL36 RABO 01466.96.387 t.n.v. Missiecomité. Langs 

deze weg willen wij alle vrijwilligers, de kinderen van de klepperactie en 

alle gulle gevers bedanken voor hun inzet. 
 

Dan is er nog een vooraankondiging. In het Pinksterweekend zal, als 

afsluiting van de week van de Nederlandse missionarissen, tijdens de 

viering op eerste Pinksterdag een tweede collecte in onze kerk 

plaatsvinden. Met de opbrengst stellen wij de missionaire werkers in staat 

om de missionaire traditie voort te zetten! Doet u mee!  

 
 

 

  Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen   

  tot   uiterlijk dinsdag 18 juni 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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Galaconcert 15 juni Openluchttheater Valkenburg 

Fanfare Sint Cornelius bestaat honderd jaar en dat gaat gevierd worden! En 

waar kan dat beter dan in het oudste en mooiste openluchttheater dat 

Nederland rijk is. Onder een groen bladerdak wordt u getrakteerd op een 

sprankelend avondvullend programma. 

Zoals de titel van het concert al doet vermoeden zoekt de fanfare de 

samenwerking op met de Schin op Geulse verenigingen. Geniet van Sjinse 

optredens van het klaroenkorps van de Schutterij Sint Mauritius Strucht en 

de Sjinse Oud Prinse. Een 100-koppig mannenkoor bestaande uit 

Mannenkoor Inter Nos, Schin op Geul, het Mannenkoor DSM en het 

RMK-koor uit Brunssum zullen u kippenvel bezorgen. 

Muzikaal wordt de fanfare ondersteund door een combo bestaande uit Rick 

van Weersch gitaar; Johannes Vos basgitarist; Toon Konings piano en 

Henk Martens drums. 

Het verrassingselement is in handen van pianist en improvisator Jan 

Vayne. Hij heeft improvisatie tot een ware kunst verheven. Het is een 

bijzondere belevenis om naar zijn virtuoze pianospel te kijken, maar 

bovenal te luisteren! De presentatie is in handen van Jack Vinders, hij zal u 

op geheel eigen wijze meenemen door dit indrukwekkende programma dat 

u geen moment onberoerd zal laten.  
 

Vervoer 

Tussen 18.00- en 18.30 uur vertrekken vanaf het Ljubljanaplein diverse 

shuttlebussen naar het openluchttheater. Na afloop van het concert 

vertrekken de bussen weer vanaf het openluchttheater naar Schin op Geul. 

Een retourkaartje kost € 2,50 en kan in de bus gekocht worden of bij de 

voorverkoopadressen. 
 

Voorverkoopadressen 

Kaarten kosten € 20,- en zijn verkrijgbaar via www.fanfareschinopgeul.nl  

Of bij ’t Geboew en Bie d’r Bekker. 
 

 

Burgerlijke stand van de Parochie 
 

Overleden:       25 april           Wim Bulder  (65 jaar)  
 

Gedoopt:            5 mei             Liza Marx 
 

 

 

http://www.fanfareschinopgeul.nl/
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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 juli 2019 kunt U opgeven 

vóór dinsdag 18 juni. 
 

 

 

 
 

Diensten in de maand juni 2019 
 

 

Zaterdag  1 juni Vooravond 7e Zondag van Pasen 

De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk 

19.00 uur:  jrd. Lou Gelders 

  zeswekendienst René Souren 
 

Zaterdag  8 juni Vooravond Hoogfeest van Pinksteren 

19.00 uur:  jrd. Math Huntjens 
 

Zaterdag  15 juni Vooravond vd Heilige Drie-Eenheid 

19.00 uur:  Astrid Snepvangers-Vanspauwen (c. buurt) 
 

Zondag  16 juni Heilige Drie-Eenheid   Vaderdag 

   Sacramentsprocessie / Kermis 

9.00 uur:  voor alle parochianen 

  René Souren (v.w. Schutterij St.Mauritius Strucht) 
 

Na de H.Mis trekt de processie uit 
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Zaterdag  22 juni  Vooravond Sacramentsdag  

Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus 

19.00 uur: uit dankbaarheid 
 

Zaterdag  29 juni HH. Petrus en Paulus, apostelen 

   Vooravond 13e Zondag Kerkelijk Jaar 

19.00 uur: voor opgegeven intenties 
 
 

 

Korte mededelingen van het kerkbestuur 
 

 

Mededelingen inzake de Sacramentsprocessie op zondag 16 juni: 
 

• Aansluitend aan de H.Mis van 9.00 uur zal de processie uittrekken.  

Dat vraagt natuurlijk een heleboel voorbereiding en wij hopen dat 

veel mensen hierbij een handje willen helpen. 

• De werkzaamheden beginnen zaterdag 15 juni vanaf 9.30 uur met 

het klaarzetten van materialen voor o.a. de rustaltaren en het maken 

van bloemstukken.  Wie bloemen, varens en andere materialen  

hiervoor beschikbaar wil stellen, kan die bij de kerk brengen. 

• Zondagmorgen 16 juni vanaf 6.00 uur bent U welkom bij het  

verder voorbereiden van de processie. 

• Maandag 17 juni vanaf 9.30 uur wordt er opgeruimd. 
 

Bij voorbaat al onze hartelijke dank voor Uw medewerking 
 

Vastenactie 

De opbrengst van de Vastenactie bedroeg € 280,--. Pater Maas heeft dit 

bedrag bestemd voor bestrijding van de hongersnood in Malawi en 

Mozambique, die door twee orkanen zijn getroffen. Hij heeft hier een groot 

deel van zijn leven gewerkt en wil graag meehelpen aan de wederopbouw. 

Degenen die graag nog willen meehelpen met dit project kunnen hun gift 

deponeren in het offerblok achter in de kerk.              Pater J. Maas 
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Activiteitenagenda voor de maand juni 2019 

Van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 

 
  juni : Donateursrondgang Club 77  

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

di./do. juni  : Iedere dinsdag (10-12u) ‘Open Bieb, donderdag (14-16u)  

     ‘Open Bieb’ en breien, (19-20u) ‘Open Bieb’ in ’t Geboew 

di.  juni : Iedere dinsdag Bejaardensoos (14-16.30u)  ’t Geboew 

zo. 2 juni : Deelname Schutterij St.Mauritius Strucht aan het  

    Bondsschuttersfeest te St.Geertruid 

wo. 5 juni : Verenigingsavond KCR en Vrijwilligerscentrale  

    Heuvelland in de Polfermolen 

zo. 9  juni : 1e Pinksterdag, 10.30 uur opluisteren H.Mis door 

Mannenkoor Inter Nos met herdenking overledenen 

    : Koningsvogelschieten Schutterij St.Mauritius Strucht 

ma. 10 juni : 2e Pinksterdag 10.30 uur H. Mis  

di. 11 juni : Huiskamer: Spellenmiddag 

za. 15 juni : Galaconcert i.v.m. het 100-jarig jubileum Fanfare St. 

Cornelius m.m.v. Schin op Geulse verenigingen om  

     19.30 uur in het Openluchttheater Valkenburg 

zo. 16 juni  : Processie (kermis) Oud-Valkenburg 

za. 22 juni :  Planten Koningsden Schutterij St.Mauritius Strucht 

zo. 23 juni : Processie aansluitend kermis aan het Kerkplein  

ma.  24 juni   :  Schuttersmis 9.00 uur, Schutterij St.Mauritius Strucht,  

    aansluitend dodenherdenking op het kerkhof  

    en rondgang door het dorp 

di.  25 juni :  Spreekuur Wijk-Boa van 14.00 15.00 uur in ’t Geboew.  

vr.  28 juni  : Filmvoorstelling ”Green Book” 14.00 uur in ’t Geboew,  

        voor meer info zie bijlage Heerlijkheid 

za. 29 juni :  Reparatiecafé ”Kump Good” van 11.00-13.30 uur in  

    Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a 

   : KCR herdenking aan oorlogsmonument aan de Geul  

    in het kader 75 jaar bevrijding 

zo. 30 juni : Sjaasbergergank, dialectmis 10.00 uur bij de Kluis  

    m.m.v. Schutterij Jonge & Oude Nobele uit Valkenburg,  

    aansluitend volkskermis  

 


