57e jaargang / nummer 7 / juli 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
augustus door te geven vóór dinsdag 16 juli.
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
Inhoud
Blz. 2
Blz. 3/4
Blz. 4/8
Blz. 8
Blz. 9/10
Blz. 11/13
Blz. 12/13
Blz. 14

Woordje van de pastoor
Diensten in de maand juli 2019
Korte mededelingen / annonces
Burgerlijke stand
Jaarcijfers 2018 Schin op Geul
Info parochie H Johannes de Doper Oud-Valkenburg
Jaarcijfers 2018 Oud Valkenburg
Activiteitenagenda samenwerkende verenigingen
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Woordje van de pastoor
SV Geuldal
Het gaat goed met onze voetbalclub. De laatste paar wedstrijden hebben
de spelers goede zaken gedaan. Langzaam klimt het elftal, met een beetje
horten en stoten, naar boven. Het is zaak om weg te blijven uit de gevaren
zone. Als ze maar naar de coach luisteren, schrijft de krant, dan winnen ze
wel, hoewel bij tijden maar net en krap aan. “Doordekken” zegt de coach
en goed “uitspelen”; niet verslappen. Maar voorlopig zijn we dan uit de
zorgen. Sinds de fusie van Struchter Boys en VV Wijlre is er wel het een
en veranderd. Fusie betekent samen gaan en samen delen. Het delen van
sportveld en accommodatie. Het rekening houden met de spelers van beide
ploegen. En wij kennen niet alle spelers van VV Wijlre. En we weten niet
of ze wel zo goed zijn als de onze!
De stand van zaken is echter hoopvol. Iedereen is tevreden over het
samengaan. De grote wens is echter nog een hele nieuwe accommodatie op
de grens van beide dorpen, dus ofwel in Etenaken of in Schoonbron.
Andere grenzen hebben wij niet.
Onbedoeld en nooit geweten is dat ons voetbalteam de wisselvalligheid
van ons eigen leven weerspiegelt. Ook wij moeten leren om met anderen
samen te gaan, om met anderen te delen en te overleggen. Ook wij hebben
een coach nodig, een leidraad in alles wat wij doen. Wij kunnen niet
zomaar in het wilde weg staan trappen. Je moet goed kijken naar wat je
doet en alle tegenstanders en obstakels vermijden en uit de weg gaan. De
toepassingen op ons eigen leven zijn er veel. Ook al worden onze botten en
benen wat strammer, wij moeten toch de bal de goeie kant op sturen. Met
tegenwind wordt dat zwaarder. Een goeie keeper vangt veel op en wij
hebben ook bij tijden het een en ander op te vangen. De wedstrijd verloopt
niet altijd volgens plan, zelfs niet volgens de aanwijzingen en
aanmoedigingen van de zijlijn. En zo kun je nog een tijdje doorgaan. Maar
doorgaan is wel belangrijk. Niet doorgaan met zeuren en eindeloze
beschouwingen van hoe het nu precies moet. Dat weet je in je leven ook
niet. Ook op onze levensweg liggen hobbels en kan het behoorlijk waaien.
Maar blijf wel doorgaan tot het laatste fluitsignaal.
Frans Mol, Missionaris van Mill Hill.
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Diensten in de maand juli 2019
Zondag
7 juli
14e Zondag Kerkelijk Jaar
e
1 lezing: Jesaja 66, 10-14c
Evangelie: Lucas 10, 1-12, 17-20
10.30 uur:
pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders
Michel Keijdener b.g.v. zijn verjaardag (c. begr.)
Mariet Lussenburg-Bruns b.g.v. haar verjaardag
ouders Gelders-Elissen en overleden familieleden
ouders Coemans-Duizings en overleden familieleden
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Maria & Pierre
Zondag
14 juli
15e Zondag Kerkelijk Jaar
1e lezing: Deuteronomium30, 10-14
Evangelie: Lucas 10, 25-37
10.30 uur:
Tonie Lassauw (c. buurt)
Gerardina en Jozef Pasmans-Bertrand
José Schill-Kroonen
jrd. ouders Zef en Maria Kroonen-Janssen
jrd. ouders Hub en Agnes Schrouff-Rijcken
Zondag
21 juli
16e Zondag Kerkelijk Jaar
1e lezing: Genesis 18, 1-10a
Evangelie: Lucas 10, 38-42
10.30 uur:
jrd. Hub Cuijpers
jrd Willy Staring
6e jrd. Sophie Marcus-Bisschops en b.g.v. verjaardag
gest. jrd. ouders Gerda en Giel Pieters-Pasmans en
schoonzoon Wiel Schmets
Broederschap St.Cornelius en de stille intenties die ons
gegeven zijn
Zondag
28 juli
17e Zondag Kerkelijk Jaar
1e lezing: Genesis 18, 20-32
Evangelie: Lucas 11, 1-13
10.30 uur:
Annie Smeets-Reijnders b.g.v. haar verjaardag
jrd. Hub Vanmechelen
jrd. Levi Smeets
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Dinsdag
30 juli
Dinsdag 17e week Kerkelijk Jaar
14.00 uur:
H.Mis in ’t Geboew
Hub Kroonen
Wiel Pasmans
Wiel Hamers
Annie Smeets-Reijnders (c. begr.)

Korte mededelingen / annonces
Nog één jaar…….
Op donderdag 4 juli as. hoopt onze pastoor 84 jaar te worden. Op dit
moment is hij, zoals we allen weten, nog volop actief, maar het zal
niemand verbazen dat hij het toch een keer wat rustiger aan wil gaan doen.
Het kwam voor ons dan ook niet als een totale verrassing dat hij aangaf
voornemens te zijn volgend jaar ná zijn 85e verjaardag - en wel per
1 augustus 2020 - met emeritaat te gaan. Hij heeft inmiddels ook de
parochiefederatie, het dekenaat en het bisdom hiervan in kennis gesteld.
Uiteraard respecteren we dit besluit van onze pastoor ten volle, al zullen
we hem zeker gaan missen.
Als kerk- en parochiebestuur zijn we alvast gestart om ons te oriënteren
over de opvolging; wat verwachten we als parochie van een pastoor en wat
zijn de mogelijkheden om dit te realiseren. We houden U op de hoogte van
verdere ontwikkelingen.
Tot slot wensen we pastoor Frans Mol nog een mooi, vruchtbaar en
gezegend laatste jaar toe als herder hier in Sjin, inclusief de van hem
bekende fijne samenwerking met alle vrijwilligers, verenigingen en
parochianen. Laten we het komend jaar nog ten volle van onze pastoor
genieten: van zijn wijsheid, bescheidenheid en bereidheid om waar
mogelijk te helpen; een jaar is snel voorbij!
Dorpskalender foto van de maand juli.
Echtpaar Sjeng Straaten en Lieske Lucassen (1972)
Wonende in de Graafstraat
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Dankwoord
Namens alle communicanten bedanken wij iedereen die ons allen op welke
manier dan ook gefeliciteerd heeft en met ons meegevierd heeft. Wat een
speciale en bijzondere dag was het.
Een heel speciaal dank je wel voor pastoor Mol, Anita Nass, Annie
Bouwens en José Van den Hove. Wat een mooi werk hebben zij verzet
namens de parochie en wat een plezier hebben ze gehad met onze 7
jongens. Dankzij jullie hebben de kinderen het mooie bedrag van 350 euro
en 65 oude mobieltjes opgehaald voor de stichting Opkikker die gezinnen
met een langdurig ziek kind een prachtige dag kunnen geven waar alle zorg
uit handen wordt genomen en iedereen kan en mag genieten.
Bedankt!
Sonnie, Flin, Yves, Lars, Bruno, Fons en Harry.
Buurtconcert en Duckrace
Na het succes van afgelopen jaar wordt op zaterdag 6 juli de tweede editie
van onze Sjinse Duckrace gehouden. Een gezellig samenzijn voor jong en
oud met de muzikale klanken van onze fanfare en aansluitend een
gelegenheidsorkest. Uiteraard is ook aan de innerlijke mens gedacht met
een natje en een droogje waaronder onze Sjinse jubileumbieren Pie en
Sjang.
Programma:
17-18u Start verkoop en inschrijving Duckrace
Ducks zijn te koop voor 1 euro
Muzikale opluistering fanfare St Cornelius
18-19u Duckrace en aansluitend prijsuitreiking
19.30u Concert gelegenheidsorkest
De locatie van deze avond is het speeltuintje aan de Mauritiussingel nabij
het voetbalveld. U komt toch zeker samen met uw kinderen de
zomervakantie inluiden?
Bericht Missiecomité
Missionarissen geven zó veel en vragen zó weinig. Soms kunnen zij wel
wat steun gebruiken. Op Pinksterzondag 9 juni is in onze kerk een tweede
collecte gehouden voor onze Nederlandse Missionarissen en met uw
financiële bijdrage van € 325,- kunnen wij namens u hen dat bekende
steuntje in de rug geven. Dank u wel!
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Open Air concert met barbecue op zondag 7 juli, aanvang 14.30 uur
Zanggroep Die Moselsänger o.l.v Leo van Weersch, organiseert samen met
Hotel Salden ook dit jaar vanaf het terras, met panoramische blik op het
Heuvelland, een gezellige middag met evergreens, ballades en
volksliederen uit heel Europa; deze worden afgewisseld met ’leef
Limburgse loesterleedsjes’ en uitgevoerd in vierstemmige samenzang en
gevoelige soli. Na afloop van het concert verzorgen Jolanda en Jack van de
Broek een heerlijke luxe barbecue voor € 14,50 per persoon.
Voor het concert wordt geen entree geheven maar u mag, door middel van
een vrije gave, uiting geven of onze kleurrijke liederen, de mooie
kleurschakeringen van de omgeving en het prachtige uitzicht op ons
heuvelland u is bevallen.
Reserveren is gewenst indien u verzekerd wilt zijn van een plaats voor het
concert, maar ook als u na het concert samen met ons wilt genieten van de
barbecue. U kunt dit doen via de e-mail van Frans Pluymen:
j.pluymen@home.nl of van hotel Salden: info@hotelsalden.nl
Geef bij aanmelding duidelijk aan of u alleen voor het concert aanwezig
bent of dat u ook deelneemt aan de barbecue.
Wij kunnen bijna alles regelen, behalve het weer; mocht het er naar uitzien
dat het in het weekend van 7 juli slecht weer zou zijn, raadpleeg dan onze
website www.diemoselsanger.nl en/of www.hotelsalden.nl
Jolanda en Jack van de Broek namens hotel Salden en Leo van Weersch en
zijn zangers hopen u op zondagmiddag 7 juli persoonlijk te mogen
begroeten.
Rommelmarkt schutterij in Walem
Op zondag 28 juli a.s. organiseert schutterij St.Mauritius haar jaarlijks
terugkerende zomermarkt in Walem. Onderdeel van deze markt is al jaren
een afzonderlijke rommel- en hobbymarkt die hieraan een extra cachet
geeft. Heeft u interesse om als standhouder deel te nemen aan deze
rommel/hobbymarkt, dan kunt u contact opnemen met Hub van den Hove,
Walem 19, tel. 043-459 1765 / 06-3957 9967. De kosten per kraam,
exclusief zeil, bedragen € 22,50. Ter plaatse zijn geen zeilen te huur. U
kunt ook digitaal inschrijven voor de rommel- en hobbymarkt. Het
inschrijfformulier vindt u op de website van schutterij St.Mauritius
www.strucht.nl
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Sacramentsprocessie / Kermis 2019
Even een terugblik op de processie van zondag 23 juni. Onder een zomers
zonnetje trok de stoet onder begeleiding van de muziek van de Fanfare St.
Cornelius en Schutterij St. Mauritius door ons dorp. Bij de rustaltaren
werd de liturgie ondersteund door Mannenkoor Inter Nos.
Ook mochten we ons weer verheugen op een groep jeugdigen uit ons dorp,
waar onder de communicanten van dit jaar met een “een boot vol
vrienden”. Dit was het thema van de 1e communieviering op 30 mei jl. in
onze kerk. De mooie herengroep met Mariabeeld maakte het compleet.
Het was dan ook weer een fraai geheel dat door de mooi versierde straten
van ons dorp trok en stil hield bij de met veel liefde opgetuigde rustaltaren.
Graag wil het Parochiebestuur dan ook ieder bedanken die op de een of
andere manier hieraan zijn of haar steentje heeft bijgedragen. De fotoreportage van onze processie is weer te zien op de website
www.lieskeleunissen.nl
Kermis. Aansluitend aan de processie was er dit jaar voor de tweede keer
weer een kleine kermis; dit betreft een gezamenlijk initiatief van enkele
verenigingen van ons dorp, financieel ondersteund door de Rabobank.
Terwijl de kleintjes konden genieten van springkussen, carrousel en andere
spelletjes, zorgden de Fanfare, Schutterij, Inter Nos, en The Pigeons, voor
een gezellige sfeer. Een pluim op de hoed en een hartelijk dank aan de
initiatiefnemers en alle medewerkers voor het welslagen van de kermis.
Oriëntatieweekeinde in de abdij St.Benedictusberg 23 -25 augustus
Jij bent op een moment in je leven aangekomen dat de vraag in je opkomt:
wat wil ik met mijn leven doen? We bieden je de unieke kans om intensief
een weekeinde met ons mee te leven. Je deelt in ons gebed, in onze stilte,
ons werk, onze ontspanning en onze (uitstekende!) maaltijden. Je mag ons
kritische vragen stellen en we willen jou graag met onze ervaring helpen de
vreugde van een leven met God te ontdekken. We hopen dat die
ontmoeting je goed doet en je helpt bij het vinden van jouw weg.
Aankomst: vrijdag 23 augustus tussen 15.00 en 17.00 uur. Vertrek: zondag
25 augustus rond 15.00 uur. Waar: In de abdij Sint Benedictusberg te Vaals
Aanmelden en informatie: e-mail: orientatie@benedictusberg.nl
Bij aanmelding, graag je naam, je adres, je leeftijd en je motivatie.
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Spreekuur voor vragen over arbeidsongeschiktheid en uitkering
Ook tijdens de zomervakantie kunt u onze spreekuren bezoeken op
dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur - vrij inlopen te Gulpen.
Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA Gulpen,
tel. tijdens spreekuur: 06-3004 2209; afspreken: 043-407 2579
Onze ervaringsdeskundige spreekuurhouders zijn beschikbaar om met u
mee te denken en uitleg te geven (gratis) als het gaat om WIA, WAO,
Wajong of Participatiewet bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.
U kunt ons vinden op www.waowiamaastrichtheuvelland.nl
Dekenale bedevaart naar Banneux.
Op donderdag 22 augustus as. zal de jaarlijkse bedevaart van ons dekenaat
naar Banneux plaatsvinden.
Het thema van dit jaar is: “KOMT ALLE LANDEN”.
De vertrektijd is rond 9.00 uur. Het programma:
11.00 uur: Plechtige H.Mis waar deken Bronneberg hoofdcelebrant is.
14.00 uur: Bidweg van de Genadekapel naar de Bron.
15.00 uur: Plechtig Lof met ziekenzegening in de kerk van de Maagd der
Armen.
16.30 uur: Vertrek huiswaarts.
Voor deelname kunt u zich tot 31 juli as. opgeven bij Maria Dirks, tel. 043459 1818. De prijs voor deelname is € 15.
Ook rolstoelgebruikers kunnen mee, mits zij zelf zorgen voor een
begeleid(st)er.
Ik hoop dat wij weer met velen zullen deelnemen.
Fons Bessems diaken Gulpen / Wijlre.

Burgerlijke stand van de Parochie
Gedoopt:
Overleden:

2 juni
28 mei
3 juni
17 juni

Lowen Jaminon
Marcelle Chrissing-Closset (90 jaar)
Fien Sieben-Wouters (92 jaar)
Lei Funcken (79 jaar )
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Jaaroverzicht van de kerkelijke financiën over 2018
ONTVANGSTEN

2018
28.370,9.565 ,12.270,432,2.950,13.881,5.232,1.080,73.780,-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

28.144,10.920,13.653,536,3.925,13,858,5.251,1.080,77.367,-

Onderhoud begraafplaats
Onderhoud, energie, verzekeringen en
lasten kerk
Onderhoud, energie, verzekeringen en
lasten pastorie
Personeels- en functiekosten
Kosten eredienst
Pastorale kosten
Inkoopkosten kaarsen
Solidariteits- en percenten nota Bisdom
Afdrachten aan Dekenaat
Beheerskosten
Kosten beheer landerijen
Toevoeging voorziening groot onderhoud

€ 10.905,-

€

9.363,-

€

€

9.232,-

Totale uitgaven

€ 69.779,€ 68.805,==================
€ 4.001,€ 8.562,==================

Kerkbijdragen, schenkingen en giften
Collecten voor eigen kerk
Lezen H.Missen
Corneliusviering
Opbrengst offerkaarsen
Grafrechten
Rente en pachten
Subsidie Gemeente
Totale ontvangsten

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2017

UITGAVEN

Netto resultaat

9.683,-

€ 8.950,€ 11.882,€ 5.896,€ 1.561,€ 1.870,€ 9.036,€
238,€ 4.558,€
200,€ 5.000,-

€ 9.306,€ 11.682,€ 5.891,€ 1.328,€ 2.500,€ 9.811,€
141,€ 4.351,€
200,€ 5.000,-
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Toelichting op de jaarcijfers van 2018
In het verslagjaar werd van het Rijk een uitkering uit het restauratiefonds
BRIM ontvangen van € 7.288,-. De BRIM bestedingen hebben
€ 49.638,13 bedragen. Ontvangsten en uitgaven van de BRIM lopen via het
groot onderhoud. Hiermee is het BRIM zes jarenplan 2013-2018 afgerond.
De posten van erediensten hebben betrekking op de kosten altaar
benodigdheden, koren, misboekjes en bloemversiering.
Onder de pastorale kosten zijn de kosten van de Mauritiusbode en de
werkgroepen opgenomen.
De beheerskosten bestaan o.a. uit bestuurskosten, representatiekosten,
administratiekosten, porto/telefoon en abonnementen/tijdschriften.
Het afgelopen jaar zijn de totale opbrengsten van de parochie gedaald met
€ 4587,-. Ten opzichte van 2017 zijn er minder begrafenissen geweest, wat
direct resulteert in lagere collecten en misintenties.
In tegenstelling tot de algemene trend van sterk dalende inkomsten uit
parochiebijdragen in de parochies elders, is daarvan hier bij ons gelukkig
geen sprake.
De uitgaven liggen in de lijn van voorgaande jaren.
Wij zijn veel dank verschuldigd aan de vele vrijwilligers die zich
belangeloos inzetten voor de vele werkzaamheden in onze parochie. Zij
hebben dit resultaat mede mogelijk gemaakt.
Wij danken ook alle parochianen die hun financiële steun (op welke wijze
dan ook) lieten blijken.
Namens het Kerkbestuur,
Martin Marcus, penningmeester parochie Schin op geul.

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen
tot uiterlijk 16 juli a.s. worden opgegeven bij de redactie:
• mw. José Van den Hove-Pluijmaekers, Valkenburgerweg 142 A
tel. 043-459 2278
• hr. Wiebe Appelboom, Mauritiussingel 51, tel. 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
Bankrekeningnummer: NL23 RABO 0146 6011 73
Misintenties t.b.v. de maand augustus 2019 kunt U
opgeven vóór dinsdag 16 juli

Diensten in de maand juli 2019
Zaterdag 6 juli
Vooravond 14e Zondag Kerkelijk Jaar
De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk
19.00 uur:
Jo De Bie (c. buurt)
Zaterdag 13 juli
Vooravond 15e Zondag Kerkelijk Jaar
19.00 uur:
jrd. Hay Limpens
Zaterdag 20 juli
Vooravond 16e Zondag Kerkelijk Jaar
19.00 uur:
voor opgegeven intenties
Zaterdag 27 juli
Vooravond 17e Zondag Kerkelijk Jaar
19.00 uur:
jrd. Pierre Gerekens
Ton Lemmens
Math Huntjens b.g.v. zijn verjaardag
Burgerlijke stand van de parochie
Overleden:

17 mei Jo De Bie (76 jaar)
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Jaaroverzicht van de kerkelijke financiën over 2018
ONTVANGSTEN
Kerkbijdragen
Collecten voor eigen kerk
Lezen H.Missen
Opbrengst offerkaarsen
Uitvaarten, Huwelijk, Dopen
Grafrechten en huren
Acties
Rente
Collecte voor derden
Subsidie Gemeente
Totale inkomsten
UITGAVEN
Onderhoud begraafplaats
Onderhoud, energie, verzekeringen
Personeels- en functiekosten
Kosten eredienst
Pastorale kosten
Inkoopkosten kaarsen
Solidariteits- en percenten nota Bisdom
Afdrachten aan Dekenaat
Beheerskosten
Bankkosten
Toevoeging voorziening groot onderhoud
Totale uitgaven
Netto resultaat

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2017
4.267,2.540,1.134,1.496,2.180,15.798,591,100,675,27.834,-

2018
€ 3.842,€ 2.177,€ 1.030,€ 1.252,€ 1.635,€ 18.740,€
392,€
€
100,€
675,€ 29.843,-

€ 1.792,€ 1.734,€ 10.492,€ 10.998,€ 2.991,€ 3.280,€ 1.509,€
931,€
143,€
146,€
915,€
368,€ 4.312,€ 4.262,€
37,€
68,€
992,€ 1.027,€
129,€
120,€ 5.000,€ 5.000,€ 27.834,- € 29.843,===================
€
469,- € 1.909,===================
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Toelichting op de cijfers 2018
Het verslagjaar 2018 hebben we afgesloten met een positief resultaat van
€ 1909,-. Daarnaast hebben we € 5000,- kunnen toevoegen aan de
voorziening groot onderhoud. De ontvangsten zijn iets minder maar toch
nog positief t.o.v. 2017 doordat meer grafrechten werden ontvangen. De
uitgaven zijn stabiel. De pastorale kosten zijn de kosten van de Mauritiusbode en de beheerskosten zijn de kosten van administratie, porti, bestuur en
representatie.
Wij danken de vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor onze
parochie en allen die ons financieel ondersteund hebben.
Namens het Kerkbestuur,
Wim van der Klugt, penningmeester parochie Oud Valkenburg.

Mededeling van het Kerkbestuur:
Op zondag 16 juni jl. trok onze jaarlijkse processie onder een stralend
zonnetje naar de Drie Beeldjes en de St. Janskapel. De Schaloensallee was
met een mooie zandloper opgetuigd en de rustaltaren gingen schitterend op
in de natuur. Dit alles betekent veel voorbereiding en inzet van de nijvere
handen van de vrijwilligers. Ook de Fanfare St.Cornelius, Schutterij St.
Mauritius Strucht en Mannenkoor Inter Nos uit Schin op Geul waren weer
present! Na afloop van de processie was er een korte dodenherdenking
door de schutterij en de fanfare op het kerkhof. Aansluitend werd de
gerestaureerde muur aan de straatkant van de pastorie, door pater Maas
ingezegend, met de nodige bedankjes aan het adres van de vrijwilligers die
dit mogelijk hebben gemaakt.
Het kerkbestuur wil alle vrijwilligers en de leden van de verenigingen heel
hartelijk danken voor hun werk en aanwezigheid.
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Activiteitenagenda voor de maand juli 2019
van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul
ma.
di./do.

di.
do.
vr.

4
5

za.

6

zo.

7

ma.

8

13 t/m 20
15 t/m 19
zo.
21
vr.

26

za.

27

zo.

28

juli : Iedere maandag wandelen 13.30 uur vanaf ’t Geboew
juli : Iedere dinsdag (10-12u) ‘Open Bieb,
donderdag (14-16u) ‘Open Bieb’ en breien,
(19-20u) ‘Open Bieb’ in ’t Geboew
juli : Iedere dinsdag Bejaardensoos (14-16.30u) ’t Geboew
juli : s’Ochtends vrijwilligers helpen op het kerkhof
juli : Viering start zomervakantie vanaf 18.00 uur met een
heerlijke BBQ op het terras van Hotel Valkennest met
panoramisch uitzicht op het Gerendal. Reserveren
043-459 2443 of info@hotelhetvalkennest.nl
juli : Fanfare St.Cornelius seizoensafsluiting met
Duckrace in het speeltuintje aan de Mauritiussingel,
nabij het voetbalveld, aanvang 17.00 uur
juli : Opluisteren H.Mis 10.30 uur door Maria & Pierre
: Open Air concert en barbecue met Die Moselsänger
bij Hotel Salden, vanaf 14.30 uur
: Deelname Schutterij St.Mauritius Strucht aan het
O.L.S. te Sevenum
juli : Werkgroep digitalisering Heemkundevereniging; heeft
U nog oude foto’s of films, kom dan vrijblijvend langs
(20.00 uur in ’t Geboew)
juli : Club 77 Jeugdzomerkamp
juli : Club 77 Mini-jeugdzomerkamp voor 0-8 jarigen
juli : Deelname Schutterij St.Mauritius Strucht aan het
Zuid Limburgs Federatiefeest te Puth
juli : Filmvoorstelling “First Man”14.00 uur in ’t Geboew,
meer info zie bijlage van de Heerlijkheid
juli : Reparatiecafé ‘Kump Good’ van 11.00-13.00 uur in
Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a
juli : Zomermarkt Walem, Schutterij St. Mauritius Strucht

