
 
57e jaargang  /  nummer 8  /  augustus 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    

   september door te geven vóór dinsdag 13 augustus. 
 

   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 

 
Het leven zit vol verandering en verrassingen. Veranderingen vinden de hele tijd 

plaats. Enige jaren geleden ging onze basisschool, vroeger heette dat nog lagere 

school, dicht. ‘Lagere school’ klonk schijnbaar minderwaardig. Verandering dus. 

De oude school werd afgebroken en er verscheen een gloednieuw gebouw. 

Verandering dus. Maar nu staat ook dat nieuwe ruime gebouw leeg. Eindelijk 

scheen er dan toch een nieuwe bestemming te zijn overeengekomen. Maar ook 

deze is weer veranderd. Zonder op alle bijzonderheden in te gaan is het duidelijk 

dat verandering eigen is aan het menselijk leven. 

Wijzelf zijn onderhevig aan verandering. De ene dag is anders dan de vorige en 

de jaren maken duidelijk dat niets hetzelfde blijft. De omgeving verandert, er 

komen nieuwe bewoners in de straat. Niet alleen de school gaat dicht, maar ook 

de supermarkt is verdwenen en de pinautomaat en er dreigde zelfs gevaar voor 

een van onze twee brievenbussen.  

Ondanks al die veranderingen zijn wij mensen dikwijls gehecht aan zaken en 

omstandigheden waarvan wij menen dat zij onveranderlijk moeten zijn. Totdat 

ook wij met een schok moeten ervaren dat de dingen niet meer zijn zoals vroeger. 

Mensen kunnen ongerust worden door de vele veranderingen en beginnen zich 

onzeker te voelen door verlies van het vertrouwde. 

Daarom is het beter om naar de positieve gevolgen van verandering te kijken. Die 

zijn er natuurlijk ook. Verandering brengt nieuwe situaties met zich mee. 

Verandering komt door de onstuitbare groei van alles wat leeft. Verandering leidt 

tot frisse inzichten en waait de opgehoopte stof van verouderde meningen, van 

uitgeleefde mode en vervlogen gebruiken van ons af. Niemand kan beweren dat 

wij er slechter aan toe zijn dan vroeger. 

Verandering is er ook in de kerk. Wij zijn daar tijdens ons leven niet onderuit 

gekomen. Verandering in onze vieringen, verandering in onze aanpak van ons 

geloof belijden. Mensen overdrijven echter wel eens. Zij menen dat verandering 

altijd een verlies is, en geen vooruitgang. Zij zien de verandering als een teloor 

gaan van alles wat hen heilig is. Zij zien het verschil niet tussen wat werkelijk 

onvergankelijk is en wat van voorbijgaande aard is. Daarom is een juiste kennis 

van ons geloof zo belangrijk. Daarom moeten wij vasthouden aan het evangelie 

met zijn waarden en normen en met Paulus een houding aannemen van alles 

overwegen en beschouwen en het goede behouden. 

 

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

 

Zondag 4 augustus 18e Zondag Kerkelijk Jaar 

1e lezing: Prediker 1, 2; 2, 21-23  Evangelie: Lucas 12, 13-21 

10.30 uur: zeswekendienst Lei Funcken 

 Tiny Slangen-vd Hove b.g.v. haar verjaardag (c. begr.) 

 

Zondag 11 augustus 19e Zondag Kerkelijk Jaar 

1e lezing: Wijsheid 18, 6-9  Evangelie: Lucas 12, 32-48 

10.30 uur: pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 

 Broederschap St.Cornelius en de stille intenties  

 die ons zijn gegeven 

 

 

 

Feestelijke tradities rond Maria Tenhemelopneming  

Op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. 

Dit is het belangrijkste Mariafeest op de liturgische kalender. De kerk 

gedenkt dan het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God 

in de hemel werd opgenomen. Het feest dateert uit de zesde eeuw en heette 

aanvankelijk 'Dormitio Mariae', hetgeen 'de ontslaping van Maria' 

betekent. Onder invloed van volkslegenden werd het feest vanaf de achtste 

eeuw de 'Tenhemelopneming van Maria' genoemd.  
 

In Limburg is de zegening van de zogeheten ‘kroedwusj’ de bekendste 

traditie rond Maria Tenhemelopneming. Deze boeketten bieden, volgens de 

traditie, bescherming tegen allerlei gevaar, met name onweer.  
 

Dit jaar wordt in onze parochie dit feest gevierd op zondag 18 augustus 

tijdens de H.Mis van 10.30 uur. De viering wordt dit jaar voor de 4e keer 

opgeluisterd door de bekende Limburgse zanger Paul van Loo.  Hij zal 

enkele Maria- en dialectliedjes ten gehore brengen. De liedjes van Paul zijn 

uit het leven gegrepen en mooi om naar te luisteren. Tijdens deze mis 

worden - volgens Limburgse traditie - ook de kruiden-boeketten of de 

‘kroedwusj’ gezegend.  
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Zondag 18 augustus 20e Zondag Kerkelijk Jaar 

   Viering van Maria Tenhemelopneming 

    Kruidenwijding (Kroedwusjzege) 

1e lezing: Apok. 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab       Evangelie: Lucas 1, 39-56 

10.30 uur: ter ere van Maria 

 zeswekendienst Marcelle Chrissing-Closset en tevens  

 b.g.v. haar verjaardag 

 Jan Chrissing 

 zeswekendienst Fien Wouters en tevens b.g.v haar verjaardag 

 Wiel Wouters b.g.v. zijn verjaardag 

 Triny van Os-van den Hove (c. begr.) 

 Bertus van Os b.g.v zijn verjaardag 

 ouders vd Hove-Bertrand 

 Annie Smeets-Reijnders (c. begr.) 

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

 José Vliegen 

 Lieske Monsuwé-van den Hove (c. begr.) 

 ouders Weerts-Eussen en zonen Jo en Frans  

 Jo de la Haye 

 Jozef Pasmans 

 2e jrd. Gerardina Pasmans-Bertrand  

 3e jrd. Bert Monsuwé 

 jrd. Júp Monsuwé 

 Pierre en Fien Siepers-Thole b.g.v. hun verjaardag 

 jrd. ouders Souren-Willems 

 gest. jrd. ouders Cuijpers-Crutsen 

 gest. jrd. Sjang Wetzels 
  

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Paul van Loo.  

 

Zondag 25 augustus 21e Zondag Kerkelijk Jaar 

1e lezing: Jesaja 66, 18-21  Evangelie: Lucas 13, 22-30 

De opbrengst van de tweede collecte is bestemd voor de MIVA 

10.30 uur: jrd. pastoor Piet Benders 

 gest. jrd. ouders Maria en Maurice Damoiseaux-Eijssen 
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Dinsdag 27 augustus Dinsdag 21e week Kerkelijk Jaar 

    H. Monica 

14.00 uur: H.Mis in ’t Geboew 

 Hub Kroonen  

 Wiel Pasmans 

 Wiel Hamers 

 Annie Smeets-Reijnders (c. begr.) 

 Marieke en Joep vd Hove-Bemelmans 

 
 

Burgerlijke stand van de parochie 

  

Overleden:        23 juni   Annelies Lemmens-Schetters (76 jaar) 

 
 

 

Korte mededelingen / annonces 

  

Boekpresentatie 

Op zondag 11 augustus in ‘t Geboew tussen 14.30 en 16.00 u. wordt het 

nieuwe boek ‘Hemelse HELPERS’ van Frans Pluijmaekers en mw. 

Kitty Janssen-Rompen gepresenteerd. Het wordt uitgegeven door 

uitgeverij TIC te Maastricht. Deze boekpresentatie (toegang gratis !) 

wordt verzorgd door TIC en St. In onsen Lande van Valckenborgh 

(IoLvV). Ook de Heemkundevereniging Schin op Geul is present. De 

stichting IoLvV zet zich in voor het behoud van de cultuurhistorie in 

Valkenburg en omgeving. Frans is vanaf 1984 bij deze stichting, al sinds 

1992 als bestuurder. Hij houdt zich vooral bezig met Rooms-Katholiek 

erfgoed. Dat betreft niet alleen het verleden; ook nu worden nog over de 

hele wereld prentjes gemaakt en gebruikt, zoals blijkt in zijn eerste 3 

boeken: ‘Gedachtenisprentjes’, ‘Sacramentenprentjes’ en ‘Beeldverslag 

van het RK erfgoed’. Dit boek, Frans’ vierde en laatste, is ook weer een 

prachtig kijkboek met interessante informatie over ENGELEN, met heel 

veel afbeeldingen. Het boek is natuurlijk te koop bij de presentatie.  

Wie niet bij de presentatie kan zijn, kan later voor het boek terecht bij 

Kloosterboekwinkel Wittem. 
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75 jaar bevrijding 

Op 16 september a.s. is het 75 jaar geleden dat voor ons dorp een einde 

kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Als eerbetoon aan onze gevallen 

dorpsgenoten Jean Michel Caubo, Frans Huntjens, Hubert Knoren en Bér 

Houben, willen wij samen met de hele gemeenschap deze bijzondere dag 

herdenken. Ook dienstplichtig soldaat Evert Mick uit Rotterdam willen wij 

niet vergeten. Hij sneuvelde bij de inval van de Duitsers op 10 mei 1940 

toen hij de kazemat wilde ontvluchten om een veilige plek in de kerk te 

vinden.  

Met medewerking van onze Schutterij St.Mauritius, Fanfare St.Cornelius, 

Mannenkoor Inter Nos, CV de Waterratte, Communicantjes en Club 77 is 

er op zondag 8 september een bijzondere bevrijdingsviering om 10.30 uur 

in onze parochiekerk.  

In verband met de opening van het Corneliusoctaaf op 16 september 

hebben we deze viering een week eerder op de kalender gezet.  

Aansluitend aan de viering in de kerk wordt alle aanwezigen in ’t Geboew 

een kop koffie met vlaai of wafel aangeboden. 
 

VRIJHEID VIER EN HERDENK JE MET ANDEREN! 

 

Bericht van het Missiecomité: MIVA-collecte  

Op zondag 25 augustus zal tijdens de Eucharistieviering van 10.30 uur  

een 2e collecte worden gehouden voor de MIVA. Dit jaar staat Kameroen 

centraal. De burgeroorlog en de aidsepidemie maken het leven er niet 

makkelijk. 

Zuster Clementine trekt zich het lot aan van de vele kwetsbare meisjes 

die achterbleven zonder ouders. Wij willen haar werk graag ondersteunen, 

doet u mee? 
 

Dorpskalender foto van de maand augustus 

Brug bij het Tolhuis (ca. 1910) 

Prachtige foto uit het begin van de 20e eeuw. De foto is gemaakt door 

Hendrik Dalhuisen (1850-1927), onderwijzer te Harderwijk en verwoed 

amateur fotograaf. Dalhuisen was de boezemvriend en collega van Andries 

Vermeer (1855-1942) de grootvader van Anne Vermeer die ons deze foto 

toestuurde. 
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25e Strucht Wandeltocht   

Zondag 4 augustus kan vanuit het sportcomplex van voetbalclub SV 

Geuldal aan de Mauritiussingel te Schin op Geul, de 25e Struchttocht 

gewandeld worden. De organisatie is in handen van SV Geuldal, 

aangesloten bij de KLWB. Het IVV-stempel is aanwezig. De mogelijke 

afstanden (met bijbehorende starttijden) zijn 7 km. (7.00-14.00 uur), 14 

km. (7.00-12.00 uur), 21 of 28 km. (7.00-11.00 uur). Voor meer 

inlichtingen: hr. Frans Souren 043-459 3078.  
 

Kom happen & stappen 

Hap & Stap is een combinatie van wandelen en eten: smakelijke 

verwenhapjes op alle vier de locaties, spectaculaire panorama’s, heuvels, 

vergezichten, historische gebouwen, kastelen en een meanderende Geul. 

De route inclusief de amuses is voor slechts € 10,- p.p. op iedere locatie te 

koop. U kunt de route lopen van woensdag t/m zondag tussen 12.00 en 

17.00 uur. Bij mooi weer is het genieten op een van onze mooie terrassen. 

Het Valkennest - Woodz - de Herbergier - Salden. 
 

Werkbezoek bisschop Harrie Smeets 

Van 28 tot en met 30 juni was onze nieuwe bisschop Harrie Smeets op 

werkbezoek in het dekenaat Gulpen. In die drie dagen werd hem door het 

dekenaat een goed gevuld en gevarieerd programma aangeboden. Bij 

verschillende activiteiten waren ook mensen van onze parochie betrokken, 

waarbij ze kennis konden maken met de bisschop. Voor meer informatie 

over het werkbezoek en de foto’s van deze ontmoetingen kunt u terecht op 

de website van het bisdom Roemond: 

http://www.bisdom-roermond.nl/WerkbezoekDekenaatGulpen 
 

 
 

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen 

tot uiterlijk 13 augustus 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 
               

 

 

http://www.bisdom-roermond.nl/WerkbezoekDekenaatGulpen
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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 september 2019 kunt U 

opgeven vóór dinsdag 13 augustus 
 

 

 
 

 

Diensten in de maand augustus 2019 
 

 

Zaterdag  3 augustus Vooravond 18e Zondag Kerkelijk Jaar 

De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk 

19.00 uur:  Uit dankbaarheid 
 

 

Zaterdag  10 augustus Vooravond 19e Zondag Kerkelijk Jaar 

19.00 uur:  Jo de Bie (c. buurt) 
 

 

Zaterdag  17 augustus Vooravond 20e Zondag Kerkelijk Jaar 

   Kruidenwijding (Kroedwusjzege) 

19.00 uur: Elly en Mathias Bartels-van Liebergen 

 René Souren 
 

 

Zaterdag  24 augustus Vooravond 21e Zondag Kerkelijk Jaar 

19.00 uur:  Uit dankbaarheid 
 

 

Zaterdag  31 augustus Vooravond 22e Zondag Kerkelijk Jaar 

19.00 uur:  Voor opgegeven intenties 
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Mededeling van het kerkbestuur 
 

 

 

Dringende oproep 

In verband met de verhuizing van de huidige penningmeester naar een 

woonplaats buiten onze regio, zou de PAC (Parochiële Adviescommissie) 

van Oud Valkenburg graag in contact willen komen met mensen die zijn 

taak - of delen - hiervan, willen overnemen. Dit mogen uitdrukkelijk ook 

mensen zijn die buiten de parochie Oud Valkenburg woonachtig zijn. Voor 

meer informatie kunt U contact opnemen met Wim van der Klugt, Oud 

Valkenburg 17 A, tel. 043-311 3918. 
 

Een stille plaats 

Te midden van dit leven hier  

vol onrust en gevaar, 

schept U in mij een stille plaats 

en neemt uw intrek daar. 

Een heiligdom van diepe rust  

geheel aan U gewijd, 

waar ik heel stil genieten mag  

van uw aanwezigheid. 

Een schuilplaats weg van het lawaai 

van heel mijn druk bestaan, 

een plek waar ik in kalme rust  

uw stem weer kan verstaan. 

Een kleine plaats, genadig stil 

gereinigd van gebreken, 

waar ik U, Heer, ontmoeten mag 

en stil met U mag spreken. 
 

John Oxenham 

Uit: Gebeden voor drukke mensen, ARK Boeken – Amsterdam, 2006 
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Activiteitenagenda voor de maand augustus 2019 

van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 
 

 

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

di./do. aug. : Iedere dinsdag (10-12u) ‘Open Bieb,  

     donderdag (14-16u) ‘Open Bieb’ en breien,  

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

di.  aug. :  Iedere dinsdag Bejaarden Soos (14-16.30u)  ’t Geboew 

do. 1  aug. : s ’Ochtends vrijwilligers helpen op het kerkhof 

zo. 4 aug. : Struchtwandeling Voetbalvereniging SV Geuldal 

    vanuit de voetbalkantine aan de Mauritiussingel  

ma. 5 aug. : Werkgroep digitalisering Heemkundevereniging; heeft 

    U nog oude foto’s of films, kom dan vrijblijvend langs  

    (20.00u) in ’t Geboew  

8   t/m 11 aug. : Heuvelland Vierdaagse te Berg en Terblijt 

za. 10 aug. : Schutterij St.Mauritius Strucht uitschieten  

    ‘Erekruisen’ te Wijlre 

zo. 11 aug. : Presentatie van het boek ‘Hemelse HELPERS’ van  

     Frans Pluijmaekers in ’t Geboew van 14.30-16.00 uur 

    : Deelname Schutterij St.Mauritius Strucht aan het  

     Bondsschuttersfeest te Wijlre 

di. 13 aug. :  De Huiskamer: Geheugentraining (14-16.00u)   

     in ’t Geboew 

do. 15 aug. : Heemkundevereniging: lezing excursie Sint-Truiden 

     aanvang 20.00 uur, in ’t Geboew 

zo. 18 aug. : Opluisteren H.Mis 10.30 uur door Paul van Loo met  

     kroedwusjzege 

za. 24 aug. : Heemkundevereniging busexcursie naar Sint-Truiden 

wo. 28 aug. : Samen aan tafel om 12.00 uur in Hotel Salden, Tol- 

     huisstraat 1a, opgeven vóór maandag 26 augustus 

vr. 30 aug. : Filmvoorstelling ‘At eternity’s gate’ 14.00 uur in  

     ’t Geboew, info zie bijlage van de Heerlijkheid  

za. 31 aug. : Reparatiecafé ‘Kump Good’ met o.a. fietscontrole  

    voor scholieren van 11.00 -13.30 uur in Hotel Salden,  

    Tolhuisstraat 1a 
 


