58e Jaargang / nummer 2 / februari 2020
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
maart 2020 door te geven vóór dinsdag 11 februari
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.kerkschinopgeul.nl
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Woordje van de Pastoor
De feestdagen liggen alweer ver achter ons. Toch lijkt het wel of het
gisteren nog Kerstmis was en dat wij alle afval van het vuurwerk hebben
opgeruimd. De tijd gaat zo snel. Carnaval staat voor de deur en is al
begonnen met verkiezingen van prinsen en prinsessen. En wij hollen maar
mee, alhoewel dat voor sommigen nogal meevalt. Als je ouder wordt weet
je wat meer afstand te nemen. Iedereen zegt dan dat je het wat kalmer aan
moet doen. Zelfs deze maand doet het wat kalmer aan en heeft maar 29
dagen en niet de gebruikelijke 30 of 31. Tevens is het op 26 februari alweer
Aswoensdag en gaan wij een tijd in die ons eraan herinnert hier en daar
wat te verminderen. Zo leert zelfs de kringloop van ons leven dat er na een
tijd van overvloed met Kerst, Nieuwjaar en Carnaval de vaart er een beetje
uit moet, om ons wat opmerkzamer te maken, waar we eigenlijk staan en
gaan. Bovendien toont de snelle opeenvolging van activiteiten de
betrekkelijkheid van veel dat ons bezig houdt. Vandaag wordt ons
voorgehouden hoe dringend en noodzakelijk bepaalde gebeurtenissen zijn.
Morgen zijn ze alweer vergeten en vragen andere zaken onze aandacht.
Alles wisselt, alles moet snel, daarbij wordt tegelijkertijd juist
duurzaamheid verkondigt.
Dat zijn echter twee tegenovergestelde begrippen: wisseling en
duurzaamheid. Welke kant moeten wij nu op. Moeten wij vasthouden of
moeten wij met alles meedraaien. Je wilt nu eenmaal niet achterop geraken
maar juist bij de tijd blijven.
De komende periode van de vastentijd biedt ons de gelegenheid om iets
meer tot bezinning te komen. Wij kunnen dan op zoek gaan naar de echte
duurzame waarden in ons leven. Dat zijn de dingen die ons tot nu toe goed
bevallen zijn en ons gelukkig maken. Daaraan moeten wij vasthouden.
Sommige van die duurzame deugden hebben eeuwigheidswaarde.
Daartoe behoren de liefde voor elkaar, de belangstelling voor elkaars lief
een leed, het meewerken aan vrede en goede verstandhoudingen. Al deze
gegevens dienen tot werkelijk duurzame vooruitgang in de gemeenschap.
En de feestdagen of herdenkingsdagen zijn de bezinningsmomenten
waarop wij de normale samenhang en saamhorigheid van ons allemaal
extra beleven.
Frans Mol, Missionaris van Mill Hill.
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Diensten in de maand februari 2020
2 februari
4e Zondag Kerkelijk Jaar
Viering van de Opdracht van de Heer in de Tempel
(Maria Lichtmis)
Tijdens de H.Mis, kaarsenwijding. Na de H.Mis, Blasiuszegen
(De tweede collecte is voor Cordaid Memisa)
1e Lezing: Maleachi 3, 1-4
Evangelie: Lucas 2, 22-32
10.30 uur:
zeswekendienst Zef Paffen
Lies Paffen-Pleijers (c. begr.)
Pastoor Piet Benders
José Crutzen-Heiligers (c. begr.)
Marcelle Chrissing-Closet (c. begr.)
Triny van Os-vd Hove (c. begr.)
jrd. Bertus van Os
Zef Eussen
Marieke en Guus Ruijpers-Eussen (c. begr.)
Jo de la Haye
ouders Weerts-Eussen en zonen Jo en Frans
Marie-Louise Laeven-Bosch b.g.v haar verjaardag
3e jrd. Truus Hodiamont-van der Loo
jrd. Lambert Hodiamont
gest. jrd. Wiel Pasmans
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door harpiste Pauline Nieuwenhuijs
Zondag

Zondag 9 februari
5e Zondag Kerkelijk Jaar.
e
1 lezing: Jesaja 58, 7-10
Evangelie: Matteüs 5, 13-16
10.30 uur:
Woord- en Communiedienst
Wiel Dautzenberg
jrd. ouders Pluijmaekers-Wiertz en overleden kinderen
jrd. Hay Somers
Karel Hoven (c. buurt)
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Zondag 16 februari
6e Zondag Kerkelijk Jaar
1e lezing: Sirach 15, 15-20
Evangelie: Matteüs 5, 17-37
10.30 uur:
Jo Sijstermans b.g.v. zijn verjaardag en overleden familie
Broederschap St.Cornelius en de stille intenties
Zondag 23 februari
7e Zondag Kerkelijk Jaar. Carnaval
10.30 uur:
CARNAVALSMIS (Dialect)
pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders
Deze H.Mis wordt opgeluisterd m.m.v. een Fanfare-ensemble,
CV de Waterratte en JCV de Waterretjes
Woensdag 26 februari
ASWOENSDAG
VASTEN- en ONTHOUDINGSDAG
BEGIN VD VEERTIGDAGENTIJD
e
1 Lezing: Joël 2, 12-18
Evangelie: Matteüs 6, 1-6, 16-18
19.00 uur:
H.Mis met Aswijding en Askruisje
Dat de komende Veertigdagentijd ons de gelegenheid biedt
iets meer tot bezinning te komen. En op zoek gaan naar de
echte duurzame waarden in ons leven.

Korte mededelingen / annonces
Maria Lichtmis en H.Blasius
Op 2 februari viert de Kerk 'Maria Lichtmis'. Hoewel de naam anders doet
vermoeden is dit geen Mariafeest, maar gaat het op deze dag vooral om
Christus zelf. Officieel heet het feest: ‘de opdracht van de Heer in de
tempel'. Het was bij die gebeurtenis dat Jezus werd betiteld als 'het Licht
dat alle volkeren verlicht'. In de kerken is het al eeuwen gebruikelijk om op
deze dag een lichtprocessie te houden en kaarsen te zegenen. Zeker zo oud
is ook het gebruik om op 3 februari, de gedachtenis van de Heilige Blasius,
de Blasiuszegen uit te delen. Die moet de gelovigen beschermen tegen
keelaandoeningen en andere kwalen. Wij vieren in onze parochie het feest
van Maria Lichtmis en de gedachtenis aan de H.Blasius op zondag 2
februari. De H.Mis om 10.30 uur wordt dan opgeluisterd door harpiste
Pauline Nieuwenhuijs.
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Bericht Missiecomité
Vlak voor Kerstmis ontvingen wij een bijzondere Kerstwens van zuster
Elizabeth van het kindertehuis uit Loitokitok. Zij wenst ons een Zalig
Kerstfeest met vreugde voor ons huis en ons hart. Mooi dat ze aan ons
denkt en voor ons bidt. Echter, zij kan ons gebed ook goed gebruiken want
ze is in september geopereerd aan een hersentumor. Hierdoor kan ze niet
meer terug naar het kindertehuis in Kenia maar verblijft ze in haar
moederland de Filipijnen.
Wij wensen haar heel veel sterkte bij haar herstel en zullen samen met haar
opvolgster zuster Celia haar levenswerk en zorg voor de kinderen van het
kindertehuis blijven ondersteunen.
Op zondag 2 februari wordt in onze kerk een tweede collecte gehouden
voor Cordaid Memisa. Cordaid Memisa streeft ernaar dat alle moeders in
ontwikkelingslanden een veilige zwangerschap en bevalling kunnen
hebben en dat hun baby's een gezonde start krijgen. Een doel dat wij graag
ondersteunen met uw gift.
Huispaaskaars
Net als voorgaande jaren is het weer mogelijk om een huispaaskaars te
bestellen. U kunt dit jaar kiezen uit vier maten kaarsen, in 2 modellen.
Model 1: Kruis in rood met goud. Een klassiek eenvoudige afbeelding van
het Chiroteken: het Christusmonogram.
Model 2: Agnus Dei verwijst naar Jezus Christus in zijn rol van offerdier.
Johannes de Doper wees naar Jezus met de woorden: “Ziet, daar is het
Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt”. In het boek
Openbaring treedt Jezus op in de gedaante van een geslacht Lam. Daarom
mag het Lam Gods, ook vandaag nog beeld en teken zijn van de Verrezen
Heer.
Verkrijgbaar zijn; A & H (6,5 x 20 cm.) € 11,-, B & G (7 x 25 cm.) € 15,-,
C & F (7,5 x 30 cm.) € 22,- en D & E (8 x 40 cm.) € 30,-. Voor degenen die
hierin geïnteresseerd zijn ligt in het voorportaal van onze kerk tot 23 maart
een intekenformulier om zo'n kaars te bestellen. Wanneer u hier uw naam
op invult ontvangt u vóór Pasen as. uw eigen Paaskaars; telefonisch
bestellen kan ook en wel bij José Van den Hove-Pluijmaekers,
tel. 043-459 2278. Betalen en afhalen kan na elke H. Mis in de sacristie.

6

Ridderorde van de Lachende Waterrat voor onze Pastoor
Op zondag 12 januari heeft tijdens het interne gedeelte van de receptie van
Prins Phil I en Prinses Mariël, pastoor Frans Mol de hoogste Schin op
Geulse Carnavalsonderscheiding in ontvangst mogen nemen. Hiermee
onderstreept CV de Waterratte de prettige samenwerking die men heeft
met de parochie. Pastoor Mol staat bekend in de gemeenschap als een man
die voor iedereen klaar staat en altijd een woordje paraat heeft. Hij is op
iedere activiteit die er in het dorp is te zien en ook onze
Carnavalsvereniging heeft een goede band met hem.
Zo zijn wij al jaren te gast op Carnavalszondag in de kerk, waar wij
traditioneel de drie dolle dagen aftrappen met een Carnavalsmis. Alles, of
althans bijna alles is dan mogelijk. Er wordt polonaise gelopen en zelfs de
oud prinsen laten van zich horen. Vorig jaar deed Pastoor Mol zijn tekst
zelfs helemaal in het Sjins dialect!
Tijdens de huldiging stond de vereniging dan ook een moment stil bij
pastoor Mol. Zoals bekend neemt hij dit jaar afscheid van onze parochie en
ons mooie dorp. Hij gaat in de buurt van Arnhem genieten van zijn
welverdiende rust. De vereniging zal hem zeer zeker gaan missen. Want
zoals de voorzitter nog zei “We lopen de kerk niet meer plat, maar als we
hem nodig hebben zoeken we hem toch op. Mede dankzij de warme
ontvangst en gastvrijheid van de pastoor”.
Pastoor Mol, als iemand de Ridderorde van de Lachende Waterrat verdient
dan bent u dat wel. We zullen u, en zeker de leuke momenten die wij in de
mis en tijdens de voorbesprekingen hadden, ontzettend gaan missen. Foto’s
zijn te zien op de website van www.cvdewaterratte.nl
Voedselbank
Lieve mensen van Schin op Geul. Wederom wil ik jullie bedanken voor de
vele pakketten voor de voedselbank.
Wanneer ben je een goed mens??
Als je er “goed”uitziet??
Als je “goed”gekleed gaat??
Als je “veel”hebt??
Of als dit alles er niet toe doet,
als je maar durft te delen.
Patricia Habets.
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Schutterij St.Mauritius is op zoek naar lood.
De voorraad lood van de schietploeg van de schutterij is weer aardig
geslonken en dus is men op zoek naar oud lood om de kogels te kunnen
gieten ten behoeve van de schietoefeningen en wedstrijden tijdens het
komende schuttersseizoen. Het gieten van de loden kogels gebeurt in de
wintermaanden. Dus, heeft u nog oud lood thuis en de schutterij zou dit
mogen gebruiken, geeft u dit dan door aan:
Harrie Jennekens (tel: 06-2041 5499).
Alvast onze dank voor uw medewerking. Bestuur schutterij St.Mauritius.
55+ Zitting dinsdagmiddag 18 februari a.s.
Carnavalsvereniging De Waterratte organiseert op dinsdagmiddag
18 februari a.s. in gemeenschapshuis ’t Geboew, net zoals verleden jaar,
een 55+ Zitting die om 13.33 uur aanvangt. De entree bedraagt € 2,50 per
persoon. Er vindt geen voorverkoop plaats. Ook ditmaal wordt gezorgd
voor een gratis stukje Limburgse vlaai. Aan deze carnavalsmiddag wordt
medewerking verleend door buuttereedner Wielke Vinken, het alom
bekende zangduo Thei & Marij, de Sjinse Oud Prinse, Harry Winthagen,
mannenkoor Inter Nos en dans/show van Club77. Entertainer Rinus
Hermsen zorgt voor de algehele muzikale omlijsting. De zitting duurt tot
ongeveer 17.00 uur.
Ziekenbezoek CV de Waterratte
Prins Phil I en prinses Mariël van het Waterratteriek en hun gevolg zullen
op woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 februari as. een bezoek
brengen aan de zieken van Schin op Geul en Oud-Valkenburg die thuis, in
het ziekenhuis, kliniek of verzorgingshuis verblijven. Als een bezoek van
het Prinsenpaar en hun gevolg NIET op prijs gesteld wordt, gelieve U
even contact op te nemen met Johan Wouters [tel. 043-459 2366]. Aan
hem kunt U ook namen doorgeven van dorpsgenoten die kort geleden ziek
zijn geworden en waarvan de Carnavalsvereniging nog niet op de hoogte
is.
Dorpskalender foto van de maand februari.
Carnavalsoptocht in Schin op Geul (2010) met onder de deelnemers
Chantal Gerekens (l) en Sanne van Weersch.
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14 februari: één of twee Valentijnen?
Geen enkele feestdag van een heilige is waarschijnlijk zó met zijn naam
verbonden als Valentijnsdag. Het is een dag waarop veel mensen hun
geliefde met een cadeautje verrassen. Wat zij zich waarschijnlijk niet
realiseren is dat deze dag vernoemd is naar een christelijke martelaar uit
de derde eeuw. Nog minder mensen weten dat er zelfs twee martelaren
met deze naam bekend zijn, die allebei op 14 februari worden herdacht.
Valentinus van Rome stond bekend als een wijze, deugdzame en vrome
priester. Hij genas de blinde dochter van de stadhouder van Rome, die
zich prompt met zijn hele familie tot het christendom bekeerde. Keizer
Claudius II zou Valentinus daarop hebben laten vermoorden op
14 februari 269.
Op dezelfde dag overleed in Rome ook een bisschop Valentinus, die bij
Terni werd begraven en daarom vaak Valentinus van Terni wordt
genoemd. Hij stond met name bekend vanwege het inzegenen van
gelukkige huwelijken. Het is niet uitgesloten dat het in beide verhalen om
dezelfde Valentijn gaat. Het gebruik om op Valentijnsdag je geliefde te
verrassen, heeft overigens niets met beide heren te maken. Het is
vermoedelijk een afgeleide van een voorchristelijk vruchtbaarheidsritueel.

Burgerlijke stand van de parochie
Overleden: 18 december
12 januari
13 januari
14 januari

Zef Paffen (91 jaar)
Arnold Reijnders (73 jaar)
Zef Schrijvers (91 jaar)
Jan Hoogstraten (79 jaar)

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen
tot uiterlijk 11 februari 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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Parochie H.Johannes de Doper Oud Valkenburg
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 maart 2020 kunt U
opgeven vóór dinsdag 11 februari

Diensten in de maand februari 2020
Zaterdag

1

februari

Opdracht van de Heer in de Tempel
(Maria Lichtmis)
Tijdens de H.Mis, kaarsenwijding.
Na de H.Mis, Blasiuszegen
De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk
19.00 uur:
Voor opgegeven intenties
Zaterdag 8
19.00 uur:

februari
Vooravond 5e Zondag Kerkelijk Jaar
Elly en Mathias Bartels-van Liebergen

Zaterdag 15 februari
Vooravond 6e Zondag Kerkelijk Jaar
19.00 uur:
Uit dankbaarheid
Zaterdag 22 februari
Vooravond 7e Zondag Kerkelijk Jaar
19.00 uur:
Voor opgegeven intenties
Zaterdag
19.00 uur:

Vooravond van de 1e zondag Vastentijd
Woord- en Communiedienst
Uit dankbaarheid

29 februari

Bedankt
Dank aan allen - ook uit onverwachte hoek! - die woensdag 8 januari
meehielpen de kerstspullen op te ruimen en de kerk weer in orde te maken.
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Activiteitenagenda voor de maand februari 2020
van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul

ma.
di./do.

febr.
febr.

:
:

di.
di.

febr.
febr.

:
:

zo.

2

febr.

:

do.
za.
di.

6 febr.
8 febr.
11 febr.

:
:
:

vr.
zo.
di.

14 febr.
16 febr.
18 febr.

:
:
:

19 / 21 febr.
za. 20 febr.

ma. 24 febr.
di. 25 febr.
wo. 26 febr.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

vr.

28 febr.

:

za.

29 febr.

:

zo.

23 febr.

Iedere maandag wandelen om 13.30 uur vanaf ’t Geboew
Iedere dinsdag (10-12u) ‘Open Bieb’ en donderdag
(13-15u) ‘Open Bieb’ en Breien in ’t Geboew
Iedere dinsdag Bejaardensoos (14-16.30u) ’t Geboew
Iedere dinsdag workshop Weight Watchers 18.30u in
‘t Geboew
Opluisteren H.Mis 10.30 uur door harpiste Pauline
Nieuwenhuijs
s’ Ochtends vrijwilligers helpen op het kerkhof
Spaarclubavond, in café A ge Pannes, aanvang 20.30 uur
Huiskamer: Knutselmiddag, Carnavalsbroche/opsteker
maken Rood/Geel/Groen
Aw Wieverbal San Blas 20.30 uur
Mennekestreffe in Café ’t Graefke, aanvang 11.11 uur
55+ Zitting CV de Waterratte m.m.w. Thei en Marij Wielke Vinken - Rinus Hermsen - Sjinse Oud Prinse Harry Winthagen - Mannenkoor Inter Nos en
Showgroep Club 77 in ’t Geboew, 13.33 uur
Ziekenbezoek door Prins Phil I en Prinses Mariël
Bezoek Prins Phil I en Prinses Mariël aan wagenbouwers
Uitreiken optochtnummers in San Blas vanaf 18.11 uur
Dialectmis om 10.30 uur in de kerk
Carnavalsoptocht Oud-Valkenburg en Schin op Geul
’t Carnavalstreffen na de optocht in ’t Geboew
Prijsuitreiking Carnavalsoptocht in ’t Geboew
Deelname aan de Carnavalsoptocht te Valkenburg
Officiële sluiting Carnavalsseizoen
Aswoensdag 19.00 uur H.Mis met Askruisje in de kerk,
aansluitend hièringbiete
Filmvoorstelling “ The Favourite” 14.00 uur in ’t Geboew,
voor meer info zie bijlage Heerlijkheid
Reparatiecafé ”Kump Good” van 11.00-13.30 uur in
Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a

