58e jaargang / nummer 6 / juni 2020
Pastorie: Hoogbeek 23, 6305 BH, Schin op Geul, tel. 043 - 459 1233
Pastoor: pater Frans Mol mhm
Pastoor spreken: Pastoor Mol houdt in de huidige tijd geen spreekuur,
maar voor ieder die daar prijs op stelt maakt hij graag tijd vrij om via de
telefoon te luisteren en te praten.
In deze tijd van de coronacrisis komt het spreekuur op de pastorie
te vervallen.
Misintenties en berichten t.b.v. de maand juli opgeven vóór dinsdag 16
juni, bij José Vd Hove tel. 043-459 2278.
Opgeven voor deelname aan H. Missen: anita@kerkschinopgeul.nl
of via het contactformulier van onze website of tel. via 043-459 1647:
op woensdag tussen 10.00 en 11.00 uur en op donderdag en vrijdag
tussen 16.00 uur en 18.00 uur.
Opgeven van zieken voor een telefonische afspraak:
Mw. Anita Nass-Paffen, tel. 043-459 1647
Mw. Maria Dirks-Ladenstein, tel. 043-459 1818
IBAN nummer (t.n.v. R.K. Kerk St. Mauritius Schin op Geul):
NL89 RABO 0146 6012 46
Digitale Mauritiusbode: Website: www.kerkschinopgeul.nl
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Burgerlijke stand
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Hoe gaat het met de Sjinse verenigingen?
Sjaasbergergank 2020.
Info parochie H.Johannes de Doper Oud-Valkenburg
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Woordje van de pastoor
In de sacristie van onze kerk hangt een schilderij met de Latijnse titel Ecce
Homo, vertaald als: zie de mens, aanschouw de mens. Het haalt de
woorden aan van Pilatus toen hij Jezus na de geseling en de kroning met
doornen naar buiten bracht ten aanschouw van het volk dat om zijn bloed
schreeuwde. Wellicht probeerde Pilatus met deze actie voldoende
sympathie onder het volk te vinden om de Heer na al deze verschrikkingen
te laten gaan. Maar de meute was niet te stoppen.
Het is een klein schilderij van ruim 53 bij 41 centimeter en geschilderd
door een zekere F.F. vs Hallebaye in 1697. Het is dus van een respectabele
ouderdom. Het heeft iets waarmee het aanspreekt op het gemoed. Het toont
karakter. Het feit dat het al zoveel jaren onaangeroerd in onze sacristie
heeft gehangen en voorheen vele jaren in het Bonnefantenmuseum te
Maastricht door vele mensen bewonderd is, mag op zich een teken zijn dat
het mensen aansprak en dat men er geen afstand van wilde doen. En toch,
het schilderij hangt er wat armzalig en vergeten bij en zou eens nader door
experts bekeken moeten worden en opgeknapt. De voorkant oogt grijs en
dof. Het verfoppervlak is stoffig en vuil. Ook de vernislaag die de
verflagen bedekt is donker geworden en heeft de originele frisheid
aangetast. Er wordt aan gewerkt om het geheel te restaureren.
Het schilderij hangt zoals gezegd in de sacristie op een onopvallende
plaats. De meesten van ons zullen het misschien nooit hebben gezien. Het
is om het zo maar uit te drukken een beetje weggemoffeld. Misschien een
teken van het feit dat wij lijden in het algemeen liever op de achtergrond
houden of er niet mee overweg kunnen.
In het Evangelie van de leerlingen op weg naar Emmaus (Lukas 24,13-35)
komt deze vreemde zin voor als Jezus zegt: Moest de Messias dat alles niet
lijden om in zijn glorie binnen te gaan? Moeten wij al deze ellende rond
het coronavirus niet verduren om zo, na bezinning en herwaardering,
onszelf te overtuigen van de diepere waarden in ons leven en dat leven
meer inhoud te geven, het leven rijker te maken. Ook wij probeerden in het
begin dat lijden naar de achtergrond te duwen. Het was allemaal zo ver
weg. En wie had ooit van Wuhan gehoord, nog verder weg dan Emmaus.
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Het zijn juist al die grote waarden die ons dreigden te ontglippen en die nu
schijnbaar als vanzelf naar boven komen. Zij waren altijd diep in ons maar
wij waren te schuchter om er openlijk mee te werken: zorg voor de ander,
spontane acties van hulp, begrip en verdraagzaamheid, belangstelling voor
de buren, omzien naar de ouderen, eten op de stoep, bloemen in de
ziekenhuizen, kaartje in de bus, een telefoontje.
Onze leiders zeggen allemaal dat wij al onze krachten moeten samen
bundelen om het virus er onder te krijgen. Wij doen dat allemaal samen. En
die vanzelfsprekende saamhorigheid en samenwerking waren wij in ons
egoïsme en overdadige zorg voor onszelf een beetje vergeten.
Zoals gezegd heeft het schilderij als titel Aanschouw de Mens. En dan
denk ik niet alleen aan de lijdende Jezus van toen. Maar dan denk ik ook
aan de lijdende mensen van nu. Wij schijnen maar niet van die droevige
beelden af te kunnen komen. Wij schijnen er geen weg mee te weten.
Lijdende mensen overal in de wereld, die wij in ons gebrek aan inzicht en
barmhartigheid, dikwijls de schuld geven van hun eigen miserabele
toestand. Toch kan zo’n schilderij ons blijvend wakker houden voor de
noden onder de mensen en zou het misschien een betere plaats moeten
hebben binnen ons gezichtsveld.
Frans Mol, Missionaris van Mill Hill.

Burgerlijke stand van de Parochie
Overleden:

5 mei Jan Creugers (81 jaar)
17 mei Piet Knubben (79 jaar)

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen
tot uiterlijk 16 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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Met 1 juni publieke vieringen weer hervat
Op het eerste Pinksterfeest gingen de deuren van de leerlingen wagenwijd
open om de wereld in te gaan en de blijde boodschap te brengen. Tweede
Pinksterdag gaan dit jaar de deuren van onze kerken weer open, om er
binnen te gaan en om samen Eucharistie te kunnen vieren. Maar die
opening zal bescheiden zijn: voorzichtigheid en zorgvuldigheid blijven
troef. Het is niet anders. De publieke vieringen worden per 1 juni hervat
met maximaal 30 gelovigen, volgens de richtlijnen van het RIVM.
In juni zal er op de volgende dagen om 10.30 uur een Heilige Mis zijn in
onze parochiekerk: Pinkstermaandag 1 juni en op de zondagen 7, 14, 21 en
28 juni is er een Woorddienst. Vanaf de maand juli worden er weer zoals
het er nu naar uitziet, misintenties geplaatst in de Mauritiusbode.
Voor de Heilige Mis dient u zich per dienst aan te melden vóór
vrijdagavond 18.00 uur voorafgaand aan de betreffende zondag. Dit kan
op de volgende manieren:
- via het contactformulier op onze website: www.kerkschinopgeul.nl
- via de mail: anita@kerkschinopgeul.nl
- telefonisch via 043-459 1647: op woensdag tussen 10.00 en 11.00 uur
en op donderdag en vrijdag tussen 16.00 uur en 18.00 uur
Neemt u deel aan een viering in Schin op Geul of Oud Valkenburg dan
zijn de volgende regels van kracht:
- Kom binnen via de hoofdingang;
- Bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk ontsmet u uw handen. In
de kerk is handgel aanwezig.
- Volg bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan
de aanwijzingen om de kerk veilig te verlaten;
- Houdt 1,5 meter afstand;
- Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt;
- In de maand juni zal er nog geen communie worden uitgedeeld, er is
alleen een geestelijke communie, dit i.v.m. de regelgeving hieromtrent.
- Uw bijdragen aan de collecte kan via een collectebus of het offerblok bij
het verlaten van de kerk;
- Er wordt niet gezongen door gelovigen tijdens de viering;
- We geven elkaar geen hand;
- Kaarsen aanmaken, een persoon tegelijk in de Mariakapel.
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Korte mededelingen / annonces
Geen processie zondag 21 juni 2020
Op zondag 10 mei speelde Erik van Kempen (zoals iedere dag al meer dan
60 dagen achter elkaar) op verzoek de processiemars OLVrouw onder de
Linden, heel mooi. Met gesloten ogen zie je dan de processie door ons
dorp trekken op het specifieke ritme van de muziek van een processiemars.
Voorop de misdienaars met kruis, gevolgd door de fanfare, de Mariagroep,
en de kleurrijke groepen met kinderen, de schutterij voor het Allerheiligste
onder de hemel, gedragen door de mannen van de carnavalsvereniging,
gevolgd door de besturen van parochie en gemeente en tot slot,
mannenkoor Inter Nos. Het is een mijmering die voorgaande jaren
werkelijkheid was en die dit jaar helaas niet door kan gaan vanwege de
richtlijnen die door de overheid zijn afgegeven in het kader van de
bestrijding van het coronavirus. Alle vergunningsplichtige evenementen
kunnen dit jaar geen doorgang vinden tot 1 september en de processie valt
hier ook onder. Gezondheid gaat boven alles en wij hopen dan ook dat
volgend jaar deze mooie traditie weer gewoon kan doorgaan. Het is een
cultureel erfgoed dat de verbondenheid in ons dorp en onze parochie
benadrukt.
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Hoe gaat het met de Sjinse verenigingen????
Op de volgende bladzijden geven we de ruimte aan enkele verenigingen
van ons dorp om u te laten weten hoe zij omgaan met de gevolgen van
coronacrisis waarin we ons nu bevinden.
Schutterij St.Mauritius
Corona heeft het schutterswezen danig in zijn greep en “op de plaats rust”
gezet. Alle schuttersfeesten t/m het OLS worden doorgeschoven naar
volgend jaar. Ook de eigen verenigingsactiviteiten zijn inmiddels afgelast,
waaronder de zomermarkt in Walem en het koningsvogelschieten. De
huidige schutterskoning Jack Wintjens blijft zodoende in functie tot
kermiszaterdag 2021, de dag waarop volgens traditie de den geplant wordt
bij de nieuwe koning. De dodenherdenking die normaliter na afloop van de
processie in Oud-Valkenburg plaatsvindt zal wel doorgang vinden, echter
in kleine bezetting. En als het niet anders kan, wordt dit protocol ook
gevolgd bij de dodenherdenking in het kader van de kermis van Schin op
Geul. De organisatie van het bondsschuttersfeest dat schutterij St.Mauritius
door de Zuid-Limburgse Schuttersbond kreeg toegewezen voor 2021, is
automatisch doorgeschoven naar 2022. De voorbereidingen zijn even
uitgesteld. De schutterij is voornemens de tweede editie van haar tijdschrift
“Voorwaarts” in het voorjaar van 2021 uit te geven en vervolgens met
vernieuwde energie vooruit te kijken naar het schuttersseizoen 2021.
Schutterij St.Mauritius wenst iedereen alle goeds toe in deze onwezenlijke
tijd.
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Fanfare St. Cornelius
Juist in het voorjaar was er voor en door ons e.e.a. gepland maar helaas
moesten die uitvoeringen stuk voor stuk afgezegd worden. Toen de
repetities dan ook nog niet door konden gaan moesten we oppassen dat de
toon niet weg gaat doordat blazers minder op het instrument spelen. Dus
zijn we achter de schermen druk bezig gegaan om ervoor te zorgen dat we
niet achterop raken want niemand weet wanneer we weer als geheel samen
kunnen spelen. Toch hadden we, buiten de afzeggingen, de afgelopen
periode ook een paar leuke dingen in ons korps. Om te beginnen twee
leden die zich jarenlang hard voor de Fanfare ingezet hebben en die
daarvoor nu een Koninklijke onderscheiding kregen (Wiel Ruijpers en Jos
Scheijen). Helaas was de bekendmaking zonder feestelijkheden maar die
komen vast nog wel. Dan op 4 mei de dodenherdenking waarbij Bartel
Boosten indrukwekkend op trompet speelde bij het monument op het
kerkplein. Maar ook speelden leden van ons in hun tuin of op hun balkon
het signaal Taptoe. Voor velen in hun buurt de reden om even voor hun
huisdeur te gaan luisteren naar dit prachtige spel. En iedereen kent het
dagelijkse spel vanaf de Keutenberg door ons lid Erik van Kempen op
trombone. Achter de schermen zijn wij als korps druk bezig geweest met
een mooi project dat past bij de lock down: de Nationale Online Open
Solistenwedstrijd van de landelijke muziekbond KNMO. U kunt onze
inzending van “Pearl Harbor” via de volgende link:
https://www.klankwijzer.nl/nationale-onlinesolistenwedstrijd/inzending/3a7e737e-7ef3-443e-9c00-ee174a207767
beluisteren en ons via het uitbrengen van uw stem ondersteunen. Stem dan
ook gelijk op de mooie solo “Tiger drums” van Sydney Willems:
https://www.klankwijzer.nl/nationale-onlinesolistenwedstrijd/inzending/c6e43820-744d-4840-825c-fd84aa348cdb
#MUZIEKTROOST #MUZIEKVERBINDT #ALLEGOEDS#
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SV Geuldal
Na jaren van wedstrijden tegen tegenstanders als FC Gulpen, Walram en
Zwart-Wit’19 kwam dit seizoen een nieuwe tegenstander op het pad van
SV Geuldal: Corona. Een tegenstander die we niet vooraf konden
observeren en waarvan we de sterke en zwakke punten niet kenden.
Momenteel heeft deze tegenstander ons nog stevig in de houdgreep en is
het al enkele maanden heel stil op onze sportcomplexen in Schin op Geul
en Wijlre. Geen jeugd die buiten hun favoriete sport kan beoefenen en
senioren die zich kunnen meten met hun tegenstanders. Op de club heeft
dit naast financieel ook emotioneel een stevige impact. Geen wedstrijden,
trainingen en niet even gezellig nakletsen in de kantine onder het genot van
een pilsje of een kop koffie. Geen kantine-inkomsten maar wel
doorlopende kosten van huur, onderhoud etc. Al met al ook bij de
voetbalclub is het onzekerheid troef; geen sociale contacten en wanneer
kunnen we aan de slag en mogen we weer voetballen. De jeugdtrainingen
zijn onder strakke beleidslijnen weer opgestart echter ten opzichte van het
nieuwe voetbalseizoen is nog veel onzeker. Als bestuur proberen we de
voorbereidingen zoveel mogelijk op de gebruikelijke manier in te vullen,
echter ook met inachtneming van de richtlijnen. Een gezellige klusdag met
10 -15 leden op ons sportcomplex is nu helaas niet mogelijk om maar een
voorbeeld te noemen. We hopen dat we na de zomer toch weer op redelijk
“normale” wijze kunnen starten en weer aan nieuw seizoen te mogen
beginnen. Voor het komende seizoen zullen we jeugdteams hebben in alle
leeftijdscategorieën, indien er jongens of meisjes zijn die willen beginnen,
na de zomer kunnen ze zich uiteraard bij ons melden en ook senioren
(dames en heren) zijn welkom: www.svgeuldal.nl
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Mannenkoor Inter Nos
Amateurverenigingen hebben massaal gehoor gegeven aan de maatregelen
van het kabinet tegen het coronavirus. Dat betekent ook dat alle
verenigingen in Schin op Geul hun repetities, lessen, concerten,
evenementen en overige activiteiten hebben stopgezet. Dit stopzetten van
het culturele verenigingsleven heeft grote impact voor de leefbaarheid in
ons dorp. Ook bij Mannenkoor Inter Nos liggen alle zangactiviteiten tot
nader bericht stil. Wij houden als vereniging op gezette tijden via e-mail
contact met onze leden om hun een hart onder de riem te steken, te laten
weten hoe het met iedereen gaat en iedereen te wensen dat ze deze coronaellende gezond en wel doorkomen. Bij twee leden is corona-besmetting
geconstateerd. Gelukkig is één lid reeds volledig hersteld en is het andere
lid weer thuis en zijn herstel verloopt voorspoedig.
Hoe gaat het nu verder? Nu de eerste schok van het abrupt stilvallen van
onze activiteiten achter ons ligt, volgt een evenzo ingewikkelde tijd van
volhouden, geduld en creativiteit. De 1,5-meter samenleving zal mogelijk
nog langere tijd bij ons blijven en er is nog onvoldoende duidelijkheid over
de impact van zingen op de verspreiding van het virus en wanneer welke
maatregelen elkaar opvolgen.
Wij hopen snel weer onze hobby zingen bij Inter Nos te mogen oppakken
en het culturele verenigingsleven in Sjin weer te mogen dienen met onze
mooie zang. Voor nu is het belangrijkste om gezond te blijven!
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Club 77
Afgelopen herfst hebben we volop vergaderd over onze club en haar
activiteiten in 2020, want Club 77 bestaat dit jaar 50 jaar. We wilden er
een leuk feestjaar van maken voor onze vrijwilligers, onze jeugdleden en
als afsluiting een feestweekend organiseren voor het hele dorp.
Het jaar begon goed met het uitroepen van het 50e jeugdprinsenpaar en op
11 januari onze officiële 50e verjaardag. Na de carnaval zouden we de
activiteiten ter ere van dit feestjaar op gaan starten. Maar na de carnaval
viel zoals we allen weten alles stil…
De activiteiten van Club Jong werden geannuleerd, de danslessen gestaakt
en ook de organisatie van het kamp ging op de rem. Het is een vreemde
periode, een lastige, zeker ook voor de jeugd. Of ze nu 4 of 14 jaar zijn;
kinderen zijn graag samen met andere kinderen. Om te voetballen, muziek
te maken, dansen, rennen of al is het maar om te hangen.
Als jeugdverenigingen laten we het er echter niet bij hangen. Al kunnen we
niet samen zijn om iets te doen, we kunnen toch samen iets doen. Zo
worden de danslessen tijdelijk digitaal gegeven en hebben we Koningsdag
ook niet voorbij laten gaan. Er is flink gekleurd, versierd, verkleed en
gespeeld. Het was vreemd om deze activiteit vanuit thuis te doen, maar
heel uniek en leuk. Ook was het mooi te zien hoe groot de animo was.
Vanuit de ouders en kinderen, maar ook vanuit de vrijwilligers. We zullen
zeker meer thuisactiviteiten organiseren de komende maanden.
Momenteel wordt druk geïnventariseerd wat nog mogelijk is op het gebied
van kamp en andere activiteiten dit jaar. Ons 50-jarig jubileum kunnen we
dit jaar jammer genoeg niet vieren zoals we dat willen… maar wat is mis
met het groots vieren van 51 jaar Club 77 als het dan wel weer kan?
Succes allen! Blijf positief en gezond. Vragen over activiteiten? Kijk op
facebook of onze website: jeugdstichtingclub77.nl Vragen over
(doorgang van) het kamp? Mail naar: zomerkampclub77sjin@gmail.com
Dorpskalender foto van de maand juni
Dorpsfeest (1945). Bovenste rij vlnr: Tiny Minartz-Beckers, Trees
Kuijpers, Maria Eijssen, Lucie Huijnen, Fien Bemelmans, Annie Smeets,
Maria Schmets, Gerda van Liere.
Middelste rij vlnr: Tiny Kuijpers, Maria Maessen, Ella Eijssen, Leonie
Smeets. Voorste rij vlnr: John Minartz, Ietje Minartz, René Minartz.
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Sjaasbergergank 2020.
Helaas dit jaar geen groot feest op de Sjaasberg bij Walem. De
persoonlijke veiligheid van onze bezoekers, medewerkers en vrijwilligers
staat bij het bestuur van de Stichting Sjaasbergergank bovenaan. Daarom
volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de Gemeente Valkenburg aan
de Geul. Alle vergunningsplichtige evenementen zijn verboden tot 1
september 2020. Maar is het ontstaan van de Sjaasbergergank, juist niet,
dat ruim 300 jaar geleden de mensen rondom Valkenburg op de laatste
zondag van juni naar de Kluis op de Sjaasberg kwamen om de vrome
kluizenaar om raad te vragen voor hun ziektes en die van hun dieren?
Was het niet zo dat een bezoek aan de kluizenaar hun laatste strohalm was?
Kluizenaar Arnoldus Haesen bakte in de 16e eeuw al broodjes voorzien van
geneeskrachtige kruiden die het vee gezond hielden. Juist nu, in deze
bizarre tijd, zou voor velen van ons een bezoek aan de openluchtmis bij de
Kluis op zondag 28 juni een grote wens zijn om te bidden voor alle mensen
die op dit moment druk bezig zijn om dit virus voor ons te overwinnen.
Kunnen de mensen niet naar de Kluis op de Sjaasberg komen, dan moet
de Kluis maar naar de mensen komen!!!
We hebben anno 2020 mogelijkheden opnames en uitzendingen te maken
via TV en PC. TV Valkenburg en haar vrijwilligers hebben we bereid
gevonden dit voor ons te realiseren en we zijn hun hier heel dankbaar voor.
De H. Mis vanaf de Sjaasberg zal op zondag 28 juni om 10.00 uur
uitgezonden worden vanuit de kapel van de Kluis op de Sjaasberg. Pastoor
Mol van de H. Mauritiusparochie uit Schin op Geul zal in de H. Mis
voorgaan. Ons bestuurslid Jos Driessen zal hem hierbij assisteren. Een
viertal muzikanten van Fanfare Sint Cornelius uit Schin op Geul zorgen
voor sfeervolle muziek.
Op zondag 28 juni 2020 zal de H. Mis een drietal keren te zien zijn op TV
Valkenburg. Via uw computer kunt u deze uitzendingen ook zien. Verder
geeft uw PC en TV u de mogelijkheid om via het programma gemist, op
een later tijdstip de H. Mis te volgen. Dit zijn de kanalen en providers waar
men TV Valkenburg kan volgen. Ziggo: digitaal kanaal 42, glasvezel KPN:
kanaal 1437, XS4ALL: kanaal 1437, T-Mobile (voorheen Vodafone):
kanaal 795, Website van TV Valkenburg.
Bestuur Stichting Sjaasbergergank.
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Parochie H. Johannes de Doper Oud Valkenburg
Postadres: Oud Valkenburg 23, 6305 AA Schin op Geul
Administrator: pater Frans Mol mhm
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
Berichten t.b.v. de maand juli 2020 kunt U opgeven
vóór dinsdag 16 juni

Diensten in de maand juni 2020
Ook in Oud Valkenburg worden de vieringen op zaterdagavond 6 juni om
19.00 uur weer hervat.
Om aan de vieringen deel te nemen dient u zich van te voren aan te
melden bij Hub Gerekens tel.06-5342 5028.
Voor de verdere regels omtrent het deelnemen aan de vieringen kijkt u op
bladzijde 4 van deze Mauritiusbode.

Burgerlijke stand van de parochie
Overleden:

11 april René Graat mhm ( 74 jaar )
16 april Jan van Berckel (88 jaar)
18 april Mia Douven-Wimmers (91 jaar)
27 april Terezija van Roij-Omerzo (93 jaar)

