58e jaargang / nummer 7 / juli 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 augustus s.v.p. opgeven vóór
dinsdag 14 juli, 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 NL89 RABO 0146 6012 46
(t.n.v. R.K. Kerk St. Mauritius Schin op Geul)
Digitale Mauritiusbode: Website: www.kerkschinopgeul.nl
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Woordje van de pastoor
Pastoors komen en gaan. In de loop van de geschiedenis zijn ons de namen
bekend van meer dan veertig priesters, die vanaf vroeger tijden hier als
pastoor hebben gediend.
Daarnaast waren er vanaf 1890 tot 1953 ook kapelaans aanwezig.
De eerste vijfhonderd jaar is er echter geen naam over gebleven en geen
aanwijsbare geschiedenis te achterhalen. Wel was het parochiegebied
groter, maar wellicht niet zo dicht bevolkt, wel met dezelfde afstanden die
er nu nog zijn maar met minder middelen van vlot vervoer. De eerste naam
die wij tegenkomen is Gerardus. Hij wordt genoemd in de oorkonde van 5
december 1281, waarbij op verzoek van Walram de Rossige, heer van
Valkenburg, de parochie Valkenburg wordt afgescheiden van de
moederkerk in Schin op Geul. Maar het liet echter bijna 40 jaar op zich
wachten tot de verheffing van Valkenburg als zelfstandige parochie wordt
bevestigd door de bisschop, die toen in Luik zetelde. In die dagen was een
zekere Nicolaus gevestigd als pastoor in Schin op Geul. Intussen is die
scheiding hersteld en zijn wij opnieuw samen in de Parochiefederatie van
Valkenburg, Oud-Valkenburg en Schin.
Onder de bekende namen die uit de archieven te voorschijn komen mag
zeker pastoor Louis Eygelshoven niet vergeten worden. Voor pastoor
Eygelshoven heb ik een zwak plekje. Een man die niet opgaf. Wij kennen
zijn geschiedenis uit het boek van pastoor Frans Crutzen. Hij had zoveel
gedaan om de kerk uit te breiden en toen hij de plannen en financiën op
orde had en klaar stond om te beginnen werd alles door hoger hand van de
kaart geveegd. Het moet voor hem een enorme klap zijn geweest en het
heeft hem enige tijd gekost om opnieuw te beginnen. Zijn volhouden is het
resultaat dat wij nu nog zien. Hij is een van die mensen die wij kunnen
waarderen voor wat zij voor onze voorouders hebben betekend. Hun
dienstbaarheid komt ook ons nu nog ten goede. Wij hebben er een mooie
ruime kerk aan over gehouden. Soms is het wel goed als pastoors eigenwijs
zijn en hun zin doordrijven. Maar wij mogen pastoor Eygelshoven niet
negatief van eigenwijsheid veroordelen. Veel beter is het om hem te
waarderen om zijn vasthoudendheid en doorzettingsvermogen en
toewijding.
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En nu in de 1,5 meter samenleving zijn we blij met de ruime kerk, waar
vanaf 1 juli weer 100 kerkgangers de vieringen mogen bijwonen.
Ook van ons wordt in deze dagen doorzettingsvermogen gevraagd. De wil
om vol te houden en vast te houden aan beperkende maatregelen. Wij
moeten er naar streven om onze zelfdiscipline in de hand te houden. De
anderhalve meter is niet overal meer zo heilig. En omdat mensen in hun
gemakzucht de regels beginnen te verwaarlozen, zijn ook wij geneigd om
dat sneller te doen. Herstel naar zoals het was komt er uiterst langzaam
aan. En daarom is het juist nu noodzaak om niet te verzwakken of te
verslappen maar met overtuiging door te gaan op de ingeslagen weg. Wij
moeten niet té enthousiast toegeven aan wat er aan milde versoepelingen
gegeven wordt.
Het monument van ons kerkgebouw staat vóór ons als een symbool van
doorgaan, van niet opgeven in een zaak waar mensen in geloofden en
waaraan zij hun beste krachten gaven, aan een zichtbare zaak: een nieuw
en vergroot kerkgebouw. Wij worden gevraagd om uit onze overtuiging
vast te houden aan regelgeving welke een onzichtbare vijand is, een
verraderlijk virus, en de beperkingen welke het ons oplegt.
Frans Mol, Missionaris van Mill Hill.

Burgerlijke stand van de Parochie
Overleden:

26 mei
12 juni

Leny Schrijvers-Huntjens (87 jaar )
Joep Pleijers (88 jaar)

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen
tot uiterlijk 14 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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Per 1 juli weer vieringen met 100 kerkgangers
Na een voorzichtige start in de maand juni met 30 personen exclusief
personeel, mogen er vanaf 1 juli vieringen plaats vinden met 100
kerkgangers, volgens de richtlijnen van het RIVM.
Om de Heilige Mis bij te wonen 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:
- U komt 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, de banken zijn nu
genummerd. Volg ook de aanwijzingen om de kerk veilig te verlaten;
- Houdt 1,5 meter afstand;
- Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt;
- Communiceren is ook anders dan anders, om de communie te ontvangen
ligt er op de hoek van de bank waar u zit een wit servetje, hier zal de
bedienaar de hostie opleggen, waarna u deze zelf kunt pakken om hem te
nuttigen. Mocht u geen Communie wensen te ontvangen, gelieve dan uw
servetje weg te pakken;
- 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: in de Mariakapel mag zich maar een persoon tegelijk
bevinden;
- Bij het verlaten van de kerk worden de mensen die in het middenschip
zitten verzocht om via de hoofdingang naar buiten te gaan. De mensen die
in de zijbeuken zitten verlaten de kerk via de zijdeuren.
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Diensten in de maand juli 2020
Zondag
5 juli
14e Zondag Kerkelijk Jaar
e
1 lezing: Zacharia 9, 9-10
Evangelie: Matteüs 11, 25-30
10.30 uur:
Patoor Piet Benders
jrd. Dré en Mia Benders-Burgmeijer
Marianne Benders
Piet Knubben
Uit dankbaarheid
José Vliegen b.g.v. haar verjaardag (c. begr.)
Maria en Ally Vliegen-van Weersch
Michel Keijdener b.g.v. zijn verjaardag
Mariet Lussenburg-Bruns b.g.v. haar verjaardag
ouders Bisschops-Lipsch b.g.v. hun verjaardag
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door harpiste Pauline Nieuwenhuys
Zondag
12 juli
15e Zondag Kerkelijk Jaar
e
1 lezing: Jesaja 55, 10-11
Evangelie: Matteüs 13, 1-23
10.30 uur:
zeswekendienst Leny Schrijvers-Huntjens
Zef Schrijvers
jrd. ouders Dullens-Lipsch en Rosalie en Hub
Hein Heijenrath b.g.v. zijn verjaardag
Zondag
19 juli
16e Zondag Kerkelijk Jaar
e
1 lezing: Wijsheid 12, 13,16-19
Evangelie: Matteüs 13, 24-43
10.30 uur:
Woord- en Communiedienst
pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders
Broederschap St.Cornelius en de stille intenties die ons
gegeven zijn
Zondag
26 juli
17e Zondag Kerkelijk Jaar
e
1 lezing: I Koningen 3, 5, 7-12
Evangelie: Matteüs 13, 44-52
10.30 uur:
Maria Kuipers-van Loo (c. begr.)
Annie Smeets-Reijnders b.g.v. haar verjaardag (c. begr.)
1e jrd. Marjet Claessens-Hodiamont
Dré Scheien
1e jrd. Mien Scheien-Steinbusch (c. begr.)
jrd. Hub Vanmechelen
jrd. Levi Smeets

jrd. Hub en Lenie Souren-Knubben en Jos Beumers
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Korte mededelingen / annonces
Pastoor Frans Mol
Op zaterdag 4 juli as. hoopt onze pastoor 85 jaar te worden. Een jaar
geleden gaf hij hierbij aan dat hij dan met emeritaat zou gaan en nu is het
dan zover. Per 1 augustus legt hij officieel zijn taken als pastoor en
moderator van de parochiefederatie VOS neer. Toch zal hij ook in augustus
nog enkele vieringen verzorgen. Zondag 30 augustus zal dan in het teken
staan van het afscheid van pastoor Frans Mol. We willen hem uiteraard niet
met stille trom laten vertrekken, maar hoe we een en ander gaan invullen
weten we op dit moment nog niet precies. Hierover zullen nog gesprekken
gevoerd moeten worden met de gemeente Valkenburg aan de Geul en
andere instanties. In het augustusnummer van de Mauritiusbode verneemt
u meer hierover.
Nieuwe pastoor !!
Het Woordje van de pastoor van deze maand opent hij met de zin “Pastoors
komen en gaan” en dan denk je, nu komt het, maar het gaat over zijn
voorgangers in het verleden. Wij als adviescommissie van de parochie en
bestuur van de federatie zijn nu bij de tijd en willen u langs deze weg een
beetje op de hoogte houden van de vorderingen inzake het vinden van een
nieuwe pastoor. Na een stop in maart, door het uitbreken van het
coronavirus, zijn we eind mei en begin juni in dat kader weer ijverig aan de
slag gegaan met gesprekken voeren en vergaderen. Met als resultaat eind
juni een gesprek met een kandidaat pastoor en moderator voor onze
federatie. We houden u uiteraard op de hoogte.
Tot slot wensen we pastoor Frans Mol nog twee hele mooie maanden toe
als herder hier in Sjin en moge hij nog even genieten van zijn geliefde
Heuvelland. En laten wij zelf de komende maanden ook nog ten volle van
onze pastoor Mol genieten: van zijn wijsheid, bescheidenheid, humor en
bereidheid om waar mogelijk te helpen; twee maanden zijn snel voorbij!
Dorpskalender foto van de maand juli
Koningspaar en officieren van schutterij St. Mauritius uit Strucht tijdens
het O.L.S. in Oler (1956). Vlnr: Lies Schetters, Karel Smeets, Leo Erven,
Albert Smeets, Zef Swillens, Bèr Bemelmans, Piet van Weersch, René
Weerts.
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Spreekuur voor vragen over arbeidsongeschiktheid en uitkering
Vanaf 9 juni kunnen we weer gebruik maken van de spreekkamer in het
gemeentehuis in Gulpen. Er zijn wel voorschriften aan verbonden:
- U moet zich vooraf aanmelden - uiterlijk op de maandag - op
telefoonnummer 043-407 2579.
- U komt alleen, tenzij aanwezigheid van een begeleider noodzakelijk is.
- U komt kort voor de afgesproken tijd binnen en meldt zich dan eerst bij
de balie.
Vanzelfsprekend kunt u nog steeds bellen, als u vragen heeft, maar vaak is
het fijn om met de papieren erbij uw vraag te bespreken. Het kan gaan over
vragen met betrekking tot:
− WAO of (toekomstige) WIA- uitkering;
− rechten en plichten in de “wachttijd”-periode van 2 jaar bij langdurig
ziek-zijn;
− Wajong-uitkering en werk; participatiewet;
− WW-uitkering en ziek zijn tijdens de WW.
Vanaf 9 juni denken we weer met u mee en geven we u uitleg in het
Gemeentehuis in Gulpen, Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA Gulpen
iedere dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur - wel eerst afspreken!
U kunt ons vinden op www.waowiamaastrichtheuvelland.nl
Oud IJzer fanfare
Als fanfare waarderen wij het bijzonder als u ook door het jaar heen het
Oud IJzer voor ons bewaart of belt als het in de weg staat. Zeker nu de
jaarlijkse rondgang niet kan plaatsvinden. Desondanks kunt u in overleg
het Oud IJzer aanbieden. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer
Wiel Ruijpers 06-2357 3624.
Dankbetuiging
Zoveel bloemen, zoveel kaarten, zoveel warme woorden.
Het heeft ons enorm gesteund na het overlijden van mijn dierbare man,
onze pap en opa Piet Knubben.
Dank jullie wel, Jeanny Knubben-Knoren, Roger, Maud, Meinke en
Brechje.
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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 augustus 2020 kunt U
opgeven vóór dinsdag 14 juli

Diensten in de maand juli 2020
Zaterdag 4 juli
Vooravond 14e Zondag Kerkelijk Jaar
De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk
19.00 uur:
jrd. Lou Gelders
Zaterdag 11 juli
Vooravond 15e Zondag Kerkelijk Jaar
19.00 uur:
jrd. Hay Limpens
Zaterdag 18 juli
Vooravond 16e Zondag Kerkelijk Jaar
19.00 uur:
Paula Christophe
jrd. René en Els Souren Jennekens
Zaterdag 25 juli
Vooravond 17e Zondag Kerkelijk Jaar
19.00 uur:
jrd. Pierre Gerekens
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Mededelingen van het parochiebestuur
Vanaf 1 juli mogen weer 100 gelovigen in een kerkgebouw, maar u zult
begrijpen dat dit in ons kerkje van Oud Valkenburg niet mogelijk is met de
regelgeving van 1½ meter afstand. Daarom kunnen er maar ongeveer 30
personen op gepaste afstand aan de vieringen deelnemen.
Als u een misintentie wilt bestellen is het goed om ook te vragen of er
ruimte is voor het aantal personen van uw familie die naar deze viering
willen komen. Dit om teleurstelling achteraf te verkomen.
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:

23 mei Jeff Vandewall (94 jaar)
24 juni Henk Vankan (80 jaar)

Hoop is een lichtje in je hart
dat vandaag moed geeft en morgen kracht.
Cordaid
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Activiteitenagenda voor de maand juli 2020
van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul
zo.
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juli : Ledenvergadering Fanfare St. Cornelius 10.30 u in
‘t Geboew
wo. 8 juli : Ledenvergadering CV de Waterratte 20.00 uur in
‘t Geboew
12 t/m 17 juli : Club 77 Jeugdzomerkamp gaat door, met een
maximum van 30 personen inclusief leiding.
Per 1 juli mag dit misschien uitgebreid worden naar
100 personen inclusief leiding, dit allemaal volgens de
regelgeving van het RIVM en de regering.
za.
25 juli : Reparatiecafé ‘Kump Good’ van 11.00-13.30 uur in
Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a, "o.v.v. wijzigende
omstandigheden i.v.m. de corona maatregelen van het
RIVM
Donateursacties 2020
Maandag 15 juni jl. vond een fysieke vergadering plaats van het Comité
Samenwerkende Verenigingen om een herverdeling voor dit jaar te maken
ten aanzien van de donateursacties. In goed onderling overleg tussen de
aanwezige verenigingen werd besloten de donateursacties te hervatten,
waarvoor het volgende rooster zal worden gehanteerd:
september:
mannenkoor Inter Nos
oktober:
jeugdvereniging Club77
november:
schutterij St.Mauritius Strucht
december:
fanfare St. Cornelius
In welke vorm de donateursacties zullen plaatsvinden wordt onderling nog
nader besproken tussen de hierboven genoemde verenigingen. Nadere
informatie naar de inwoners toe volgt. In ieder geval zullen de geldende
richtlijnen van het RIVM en de regering in acht worden genomen. Het St.
Nicolaascomité gaf aan voornemens te zijn om in november haar jaarlijkse
financiële actie middels een flyer door het dorp te continueren, zoals reeds
enkele jaren gebruikelijk is.

