58e jaargang / nummer 11 / november 2020
Pastorie: Hoogbeek 23, 6305 BH, Schin op Geul, tel. 043 - 459 1233
Pastoor: Constantijn Dieteren
Pastoor spreken: Pastoor Dieteren 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 december s.v.p. opgeven vóór
dinsdag 17 november, 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 nieuwe pastoor
Een nieuw begin ?
Bij een eerste kennismaking hoort het dat je je even voorstelt; bij deze:
Ik ben Constantijn Dieteren, geboren op 4 september 1962 in Roermond.
Maar mijn ouders stammen uit echte Zuid Limburgse families: mijn vader
was van Kerkrade en mijn moeder van Bocholtz, hoe zuidelijk wil je het
hebben. Er is ook een band met het Heuvelland: een broer van mijn ene
oma is pastoor geweest in Broekhem: pastoor Werry en een broer van mijn
andere oma is deken geweest van Gulpen: Deken Schneiders. Beide
oudooms waren helaas al gestorven, voor ik ze heb kunnen leren kennen.
Na mijn middelbare school, ben ik naar de priesteropleiding Rolduc
gegaan, waarna ik na zes jaar mijn eerste benoeming kreeg als kapelaan in
Echt, gevolgd door een kapelaans benoeming in Elsloo.
In 1990 werd ik pastoor op ’t Eikske, gevolgd door benoemingen in vier
van de vijf parochies in Schaesberg. Na 17 jaar werd ik, 13 jaar geleden,
benoemd in Midden Limburg, in het Leudal, waar ik nu in zeven parochies
pastoor ben.
Bepaald niet op eigen verzoek, kwam in juli jl. het verzoek van de
bisschop, om de vertrouwde omgeving te verlaten, voor de benoeming als
pastoor in Schin op Geul, Sibbe en 0ud-Valkenburg en als moderator van
het cluster.
En dus, terwijl ik nu nog midden in de verhuisdozen zit, vertrek ik aan het
einde van deze oktobermaand vanuit Haelen naar Schin op Geul. Hoewel
het afscheid nemen hier me erg zwaar valt, al heb ik er wel een hele lange
tijd voor gekregen om eraan te wennen en hoewel vanwege de
aangescherpte coronamaatregelen het door de parochies georganiseerde
afscheid in geen enkele vorm gestalte heeft kunnen krijgen, zie ik er nu
toch echt naar uit, om naar het zuiden, wat heet: “De parel van het Zuiden”
te komen.
Niet alleen vanwege de schoonheid van de dorpen, de prachtige uitzichten
en de door grotendeels vrijwilligers zo heel mooi opgeknapte pastorie,
dank aan allen, die er zoveel zorg voor hebben gedragen, maar ook
vanwege de sfeer die ik nu al in de parochies heb mogen aantreffen.
Het is voor mij een totaal onbekend gebied.
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Nou ja onbekend, vrijwel iedereen, is wel eens, in Valkenburg geweest,
vrijwel iedereen heeft wel eens, door de prachtige omgeving gereden, ik
zelf al meerdere keren, maar dat zegt nog niet alles, over een dorp en een
dorpsgemeenschap.
De eerste kennismaking en de daaropvolgende gesprekken, met het bestuur
en verschillende vrijwilligers, waren zo positief, dat ik voel dat er een
wederzijds vertrouwen is en ik dus heel graag kom.
Ik ben in deze natuurlijk mijn voorgangers heel veel dank verschuldigd,
met name mijn directe voorganger Pastoor Mol. Het feit dat jullie kunnen
terugkijken op zo’n geweldig afscheid is een teken van de verbondenheid
welke in de loop der jaren gegroeid is tot zo’n bijzonder hechte band. Ik
kan alleen maar wensen dat de onderlinge verbondenheid in de toekomst,
tussen mij en u, ook mag uitgroeien tot zo’n hechte verbondenheid met
elkaar.
Daarom ook dat vraagteken achter de openingszin:
“Een nieuw begin ?”.
Want ik hoop voor eenieder dat er meer continuïteit mag zijn dan
vernieuwing. Natuurlijk zal ik op mijn eigen manier invulling gaan
gegeven aan het pastoorschap maar ik hoop dat, mede dankzij die
geweldige inzet van vrijwilligers en dankzij de grote verbondenheid met de
verenigingen, veel niet als nieuw maar als vertrouwd zal aanvoelen.
Voor mezelf zal er zeker veel als nieuw ervaren gaan worden, ik zal
langzaam maar zeker in de dorpsgemeenschap moeten gaan ingroeien.
Helaas maakt deze coronatijd dat allemaal een beetje moeilijker, maar ik
hoop me heel snel bij u thuis te voelen, zoals ik hoop dat we samen binnen
onze parochiegemeenschap ons thuis zullen voelen. Want alleen samen
kunnen we werken aan een goede toekomst voor onze parochie; dat wij een
gemeenschap mogen zijn en blijven naar Gods hart, een gemeenschap
waarin eenieder zich thuis mag voelen.
Pastoor Constantijn Dieteren.
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Verhuizing pastoor Dieteren
Op maandag 26 oktober verhuist pastoor Dieteren van Haelen naar Schin
op Geul. We heten hem van harte welkom in onze parochie en
dorpsgemeenschap. Hopelijk voelt hij zich hier gauw thuis in de fraai
opgeknapte
pastorie.
Dat er onder zijn
herderlijke leiding een
mooie
samenwerking
mag groeien met de
andere parochies in onze
parochiefederatie
VOSS.
Zoals pastoor Dieteren
in zijn eerste “Woordje
van de pastoor” schrijft,
“alleen samen” komen
we verder en staan we
sterker.
Foto: dhr. Criens v/d website parochie St. Lambertus Haelen.

Installatie Pastoor Dieteren
Op zondagmiddag 22 november om 14.00 uur wordt in onze parochiekerk
te Schin op Geul, Constantijn Dieteren geïnstalleerd als pastoor van de
parochies Schin op Geul, Oud Valkenburg en Sibbe. Tevens is hij ook
benoemd tot voorzitter van de parochiefederatie VOSS (Valkenburg, Oud
Valkenburg, Schin op Geul en Sibbe). Pastoor Dieteren wordt
geïnstalleerd door deken Bronneberg van het dekenaat Gulpen en als
getuigen zullen optreden pastoor Jansen uit Valkenburg en pastoor
Tervoort uit Banholt. Pastoor Dieteren is als moderator, voorzitter van de
federatie en gaat nauw samenwerken met pastoor Jansen in Valkenburg.
Graag hadden we deze installatie op een feestelijke manier willen vieren,
samen met alle verenigingen en parochianen. Vanwege de verscherpte
corona maatregelen van dit moment mogen er helaas maar 30 personen bij
de installatie aanwezig zijn.
De viering wordt opgeluisterd door Erik en Mirna van Kempen-Senden.
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Allerzielenviering
Op zondag 1 november aanstaande gedenken wij om 15.00 uur tijdens de
Allerzielenviering speciaal de overledenen vanaf 1 september vorig jaar tot
1 september van dit jaar. Er zal dan voor hen een kaarsje worden ontstoken
en het gedachteniskruisje wordt aan de nabestaanden uitgereikt. Maar ook
staan we stil bij de vele doden van natuurrampen, in het verkeer, door
oorlogen en andere terreurdaden.
Na afloop van de viering worden de graven op ons kerkhof gezegend.
Deze viering vindt vanwege de corona maatregelen in besloten kring
plaats en is alleen toegankelijk voor de nabestaanden van de
overledenen van het afgelopen jaar die zich daarvoor hebben
aangemeld.

IN MEMORIAM

José Crutzen-Heiligers
Mina Lassauw-Souren
Zef Paffen
Zef Schrijvers
Anny Houppermans-Zenden
Lies Leenders-Thoma
Maria Kuipers-van Loo
Marianne Benders
Paula Smeets
Piet Knubben
Leny Schrijvers-Huntjens
Joep Pleijers
Lei Smeets
Frans Coemans

30-09-2019
16-11-2019
18-12-2019
13-01-2020
24-01-2020
13-02-2020
20-02-2020
01-03-2020
15-04-2020
17-05-2020
20-05-2020
12-06-2020
02-08-2020
26-08-2020
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Regels weer aangescherpt
De regels rondom Covid-19 zijn momenteel noodgedwongen nog verder
aangescherpt tot een gedeeltelijke lockdown en er mogen maar weer dertig
kerkgangers bij de vieringen aanwezig zijn.
Dus we blijven waakzaam en houden ons aan de 1.5 meter afstand. Heeft u
gezondheidsklachten of voelt u zich niet lekker kom dan niet naar de kerk.
Om de Heilige Mis bij te wonen dient u zich 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.
Mocht u zich al hebben opgegeven en bent u plotseling verhinderd,
meldt u dan s.v.p. even af, zodat iemand anders in uw plaats kan
komen, want de vieringen zijn altijd vol met het maximum van 30
personen.
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;
- Ook wordt er door het bisdom dringend geadviseerd om bij
binnenkomst en het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen;
- 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;
- 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;
- 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;
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Aanvang mistijden veranderen per 1 november; dit heeft te
maken met het feit dat de pastoor ook op zondagmorgen in
Sibbe de H. Mis leest. De nieuwe aanvangstijd in Schin op
Geul is 11.00 uur.

Diensten in de maand november 2020
Zondag 1 november
Allerheiligen
e
1 Lezing: Openbaring 7, 2-4, 9-14
Evangelie: Matteüs 5, 1-12a
11.00 uur:
gest. jrd. ouders Smeets-Cuijpers
jrd. ouders Miets en Aad Dullaart-Kubazewski (c. begr.)
Mia en Jo Lucassen-Eggen
George Eggen
15.00 uur:
Allerzielenviering en zegening graven
Deze viering wordt opgeluisterd door een koperensemble van Fanfare
St. Cornelius
Zondag 8 november
32e Zondag Kerkelijk Jaar
e
1 Lezing: Wijsheid 6, 12-16
Evangelie: Matteüs 25, 1-13
e
11.00 uur:
2 jrd. Tonie Lassauw (c.begr.)
Zondag 15 november
33e Zondag Kerkelijk Jaar
1e Lezing: Spreuken 31, 10-13, 19-20, 30-31. Evangelie: Matteüs 25, 14-30
11.00 uur:
pastoor Piet Benders
Hub Lassauw
1e jrd. Mina Lassauw-Souren (c. buurt)
jrd. ouders Hub en Els Maessen-Rooden
Deze viering wordt opgeluisterd door een saxofoonensemble van Fanfare
St.Cornelius

Burgerlijke stand van de parochie
Overleden:

21 oktober Ant Olzheim (97 jaar)
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Zondag 22 november

Christus Koning van het Heelal
34e en laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar
e
1 Lezing: Ezechiël 34, 11-12, 15-17
Evangelie: Matteüs 25, 31-46
11.00 uur:
Woord- en Communiedienst
Broederschap St. Cornelius en
de stille intenties die ons zijn gegeven
Philomena Huntjens-Neven
jrd. Hub Huntjens

14.00 uur:
Installatie pastoor Dieteren door deken Bronneberg
Deze installatie wordt opgeluisterd door Erik en Mirna van KempenSenden
Zondag 29 november
1e Zondag van de Advent
e
1 Lezing: Jesaja 63, 16b-17, 19b; 64, 3b-7 Evangelie: Marcus 13, 33-37
11.00 uur:
Fien Sieben-Wouters (c. begr.)
8e jrd. Wiel Wouters
jrd. Jan Teneij
ouders Teneij-Frusch en overleden kinderen
ouders Souren-Willems en overleden familieleden
Rood Muyrers
Korte mededelingen / annonces
Te koop boek “165 Woordjes”
Het boek dat pastoor Mol bij zijn afscheid cadeau heeft gekregen, met de
“165 Woordjes” van de pastoor, maandelijks geschreven in de
Mauritiusbode, tussen 2007 en 2020, gebundeld en verfraaid met foto’s, is
koop, zolang de voorraad strekt.
Het boek is verkrijgbaar voor € 20,- excl. eventuele verzendkosten.
- via het contactformulier op onze website: www.kerkschinopgeul.nl
- via de mail: anita@kerkschinopgeul.nl
- telefonisch bij Anita Nass 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.
- telefonisch bij Anton Laeven 043-459 2616.
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Ventilatie in ‘t Geboew
Onlangs heeft er een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar de
ventilatievoorzieningen in de kleine zaal van het gemeenschapshuis.
De uitkomst was dat de ventilatie naar behoren functioneert en dat er
zonder problemen repetities kunnen plaatsvinden; er wordt nog gekeken
naar mogelijkheden van extra ventilatie. Groot onderhoud aan de
verwarmingsketels gebeurt contractueel eenmaal per 2 jaar; dat is vorig
jaar op 18 oktober gebeurd, waarbij o.a. filters zijn vervangen en ook
andere werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Ook met de gemeente is er contact geweest over hoe aan te kijken tegen
gebruik van ons gemeenschapshuis in de coronatijd. Men gaf aan het op
prijs te stellen dat wij als stichting en eigenaar van 't Geboew additioneel boven op het voldoen aan de bouwverordening alsmede het toepassen van
de richtlijnen van het RIVM - een erkende installateur een mening laten
geven over de huidige ventilatievoorziening in de kleine zaal.
Dorpskalender 2021
Graag maken we U erop attent dat de stichting Gemeenschapsvoorzieningen Schin op Geul ook eind van dit jaar - in nauwe
samenwerking met de Heemkundevereniging - weer een fraaie en
informatieve dorpskalender zal uitbrengen.
Deze [20e] editie zal zoals gebruikelijk worden opgeluisterd met een aantal
fraaie foto’s van ‘Sjin’ en omstreken en bevat daarnaast uiteraard ook
gegevens van de in 2021 geplande evenementen in Schin op Geul en OudValkenburg.
De editie 2021 zal vanaf 1 december te koop worden aangeboden. Hoe dat
precies georganiseerd gaat worden is afhankelijk van de corona situatie,
hierover zal nog nader gecommuniceerd worden; telefonisch bestellen is in
ieder geval mogelijk bij Jeanny Neven (043) 459 2295. De prijs bedraagt
net als in voorgaande jaren € 5,- en de opbrengst komt geheel ten goede
aan de dorpsgemeenschap.
Dorpskalender foto van de maand november 2020
Club 77 brengt een bezoek aan Phantasialand bij het Duitse Brühl.
Vlnr. Voorzitter Huub Franken, Ine Franken, Roos en Jacq Eijssen (1977).
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Nieuws van het Sint Nicolaas Comité, Schin op Geul/Oud Valkenburg
Net als in voorgaande jaren hoopt Sinterklaas de kinderen in ons dorp weer
met een bezoek te vereren. Ook in dit rare jaar, waar het verschrikkelijke
coronavirus ervoor zorgt dat geen enkel feest of festiviteit doorgang kan
vinden, horeca bedrijven gesloten worden en optochten afgelast worden,
gaan wij als Sint Nicolaas Comité onze uiterste best doen om zoveel
mogelijk activiteiten te laten doorgaan. De Sinterklaasviering van dit jaar
zal dan ook anders zijn dan in voorgaande jaren. Sinterklaas is zondag 29
november vanaf 13.00 uur aanwezig in de kleine zaal van
gemeenschapshuis ‘t Geboew. Per 30 minuten kan Sinterklaas 6 kinderen
ontvangen. De kinderen mogen door 2 personen begeleid worden.
Vooraf opgeven is noodzakelijk, hiervoor ontvangt u huis aan huis nog
een formulier.
Via het antwoordformulier kun je aangeven of je komt en wie je mee
brengt, (denk er aan maximaal 2 begeleiders per kind).
Het Sint Nicolaas comité weet dan wie er komt en Sinterklaas kan alvast
het cadeautje voor ieder kindje klaar leggen.
Daar we nu nog niet kunnen weten of de corona maatregelen worden
aangescherpt hebben we ook een plan B. Indien nodig maken we dit
bekend. Maar ook voor plan B hebben we de namen, adressen en leeftijden
van de kinderen nodig. Dus vul het formulier zo snel mogelijk in.
Ziekenbezoek
Om de gezondheid van de zieken en hoogbejaarden in ons dorp niet nog
meer in gevaar te brengen, zal Sint en zijn Pieten hen dit jaar niet
persoonlijk bezoeken, maar wordt een attentie door bestuursleden van het
Sint Nicolaas Comité op een veilige manier bij hun afgegeven op maandag
30 november.
Donateursactie St. Nicolaascomité in november (digitaal)
Vraag aan alle inwoners van Schin op Geul en Oud-Valkenburg, steun het
werk van het Sint Nicolaas Comité en laten we kinderen en zieken, vooral
in deze vreemde tijd verblijden met een geschenk.
U kunt ons helpen door een donatie aan ons comité te doen. Alle beetjes
helpen. De kinderen en zieken in ons dorp zullen u dankbaar zijn.
Gaarne zien we uw bijdrage tegemoet op IBAN: NL78 RABO 0146 6984
44, t.n.v. J. Baadjou, Walem, inzake St. Nicolaascomité.
Alvast onze hartelijke dank. Het Sint Nicolaas Comité, Schin op Geul.
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Parochie H.Johannes de Doper Oud Valkenburg
Postadres: Oud Valkenburg 23 6305 AA Schin op Geul
Pastoor: Constantijn Dieteren tel. 043-459 1233
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 december 2020 kunt U
opgeven vóór dinsdag 17 november

Diensten in de maand november 2020
Zaterdag 7 november Vooravond 32e Zondag Kerkelijk Jaar
De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk
19.00 uur:
Mathias en Elly Bartels-van Liebergen
Zaterdag 14 november Vooravond 33e Zondag Kerkelijk Jaar
19.00 uur:
Henk Vankan
Deze dienst wordt opgeluisterd door organist Chris Wouters
Zaterdag 21 november Vooravond Christus Koning van het Heelal
19.00 uur:
Uit dankbaarheid
Zaterdag 28 november Vooravond 1e zondag van de Advent
19.00 uur:
Voor bijzondere intentie
Korte mededelingen van het parochiebestuur
In verband met de nieuwe maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is het noodzakelijk dat u zich van tevoren aanmeldt bij
de heer Hub Gerekens, telefoon: 06-5342 5028.
Voor verdere regelgeving in onze kerk zie blz. 6.
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Activiteitenagenda voor de maand november 2020
van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul
nov. : Donateursactie schutterij St. Mauritius Strucht
: Donateursactie St. Nicolaascomité (digitaal)
di. / do. nov. : Iedere dinsdag (10-12u) ‘Open Bieb’ en donderdag
(14-16u) ‘Open Bieb’ en Breien in ’t Geboew
zo.
1 nov. : Allerzielenviering om 15.00 uur, alleen voor genodigden
zo. 15 nov. : Opluisteren H.Mis 11.00 uur door saxofoon ensemble
fanfare St.Cornelius
wo. 18 nov. : Club Jong knutselactiviteit
zo. 22 nov. : Installatie pastoor Dieteren om 14.00 uur, alleen voor
genodigden in de Mauritiuskerk Schin op Geul.
Deze viering wordt opgeluisterd door Erik en Mirna van
Kempen-Senden
za. 28 nov. : Reparatiecafé ‘Kump Good’ van 11.00-13.30 uur in
Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a,
zo. 29 nov. : St. Nicolaascomite: alternatief programma: kinderen op
bezoek bij St. Nicolaas in 't Geboew
ma. 30 nov. : Ziekenbezoek via leden van het St. Nicolaascomité
Alle bovenstaande activiteiten “onder voorbehoud van eventuele
wijziging i.v.m. de corona maatregelen van de overheid”
Filmavond van Heemkundevereniging dit jaar vindt geen doorgang
Dit evenement dat dit jaar voor vrijdag 11 december stond gepland zal
geen doorgang vinden; de reden hiervoor is uiteraard de coronapandemie.

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen
tot uiterlijk 17 november 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

