58e jaargang / nummer 12 / december 2020
Pastorie: pastoor Dieteren Hoogbeek 23, 6305 BH, Schin op Geul,
043-459 1233, wanneer dringend 06-1241 3034.
In deze tijd van de coronacrisis komt het spreekuur op de pastorie
te vervallen.
Misintenties en berichten t.b.v. de maand januari s.v.p. opgeven vóór
dinsdag 15 december 2021, 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
VOL VERWACHTING KLOPT ONS HART.
Wie kent niet deze regel uit een van onze Sinterklaasliedjes.
Een regel die heel goed tot uitdrukking brengt, wat, met name kinderen, in
deze tijd voelen. Het is een tijd van een apart soort spanning. Vol
verwachting klopt ons hart, het hart van jong en oud. Ook in de kerk speelt
dit verwachtingsgevoel een belangrijke rol, in de tijd die we Advent
noemen. Het woord Advent betekent letterlijk: komst. Het is de
voorbereidingstijd op het Kerstfeest.
Vol verwachting klopt ons hart.
Maar wat verwachten we als Kerk eigenlijk? Naar wat kijken we uit?
Normaal kijken mensen uit naar iets dat opvallend is: iets groots, machtige
mensen, naar rijkdom. Daar verwachten wij blijkbaar alles van.
Maar in de Adventstijd kijken we uit naar in feite iets onopvallends. In een
uithoek van een land, onder onopvallende mensen wordt een kind geboren,
zoals er al zo velen geboren zijn. Onze ogen, zo gewend naar grote,
belangrijke dingen te kijken, zien het onopvallende niet. Zouden we daar
wel oog voor hebben, dan zouden we kunnen ontdekken dat onze
verwachtingen vervuld worden juist in het kleine onopvallende en daarmee
schijnbaar onbelangrijke. Als we daar wat meer oog voor zouden hebben,
krijgt juist het kleine betekenis. Een kind geboren in alle eenvoud,
onopvallend: het Christuskind. Juist in de komst van dit kind hebben vele
mensen (en hopelijk wij ook) de vervulling ervaren van datgene waar wij
verwachtingsvol naar uitzien. Namelijk datgene wat van blijvende waarde
is: geloof, hoop, liefde, geluk en vrede. Waarden die we juist ook in deze
onzekere coronatijd, hopelijk, als het ware herontdekt hebben.
Waarden die hun vervulling steeds weer opnieuw vinden, in de komst van
Jezus. Hij heeft in Zijn leven getoond dat onze verwachting nooit vervuld
zal worden door materiële dingen, nooit via de weg van het spektakel,
maar in datgene wat van blijvende waarde is: via de vaak onopvallende
weg van de Goddelijke liefde.
Daar kijken we vol verwachting naar uit!
Een goede adventstijd toegewenst.
Pastoor Constantijn Dieteren.
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Heel hartelijk dank voor dit warm welkom.
Wanneer je ergens anders heen moet verhuizen, ergens opnieuw gaat
beginnen, dan is de eerste indruk van groot belang. Je kunt je daardoor
meteen welkom en thuis voelen.
En dat geldt zeker voor mijn ontvangst hier in Schin op Geul. Wekenlang
zijn met name vrijwilligers in de weer geweest, om van de pastorie, ook
een echt warm thuis te maken. Het uitzicht is prachtig, maar ook van
binnen is het huis, een heerlijke plek, om te zijn. Nu is het zeker,
weliswaar heel belangrijk, je ook in de pastorie thuis te voelen;
belangrijker, zeker ook voor een pastoor, zijn de mensen die je hier mag
ontmoeten, de vrijwilligers met wie je mag samenwerken. En ook in dit
opzicht, heeft Schin op Geul zich van z’n beste kant laten zien. Ik ontmoet
hier vele mensen, die echt met hart en ziel zich inzetten voor de
gemeenschap. Ik mag hier mensen ontmoeten die bijzonder vriendelijk zijn
en dat ook uiten in woord en daad. Ik wil daarom ook langs deze weg,
iedereen heel hartelijk danken, voor deze geweldige ontvangst.
Natuurlijk, door de coronamaatregelen was de installatieplechtigheid een
stuk soberder dan gewenst, maar dat deed niets af aan de hartelijkheid die
van de hele viering uitging. Prachtig versierd, alle verenigingen
vertegenwoordigd door hun vaandel of embleem een plaats te geven rond
het altaar, de bijzonder hartelijke woorden uitgesproken door de
vertegenwoordiger van het kerkbestuur, de deken en onze burgemeester,
het voelt heel goed. Het heel toepasselijke en knapgemaakte cadeau
namens de federatie VOSS, het vogelhuisje, heeft al een plek in mijn tuin
gekregen. Dank. Maar evenzeer heel veel dank, aan de mensen die zich de
moeite getroost hebben om, ondanks de beperkte mogelijkheden, een blijk
van welkom te geven, door de beste wensen uit te spreken of op te
schrijven. Dit alles versterkt alleen maar het vertrouwen, dat we samen,
een goede toekomst, tegemoet zullen gaan. “Zeg maar ja tegen het leven.”
zong Frater Venantius in de jaren zestig al, geïnspireerd door Schin op
Geul. Ik mag hier een heel levendige gemeenschap aantreffen, een
gemeenschap waaraan ik graag mijn steentje wil bijdragen, zodat we
samen, verder, aan de gemeenschap kunnen en mogen bouwen, tot een
gemeenschap naar Gods hart. Nogmaals heel hartelijk dank.
Met vriendelijke groeten Pastoor Constantijn Dieteren.
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Installatie in beeld
Op zondag, 22 november, werd pastoor Dieteren welkom geheten in onze
parochie en geïnstalleerd als pastoor/moderator van de parochies
Valkenburg, Oud Valkenburg, Schin op Geul, en pastoor van Sibbe.
Vanwege de coronamaatregelen leek het in eerste instantie onmogelijk de
pastoor een mooie ontvangst te geven, maar achteraf mogen we wel
zeggen dat het een bijzonder warm welkom was, mede dankzij de inzet
van velen, (zie dankwoordje pastoor Dieteren op blz. 3.) We wensen
meneer pastoor alle succes bij het uitvoeren van zijn ambt en hopen dat hij
zich snel thuis mag voelen in Schin op Geul en de andere parochies van de
federatie.
Een impressie van de installatie is te vinden in het foto album op onze
website: www.kerkschinopgeul.nl De viering is via live streaming terug te
kijken via de volgende link op de website: https://twitch.tv/sxcsolutions
Deelname aan de H. Missen rond Kerstmis
Met de beperkte mogelijkheden voor het bijwonen van de vieringen rond
Kerstmis is het de bedoeling dat iedereen zich één keer kan opgeven voor
één van onderstaande vieringen zodat meerdere mensen Kerstmis samen in
gemeenschap kunnen vieren.
Donderdag 24 dec. 18.00u, Lichtjesmis voor kinderen.
Donderdag 24 dec. 21.30u, Nachtmis.
Vrijdag 25 dec. 11.00u, Dagmis.
Zaterdag 26 dec. 11.00u, Woord- & Communiedienst.
Zondag 27 dec. 11.00u, H. Mis.
Mocht de viering waarvoor u zich opgeeft al volgeboekt zijn dan kunt u
kiezen voor een andere viering met kerst óf bv. oudejaarsavond 18.00 u, of
1 januari om 11.00 u. Voor al deze vieringen moet u reserveren, waar?, zie
hiervoor het voorblad of op blz. 5 van deze Mauritiusbode.

Parochiebestuur, Kosteressen, Liturgiegroep en alle andere medewerkers
van onze parochie wensen U allen een
ZALIG KERSTFEEST EN GODS ZEGEN OVER HET
NIEUWE JAAR.
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Coronaregels blijven
De regels rondom Covid-19 zijn momenteel nog steeds hetzelfde.
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
of 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 zich dan s.v.p. even af, zodat iemand anders in uw plaats kan
komen; immers de vieringen zijn altijd vol met het huidige 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;
- Gelieve bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing te volgen, 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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Diensten in de maand december 2020
Zondag
6 december 2e Zondag van de Advent
e
Evangelie: Marcus 1, 1-8
1 Lezing: Jesaja 40, 1-5, 9-11
11.00 uur:
Woord- en Communiedienst
jrd. Wiel Sieben
gest. jrd. Jo Slenter
gest. jrd. ouders Slenter-Limpens
gest. jrd. ouders Huijnen-Brouwers
Dinsdag
9.00 uur:
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december Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van
de heilige Maagd Maria.
H.Mis ter ere van Maria

Zondag
13 december 3e Zondag van de Advent
e
1 Lezing: Jesaja 61, 1-2a, 10-11
Evangelie: Johannes 1, 6-8, 19-28
11.00 uur:
zeswekendienst Ant Olzheim
10e jrd. Finy Olzheim-Schrijvers
Zef en Leny Schrijvers-Huntjens (c. begr.)
Lies Paffen-Pleijers (c. begr.)
1e jrd. Zef Paffen
Marieke en Guus Ruijpers-Eussen
Zef Eussen
5e jrd. Charel Paffen
gest. jrd. ouders Laeven-Bosch
gest. jrd. Bertha Laeven
jrd. ouders Vanmechelen-Senden
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Zondag
20 december 4e Zondag van de Advent
11.00 uur:
H. Mis met Gewetensonderzoek van de Advent
Lezing: Jezus Sirach
Pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders
Lei Smeets b.g.v. zijn verjaardag (c. begr.)
Gerardina Pasmans-Bertrand
gest. jrd. Jozef Pasmans
gest. jrd. ouders Bertrand-Souren
ouders Pasmans-Paffen
jrd. Wiel Bovens
Broederschap St.Cornelius en
de stille intenties die ons zijn gegeven
Donderdag 24 december KERSTAVOND
18.00 uur:
Lichtjesmis (eigen teksten)
Deze H. Mis wordt verzorgd m.m.v. kinderen
Donderdag 24 december KERSTAVOND - NACHTMIS
1e Lezing: Jesaja 9, 1-3, 5-6 Evangelie: Lucas 2, 1-20
21.15 uur:
Kerstliederen door muzikanten van de fanfare
21.30 uur:
pastoor Piet Benders
José Vliegen (c. begr.)
Maria en Ally Vliegen-van Weersch
José Slippens-Funcken
Peter en Jos van Weersch (c. begr.)
ouders van Weersch-Moes
Hub Toussaint
Daan en Mia Rooding-Franssen en dochter Tineke
ouders Teneij-Frusch en overleden kinderen
ouders Souren-Willems en overleden familie
Roos Muyrers
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door muzikanten van fanfare St. Cornelius
OPENSTELLING KERK I.V.M. BEZICHTIGING KERSTSTAL VANAF
1e KERSTDAG T/M 4 JANUARI ELKE DAG VAN 14.00 - 16.00 UUR
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Vrijdag

25 december

HOOGFEEST van KERSTMIS
Geboorte van de Heer
1e Lezing: Jesaja 52, 7-10
Evangelie: Lucas 2, 1-20
10.45 uur:
Kerstliederen door muzikanten van de fanfare
11.00 uur:
Lies en Jo Leenders-Thoma (c. begr.)
Wiel Dautzenberg
ouders Pluijmaekers-Wiertz en overleden kinderen
ouders Spijkers-Vossen
Piet Jacobs
Remco van Kuijk
Rina Kroonen-Huijnen b.g.v. haar verjaardag
ouders Bemelmans-Schreurs en zoon Harry
ouders Bisschops-Lipsch b.g.v. hun verjaardag
ouders Palmen-Huntjens en overleden kinderen
Siem Witvoet
ouders Haesen-Swillens
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door muzikanten van fanfare St. Cornelius
Zaterdag

26 december

TWEEDE KERSTDAG
H.Stefanus, eerste martelaar
Evangelie: Matteüs 10, 17-22
1e Lezing: Handelingen 6, 8-10; 7, 54-60
10.45 uur:
Kerstliederen door muzikanten van de fanfare
11.00 uur:
Woord- en Communiedienst
José Crutzen-Heiligers (c. begr.)
prof. Jan Bosch b.g.v. zijn verjaardag
Jeanneke en Guus Steijnebrugh-Bosch
ouders Heijenrath-Niessen en zoon Hein
gest. jrd. ouders W. Bemelmans-Smeets
Deze dienst wordt opgeluisterd door muzikanten van fanfare St. Cornelius
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Zondag
27 december Heilige Familie
e
Evangelie: Lucas 2, 22-40
1 Lezing: Genesis 15, 1-6; 21, 1-3
10.45 uur:
Kerstliederen door muzikanten van de fanfare
11.00 uur:
Lei Smeets (c. begr.)
Annie Smeets-Reijnders (c. begr.)
Anny en Jan Houppermans-Zenden (c. begr.)
ouders Van den Hove-Pasmans
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door muzikanten van fanfare St. Cornelius
Donderdag 31 december

Oudejaarsavond - Jaarsluiting
H.Silvester, Paus
Evangelie: Johannes 1, 1-18
1e Lezing: Johannes 2, 18-21
18.00 uur:
voor vrede en rechtvaardigheid
Korte mededelingen / annonces
Adres oud pastoor Frans Mol
Op meerder verzoek nogmaals het adres van oud pastoor Frans Mol:
Sint Jozefhuis, Johannahoeve 4, 6861 WJ Oosterbeek. Mocht u hem een
bericht of kaart willen sturen wilt u dan even uw eigen adres vermelden,
zodat hij ook een kaartje terug kan sturen op het juiste adres.
Adres oud pastoor Jan Cuijpers
En ook voor oud pastoor Cuijpers is het misschien leuk om een kaartje te
ontvangen, zijn adres is: Woonzorgcentrum Notre Dame, afd. Uno Sancta,
Sint Oloflaan 1, 5037 EP Tilburg.
Cadeautip 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 nog te 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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Voedselbank
Hallo lieve mensen van Schin op Geul en Oud Valkenburg.
In deze onzekere en rare tijd is het wellicht meer dan ooit nodig en wil ik
ook dit jaar weer een blikkenactie houden. U kunt de blikken, potten of
ander verpakt eten inleveren bij Cycles Jean Habets, Strucht 41A (de
fietsenzaak) tijdens de openingsuren, op maandag gesloten. Let daarbij op
de houdbaarheidsdatum (geen speelgoed of kleding, die kunt u inleveren
bij de kledingbank of speelgoedbank). Als het brengen een probleem is,
kan ik het ook ophalen. Bel dan even a.u.b. tel. 06-2165 4598 of 043-459
2000. De uiterste inleverdatum is dinsdag 15 december, dit i.v.m. het
wegbrengen. Ik wil u alvast hartelijk bedanken voor uw medewerking.
Patricia Habets.
Lichtjesmis op kerstavond
Vanwege de coronamaatregelen ontkomen we er niet aan om ook aan de
kinderviering op kerstavond om 18.00 uur, een iets andere invulling te
geven. Daarom doen we een oproep aan alle kinderen om verkleed als
engeltje, herdertje of koning naar de kinderviering te komen. Het zou leuk
zijn als jullie een draagbaar lichtje (lampion of lantaarntje met lichtje op
batterij) meenemen naar de kerk zodat we het kindje Jezus samen met alle
kinderen in de kerstkribbe kunnen leggen. Voor deze viering moeten jullie
je van te voren aanmelden. Hoe dat moet staat op blz. 5 van deze
Mauritiusbode.
Kribkeswandeling Schin op Geul
Van 6 december t/m 6 januari is er in Schin op Geul een mooie
‘kribkeswandeling’ uitgezet. Deze wandeling leidt langs een tiental
kribkes (kerststallen) en diverse wegkruizen en kapelletjes. Het is een
afwisselende route door de natuur en de dorpskern van Schin op Geul.
Op diverse locaties langs de route kunnen er heerlijke lekkernijen en
warme dranken voor onderweg worden verkregen. Deze route is ideaal
voor families met kinderen om op een leuke manier de kerstgedachte te
bewonderen bij de vele prachtig opgezette kribkes! Let op: bij vertrek in
de namiddag is het aan te bevelen om verlichting mee te nemen. Deze
route is toegankelijk voor rolstoel en kinderwagens. Bij Gemeenschapshuis ’t Geboew, (het start- en eindpunt) kan de auto geparkeerd
worden. Waar u deze route kunt verkrijgen wordt later bekend gemaakt.
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Bericht van het Missiecomité
Afscheidscadeau pastoor Mol: een groentetuin in Kenia!
De zusters die de gehandicapte kinderen
een dagbesteding bieden in
Loitokitok hebben de mogelijkheid
gekregen om een stuk grond aan te
kopen. Door 1 hectare te kopen,
krijgen ze van de eigenaar nog een 2e
hectare erbij. Hierdoor leren de
kinderen en jongvolwassenen wat het
betekent om zelf groente te verbouwen. Ze worden minder afhankelijk van
dure voedselinkopen. Aangezien het plantseizoen tegen het eind liep, was
de eigenaar zo bereidwillig om de zusters het land al te geven. De eerste
mais en bonen zijn dan ook al gezaaid. De euro’s vanuit de Vastenactie, de
85ste verjaardag van pastoor Mol en de giften bij z’n afscheid deden al een
flinke duit in het zakje. We hebben € 5.000,- kunnen overmaken van de
benodigde € 7.700,- (omgerekend 1 miljoen Keniaanse schilling). Wie kan
nu zeggen dat hij een groentetuin in Kenia heeft: ja, onze pastoor Mol.
Namens hem zeggen wij dank u wel! En zuster Celia (uiterst links op de
foto) zegt: “many thanks and God bless you!!”
Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest, dan kunt u nog altijd een
gift overmaken op IBAN: NL 36 RABO 0146 6963 87 t.n.v. CWMF
Heijenrath inzake missiecomité.
Kerstvoettocht Valkenburg - Banneux 2020
Vanwege het hoge aantal Covid-19 besmettingen in Nederland en België
en de door de betrokken overheden ingestelde maatregelen om de
pandemie te beteugelen, heeft het bestuur van de stichting Kerstvoettocht
naar Banneux helaas moeten besluiten dat de pelgrimstocht dit jaar niet
georganiseerd zal worden.
Wij hopen dat we in 2021 weer met u en vele anderen in goede
gezondheid op weg kunnen gaan naar Banneux.
Dorpskalender foto van de maand december
Winterse opname van Kasteel Schaloen (2001).
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Bedankt!!!!
Het coronavirus houdt ons al meer dan een half jaar in z’n wurgende
greep. We hebben qua eucharistievieringen al van alles meegemaakt.
Geheel besloten vieringen zonder kerkgangers, versoepelingen naar 30
personen, ca. 100 personen en weer terug naar 30. Wat staat ons nog te
wachten op dit gebied? We weten het niet. Op alles hebben we geprobeerd
in te spelen, er rekening mee te houden en ons aan te passen aan de
mogelijkheden op dat moment. Dit gaat uiteraard niet zonder de
medewerking van vele parochianen en vrijwilligers. Dank aan degenen die
de besloten vieringen mogelijk hebben gemaakt. Dank aan degenen die na
de beperkte versoepelingen de diensten hebben opgeluisterd als organist,
zanger(es), ensemble etc.
Sindsdien zijn er vele mooie diensten geweest. Zoals b.g.v. verjaardag en
afscheid van pastoor Mol en de installatie van pastoor Dieteren. Er zijn
ook wegen gevonden om Allerheiligen/Allerzielen niet ongemerkt voorbij
te laten gaan; bedankt aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt. Ook
bedankt aan onze vaste mensen (pastoors, kosters, lectoren, bedienaren van
de communie, acolieten, misdienaars en de mensen die u vanaf 1 juni in de
kerk ontvangen en u naar uw plaatsen brengen), die zich steeds weer
moesten aanpassen aan de veranderende omstandigheden en voor wie geen
moeite te veel was. En “last but not least” dank aan onze kerkgangers, die
dit alles gedwee over zich heen hebben laten komen en ons ook lieten
weten dat we goed bezig zijn. Onze dank daarvoor.
Laat ons bidden
Laten we hopen en bidden dat we snel weer terug kunnen naar wat ooit
“normaal” was, en dat we dan ook rekening houden met hetgeen corona
ons geleerd heeft. We willen ook bidden voor degenen die door alle
coronaperikelen extra hard getroffen zijn op welk gebied dan ook. Als
patiënt, als nabestaande, als zorgmedewerker, als werknemer, als
ondernemer etc.. Laten we hen niet vergeten die vereenzamen, die angst
hebben, die het door beperkte bewegingsvrijheid niet meer zien zitten.
Laat ons vooral bidden voor degenen die het vóór de coronacrisis al niet zo
breed hadden, zij worden ook nu weer extra hard geraakt. Laten we juist
nu onze medemens niet vergeten en dat doen, wat Hij van ons vraagt.
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Dankjewel van Club jong/Club 77
Op 31 oktober hebben we voor de jongste jeugd op het laatste moment nog
een aangepast Halloween programma in elkaar gezet: We hebben daarvoor
ook de hulp van de inwoners van de Breeweg, Hanewei, Mauritiussingel
en Warande ingeroepen. En daar is op geweldige wijze en in grote getale
gehoor aan gegeven. Dansende heksen, waarzeggers, enge schuurtjes,
pruttelende potten, ... de hele buurt hing vol met pompoenen, spinnenrag
en spoken. De pompoenenjacht en vooral de ‘trick or treat’ waren een
groot succes. Via deze weg willen we iedereen daarvoor bedanken. Ook
voor de mooie reacties. Volgend jaar gaan we hier absoluut mee door en
zullen we zeker in een groter gebied komen spoken.
Dank, vooral namens de kinderen!
Club jong/Club 77
Bedankje Lea Postel-Moonen
Bedankt voor de warme en liefdevolle ondersteuning in de vorm van
aandacht, bloemen en kaarten, lieve woorden, bezoekjes, berichten en
telefoontjes tijdens mijn ziekteproces. Van harte dank hiervoor. Het geeft
mij een warme houvast in het leven om me heen.
Lea Postel-Moonen.
Lichtjes in ons dorp
De kerst in Coronatijd valt voor veel dorpsgenoten niet mee dit jaar...
Om elkaar hierin te steunen en een ❤ onder de riem te steken willen we
dit jaar zo veel mogelijk kerstlampjes voor het raam en in de voortuin laten
schijnen.
In de hoop dat de lichtjes als een slinger door het hele dorp gaan en we ons
deze kerst toch enigszins verbonden voelen met onze dorpsgenoten.
Doet u ook mee!
Verzoek van een Parochiaan.
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Vredeslicht uit Bethlehem
Dit jaar is het onzeker of we het Vredeslicht in onze parochie kunnen
ontvangen. Juist nu zouden we het fijn vinden om samen het Vredeslicht
als een lopend vuurtje over Nederland en ook onze parochie te
verspreiden. We beseffen dat we in een bijzondere tijd leven en dat het
extra uitdagingen voor iedereen met zich mee brengt om het Vredeslicht,
op een veilige manier, te kunnen verspreiden. Via de website wordt u op
de hoogte gehouden of het Licht ook Schin op Geul bereikt.
Geef vandaag voor de kerk van morgen
Corona heeft tal van sectoren in de samenleving getroffen. Heel wat
bedrijven hebben het moeilijk, omdat ze inkomsten zijn misgelopen. Je
zou er misschien niet meteen aan denken, maar dat geldt ook voor de
parochie. Doordat er lang geen vieringen met publiek konden
plaatsvinden, zijn de inkomsten ook teruggelopen. Terwijl de kosten voor
de parochie wel gewoon doorliepen. Ook het pastorale werk ging gewoon
door. Laat de parochie daarom niet in de steek: steun uw eigen
plaatselijke kerk en geef dit jaar iets extra’s aan Kerkbalans. Zonder uw
bijdrage kan de parochie haar werk niet blijven doen. De parochie is door
de Belastingdienst als ANBI erkend. Dat betekent dat giften fiscaal
aftrekbaar zijn. Steun ons en maak uw bijdrage over op
IBAN: NL89 RABO 0146 6012 46
(t.n.v. R.K. Kerk St. Mauritius Schin op Geul).
Herinnering Actie Kerkbalans
Het jaar 2020 loopt ten einde, mocht u het eerder voor het huidige jaar
toegezegde bedrag nog niet hebben overgemaakt, zou u dan zo vriendelijk
willen zijn om dit nu s.v.p. alsnog te doen. Wij rekenen op u!
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Welkom bij seniorenproject ’t Geboew
Wilt u leeftijdsgenoten uit de buurt ontmoeten en samen deelnemen aan
diverse laagdrempelige activiteiten? Zorgorganisatie Sevagram organiseert
op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag leuke activiteiten in ‘t
Geboew. Voor deelname aan de dagopvang heeft u een WMO indicatie
nodig. Daarnaast bieden we op dezelfde dagen, in de middaguren, op
dezelfde locatie ook het seniorenproject aan. Hiervoor heeft u geen
indicatie nodig. U dient op eigen gelegenheid (ingang Mauritiussingel) te
komen. Iedereen is van harte welkom!
Er nemen voornamelijk senioren deel met (beginnende) dementie. Het doel
van deelname is vooral gericht op het onderhouden van sociale contacten,
het ontlasten van de mantelzorger en natuurlijk willen we ook zoveel
mogelijk aansluiten op de wensen van onze deelnemers.
We bieden daarom een variatie aan activiteiten, zodat er voor elk wat wils
is. Denk bijvoorbeeld aan;
* geheugentraining
* belevingsgerichte activiteiten
* creatieve activiteiten
* educatieve activiteiten
* bewegingsactiviteiten
* koken
* Informatie en advies
* ontmoeting en ontspanning
Voor deze dagactiviteiten in ‘t Geboew zoeken we ook nog vrijwilligers
die affiniteit hebben met ouderen waarvan een aantal met beginnende
dementie.
Ook als u niet wilt helpen bij de activiteiten, zouden we uw hulp en
ondersteuning op een andere wijze goed kunnen gebruiken; gewoon
aanwezig zijn, een praatje maken, helpen bij hand- en spandiensten zou
ook fantastisch zijn! Openingstijden:
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 13.00 - 15.30 uur.
Voor meer informatie en om u aan te melden kunt u contact opnemen met
de Sevagram Klantenservice, telefoon: 0900-777 4 777.
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Spreekuur arbeidsbeperking en uitkering
U kunt nog steeds bij ons terecht met vragen over: WAO of (toekomstige)
WIA- uitkering, rechten en plichten in de “wachttijd”-periode van 2 jaar
bij langdurig ziek zijn, Wajong-uitkering en werk, participatiewet, WWuitkering en ziek zijn tijdens de WW.
De spreekuurhouders zijn ervaringsdeskundig en houden de actualiteit bij
door scholing. Zij denken graag met u mee en geven uitleg als u dat wenst.
Iedere week in het gemeentehuis van Gulpen (Willem Vliegenstraat 12)
bent u welkom op alle dinsdagochtenden (10.00 tot 12.00 uur).
Vanwege corona is vrij inlopen niet mogelijk.
* U moet vooraf eerst telefonisch een afspraak maken tel. 043-407 2579.
* Aanwezigheid van een begeleider alleen als het noodzakelijk is.
* Kort voor de afgesproken tijd aanwezig zijn en melden bij de receptie.
* Bij verkoudheid of in contact geweest met corona patiënten thuis blijven.
U kunt ons vinden op www.waowiamaastrichtheuvelland.nl
Van 21 december tot 3 januari zijn de spreekuren gesloten.
Reumacollecte
Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft de Reumacollecte in maart
jl. niet plaats kunnen vinden. In plaats daarvan heeft er in oktober een
inhaalcollecte plaats gevonden, dit in samenwerking met het Longfonds en
de Hartstichting.
Deze collecte heeft in Schin op Geul € 758,49 opgebracht. Een heel mooi
resultaat! Namens de drie fondsen bedankt voor uw gulle giften!
Maar vooral een bijzonder woord van dank aan de collectanten die in deze
moeilijke tijd de moed hebben gehad om toch te collecteren, dank je wel!
Met vriendelijke groet Magda Slootbeek-van Laar.

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen
tot uiterlijk 15 december as. 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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Parochie H.Johannes de Doper Oud Valkenburg
Postadres: Oud Valkenburg 23, 6305 AA Schin op Geul
Pastoor: Constantijn Dieteren tel. 043-459 1233,
wanneer dringend 06-1241 3034.
Contactpersonen voor parochie bestuurszaken:
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 januari 2021 kunt U
opgeven vóór dinsdag 15 december

Diensten in de maand december 2020
Zaterdag 5 december Vooravond van de 2e zondag vd Advent
Afscheidsdienst pater Maas. Voorganger pastoor Dieteren.
De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk.
19.00 uur:
Elly en Mathias Bartels-van Liebergen
Deze dienst wordt opgeluisterd door organist Sjef Muijlkens en zangeres
Marion Widdershoven.
Zaterdag 12 december Vooravond van de 3e zondag vd Advent
19.00 uur:
Cyril Gerards
Wiel Huntjens
Henk Vankan
Deze dienst wordt opgeluisterd door organist Chris Wouters.
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Zaterdag 19 december Vooravond van de 4e zondag vd Advent
19.00 uur:
H. Mis met Gewetensonderzoek van de Advent
zeswekendienst Sjef Huveneers
Donderdag 24 december KERSTAVOND
20.00 uur:
Cyril Gerards
Wiel Huntjens
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door organist Sjef Muijlkens en zangeres
Marion Widdershoven.
Vrijdag

25 december

EERSTE KERSTDAG
Geen H. Mis

Zaterdag 26 december TWEEDE KERSTDAG
10.45 uur:
Kerstliederen door muzikanten van de fanfare
11.00 uur:
Uit dankbaarheid
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door muzikanten van fanfare St. Cornelius

Het parochiebestuur wenst u allen fijne Kerstdagen en een
gelukkig en gezond 2021!
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Afscheid pater Maas
De H. Mis op zaterdag 5 december a.s. om 19.00u, in de kerk van de H.
Johannes de Doper te Oud-Valkenburg heeft een bijzonder karakter.
Met de komst van onze nieuwe pastoor, Constantijn Dieteren, komt er een
einde aan een periode van bijna tien jaar waarin pater Maas SMM ons elke
week is voorgegaan. We zijn pater Maas daarvoor grote dankbaarheid
verschuldigd, in het bijzonder voor de enorm toegewijde en menselijke
manier waarop hij zijn pastorale taak heeft vervuld. Met de H. Mis van 5
december zullen we afscheid nemen van pater Maas als onze vaste
voorganger.
Tevens is deze H. Mis voor de parochie een kennismaking met de nieuwe
pastoor. Pater Maas en pastoor Dieteren gaan beiden voor in de H. Mis van
5 december. Met inachtneming van de beperkingen die in verband met de
Corona gelden, hopen we op uw zo talrijk mogelijke aanwezigheid. Vanaf
5 december zal pastoor Dieteren voorgaan in de H. Missen van onze
parochie, elke zaterdag om 19.00 uur.

Korte mededelingen van het kerkbestuur:
-

-

Maandag 14 december wordt vanaf 9.30u de kerststal opgezet en
dinsdag 15 december wordt vanaf 10.00u de kerk gepoetst. Als u kunt
helpen bent u van harte welkom; overleg even met Hub Gerekens of er
genoeg mensen zijn.
De kerk is geopend op 25, 26 en 27 december van 14.00u tot 16.00u.
Voor alle vieringen dient u zich aan te melden bij Hub Gerekens,
telefoon: 06-5342 5028. Voor verdere regelgeving in onze kerk zie
blz. 5 in deze Mauritiusbode.
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Activiteitenagenda voor de maand december 2020
van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul
di./do.

dec. :
dec. :

6 dec. / 6 jan. :
za.
12 dec. :
za.
19 dec. :
:
do.
24 dec. :

:
vr.

25 dec. :

za.

26 dec. :

zo.

27 dec. :

25 dec. / 4 jan. :
do.
31 dec. :

Donateursactie Fanfare St. Cornelius
Iedere dinsdag (10-12u) ‘Open Bieb’ en donderdag
(14-16u) ‘Open Bieb’ en Breien in ’t Geboew
Kribkeswandeling door Schin op Geul
Club Jong knutselactiviteit alle kinderen in ‘t Geboew
Ophalen oud papier en plastic afval
Club Jong buitenactiviteit 10 +
Lichtjesmis voor gezinnen met kleine kinderen om 18.00u,
kinderen mogen verkleed komen als herdertje, engeltje of
koning
Nachtmis 21.30 u opgeluisterd door muzikanten van
Fanfare St. Cornelius
1e Kerstdag H.Mis 11.00 uur opgeluisterd door muzikanten
van Fanfare St. Cornelius
2e Kerstdag Woord- en Communiedienst 11.00 uur
opgeluisterd door muzikanten van Fanfare St. Cornelius
3e Kerstdag H.Mis 11.00 uur opgeluisterd door muzikanten
van Fanfare St. Cornelius
Kerk open voor bezichtiging kerststal van 14.00-16.00 uur
Jaarsluiting H.Mis in de kerk om 18.00 uur

Fanfare St Cornelius GEEN kerstdennen WEL oud ijzer en Donateursactie
De huidige lockdown heeft ons doen besluiten om dit jaar geen kerstdennen bij
hoeve Kroonen te verkopen. Wij hopen in deze op betere tijden waardoor u in
2021 hopelijk weer op uw vertrouwde adres terecht kunt voor uw kerstboom.
#houvol #blijfgezond.
Mocht u echter oud ijzer in de weg hebben liggen, bel dan met Wiel Ruijpers 062357 3624. Hij zal met u een afspraak maken om het ijzer op te halen. Ook zal in
het 2e weekend van december huis-aan-huis een brief bezorgd worden waarin wij
u vragen om ons financieel te ondersteunen. Wij rekenen op uw steun ondanks
deze onzekere tijden. Dank u wel!
Ophalen oud papier en plastic afval in de maand december.
Het oud papier en plastic afval wordt op een afwijkende datum in december
opgehaald. Dit gebeurt op zaterdag 19 december a.s.
Houd u hier alvast rekening mee.

