59e jaargang / nummer 1 / januari 2021
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 februari s.v.p. opgeven vóór
dinsdag 19 januari 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
De hoop die in ons leeft.
Velen van ons zullen de stap in dit nieuwe jaar met enige zorg gemaakt
hebben. 2020 Was immers in menig opzicht een bizar jaar. We zitten nog
midden in een lockdown. Hoe zal het komende jaar zijn?
“Diep in onszelf dragen we de hoop. Het is de gerichtheid van het hart
voorbij de horizon verankerd.” Prachtige woorden van Vaclav Havel.
Het is de hoop die in de ziel van iedere mens gelegd is, welke de drijfveer
voor ons mensen is.
De hoop begint met, het vertrouwen, dat het beter kan, ja beter moet. Het is
de hoop die mensen in beweging zet, op weg naar het beloofde land. Toen
en nu.
Het is de kracht van de hoop, de regenboog aan de hemel, die Noach de
kracht gaf van boord te gaan, het land van de toekomst te gaan bewonen en
bewerken.
Bij de hoop gaat het dus niet alleen over een visioen, een droom, welke je
als het ware boven de wereld doet zweven, nee, het is de innerlijke kracht,
die mensen in beweging zet, die mensen inspireert. Ja, aanspoort zich in te
blijven zetten, het visioen, die droom van God met deze wereld, waar te
maken.
Ik moet hierbij denken aan een prachtige zin uit het lied: “Door de wereld
gaat een woord.” “Eeuwig heimwee spoort hen aan.”
Heimwee: het is het verlangen naar een thuis, naar geborgenheid.
Dit eeuwig heimwee is het verlangen van de mens naar de vervulling van
het oerbeeld, door God in eenieders mensenhart gelegd: het verlangen te
leven in en te werken aan de vervulling van de liefde, die in ons leeft.
“Eeuwig heimwee spoort hem aan, hunkerend naar het paradijs,
reisgenoten, grijpt elkaar de hand.”
We zijn geroepen elkaar, ook figuurlijk, bij de hand te nemen. We zijn
immers reisgenoten van elkaar. Mens-zijn is wezenlijk in beweging zijn, in
beweging gebracht door dat eeuwig heimwee, door de liefde welke leeft in
ons hart, in beweging gebracht door de hoop dat het beter kan en moet.
Het is de hoop die in ons leeft, die het geloof versterkt, dat we in liefde
samen op weg zijn, om samen te werken aan dat beloofde land.
Pastoor Constantijn Dieteren.
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Coronaregels
De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december besloten
dat er dit jaar op kerstavond 24 december geen publieke vieringen worden
gehouden. Voor onze parochie houdt dat in dat de geplande lichtjesmis
van 18.00 uur en de nachtmis van 21.30 uur komen te vervallen. De
andere vieringen op eerste, tweede en derde Kerstdag gaan gewoon door.
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.
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 januari 2021
Vrijdag

1

januari

Zondag

3

januari

H. Maria, Moeder van God
Dag van de vrede Nieuwjaarsdag
e
1 Lezing: Numeri 6, 22-27
Evangelie: Lucas 2, 16-21
11.00 uur:
Dré Scheien en tevens b.g.v. zijn verjaardag
Mien Scheien-Steinbusch (c. begr.)
Voor vrede op aarde
Voor een gezegend 2021 voor alle parochianen

Openbaring van de Heer
Drie Koningen
Einde van de Kersttijd
1e Lezing: Jesaja 60, 1-6
Evangelie: Matteüs 2, 1-12
11.00 uur:
Pierre Vogels b.g.v zijn verjaardag
Broederschap St.Cornelius en
de stille intenties die ons zijn gegeven
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Zondag
10 januari
Doop van de Heer
e
Evangelie: Marcus 1, 7-11
1 Lezing: Jesaja 42, 1-4, 6-7
11.00 uur:
pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders
Leny Schrijvers-Huntjens
1e jrd. Sjef Schrijvers (c. begr.)
Zondag
17 januari
2e Zondag van het Kerkelijk Jaar
1e Lezing: Samuel 3, 3b-10, 19
Evangelie: Johannes 1, 35-42
11.00 uur:
pastoor Piet Benders
Gerardina Pasmans-Bertrand b.g.v. verjaardag
Jozef Pasmans
Frans Coemans (c. begr.)
jrd. Tiny Coemans-Stassen
1e jrd. Jan Hoogstraten
2e jrd. Mike Hoogstraten
Wiel Bovens b.g.v. zijn verjaardag
gest. jrd. Maike Pelsers
Zondag
24 januari
3e Zondag van het Kerkelijk Jaar
1e Lezing: Jonas 3, 1-5, 10
Evangelie: Marcus 1, 14-20
11.00 uur:
Woord- en Communiedienst
Jan Houppermans
1e jrd. Anny Houppermans-Zenden (c. begr.)
Hub Vanmechelen b.g.v. zijn verjaardag
ouders Vanmechelen-Senden en
Jan, Ria en Guus, Levi, Peter en Tiny
ouders Loo-Vliegen
Ciska Loo-Hendriks
jrd. ouders Heijenrath-Niessen
Remco van Kuijk
Piet Jacobs b.g.v. zijn verjaardag
gest. jrd. ouders Jacobs-Eussen
gest. jrd. ouders Jacobs-Vroomen
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Zondag
31 januari
4e Zondag Kerkelijk Jaar
1e Lezing: Deuteronomium 18, 15-20
Evangelie: Marcus 1, 21-28
11.00 uur:
2e jrd. Harie Eyssen (c. begr.)
Lies Paffen-Pleijers b.g.v. haar verjaardag (c. begr.)
Zef Paffen
Maria Souren-Willems b.g.v haar verjaardag
Frans Souren en overleden familieleden
ouders Teneij-Frusch b.g.v. hun verjaardag en
overleden kinderen
Roos Muyrers

Korte mededelingen / annonces
Communie 2021
Meneer pastoor wil de kinderen van Schin op Geul de mogelijkheid geven
om hun Eerste Heilige Communie te ontvangen in onze parochie. Wij
nodigen de ouders dan ook uit om hun kind(eren) hiervoor op te geven.
Alle kinderen vanaf groep 4 zijn welkom. Normaal gesproken is
Hemelvaartsdag de dag waarop dit feest in Schin op Geul gevierd wordt.
Vanwege de coronapandemie wordt dit wellicht een andere dag. We
kunnen echter alleen met een voorbereiding beginnen als we het aantal
kinderen weten dat meedoet. Mocht je je kind(eren) willen opgeven en zijn
ze nog niet gedoopt dan kan dat ook. Geef je a.u.b. op vóór 20 januari bij
Anita Nass-Paffen, tel. 043-459 1647 of via de website:
www.kerkschinopgeul.nl
Bedankt
In het Woonzorgcentrum Notre Dame te Tilburg waar Pastoor Cuijpers
verblijft heerst corona. Ook pastoor Cuijpers werd positief getest, maar had
gelukkige bijna geen klachten. Na veertien dagen in quarantaine te hebben
gezeten mocht hij 9 december weer van zijn kamer af. Langs deze weg wil
hij iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten die hij mocht ontvangen.
Het doet hem goed en steunt hem in deze moeilijke tijd. Persoonlijk
kaartjes schrijven lukt hem helaas niet meer vanwege zijn oogziekte
Macula. Nogmaals hartelijk dank namens hem.
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Bericht van het Missiecomité
Afscheidscadeau pastoor Mol: het eerste resultaat
Goed nieuws! De bonen en maïs op het akkerland van pastoor Mol doen
het goed. Zuster Celia is maar wat verguld met de aankoop van het
akkerland dat ze, met het afscheidscadeau van onze parochie voor pastoor
Mol, heeft kunnen aankopen. De kinderen hebben het wieden al goed
onder de knie, anders lag het er niet zo mooi bij. (zie foto’s)
Mocht u het project willen ondersteunen dan kunt u nog altijd een gift
overmaken op IBAN: NL 36 RABO 0146 6963 87 t.n.v. CWMF
Heijenrath inzake Missiecomité.
Met grote trotse mailde Zuster Celia ons bijgaande foto’s.

Vredeslicht uit Bethlehem
Het Vredeslicht is gearriveerd. Juist in deze bijzondere tijden is het goed te
zien dat Vrede alle grenzen overwint. Jaarlijks ontsteekt een kind uit
Oostenrijk de kandelaar met de eeuwige vlam in de geboortegrot in
Bethlehem, de plek waar Jezus geboren is. Dit kleine vlammetje
symboliseert het licht en de vrede die de geboorte van Jezus Christus in
onze harten heeft gebracht. Het licht is in de kerk af te halen tijdens de
openstelling van de kerk tot en met 3 januari en na de H. Missen tot Maria
Lichtmis.
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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.
Dorpskalender foto van de maand januari 2021
La Baraque, het oude gemeenschapshuis omstreeks 1970.
In 1938 weet het kerkbestuur, onder voorzitterschap van pastoor
Bergmans, beslag te leggen op 2 houten woonketen van de Staatsmijnen.
Architect Beurskens uit Sittard smeedt deze 2 keten samen tot één gebouw
dat de naam “Verenigingsgebouw” krijgt.
Het gebouw wordt neergezet op een in erfpacht verworven stuk grond aan
de Veegats; een smalle weg die vanaf de Breeweg richting beemden voert.
Het gebouw heeft een oppervlakte van 200 m².
Midden jaren zestig krijgt het gebouw in de volksmond de toepasselijke
naam “La Baraque”, omdat het een beetje in verval raakt en niet meer aan
de eisen van de tijd voldoet.
In 1961 wordt een eerste poging ondernomen een nieuw gemeenschapshuis
te realiseren in Hoeve de Hoogbeek. Deze plannen gaan echter niet door.
Het duurt nog tot 1974 voordat een nieuw gemeenschapshuis een feit is.
Deze nieuwe accommodatie krijgt in de volksmond de naam: ’t Geboew.
Voor meer informatie over de foto van de maand kunt u terecht op de
website van de Heemkundevereniging Schin op Geul.
Burgerlijke stand van de parochie
Overleden:

30 november Fieni Ackermans-van Liere (86 jaar)
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Gemeenschapshuis ‘t Geboew
Zoals u inmiddels bekend is heeft onze regering een nieuwe en ditmaal
zeer strenge ‘lockdown’ afgekondigd tot minimaal 19 januari 2021.
Bijna de gehele maatschappij wordt hierdoor geraakt; ook ’t Geboew moet
nu voor minimaal vijf weken dicht voor alle activiteiten, uitgezonderd de
huisartsenpost en seniorenopvang. Al eerder hebben we kenbaar gemaakt
u te willen bijpraten over onze financiële zorgen t.a.v. de exploitatie door
het wegvallen van de inkomsten; maar dit moest al een paar keer worden
uitgesteld door nieuwe regelgevingen van overheidswege. Over deze
problematiek zijn we nog steeds in gesprek met het College van
Burgemeester en Wethouders van onze gemeente. Duidelijk is wel dat een
positieve opstelling van onze gebruikers een belangrijke rol speelt bij het
vinden van een oplossing om deze voorziening in stand te houden.
Tot slot wensen het bestuur en de medewerkers van Stichting
Gemeenschapsvoorzieningen u een zalig Kerstfeest en een voorspoedig
2021, waarin het hopelijk allemaal weer beter zal gaan. Het duurt langer
dan gedacht maar ‘ ’t kump good ’. Sterkte en blijf gezond!
Voedselbank bedankt
Lieve mensen van Schin op Geul, 2020 is een roerig jaar geweest. Voor
sommigen is er niet veel veranderd, maar voor anderen is het heel intens en
verdrietig geweest. Iedereen heeft zich moeten voegen en heeft wel op een
of andere manier dingen moeten laten of zich moeten aanpassen aan de
regels. En toch hebben jullie allemaal heel veel spullen voor de
voedselbank gebracht. Daarvoor kan ik jullie niet genoeg bedanken.
Voor 2021 wens ik jullie allemaal een heel goede gezondheid en een hoop
levensvreugde toe. Nogmaals bedankt en een dikke knuffel van mij.
Patricia Habets.
Petitie tekenen
De kerk is van 25 december tot en met 3 januari dagelijks geopend van
14.00-16.00 uur om een kaarsje aan te steken en de kerststal te bekijken.
Tevens kunt u dan ook een petitie ondertekenen om op te komen voor het
belang van vluchtelingen en in het bijzonder voor 500 kinderen die in
vluchtelingenkampen zitten op verschillende Griekse eilanden.
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Geen wijziging mistarieven voor 2021
Voor wat betreft de tarieven voor de H. Missen en de grafrechten is er geen
wijziging. Ter informatie zetten we hieronder de bewuste bedragen nog
eens op een rijtje.
Mistarieven:
• Eenvoudige stille mis door de week (Soos): € 10,• Standaardmis: € 25,• Jubileummis: € 100,• Rouw-/trouwdienst *): € 400,• Het leiden door hr. Pastoor van een dienst in het crematorium
zonder voorafgaande mis in de kerk *): € 200,• Avondwake daags voor rouwdienst in kerk: € 25,• Avondwake zonder rouwdienst in kerk *): € 100,Grafrechten:
• Grafrecht voor een enkel breed graf: € 55,- per jaar.
• Grafrecht voor een dubbel breed graf: € 110,- per jaar.
• Grafrecht voor een kindergraf: € 27,50 per jaar.
• Kosten van een plaats in de urnenwand: € 55,- per jaar.
• Voor het maken van een kopfundering op het bovenste plateau (dit is
de betonnen plaat in de grond waarop de grafsteen geplaatst wordt) wordt
eenmalig € 115,- in rekening gebracht.
• Verstrooien van as op het strooiveld: € 50,- [eenmalig]
• Bijzetting van urn in bestaand graf: € 50,- [eenmalig]
*) De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten, Avondwake
zonder uitvaartmis en de aanwezigheid in het crematorium [zonder
voorafgaande kerkdienst] wordt niet gevraagd aan parochianen
die de vier jaren voorafgaand voldoende hebben deelgenomen aan
de actie Kerkbalans (in redelijkheid voor een bepaald
minimumbedrag, te beoordelen door het Kerkbestuur).
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Start Actie Kerkbalans 2021:
Geef vandaag voor de kerk van morgen is het thema.
Kerkbalans is de grootste fondsenwerfactie van het land; door het hele land
vragen plaatselijke parochies en gemeenten aan hun leden een financiële
bijdrage over te maken. In de eerste helft van januari valt ook bij u de brief
voor de actie Kerkbalans op de mat. Doet u dit jaar (ook weer) mee?
U zult begrijpen dat de Actie dit jaar door het coronavirus anders zal
verlopen dan eerdere jaren, maar we willen hem juist nu bij u onder de
aandacht brengen. De schadelijke gevolgen van het coronavirus, zoals
eenzaamheid, angst en onzekerheid, kunnen worden verzacht door een
goed functionerende kerk. Juist het verbindende aspect van kerk-zijn is in
deze tijd heel hard nodig. Bovendien lopen de vaste kosten van de kerk
gewoon door en worden er extra uitgaven gedaan om contact te houden
met parochianen.
Naast doneren kunt u de actie ook ondersteunen door er in uw (digitale)
omgeving aandacht voor te vragen. Bijvoorbeeld door Kerkbalansberichten
te delen via Facebook of Twitter. Zo laat u weten dat u het werk van uw
parochie van belang vindt en dat uw kerk een financiële bijdrage meer dan
waard is, ook al komt u misschien niet zo vaak in de kerk.
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden en
sympathisanten. Doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het
toezeggingsformulier ruimhartig in. In de tweede helft van januari komt
een vrijwilliger het formulier bij u ophalen. Mocht dit wegens de corona
maatregelen niet mogelijk zijn dan kunt u het ook opsturen naar de
pastorie of naar het secretariaatsadres, of in de brievenbus deponeren. U
kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken.
Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen
tot uiterlijk 19 januari 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
Postadres: Oud Valkenburg 23 6305 AA Schin op Geul
Pastoor: Constantijn Dieteren tel. 043-459 1233,
wanneer dringend 06-1241 3034.
Contactpersonen voor kerkbestuurszaken:
Algemeen:
Hr. Huub 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 februari 2020 kunt U
opgeven vóór dinsdag 19 januari

Diensten in de maand januari 2021
Zaterdag

2

januari

Vooravond vd Openbaring van de Heer
Drie Koningen
De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk
19.00 uur:
Uit dankbaarheid
Zaterdag 9
19.00 uur:

januari
Vooravond van de Doop van de Heer
Lieske Spierts en familie

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Chris Wouters

Zaterdag 16 januari
Vooravond 2e Zondag Kerkelijk jaar
19.00 uur:
Henk Vankan
Zaterdag 23 januari
Vooravond 3e Zondag Kerkelijk jaar
19.00 uur:
Opgegeven intenties
Zaterdag 30 januari
Vooravond 4e Zondag Kerkelijk jaar
19.00 uur:
Uit dankbaarheid
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Korte mededelingen van het kerkbestuur
-

-

Aan iedereen die meehielp bij het opzetten van de kerststallen en het
poetsen van de kerk: heel hartelijk dank! Het ziet er weer piekfijn uit!
Huub Gerekens zal de datum voor het weer opruimen van de
kerstspullen nader bepalen en dan contact opnemen met de helpers.
Voor alle vieringen dient u zich aan te melden bij Huub Gerekens,
telefoon: 06-5342 5028. Voor verdere regelgeving in onze kerk zie
blz. 3 in deze Mauritiusbode.
Dankbetuiging pater Maas
Beste mensen. Dankbaar voor uw aanwezigheid tijdens de mooie
afscheidsviering en het welkom van de nieuwe pastoor van OudValkenburg Constantijn Dieteren, zaterdag 5 december. Ook dank
voor de mooie cadeaus. Naast mijn dankbare herinneringen aan u in
Oud-Valkenburg wil ik graag onze lectoren, kosteressen, kerkbestuur,
vrijwilligers bedanken voor hun inzet en dienstbaarheid in onze
parochiegemeenschap. Dank ook voor uw mooie bijdrage tijdens de
viering (€ 240,-) ten bate van een goed doel. In dit verband wordt de
bijdrage besteed aan door hevige regenval en door aardverschuivingen
getroffen Malawiaanse families en door godsdienst vervolging
getroffen Noord-Mozambikanen, waar ik in totaal ca. 30 jaar
werkzaam heb mogen zijn. Ik wens u allen een goede gezondheid en
samenwerking toe met de fusiegemeenschappen, in het bijzonder met
onze heel nauw verbonden buur-parochiegemeenschap Schin op geul.
Met hartelijke groeten pater Jacq Maas.

Burgerlijke stand van de parochie
Overleden: 29 november George Wetsels (60 jaar)
8 december Harry Stassen (89 jaar)
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Activiteitenagenda voor de maand januari 2021
van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul
jan. : Actie Kerkbalans (Gezinsbijdrage)
2e helft
25 dec. - 3 jan. : Kerk open voor bezichtiging kerststal 14.00 -16.00 uur
vr.
1 jan. : Nieuwjaarsdag 11.00 uur H. Mis

Bericht namens het Comité Samenwerkende verenigingen van Schin
op Geul
Zoals dit jaar bij herhaling gezegd, staat de slotpagina van de
Mauritiusbode steeds bol van activiteiten en nu in 2020 bleef deze pagina
verdacht leeg.
Nu we het einde van 2020 naderen en vrijwel alles dit jaar afgelast werd,
willen wij met een boodschap van goede moed houden en omkijken naar
elkaar afsluiten. Deze activiteit kost weinig moeite en gaat altijd door.
Deze activiteit vraagt wel uithoudingsvermogen en volhouden.
Wij wensen u:

Piet Bisschops, voorzitter

Kitty Heijenrath, secretaris

