59e jaargang / nummer 3 / maart 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 april s.v.p. opgeven vóór
dinsdag 16 maart 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 veelkleurigheid.
Wat mij steeds meer opvalt bij het lezen van het Evangelie is dat de
leerlingen van Jezus zo’n totaal verschillende mensen waren.
Zeker als we kijken naar de twaalf apostelen, dan zijn het stuk voor stuk
mensen, met een heel eigen karakter. Je zou haast geneigd zijn te zeggen
dat het net gewone mensen zijn. Ja natuurlijk zijn het net gewone mensen,
want het zijn gewoon mensen, de geschiedenis heeft hen wel tot heiligen
gemaakt, want dat waren ze ook, maar het zijn toch bovenal en op de eerste
plaats gewoon heel eenvoudige mensen, met, en dat mag voor ons een
troost en bemoediging zijn, hele menselijke gedragingen en reacties.
Neem nu de gebeurtenissen in de Goede Week en met Pasen, hetgeen we
deze maand weer gaan vieren. De apostelen zijn totaal uit het veld
geslagen, de een verloochent de vriendschap met Jezus, de ander verraadt
Hem zelfs en vrijwel allemaal vluchten ze weg, laten ze Jezus in de steek.
Zelfs na de verrijzenis komen ze zo moeilijk tot geloof en sluiten ze zich
liever op uit angst. De verhalen over de verrezen Christus, die aan de
leerlingen verschijnt, lijken hun aanvankelijk meer in de war te brengen,
dan dat het hun geloof versterkt. De heilige Thomas is daar het
schoolvoorbeeld van, hij heeft er niet voor niets, maar wel een beetje ten
onrechte, de spreekwoordelijke bijnaam van ‘ongelovige’ door gekregen.
Maar in feite was hij gewoon ronduit en eerlijk, alles behalve een zwever,
wilde hij niet zomaar iets geloven. Dat maakt hem voor ons misschien ook
daarom zo herkenbaar. Ook zo’n apostel hoort erbij, net als de anderen met
hun heel persoonlijke karaktertrekken, goede en minder goede kanten. Het
laat zien hoe veelvormig de leerlingen van Jezus mogen zijn, toen en nu, de
Kerk kan en mag veelvormig zijn, ja de Kerk is wezenlijk veelvormig. Ze
is wezenlijk katholiek: ze omvat de veelkleurigheid van karakters en
meningen, niet om deze tegen elkaar uit te spelen maar ze juist samen te
brengen, bij elkaar te brengen en te houden. Daarmee is de Kerk nooit een
club van gelijkgezinden, een partij van mensen met gelijke denkbeelden,
maar veeleer als een familie: mensen met verschillende meningen en
karakters, die zich door de familieband blijvend met elkaar verbonden
weten. Door Christus en Zijn Evangelie weten wij ons als Kerk, als broers
en zussen, blijvend, met elkaar verbonden. Pastoor Constantijn Dieteren.
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Een jaar corona terugblik
Op zondag 8 maart 2020 om 10.30 uur was er in onze kerk een mooie en
sfeervolle H. Mis, opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor St. Caecilia uit
Ransdaal, de viering werd bezocht door 170 personen. Donderdag 12 maart
kwam heel Nederland in de ban van het coronavirus Covid-19. Zo ging
ook onze kerk per direct dicht.
De gevolgen voor onze parochie
Het was een schok en we leefden in een wereld die onwerkelijk was,
iedereen voelde de stress, de onrust en de spanning. Een bizarre tijd. De
eerste berichten van parochianen met het coronavirus, zelfs met fatale
gevolgen, kwamen binnen. Toch wilden we als parochie ook iets positiefs
en opbeurends doen voor onze gemeenschap, zeker rond Pasen. Er werd
bedacht dat we in Schin op Geul en Oud Valkenburg een palmtakje thuis
zouden bezorgen. Verder werden er 23 palmpasenstokken gemaakt en bij
parochianen gebracht in verzorgingshuizen in de hele regio.
Mauritiusbode ook anders dan anders
Wat anders op de automatische piloot gaat, ging nu gepaard met wikken en
wegen. Zoeken naar wat hebben mensen nu nodig, mensen waren
emotioneel, wat is noodzakelijke informatie. Zo werd b.v. de
Mauritiusbode van april met foto’s in kleur uitgegeven, bedoeld als een
oppepper naar de parochianen toe. Ook een paar gebeden werden geplaatst
waarvan we hoorden, dat ze dagelijks door vele mensen gebeden werden.
Extra editie
Eind maart werd nog een extra editie van de Mauritiusbode uitgegeven met
informatie rond de paasvieringen die langs de digitale weg te volgen
waren. En met het bericht dat op alle woensdagavonden als teken van
hoop, de klokken zouden luiden tussen 19.00 en 19.15 uur, tot 1 juni.
Verder schreef Pastoor Mol al die maanden ondersteunende “Woordjes
van de Pastoor”.
Uitvaarten
De mogelijkheid tot een uitvaart bleef. Vooral in het begin, met strenge
regels en veel spanning, was het moeilijk hoe hier mee om te gaan. Door
de nabestaanden werd het toch ook omschreven als bijzonder, rustig en
heel intens. Inmiddels hebben er in coronatijd 11 uitvaarten in onze kerk
plaatsgevonden en zijn we dankbaar dat we de nabestaanden tot steun
konden zijn.
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Vanaf 1 juni 2020 weer H. Missen in de kerk
De vieringen waren weer mogelijk vanaf Pinkstermaandag 1 juni, met
maximaal 30 personen. Vanaf die datum hanteren we de regels: vooraf
aanmelden en de bezoekers krijgen een plaats aangewezen. Vanaf oktober
kwam de mondkapjesplicht daarbij en de Communie werd en wordt aan de
banken uitgereikt. Juni is ook de maand van de processies, ook deze
konden helaas geen doorgang vinden, net als de Sjaasbergergank. In de
Kluis werd de H. Mis opgenomen die TV Valkenburg later uitzond.
Pastoor Frans Mol
Meneer pastoor vierde op 4 juli zijn 85e verjaardag. Hierna werd begonnen
met de voorbereidingen voor het naderende afscheid van hem. Dit vond
plaats op zondag 30 augustus met een feestelijke H. Mis, met toespraken
en stemmige muziek. Aansluitend een rondtoer door ons mooi versierde
dorp, met deelname van alle verenigingen, prachtig en heel bijzonder. Op
4 september verhuisde pastoor Mol naar Oosterbeek. Waarna direct gestart
werd met de werkzaamheden voor het opknappen en renoveren van de
pastorie. Deze duurden tot half november.
Nieuwe pastoor Constantijn Dieteren
Maandag 26 oktober verhuisde pastoor Dieteren van Haelen naar Schin op
Geul en betrok hij de mooi opgeknapte pastorie. Zondag 22 november
volgde zijn officiële installatie als pastoor moderator van de parochies van
de Federatie VOS en H. Rosa in Sibbe. Nu 5 maanden verder zijn we
dankbaar dat het bisdom pastoor Dieteren heeft benoemd tot onze pastoor.
Wij hebben alle vertrouwen in de verdere samenwerking.
Palmtakjes huis aan huis bezorgd
Nu een jaar verder, zijn we weer waar we in 2020 begonnen zijn, het
uitdelen van de palmtakjes. Op Palmzondag 28 maart zullen de takjes
tijdens de H. Mis gezegend worden. Om ze dan in de Goede Week huis
aan huis te bezorgen in Schin op Geul en Oud Valkenburg.
Wij willen met deze kleine geste u allen een steuntje in de rug geven en
laten weten dat we ons verbonden voelen in deze zo moeilijke tijd. Zeker
nu we met z’n allen een beetje corona-moe beginnen te worden.
Bovenstaand is een kleine opsomming uit de vele gebeurtenissen en
activiteiten van een voor u en voor ons bewogen jaar in onze parochie
en gemeenschap.
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Coronaregels
Tijdens de persconferentie op dinsdag 2 februari is de huidige lockdown
voorlopig verlengd tot 2 maart. Ook de avondklok is verlengd tot 2 maart.
U mag niet naar buiten tussen 21:00 uur ’s avonds en 4:30 uur ‘s ochtends.
Vanaf maandag 25 januari mogen maximaal 50 mensen aanwezig zijn
bij een uitvaartmis.
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 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 maart 2021
Zondag
7 maart
3e Zondag van de Veertigdagentijd
e
1 lezing: Exodus 20, 1-17
Evangelie: Johannes 2, 13-25
11.00 uur:
zeswekendienst Tiny Erkens-Souren
Louis Erkens, Kitty en Jacky
Tonie Lassauw b.g.v. zijn verjaardag (c. begr.)
Jozef Pasmans b.g.v. zijn verjaardag en naamdag
Gerardina Pasmans-Bertrand
4e jrd. Harry Knoren
4e jrd. Lieske Monsuwé-van den Hove
Zondag
14 maart
4e Zondag van de Veertigdagentijd
e
1 lezing: 2 Kronieken 36, 14-16, 19-23
Evangelie: Johannes 3, 14-21
11.00 uur:
Woord en Communiedienst
Leny Schrijvers-Huntjens b.g.v. haar verjaardag
Zef Schrijvers (c. begr.)
gest. jrd. Dré en Mia Kickken-Smeets
Hub Huntjens
jrd. Philomena Huntjens-Neven en b.g.v. haar verjaardag
Vrijdag
19 maart
H. Jozef, bruidegom van Maria
09.00 uur:
H. Mis voor de zieken van de parochie
Zondag
21 maart
5e Zondag van de Veertigdagentijd
1e lezing: Psalm 103
Evangelie:
Marcus 1, 40-45
11.00 uur:
H. Mis met boeteviering
pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders
voor de overledenen van onze parochie
7e jrd. Gerrit Meerveld
Truike Wijnands-Huntjens
jrd. Jean Wijnands
Broederschap St.Cornelius en de stille intenties
die ons zijn gegeven
Donderdag 25 maart
Aankondiging vd Heer, Maria Boodschap
09.00 uur:
H. Mis Ter ere van Maria
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Zondag

28 maart

Palmzondag. Begin van de Goede Week
Palmwijding en uitdelen Palmtakjes
1e lezing: Jesaja 50, 4-7
Evangelie: Marcus 14, 1-15, 47
11.00 uur:
Pastoor Piet Benders
gest. jrd. ouders Bemelmans-Schreurs en zoon Harry
Korte mededelingen / annonces
Huispaaskaars nog te bestellen tot 14 maart
Net als voorgaande jaren is het weer mogelijk om een huispaaskaars te
bestellen. U kunt kiezen uit 2 verschillende modellen kaarsen in vier
maten. Model 1: Kruis in rood met goud. Model 2: Feniks, die verbrandt
en verrijst in de kleuren, kruis (groen), feniks (wit) en vlammen
(geel/oranje). Verkrijgbaar zijn; A & H (6,5 x 20 cm.) € 11,-, B & G (7 x
25 cm.) € 15,-, C & F (7,5 x 30 cm.) € 22,- en D & E (8 x 40 cm.) € 30,-.
Bestellen kan ook telefonisch en wel bij José Van den Hove, 043-459
2278, of via onze website: www.kerkschinopgeul.nl Hier is ook een
afbeelding te zien van de kaarsen. De bestelde huispaaskaarsen worden
vóór Pasen coronaproof bij u thuis bezorgd.
19 Maart Hoogfeest van de Heilige Jozef
Eind vorig jaar riep paus Franciscus 2021 uit tot een volledig Jaar van
Sint-Jozef. Met dit speciale themajaar wil paus Franciscus de heilige Jozef
als beschermer extra benadrukken. Ook zijn rol als voedstervader wordt
extra belicht. De paus brengt dit in verband met de zorg voor armen en
migranten en ook de rol van Jozef als patroonheilige van de arbeiders. “De
coronapandemie heeft duidelijk gemaakt welke betekenis gewone mensen
hebben, die dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden,” aldus paus
Franciscus. Volgens hem lijken ze daarmee op de heilige Jozef: “Deze
onopvallende man, die dagelijks in het verborgene aanwezig is.”
Dankbetuiging
Langs deze weg wil ik iedereen heel erg bedanken voor de lieve kaarten,
bloemen en alle blijken van medeleven bij het overlijden van mijn
levenspartner Pieter Stoelinga. Dit heeft me erg gesteund en goed gedaan.
Nogmaals heel veel dank.
Anne Verlinden.
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Bericht van Missiecomité Schin op Geul – digitale Vastenactie 2021
Zoals u in Schin op Geul gewend bent, ondersteunen wij het Weeshuis St.
Rita in Rio de Janeiro (Brazilië) van oud pastoor Cuijpers en het
kindertehuis voor gehandicapte kinderen in Loitokitok (Kenia) van oud
pastoor Mol.
Aangezien onze euro’s van harte welkom zijn en structureel bijdragen aan
betere omstandigheden voor de kinderen, blijven we deze projecten
steunen. Vanuit het afscheidscadeau van pastoor Mol heeft u in een eerdere
uitgave van de Mauritiusbode kunnen lezen dat grond is aangekocht en
bonen en maïs zijn geplant. Vlak voor de Carnaval liet zuster Celia ons
weten dat de eerste bonen zijn geoogst. Voor een uitgebreid verslag ga naar
www.kerkschinopgeul.nl

De maïs en de zonnebloemen moeten nog even. Tegen eind maart is het zo
ver. Laat dat nu net de periode van onze jaarlijkse Vastenactie zijn: de
Goede Week van 29 maart t/m 3 april. Normaliter ontving u van ons een
Vastenzakje. Dit jaar zijn wij genoodzaakt om deze actie digitaal te
houden. U kunt u gift overmaken op:
NL 36 RABO 0146696387 t.n.v. CWMF Heijenrath
inzake missiecomité of via bijgaande QR-code.
Maar het blijft uiteraard ook mogelijk om een enveloppe
met inhoud bij de pastorie in de brievenbus te stoppen.
Namens de kinderen uit Brazilië en Kenia
zeggen wij alvast: “Dank U Wel!”
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Sjin bedank veur deze bijzondere vastelaovend
Wat was het een vreemde vastelaovend dit jaar. Ons prinsenpaar heeft voor
het 2e jaar hun taken met verve verricht, maar fysiek samenkomen en om
met de mensen van Sjin de vastelaovend te vieren kon helaas niet.
De vastelaovend blijft echter in een echte Waterrat altijd leven. Altijd gaat
die op zoek naar gezelligheid en wil hij er iedere carnaval een feest van
maken. Dit jaar vlogen we een andere route, een voornamelijk digitale
route. Vanaf de 11de van de 11de tot aan carnavalsdinsdag waren de
Waterratte corona-proof actief om toch nog een beetje de vastelaovend bij
u in de woonkamer te brengen. Zo was er digitaal aandacht voor onze
tradities, brachten we een carnavalsgezèt rond, kwamen we online samen
tijdens de Hauf um Hauf Zitting, werden de zieken in ons dorp op afstand
bezocht, hielden we tóch een carnavalsmis (onder een Lekker zunke,
lekker windje, lekker waerke) en gingen we op zoek naar het sjoanst
verseerde hoes van Sjin. Allemaal evenementen die we graag
georganiseerd hebben, en wij willen u als inwoners van Sjin hartelijk
danken voor alle medewerking! Volgend jaar doen we alles dubbel en
dwars over en zien we u graag terug op onze evenementen.
Houd mood en blief gezónd! Dank namens CV de Waterratte.

Meer foto’s van de Carnavalsmis vindt u op de website van de parochie
www.kerkschinopgeul.nl en via Facebook van CV de Waterratte.
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Dorpskalender foto van de maand maart 2021
Groene Kruis Consultatiebureau aan de Breeweg nr. 13 omstr. 1950

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Marieke v.d. Hove-Bemelmans
Rosalia v.d. Hove-Pasmans
Johanna Ladenstein-Pasmans
Maria Boesten-Huijdts
Mieke Salden-Hoofs
Lies Hoofs-Bosch
Paula Smeets
… Schetters
Lies Smeets-Schetters
Jes Vanmeulebrouck-Rijcken
Lenie Savelsberg-Henstra
Bertha Laeven
Zuster Eudoxia
Albert Claessens
Lies Claessens-Groven
Fien Laeven-Bemelmans
Mia van Wersch-Souren (Eijs)
Lies Ackermans-Bemelmans
Marieke van Weersch-Savelsberg
Maria Bemelmans (café de Duif)
Tinie van den Hove
Lau van den Hove
Maria Ladenstein

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Bert Boesten
Leontien Boesten
Theo Salden
Ton Salden
Tony Hoofs
Huub Hoofs
Pierre Smeets
Vera Smeets
Marleen Savelsberg
Riet Savelsberg
Wim Vanmeulebrouck
Marga Vanmeulebrouck
Bertha Laeven
Maria Laeven
Annie van Weersch
Jos van Weersch
Mia van Weersch
Mariët van Wersch (Eijs)
Rosemarie van Weersch
Josje van Wersch (Eijs)
Huub van Weersch
Nellie Ackermans

Op onze website kunt u tevens een kort verhaal lezen over de geschiedenis van
het Groene Kruis in Schin op Geul www.heemkundesjin.nl
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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 april 2021 kunt U opgeven
vóór dinsdag 16 maart
Diensten in de maand maart 2021
Zaterdag 6 maart
Vooravond 3e Zondag Kerkelijk jaar
De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk
19.00 uur:
jrd. ouders Vandewall-Debie
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Chris Wouters
Zaterdag 13 maart
Vooravond 4e Zondag Kerkelijk jaar
19.00 uur:
Cyril Gerards
Wiel Huntjens
Zaterdag 20 maart
Vooravond 5e Zondag Veertigdagentijd
19.00 uur:
uit dankbaarheid
Zaterdag
19.00 uur:

27 maart

Vooravond Palmzondag
Begin van de Goede Week
Zegening van de palmtakken
Lieske Spierts, b.g.v. haar verjaardag

Voor alle vieringen dient u zich aan te melden bij Huub Gerekens, 06-5342 5028.
Verdere regelgeving in onze kerk zie blz. 3 in deze Mauritiusbode.
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Activiteitenagenda voor de maand maart 2021
van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul
do. 25
zo. 28
28 / 31

mrt. : Hoogfeest Maria Boodschap, H. Mis 09.00 uur
mrt. : Palmzondag H. Mis 11.00 uur met wijding palmtakjes
mrt. : Huis aan huis bezorgen Palmtakjes in Schin op Geul
en Oud Valkenburg door vrijwilligers
29 mrt. / 3 apr. : Missiecomité digitale Vastenactie voor de kinderen
van het Weeshuis St. Rita in Rio de Janeiro (Brazilië)
en het kindertehuis voor gehandicapten kinderen in
Loitokitok (Kenia). Maar het blijft uiteraard ook
mogelijk om een enveloppe met inhoud bij de pastorie
in de brievenbus te stoppen.
Voorjaarsvergadering Comité Samenwerkende Verenigingen en
Gebruikersoverleg Stichting Gemeenschapsvoorzieningen uitgesteld
De voorjaarsvergadering van het Comité Samenwerkende Verenigingen en
het Gebruikersoverleg van de Stichting Gemeenschapsvoorzieningen die
oorspronkelijk gepland was op maandag 8 maart a.s. wordt uitgesteld tot
nader order.
Dit gezien de momenteel geldende coronamaatregelen.
De verenigingen/instellingen, aangesloten bij het CSV en de deelnemers
aan het Gebruikersoverleg zijn inmiddels reeds door beide besturen
hiervan in kennis gesteld.
Zodra het weer mogelijk is fysiek in groepsverband te vergaderen, zal een
nieuwe datum gepland worden.

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen
tot uiterlijk 16 maart a.s. 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.

