
 
59e jaargang  /  nummer 5  /  mei 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 juni s.v.p. opgeven vóór 

dinsdag 18 mei 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 
 

 

Samen  

We ervaren nu al meer dan een jaar welk een enorme impact het Corona-

virus heeft op iedereen en alles.  

Samen voelen we onze eigen kwetsbaarheid en kleinheid meer dan ooit.  

Ook voor ons als parochiegemeenschap is het een tijd van aanpassen; de 

verschillende feesten en andere vieringen die normaal in en rond de kerk 

plaatsvonden, konden het afgelopen jaar helaas geen doorgaan vinden. Het 

afscheid nemen van dierbaren bij overlijden, moet helaas nog steeds in 

beperkte kring plaats vinden. 

Ook het contact met u als parochianen en het rijke verenigingsleven is 

helaas beperkt, een gemis voor eenieder. Het is helaas niet anders. En hoe 

lang nog ? 

Maar toch, laten we juist ook nu blijven kijken naar de positieve dingen die 

we om ons heen zagen en zien gebeuren: de mensen die het hardst voor ons 

aan het werk zijn, krijgen een hart onder de riem gestoken, mensen staan 

klaar om elkaar te helpen en dat te doen wat voor de ander nodig is. 

Iedereen let goed op zodat we elkaars gezondheid niet in gevaar brengen. 

We merken ook, met het wegvallen van ons ‘normale’ leven, meer dan 

anders, waar het werkelijk op aan komt, in ons leven: we merken hoe 

belangrijk het samen is, hoe belangrijk de kleine dingen zijn. We hebben 

gelukkig wat meer aandacht voor elkaar gekregen. Zo is er ook veel goeds 

en moois ontstaan. Het is nu even niet verder, sneller, hoger en beter. Het is 

nu vooral even SAMEN. 

Laten we daarom ook samen deze, maar ook zeker de daarna komende tijd, 

goed gebruiken, door aandacht voor elkaar te blijven houden, door op 

allerlei creatieve manieren elkaar een helpende hand, een luisterend oor te 

bieden, door voor elkaar te blijven bidden. Voor de mensen die getroffen 

zijn door het virus, voor mensen die een dierbare verloren hebben, voor 

mensen die zich eenzaam voelen in deze tijden. Ook het gebed mag ons als 

mensen dichter bij elkaar brengen. Op die manier willen we zelf goede hoop 

houden, hoop te brengen, om er te zijn voor anderen. 

    Pastoor Constantijn Dieteren. 
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Coronaregels  

Tijdens de persconferentie op dinsdag 13 april is de huidige lockdown  

voorlopig verlengd op enkele versoepeling na, tot en met 28 april. De 

avondklok blijft.  U mag niet naar buiten tussen 22:00 uur ’s avonds en 4:30 

uur ‘s ochtends.   

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; 

- Bijdrage aan de collecte kan via een collectebus of in het offerblok bij het 

verlaten van de kerk; 

- Er wordt niet gezongen door gelovigen tijdens de viering. 

 

 

http://www.kerkschinopgeul.nl/
mailto:anita@kerkschinopgeul.nl
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Diensten in de maand mei 2021 
 
 

Zondag 02 mei 5e Zondag van Pasen  

   Zondag voor de Oosterse Kerken 

1e Lezing: Handelingen 9, 26-31  Evangelie: Johannes 15, 1-8  

11.00 uur:  zeswekendienst Els Smeets 

  uit dankbaarheid 

 Alice Greven-Waelen  

 jrd. ouders Waelen-Ruijpers 

  gest. jrd. ouders Sijben-Rijcken 

  gest. jrd. ouders Pieters-Jongen en zoon Sjeng 

  gest. jrd. Hub en Fien Pieters-Didden  
 

Zondag 09 mei 6e Zondag van Pasen   

   Moederdag 

1e Lezing: Handelingen 10, 25-26.34-35. 44-48 

Evangelie: Johannes 15, 9-17 

11.00 uur:  Pastoor Piet Benders   

  uit dankbaarheid 

  José Slippens-Funcken b.g.v. haar verjaardag 

  Rina Kroonen-Huijnen 

 gest. jrd. familie Vrancken-Senden 
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door harpiste Pauline Nieuwenhuys 
 

Donderdag 13 mei  Hemelvaart van de Heer 

1e Lezing: Handelingen 1, 1-11 Evangelie: Marcus 16, 15-20 

11.00 uur:  Wiel Sieben b.g.v. zijn verjaardag 
 

Zondag 16 mei 7e Zondag van Pasen  

1e Lezing: Handelingen 1, 15-17. 20a. 20c-26. 

Evangelie: Johannes 17, 11b-19 

11.00 uur:  zeswekendienst Jef Baadjou 

  1e jrd. Piet Knubben 

  ouders Knubben-Blom en overleden familie 

  ouders Knoren-Lenoir en overleden familie  

  ouders Leenders-Thoma (c. begr.) 

  ouders Bisschops-Lipsch b.g.v. hun verjaardag  
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Zondag 23 mei Pinksterzondag Einde van de Paastijd 

De tweede collecte is bestemd voor de Nederlandse Missionarissen  

1e Lezing: Handelingen 2, 1-11 

Evangelie: Johannes 15, 26-27; 16, 12-15 

11.00 uur:  Charel Paffen b.g.v. zijn verjaardag  

  Tiny Coemans-Stassen b.g.v. haar verjaardag 

  Frans Coemans (c. begr.) 

  Jean Wijnands 

  jrd. Truike Wijnands-Huntjens 

  Mia Kickken-Smeets b.g.v. haar verjaardag 

  Dré Kickken 

  jrd. Piet Keulers en tevens b.g.v. zijn verjaardag 

  gest. jrd. ouders Lemmens-Hoven 
 

Maandag 24 mei  Heilige Maria, Moeder van de Kerk 

    Tweede Pinksterdag 

Begin van de Tijd door het Kerkelijk Jaar 

1e Lezing: Genesis, 3, 9-15. 20 Evangelie: Johannes 19, 25-34     

11.00 uur:   Woord- en Communiedienst 

  pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 

  Broederschap St.Cornelius en de stille intenties  

  die ons zijn gegeven 
 

Zondag 30 mei Heilige Drie-Eenheid  

1e Lezing: Deuteronomium 4, 32-34, 39-40   

Evangelie: Matteüs 28, 16-20 

11.00 uur:  1e jrd. Leny Schrijvers-Huntjens 

  Zef Schrijvers b.g.v. zijn verjaardag (c. begr.) 

 José Vliegen (c. begr.) 

 Ally Vliegen 

 5e jrd. Maria Vliegen-van Weersch  
 

 

Burgerlijke stand van de parochie 
 

Overleden:    1 april      Jef Baadjou (69 jaar) 

                     1 april      Martha Frijns-van den Oever (76  jaar) 
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Korte mededelingen / annonces 
  

 

Bericht van het missiecomité 

Allereerst willen wij u hartelijk danken namens de kinderen uit Loitokitok 

(Kenia) en Rio de Janeiro (Brazilië). 

U steunde deze Sjinse projecten met € 1.317,50 tijdens de Vastenactie.  

Hier worden de kinderen blij van en kunnen weer mooie projecten ontplooid 

worden. Zo houden we de groentetuin van Pastoor Mol en het weeshuis van 

Pastoor Cuijpers levend! Dank daarvoor. 
 

In het weekend van Pinksteren is traditioneel een tweede collecte in de kerk 

bestemd voor onze Nederlandse Missionarissen. Er zullen buiten de 

collectebussen, mandjes staan voor deze collecte, die voor dit doel bestemd 

zijn, zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de kwetsbaren in deze 

wereld. Ook deze collecte bevelen wij van harte bij u aan. 

 

Fanfare Sint Cornelius –  digitale donateursrondgang 

Het lijkt nog maar pas geleden dat u van ons een enveloppe in de brievenbus 

vond om ons te steunen. Dat klopt. Covid-19 kreeg ons afgelopen jaar in de 

greep waardoor de jaarlijkse donateursrondgang  2020 anders dan anders 

werd.  Vanuit het Comité Samenwerkende verenigingen kreeg onze fanfare 

eenmalig de maand december aangewezen voor haar digitale actie. 
 

Corona heeft ons helaas nog steeds in de greep.  Daarom houden wij onze 

jaarlijkse reguliere donateursactie in de maand mei ook dit jaar, voor het 

welzijn van ons allemaal, weer digitaal. Hiervoor wordt huis-aan-huis 

wederom een brief bezorgd met de benodigde gegevens.  

Hartelijk dank voor uw steun! 

 

 
 

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen  

tot uiterlijk 18 mei 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 
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Thema 2021 “na 75 jaar vrijheid” 

We hadden allemaal gehoopt dat we op 4 en 5 mei 2021 weer in grote getale 

zouden kunnen herdenken en vieren, samen – met elkaar. We weten nu dat 

dit in 2021 nog niet mogelijk zal zijn. Ook dit jaar zijn er maatregelen van 

kracht om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden. Het Nationaal 

Comité 4 en 5 mei heeft daarom besloten om de programma’s van de 

Nationale Herdenking op 4 mei en de Nationale Viering van de Bevrijding 

op 5 mei wederom aan te passen.  Bij de uitwerking van die programmering 

zijn de maatregelen die de Rijksoverheid treft in verband met het 

coronavirus en de maatschappelijke beleving leidend. 
 

Dodenherdenking 4 mei 

Bovenstaand besluit heeft ook gevolgen voor de herdenking aan het 

Kerkplein. In overleg met de gemeente en deelhebbende partijen is besloten 

om ook dit jaar, evenals afgelopen jaar, geen traditionele 

herdenkingsbijeenkomst te organiseren in Schin op Geul. We herdenken 

samen in verbondenheid, maar dan thuis, ieder met zijn eigen 

herinneringen. Wat betekent dit voor onze viering aan het Kerkplein? 

- Op verzoek van de gemeente vragen wij u om op dinsdag 4 mei de vlag 

de hele dag halfstok te hangen, ter nagedachtenis van alle 

oorlogsslachtoffers. 

- Namens het gemeentebestuur zal er een bloemstuk worden opgehangen 

bij de plaquette aan de keermuur onder aan de kerk. Hierop  staan de 

namen vermeld van een viertal dorpsgenoten, tw. Jean Michael Caubo, 

Bèr Houben, Frans Huntjens en Hubert Knoren. Tevens zal de 

Heemkundevereniging een bloemetje hangen bij de plaquette aan het 

monument van soldaat Evert Mirck uit Rotterdam en soldaat Albert S. 

Cook uit Tennessee. 

- De klokken luiden in het hele land van 19.45 tot 19.58 uur. 

- Hierna horen we vanaf het Kerkplein het Taptoe Signaal, gespeeld door 

een muzikant van  fanfare St. Cornelius. 

- Na het Taptoe Signaal volgt 2 minuten stilte. 
 

Bevrijdingsdag  5 mei 

Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland in 1945 en dat we 

sindsdien in vrijheid leven. Ook staan we die dag stil bij de waarde van 

vrijheid, democratie en mensenrechten. Hangen we op deze dag de 

Nederlandse vlag in top om stil te staan bij onze vrijheid. 
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Versiering wegkruizen  

Misschien had u ze gemist afgelopen jaar de kransen om de wegkruizen in  

Schin op Geul en Oud Valkenburg. Vanwege de coronamaatregelen was het 

toen niet mogelijk om met een groepje vrijwilligers samen te komen om de 

kransen te maken. Maar dit jaar zal de werkgroep Wegkruizen van de 

Heemkundevereniging weer zorgen voor fraaie versierselen rond de kruizen. 

Een mooie traditie wordt daarmee voortgezet! 
 

Dorpskalender foto mei  

communicantjes op de kerktrappen met meester Fon Weusten 15 mei 

1966. 

Op de vraag “Wat kunt u zich nog herinneren van de communievoor-

bereiding en de communiedag” vertelt meester Fon (Weusten) het volgende: 

En dan sta je daar als jong broekie, net afgestudeerd aan de Pabo. Met de 

opdracht de communieviering in de kerk een nieuw gezicht te geven. Meer 

betrekken bij de viering was het motto. Het was een roerige tijd, de zestiger 

jaren van de vorige eeuw. Het denken binnen de katholieke kerk veranderde 

snel. Alles was gericht op persoonlijke betrokkenheid. Voortrekker in Schin 

op Geul was Pater Leo Boer. Hij studeerde in Valkenburg bij de paters aan 

de Cauberg  Hij ondersteunde de omliggende plaatsen en was geliefd bij de 

jeugd. Hij nam een deel van de werkzaamheden over van Pastoor Schutgens 

die in 1966 met emeritaat ging en werd opgevolgd door pastoor Abels. Deze 

overleed in 1968. Hij was geen voorstander van vernieuwingen en volgde 

met argusogen het gebeuren in de kerk.  Fijn was dat pater Boer mijn 

draaiboek voor de viering meteen goedkeurde. Zo spectaculair was het 

overigens niet. De belangrijkste vernieuwingen waren: De kinderen zaten 

een deel van de Mis bij de ouders in de bank en een deel stonden ze op het 

altaar. Verder luisterden ze de viering op met enkele liedjes. De kinderen 

dekten samen de altaartafel. Bij het ontvangen van de hostie stonden de 

communicanten tussen de ouders in. Overigens niet alle ouders waren het 

eens met de organisatie blijkens een anonieme brief die de pastoor ontving 

en waarin hij verzocht werd eens te gaan praten met de meester. 

Ik ben drie dagen op pad geweest om de 40 communicantjes en hun ouders 

te feliciteren. Daarna heb ik drie dagen nodig gehad om bij te komen van 

alle koffie, vla, taart, wijn, drupkes etc.  
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Op de foto: 

1 Fon Weusten    18 Leo  Philippi  

2 Yvonne Kickken  19 Mathieu Gerards 

3 Marjo Haesen   20 Ger Hodiamont   

4a Marion Wiertz   21 Leo Maessen 

4b Marlies Wiertz   22 ? 

5 Mariët van Geest  23 Frans Lassauw 

6 Marian Coemans  24 Rob Boon 

7 ?    25 Frans Smeets 

8 Wilma Erkens   26 Henk Bemelmans 

9 Irma Walen   27 Pierre Damoiseaux 

10 Margriet van Weersch  28 Harrie Bovens 

11 Helene Frissen   29 Bert  Kroonen 

12 Roos Coemans   30 Marthé Pieters 

13 Annemie Smeets (?)  31 Wiel Ruijpers 

14 Virginie Huntjens  32 André Scheien 

15 ?    33 Willy Kroonen 

16 Gerda Coumans 

17 ? 

Niet of niet zichtbaar op de foto:  Jannine Schrijvers, Eugenie Moren, Jeanny 

Groven, Tiny Wessels en Inneke Knubben. 
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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. Hub Gerekens 

                                        tel. 06-5342 5028 

Administratie kerkhof:   Hr. Jo & mw. Rita Wachelder 

                                        tel. 043-321 6357 

Opgeven berichten:        Mw. Paula Gerekens 

                                        tel. 043-459 1207 

Bankrekeningnummer:   NL23 RABO 0146 6011 73 

Berichten t.b.v. de maand juni 2021 kunt U opgeven 

vóór dinsdag 18 mei 
 

 

 

 

 

Diensten in de maand mei 2021 
 

Zaterdag  1 mei Vooravond van 5e Zondag van Pasen 

De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk 

19.00 uur:  Pierre Gerekens, b.g.v. zijn verjaardag 
 

Zaterdag  8 mei Vooravond van 6e Zondag van Pasen 

19.00 uur: voor alle moeders b.g.v. Moederdag  

 uit dankbaarheid 

 Henk Vankan 
 

Zaterdag  15 mei Vooravond van 7e Zondag van Pasen 

19.00 uur: uit dankbaarheid 
 

Zaterdag  22 mei Vooravond van Pinksteren  

   Feest H.Rita van Cascia 

   Zegening van de rozen 
   (deze zijn te koop na afloop van de mis) 

19.00 uur: ter ere van de H. Rita 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door organist Sjef Muylkens en zangeres 

Marion Widdershoven   
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Zondag  23 mei Pinksteren 

    Feest H.Rita van Cascia 

   Zegening van de rozen 
   (deze zijn te koop na afloop van de mis) 

14.00 uur: ter ere van de H. Rita 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Chris Wouters 
 

Zaterdag  29 mei  Vooravond Heilige Drie-Eenheid 

19.00 uur:  Pastoor van den Hoven  
 

 
 

Korte mededelingen van het kerkbestuur 
 

 

Feest van de H. Rita van Cascia 

Tijdens de H. Missen van zaterdag 22 mei om 19.00 uur en zondag 23 

mei om 14.00 uur zal de H. Rita speciaal worden herdacht en gevierd. Zij is 

de patroonheilige van hopeloze en onmogelijke zaken, langdurige ziekten en 

tevens voorspreekster van moeders. 

Ter ere van haar worden dan rozen gezegend, die na afloop van de vieringen 

te verkrijgen zijn voor 1 euro per stuk.  
 

Dodenherdenking 4 mei 

- vlag de hele dag halfstok hangen 

- De klokken luiden in het hele land van 19.45 tot 19.58 uur. 

- Hierna horen we vanaf het kerkhof het Taptoe Signaal, gespeeld door een 

muzikant van  Schutterij St. Mauritius Strucht. 

- Na het Taptoe Signaal volgt 2 minuten stilte. 
 

Bevrijdingsdag  5 mei 

Hangen we op deze dag de Nederlandse vlag in top om stil te staan bij 

onze vrijheid. 

 

Burgerlijke stand van de parochie  
 

 

Overleden:    4 april   Lea Willems-Jennekens  (78 jaar) 
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Activiteitenagenda voor de maand mei 2021 

Van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 

 

  mei :  Digitale donateursactie fanfare St.Cornelius 

di. 4  mei :  Dodenherdenking Kerkplein,  vlag half stok 

wo. 5  mei :  Bevrijdingsdag, vlag in top   

 
 

 Bericht van de Samenwerkende Verenigingen in Schin op Geul 
 

 

Het is ongelooflijk teleurstellend voor iedereen die al plannen aan het maken was, 

dat de versoepelingen op 21 april niet zijn doorgegaan. 

Maar het einde is in zicht, aldus premier Mark Rutte tijdens de persconferentie over 

de aanpak van de coronacrisis. 

Precies de spijker op de kop.  

Wij zijn al meer dan een jaar in de ban van de Coronapandemie en hoe deze 

huishoudt in ons dorp. In de samenleving wordt de tweespalt nadrukkelijker 

zichtbaar. We snakken naar versoepelingen. 

Voorlopig is het nog even koffiedik kijken en moeten helaas verschillende ideeën 

weer de kast in en blijft het bij laagdrempelige opkikkertjes zoals de Palmpaasgroet 

namens de parochie, de verstopte fleurige stenen, de kleurrijke tekeningen en 

hartjes aan de ramen maar ook het omzien naar elkaar. Blijf elkaar bemoedigen en 

steunen dan komt het goed.    

 
 

Namens het comité samenwerkende verenigingen 
 

Piet Bisschops, voorzitter                            Kitty Heijenrath, secretaris 


