
 

 

59e jaargang  /  nummer 9  /  september 2021 
 

 

 

Pastorie: pastoor Dieteren Hoogbeek 23, 6305 BH, Schin op Geul,  

043-459 1233, in dringende gevallen 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 oktober s.v.p. opgeven vóór 

dinsdag 14 september 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 

  

Vredesweek 

Zoals ieder jaar viert de kerk in september de Vredesweek. 

“Zalig zij die vrede stichten, want zij zullen kinderen van God genoemd 

worden.” (Mt 5,9). Dat geldt voor de wereld in het groot, maar evenzeer 

voor de wereld in het klein. Ieder mens is immers geroepen een 

vredestichter te zijn. Daarom is hier onderstaand dit gebed van St. 

Franciscus van Assisi. Het is meer dan 800 jaar oud, maar wordt nog 

steeds door vele duizenden iedere dag gebeden omdat het nog altijd hoogst 

actueel en daardoor inspirerend is. 
 

Heer, maak van mij een werktuig van Uw vrede. 

Laat me liefde brengen waar haat overwoekert. 

Laat me vergeving brengen waar beledigd werd. 

Laat me eendracht brengen waar tweedracht heerst. 

Laat me waarheid brengen waar de leugen regeert. 

Laat me geloof brengen waar getwijfeld wordt. 

Laat me hoop brengen waar gewanhoopt wordt. 

Laat me licht brengen waar duisternis heerst. 

Laat me vreugde brengen waar droefheid is. 

En moge ik bij dit alles zoeken, 

Niet zozeer getroost te worden, dan wel te troosten. 

Niet zozeer begrepen te worden, dan wel te begrijpen. 

Niet zozeer bemind te worden, dan wel te beminnen. 

Want het is door te geven dat men krijgt, 

Door zichzelf te verliezen dat men vindt, 

Door te vergeven dat men vergeving bekomt 

En door te sterven dat men verrijst, tot eeuwig leven. 
 

Pastoor Constantijn Dieteren. 

 

Van 18 tot 26 september 2021 organiseert vredesorganisatie PAX de 

jaarlijkse Vredesweek. Het thema dit jaar is “inclusief samenleven”. “Er is 

pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen”, stelt de 

organisatie. Tijdens de Vredesweek worden diverse evenementen 

georganiseerd. Meer informatie via de website van PAX. 
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Coronaregels  

De regels rondom Covid-19 zijn, voor wat het bezoek aan de kerk betreft, 

niet gewijzigd. De 1,5 meter afstand houden, blijft gelden. Om deze 

afstand te bewaren kunnen in onze kerk ongeveer 110 personen aan de 

vieringen deelnemen. Om te voorkomen dat u aan de deur teleurgesteld 

moet worden, blijven we werken met het systeem van reserveringen, zoals 

u al meer dan een jaar bij ons gewend bent. Het gebruik van een 

mondkapje moet ieder voor zichzelf uitmaken. 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 dan zijn de volgende 

regels van kracht: 

- U komt binnen via de hoofdingang; 

- 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 in het offerblok bij 

het verlaten van de kerk; 

- Er mag nog niet gezongen worden door gelovigen tijdens de viering. 

 

 

http://www.kerkschinopgeul.nl/
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Diensten in de maand september 2021 

 
Zondag 5 september 23e Zondag Kerkelijk Jaar 

1e Lezing: Jesaja 35, 4-7a   Evangelie: Marcus 7, 31-37 

11.00 uur:  Piet Tans 

  gest. jrd. ouders Maurice en Maria Damoiseaux-Eijssen 

  voor alle zieken van ons Bisdom 
 

Zaterdag 11 september Vooravond Parochieviering H. Cornelius 

1e Lezing: Romeinen 8, 31b-32, 35-39 Evangelie: Matteüs 10, 28-33 

   Opening van het Corneliusoctaaf    

   Na de H.Mis Corneliuszegen. 

19.00 uur:    zeswekendienst Carolien Winthagen-Maessen 

  voor de levende en overleden leden Fanfare St.Cornelius  

  Jef Baadjou (c. buurt.) 

  jrd. ouders Palmen-Huntjens en dochter Leny 

  Marieke en Guus Ruypers-Eussen  

  Zef Eussen 

  gest. jrd. ouders Math en Tiny Erven-Spiekers 

  Broederschap St.Cornelius  

  en de stille intenties die ons zijn gegeven  

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door een Fanfare-ensemble  
 

Zondag 12 september PAROCHIEVIERING H.CORNELIUS 

  Corneliuszegen na de H.Mis en van 14.00 - 16.00 uur 

1e Lezing: Romeinen 8, 31b-32, 35-39 Evangelie: Matteüs 10, 28-33 

11.00 uur:  Zef en Lies Paffen-Pleijers (c. begr.) 

  Annie Somers-Lemmens b.g.v. haar verjaardag 

  Hay Somers 

  Annie Houppermans-Zenden b.g.v. haar verjaardag 

  Jan Houppermans 

  Lies Leenders-Thoma (c. begr.) 

  Ouders van den Hove-Pasmans 

  jrd. Jo Leenders 

  jrd. Jo Dautzenberg-Rikers 

  jrd. ouders Rikers-Pasmans en zonen Jan, Pierre en Al 

  jrd. Jo Sijstermans en overleden familie 

  Broederschap St.Cornelius  

Deze H Mis wordt opgeluisterd door harpiste Pauline Nieuwenhuijs  
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Maandag 13 september H. Johannes Chrysostomus,  

   bisschop en Kerkleraar 

 Corneliuszegen na de H.Mis 

19.00 uur:  Broederschap St.Cornelius  

  en de stille intenties die ons zijn gegeven  
 

Dinsdag 14 september  Kruisverheffing 

  Corneliuszegen na de H.Mis 

19.00 uur:  Broederschap St.Cornelius  

  en de stille intenties die ons zijn gegeven  
  

Woensdag 15 september  Onze Lieve Vrouw van Smarten  

  Corneliuszegen na de H.Mis 

19.00 uur:  Broederschap St.Cornelius  

  en de stille intenties die ons zijn gegeven  
 

Donderdag 16 september HH. Cornelius, paus, en Cyprianus,  

   bisschop, martelaren 

  Corneliuszegen na de H.Mis 

19.00 uur:  Piet Knubben 

  ouders Knubben-Blom en overleden familie 

  ouders Knoren-Lenoir en overleden familie 

  Broederschap St.Cornelius  

  en de stille intenties die ons zijn gegeven  
 

Vrijdag 17 september Vrijdag 24e week Kerkelijk Jaar 

  Corneliuszegen na de H.Mis 

19.00 uur:  Broederschap St.Cornelius  

  en de stille intenties die ons zijn gegeven  
 

 

 
 

Burgerlijke stand van de parochie 
 

 

Overleden:      3 augustus  Carolien Winthagen-Maessen (85 jaar) 
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Zaterdag 18 september Vooravond 25e Zondag Kerkelijk Jaar 

  Corneliuszegen na de H.Mis 

1e Lezing: Wijsheid 2, 12. 17-20 Evangelie: Marcus 9, 30-37 

19.00 uur:  3e jrd. Maria Bemelmans-Maessen  

  Frans Bemelmans  

  jrd. ouders Bemelmans-Blom, kinderen en kleinkind  

  jrd. Frans Blom 

  Rina Kroonen-Huijnen 

  gest. jrd. ouders Huijnen-Brouwers 

  Broederschap St.Cornelius  

  en de stille intenties die ons zijn gegeven  

Deze H Mis wordt opgeluisterd door Jo Essers, begeleidt door organist Fred 

Piepers.   
 

Zondag 19 september 25e Zondag Kerkelijk Jaar 

   Sluiting van het Corneliusoctaaf    

   Corneliuszegen na de H.Mis en van 14.00 - 16.00 uur 

1e Lezing: Wijsheid 2, 12-20   Evangelie: Marcus 9, 30-37 

11.00 uur:  pastoor Piet Benders 

  Wiel Dautzenberg 

  ouders Pluijmaekers-Wiertz en overleden kinderen 

  3e jrd. ouders Sjir en Agnes Cuijpers-Kevers 

  5e jrd. Michel Keijdener 

  jrd. Siem Witvoet 

  Broederschap St.Cornelius  

  en de stille intenties die ons zijn gegeven  

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door troubadour Thea Kollee 
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Zaterdag 25 september   Vooravond parochieviering H. Mauritius 

                              Patroon van onze parochie 

1e Lezing: Brief van Mauritius  Evangelie: Matteüs 10, 17-20, 22 

17. 00 uur: voor de levende en overleden leden van schutterij  

St.Mauritius en in het bijzonder voor de jubilarissen 

Frans Coemans (Schutterij St.Mauritius) 

Ant Olzheim (Schutterij St.Mauritius) 

Fieni Ackermans-van Liere (Schutterij St.Mauritius) 

Annie Somers-Lemmens (Schutterij St.Mauritius) 

Jacques Meertens (Schutterij St.Mauritius) 

Raymond van Weersch (Schutterij St.Mauritius) 

Tiny Erkens-Souren (Schutterij St.Mauritius) 

Pieter Stoelinga (Schutterij St.Mauritius) 

Wiel van de Ven (Schutterij St.Mauritius) 

Jef Baadjou (Schutterij St.Mauritius) 

Martha Frijns-van den Oever (Schutterij St.Mauritius) 

Pieter Loeff (Schutterij St.Mauritius) 

Sjo Knubben (Schutterij St.Mauritius) 

Loes Knubben-Gelders (Schutterij St.Mauritius) 

Huub Wouters (Schutterij St.Mauritius) 

Jacques Blom (Schutterij St.Mauritius) 

Netty Stevens-Lemmen (Schutterij St.Mauritius) 

Carolien Winthagen-Maessen (Schutterij St.Mauritius) 

 Gerard en Ria Nass-Elbers 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Schutterij St.Mauritius Strucht 
 

Zondag  26 september PAROCHIEVIERING H. MAURITIUS 

   Patroon van onze parochie 

1e Lezing: Brief van Mauritius  Evangelie: Matteüs 10, 17-20, 22 

11.00 uur:  pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 

  José Vliegen (c. begr.) 

  Ally Vliegen b.g.v. zijn verjaardag  

  Maria Vliegen-van Weersch  

  3e jrd. Karel Hoven (c. buurt) 

  jrd. Reina Van Loo-de Haas  

  gest. jrd. Leneke en Marieke Senden 

  gest. jrd. ouders Pasmans-Schaeks 
  



 8 

 

Korte mededelingen / annonces 
 

Corneliusoctaaf  

In de periode van 11 t/m 19 september as. vindt in onze parochie 

wederom het jaarlijkse octaaf ter ere van de H. Cornelius plaats. In dat 

kader hierbij in het kort wat achtergrondinformatie.  Deze heilige werd in 

251 tot paus gekozen.  Hij voerde een op vrede en verzoening gericht 

beleid, maar werd twee jaar later het slachtoffer van de vervolgingen door 

de Romeinen.  Na zijn dood werd zijn verering alras snel verbreid.  

De H. Cornelius wordt vooral aangeroepen voor verlichting van 

rusteloosheid, zorgen, zenuwaandoeningen en ander lijden; kortom tegen 

alle vormen van overspanning en stress. 

Tijdens dit Corneliusoctaaf wordt er iedere dag een H.Mis opgedragen,  

waarbij na afloop de Corneliuszegen wordt gegeven en er gelegenheid is 

om de relikwie te vereren; daarnaast is er op de zondagen van 14.00 - 

16.00 uur gelegenheid voor gebed, zegen en relikwieverering.  

Opluistering van de diensten geschiedt door fanfare St.Cornelius (11 sept.), 

harpiste Pauline Nieuwenhuijs (12 sept.), Jo Essers, begeleidt door organist 

Fred Piepers (18 sept.) en troubadour Thea Kollee  (19 sept.). Zie voor 

meer informatie in het overzicht van de H. Missen op blz. 4-5-6. 

Wegens de dan nog geldende regels van de overheid is er nog geen 

Cornelius-winkeltje in het portaal van de kerk. 
 

Wilt u tijdens het Corneliusoctaaf door de week een H. Mis bijwonen dan 

hoeft u hiervoor niet te reserveren. Voor de weekendmissen dient u wel te 

reserveren. Zie hiervoor blz. 3. 

 

Corneliusviering Fanfare 

Op 11 september a.s. eert fanfare St. Cornelius haar patroonheilige de 

heilige Cornelius. Voorafgaand aan de heilige mis van 19u zullen de 

overleden leden van onze vereniging met een rondgang op het kerkhof 

herdacht worden. Vervolgens zal een ensemble de viering stemmig 

opluisteren.  

De huidige coronamaatregelen hebben ons doen besluiten om de 

feestavond met huldiging van de jubilarissen géén doorgang te laten 

vinden. Uitstel betekent geen afstel. Zodra e.e.a. weer mogelijk is zullen de 

festiviteiten plaatsvinden. 
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De gevolgen van het hoge water 

Het is nu ongeveer 6 weken geleden dat een kleine 100 huishoudens in ons 

dorp getroffen werden door het hoge water. Het water is weg en het is 

onvoorstelbaar hoeveel schade er is aangericht. Niet alleen materiële 

schade, maar ook geestelijke schade. We leven met de vele getroffenen 

mee en zijn dankbaar dat er zoveel lieve mensen hebben geholpen met 

hand en spandiensten, en nog steeds, maar vooral in het begin toen het 

water net verdwenen was. Mensen die getroffenen in huis hebben 

opgenomen en mensen die spontaan kwamen mee helpen met sjouwen en 

schoonmaken. 

Poetsmiddelen die uitgereikt werden en huisraad, afval en puin dat door de 

gemeente werd  afgevoerd. Pannetjes eten die verzorgd werden, allemaal 

mooie initiatieven die het leed een beetje verzachten. 

Ook leven we mee met onze dorpsgenoten die in Valkenburg in  

verzorgingshuizen verbleven en van het ene op het andere moment 

moesten worden geëvacueerd en nu wachten op het moment om weer 

terug te kunnen keren naar hun eigen plekje. Het laat allemaal diepe 

sporen na en heeft veel tijd nodig om te herstellen.   

We wensen de getroffenen heel veel sterkte toe en dat ze nog steeds waar 

nodig ondersteuning kunnen krijgen bij de verschillende instanties, maar 

ook van de mensen in hun directe omgeving.  

 

Dankbetuiging 

Hartelijk bedankt voor de steun die we hebben mogen ervaren tijdens de 

ziekte en na het overlijden van Netty. De grote hoeveelheid kaarten, 

prachtige bloemen, bezoekjes, berichtjes, tekeningen, enz. waren 

hartverwarmend en hebben ons veel steun en troost gebracht.  

Nogmaals dank namens de familie Stevens en de familie Lemmen. 

 

Donateursactie Schutterij St. Mauritius in de maand september 

Gezien de huidige corona-omstandigheden, heeft het bestuur van schutterij 

St.Mauritius besloten ook dit jaar niet persoonlijk bij de inwoners van 

Schin op Geul en Oud-Valkenburg aan te kloppen voor de jaarlijkse 

donateursactie. Hiervoor in de plaats wordt wederom een girale actie 

gehouden. Via een brief die huis-aan-huis verspreid zal worden, ontvangen 

de inwoners uitgebreide informatie ten aanzien van deze actie. 

 



 10 

 

H. Mauritius patroon van onze parochie 

De feestdag van de H.Mauritius valt officieel op 22 september, maar in de 

praktijk wordt deze gevierd in het daaropvolgende weekend.  Op zaterdag 

25 september om 17.00 uur is er dan een speciale viering voor de 

patroonheilige van onze schutterij St.Mauritius Strucht; de eigenlijke 

parochieviering is vervolgens op zondag 26 september om 11.00 uur. 
 

Zaterdag 25 september patroonsviering Schutterij St. Mauritius 

Zaterdagmiddag 25 september a.s. huldigt schutterij St.Mauritius tijdens 

een feestvergadering een aantal jubilarissen, te weten: Zef Swillens 60 jaar 

lid, Marcel Pluijmen 40 jaar, Paul Nass 25 jaar, Stefanie Nass 12,5 jaar en 

Luc Nass 12,5 jaar. De huldiging van Marco Leunissen, die in 2020 reeds 

12,5 jaar lid was, vindt eveneens die middag plaats. 

Om 17.00 uur wordt aansluitend in vol ornaat de H.Mis bijgewoond in de 

parochiekerk, waarbij de schutterij voor de muzikale omlijsting zorgt. In 

deze H.Mis is een groot aantal misintenties voor donateurs van de 

schutterij, van oudsher ereleden genaamd, die overleden zijn in de periode 

september 2020 – september 2021.  

De patroonsviering wordt afgesloten met een intern gezellig samenzijn in 

schutterslokaal San Blas. 

 

Nieuws van de Seniorenraad Valkenburg a/d Geul 

Door Corona kan het zomerprogramma van de Seniorenraad ook dit jaar 

helaas geen doorgang vinden. Echter dankzij de medewerking van 

restaurant brasserie Van Alles Get kunnen wij u deze zomer toch een 

barbecue aanbieden. U kunt u inschrijven voor de volgende data: 

Donderdag 2 september € 15 inclusief 2 consumpties 

Woensdag 15 september € 15 inclusief 2 consumpties 

Dinsdag 21 september € 15 inclusief 2 consumpties 

Adres: Lunchroom Brasserie Van Alles Get,  

Rijksweg 132, 6325 AG Berg en Terblijt   

De aanvangstijd van de barbecue is om 16.00 uur. 

Aanmelden: Telefoon 043-311 0316 of 

seniorenraadvalkenburg@gmail.com 
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Nieuws van de Federatie en wijziging mistijden  

De samenwerking met de clusterparochies begint meer en meer gestalte te 

krijgen. De inzet van pastoor Dieteren is nu ook in de centrum parochies 

van Valkenburg vereist. Hij neemt diverse taken van pastoor Jansen over.  

Dit vereist ook dat de mistijden voor de weekenddiensten verder op elkaar 

afgestemd moeten worden. Tussen de verschillende kerkbesturen zijn nu 

de volgende aanvangstijden voor de missen vastgelegd.  

Sibbe-IJzeren op zaterdagavond om 17.30 uur;  

Oud Valkenburg zoals bestaand op zaterdagavond om 19.00 uur;  

Schin op Geul zondagochtend om 9.30 uur;  

Valkenburg centrum om 11.00 uur.  

Deze wijzigingen gaan in op zaterdag 6 november. Na een half jaar zal 

een en ander geëvalueerd worden, waarna alles definitief wordt 

doorgevoerd.  

Voor ons hier in Schin op Geul betekent dit, dat de weekenddiensten 

op zondag niet meer om 11.00 uur zijn maar om 9.30 uur.  

Dit zal even wennen zijn en wat vroeger opstaan. Maar we hopen dat de 

bezoekers van de H. Missen zich hierdoor niet laten weerhouden om naar 

de kerk te komen, om samen te bidden en het leven in al zijn facetten te 

vieren. 
   

De volgende fase in de clustersamenwerking zal zijn dat het kerkbestuur 

van Sibbe-IJzeren wordt samengevoegd met het kerkbestuur van de andere 

parochies uit het cluster. Deze laatste vormen al één kerkbestuur. Het 

besturen van de diverse parochies ligt dan in handen van het gezamenlijke 

kerkbestuur en de verdere uitvoering ligt bij de lokale parochie 

adviescommissies (PAC). Voor Sibbe-IJzeren moet deze nog worden 

gevormd.  
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Dorpskalender foto september 

Genieten in “de oranjetuin” van de fam. Keulders op de Schaelsberg ± 1955. 

Op de foto een groep vrienden uit Walem genietend van een mooie zomerse 

zondagmiddag in de speeltuin annex uitspanning van de fam. Keulders. Van links 

naar recht: Huub Knoren, Harrie Knoren, Zef Eussen, … Lipsch, Hoeb Slenter en 

zittend op de leuning Annie Lipsch (later gehuwd met melkboer Pluijmen van 

Klimmen). De jongen die achter Hoeb Slenter staat, is niet bekend. 

Beb Keulers-Meex kan zich de oranjetuin met speeltuin nog goed herinneren. 

Haar oma Anna Keulders-Linckens is waarschijnlijk na de 1e wereldoorlog, rond 

1920, met de uitspanning en speeltuin begonnen. De oranjetuin lag tegenover een 

andere speeltuin op de Schaelsberg, namelijk het “Kluizennaarspark” van de fam. 

Roemers (later geëxploiteerd door de fam. Marx). Hier kon je ook een bezoek 

brengen aan de grotten in de Dölkesberg. Volgens Beb Keulers-Meex werd  

de speeltuin druk bezocht door toeristen, die een wandeling vanuit Valkenburg of 

omgeving naar de 

Schaelsberg en de 

kluis maakten. 

Maar ook mensen 

uit de omgeving 

kwamen naar de 

speeltuin. Het was 

een mooie plek om 

met een drankje te 

genieten van de 

mooie natuur, 

terwijl de kinderen 

konden spelen op 

de schommel of de 

wip. Verder was er in de tuin een gebouwtje met een terras. Via een trap kwam je 

op het dakterras waarop stoelen en tafeltjes stonden. Je kon dan genieten van het 

mooie wijdse uitzicht over de Goudsberg en het Geuldal. 

Ook Huub Knoren kan zich de oranjetuin nog goed herinneren. Samen met zijn 

broer en een paar vrienden trokken ze regelmatig op zondagmiddag naar de 

Schaelsberg. In de speeltuin van de fam. Keulders werd dan voor de prijs van 35 

cent een lekker koel flesje bier gedronken.  

Wie kan ons helpen met de naam van de jongen die achter Hoeb Slenter 

staat? Neem dan contact op met de Heemkundevereniging Schin op Geul (06- 

1890 2051) 
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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,  

In dringende gevallen 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 misintenties:    Mw. Paula Gerekens 

                                        tel. 043-459 1207 

IBAN nummer:               NL23 RABO 0146 6011 73 
 

Misintenties t.b.v. de maand oktober 2021 kunt U 

opgeven vóór dinsdag 14 september 

 

 

 

Diensten in de maand september 2021 
 

 

Zaterdag  4   september Vooravond 23e Zondag Kerkelijk Jaar 

De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk 

19.00 uur:  Cyril Gerards 

  Wiel Huntjens 
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Chris Wouters 
 

Zaterdag  11 september Vooravond 24e Zondag Kerkelijk Jaar 

19.00 uur:  jrd. Lies en Joseph Defauwes-Kuipers 
 

Zondag  12 september is er van 14.00u-17.00u een samenzijn voor 

belangstellenden in de tuin van de voormalige pastorie 
 

Zaterdag  18 september Vooravond 25e Zondag Kerkelijk Jaar 

19.00 uur: uit dankbaarheid  
 

Zaterdag  25 september Vooravond 26e Zondag Kerkelijk Jaar 

19.00 uur:  Georges Wetzels (Schutterij St.Mauritius) 

 Pastoor van den Hoven (Schutterij St.Mauritius) 
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Activiteitenagenda voor de maand september 2021 van de 

samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 

 

 

   sept. : Girale Donateursactie Schutterij St. Mauritius 

6  t/m  11 sept. : KWF Kankerbestrijding huis aan huiscollecte  

za. 11 sept. : Opening Corneliusoctaaf H. Mis 19.00u opgeluisterd  

    door een ensemble van fanfare St. Cornelius 

zo. 12 sept. : Parochieviering H. Cornelius, H. Mis 11.00u,  

    opgeluisterd door harpiste Pauline Nieuwenhuijs.  

za. 18 sept. : Corneliusoctaaf H. Mis 19.00u opgeluisterd door  

    Jo Essers, begeleidt door organist Fred Piepers. 

zo. 19 sept. : Sluiting Corneliusoctaaf, H. Mis 11.00u,  

    opgeluisterd door  troubadour Thea Kollee 

19  t/m 25 sept. : Huis aan huis collecte Nierstichting  

za.  25 sept. : Reparatiecafé  van 11.00-13.30u in Hotel Salden  

    : H. Mis 17.00u voor de levende en overleden leden van 

     Schutterij St. Mauritius Strucht en hun overleden  

     ereleden (donateurs)   

zo.  27 sept. : Parochieviering H. Mauritius, H. Mis 11.00u 
 

 

 

KWF Kankerbestrijding – huis-aan-huiscollecte  

Tijdens de nationale collecteweek van KWF Kankerbestrijding (6 tot en 

met 11 september) wordt in Schin op Geul weer huis-aan-huis 

gecollecteerd. Dorpsgenoten die iets over hebben voor het goede doel 

kunnen op twee manieren doneren: contant, door munt- of briefgeld in de 

collectebus te doen. Of met hun telefoon, door een QR-code te scannen. 

Die staat op de collectebus afgebeeld. 
 

Het KWF-collecteteam, is blij dat er dit jaar weer volop gecollecteerd kan 

worden. Door de coronacrisis was de landelijke opbrengst vorig jaar 

ongeveer een derde lager dan normaal: € 4,2 miljoen in plaats van € 5,8 

miljoen. Doet u mee! Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

 
 


