59e jaargang / nummer 11 / november 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 december s.v.p. opgeven vóór
dinsdag 16 november 2021, bij José Vd Hove tel. 043-459 2278.
Opgeven voor deelname aan H. Missen: is niet meer nodig.
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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Diensten in de maand november 2021
Burgerlijke stand
H. Missen rond Kerstmis en Nieuwjaar
Korte mededelingen / annonces
Info parochie H.Johannes de Doper Oud-Valkenburg
Activiteitenagenda samenwerkende verenigingen

2

Woordje van de nieuwe pastoor
Gedachte bij Allerzielen.
Een van de mooiste gedachten over het omgaan met het verlies van een
dierbare, vind ik deze gedachte van de grote theoloog Dietrich Bonhoeffer:
Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden,
kan niets de leegte van zijn afwezigheid vullen,
je moet dat niet proberen,
je moet eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt hard, maar het is een grote troost,
want zolang de leegte blijft,
blijf je aldoor met elkaar verbonden.
Het is fout te zeggen: God vult die leegte.
Hij vult haar helemaal niet, integendeel.
Hij houdt die leegte leeg en
helpt ons zo de vroegere gemeenschap met elkaar te bewaren,
zij het dan ook in pijn.
Hoe mooier en rijker de herinneringen,
des te moeilijker de scheiding.
Maar dankbaarheid verandert de pijn van de herinnering in stille vreugde.
De mooie dingen van vroeger zijn geen doorn in het vlees,
maar een kostbaar geschenk dat je meedraagt.
Een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,
maar alleen op bijzondere ogenblikken.
Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat,
een veilig bezit;
dan wordt het verleden een blijvende bron van vreugde en kracht.
Pastoor Constantijn Dieteren.

De nieuwe aanvangstijd van de H. Missen in Schin op Geul
is vanaf zondag 7 november om 9.30 uur.
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Diensten in de maand november 2021
Maandag 1 november
Allerheiligen
1e Lezing: Openbaring 7, 2-4, 9-14
Evangelie: Matteüs 5, 1-12a
9.00 uur:
Mia en Jo Lucassen-Eggen
George Eggen
Dinsdag 2 november
Allerzielen
e
1 Lezing: Wijsheid 4, 7-15
Evangelie: Johannes 11,17-27
9.00 uur:
Uit dankbaarheid b.g.v. verjaardag
Zondag 7

november

H. Willibrord, bisschop.
Patroon van de Nederlandse Kerkprovincie.
Verkondiger van ons geloof.
1e Lezing: Jesaja 52, 7-10
Evangelie: Marcus 16, 15-20
9.30 uur:
Woord- en Communiedienst
Lieske Monsuwé-van den Hove b.g.v. haar verjaardag
Joep van den Hove b.g.v. zijn verjaardag
Marieke van den Hove-Bemelmans
3e jrd. Tonie Lassauw (c.begr.)
12e jrd. Wiel Hamers
Zondag 14 november
33e Zondag Kerkelijk Jaar
1e Lezing: Daniel 12, 1-3
Evangelie: Marcus 13, 24-32
9.30 uur:
Uit dankbaarheid
Harie Eyssen b.g.v. zijn verjaardag
Helena Olbrycht b.g.v. haar verjaardag
Hub Lassauw
2e jrd. Mina Lassauw-Souren (c. buurt)
jrd. ouders van den Hove-Lipsch
Jan Vanmechelen b.g.v. zijn verjaardag en
alle overledenen van de familie
Burgerlijke stand van de parochie
Overleden:

22 oktober Jos Mommers (62 jaar)

4

Zondag 21 november
Christus Koning van het Heelal
e
1 Lezing: Daniel 7, 13-14
Evangelie: Johannes 18, 33b-37
9.30 uur:
pastoor Piet Benders
Philomena Huntjens-Neven
jrd. Hub Huntjens
jrd. Wiel Sieben
jrd. ouders Hub en Els Maessen-Rooden
jrd. ouders van den Hove-Pasmans
Deze viering wordt opgeluisterd door een ensemble van de Fanfare
Zondag 28 november
1e Zondag van de Advent
e
1 Lezing: Jeremia 33, 14-16 Evangelie: Lucas 21, 25-28, 34-36
9.30 uur:
voor alle zieken in ons Bisdom
Fien Sieben-Wouters (c. begr.)
9e jrd. Wiel Wouters
jrd. Jan Teneij
ouders Teneij-Frusch en overleden kinderen
ouders Souren-Willems en overleden familieleden
Rood Muyrers
Broederschap St. Cornelius en
de stille intenties die ons zijn gegeven
Korte mededelingen / annonces
H. Missen rond Kerstmis en Nieuwjaar
Kerstavond vrijdag, 24 december 18.00 uur, H. Mis (met kerstspel).
Kerstavond vrijdag, 24 december 21.30 uur, H. Mis opgeluisterd door
Mannenkoor Inter Nos.
Kerstdag zaterdag, 25 december 11.00 uur, H. Mis opgeluisterd door
Fanfare St. Cornelius.
Tweede Kerstdag, zondag 26 december 11.00 uur, Woord en
Communiedienst opgeluisterd door Die Moselsänger.
Oudejaarsavond vrijdag 31 december 18.00 uur, H. Mis.
Nieuwjaarsdag zaterdag 1 januari, geen H. Mis.
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Onthulling Heukske
Op 6 november om 15.00 uur krijgt een naamloos hoekje bij de kruising
Breeweg-Panhuis officieel een naam. De creatie “Frater Venantius uit
Schin op Geul” van cabaretier Wim Sonneveld, staat of beter gezegd zit er
al sinds de onthulling op 24 mei 2014. Het beeld is destijds gemaakt door
de kunstenares Nelly Vincken-van Hasselt.
Nu krijgt Frater Venantius dus ook zijn eigen ‘heukske’; het pleintje met
het beeld van de zingende kloosterling krijgt officieel de naam “Frater
Venantius Heukske”.
Dit Heukske is in de loop der jaren een rustplaats geworden voor vele
wandelaars, fietsers, en een ontmoetingsplaats voor velen onder ons.
Na goed overleg met de straatnamencommissie van de gemeente
Valkenburg aan de Geul en het doen van een haalbaarheidsenquête onder
de buurtbewoners, is in juli 2021 het voorstel goedgekeurd. Wij zijn blij
dat dit hoekje nu een mooie naam gaat krijgen. De feestelijke onthulling
van het naambordje gebeurt in het bijzijn van wethouder Jan Vermeer van
de gemeente Valkenburg aan de Geul.
Meer info omtrent dit kunstwerk kunt u terugvinden op de websites:
https://heemkundesjin.nl en https://kunstencultuurraad.nl
Dorpskalender 2022 te koop
Eind dit jaar verschijnt er weer een fraaie en informatieve dorpskalender
van Schin op Geul; het betreft een productie van de Heemkundevereniging
alhier. De inmiddels alweer 21e editie wordt net als in voorgaande jaren
opgeluisterd met een aantal fraaie foto’s van ‘Sjin’ en omstreken en bevat
daarnaast ook gegevens van de in 2022 reeds geplande evenementen in
Schin op Geul en Oud Valkenburg. Dankzij enkele sponsors en de hulp
van vrijwilligers bedraagt de verkoopprijs slechts € 6,00.
De editie 2022 kan vanaf maandag 8 november 2021 besteld worden door
overmaking van € 6,- op bankrekening NL26 RABO 0146 6102 37 t.n.v.
Heemkundevereniging Schin op Geul. BELANGRIJK: vermeld bij de
omschrijving “dorpskalender 2022” en uw adres.
Vanaf zaterdag 27 november 2021 zal de uitlevering van de bestelde
kalenders plaatsvinden.
Begin december hopen we de nieuwe dorpskalender ook huis aan huis te
koop aan te bieden, mits de coronaontwikkelingen dit toelaten.
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50 jaar dirigent Leo van Weersch
Op zondag 7 november viert onze organist Leo van Weersch feest, want
dat is de dag waarop Leo zijn vijftig jarig jubileum gedenkt als dirigent.
Dit heugelijke feit wordt gevierd met een feestelijk concert in de
Polfermolen te Valkenburg.
Leo is in 1947 in Schin op Geul geboren in een mijnwerkersgezin met zes
kinderen. Hij komt uit een muzikale familie. Zijn vader (Sjeuf van
Weersch) was medeoprichter van Mannenkoor Inter Nos. Vanaf 1971
volgde hij een opleiding aan de Valkenburgse muziekschool en behaalde
daar zijn vierde graad piano en vierde graad koordirectie. In 1974 kreeg hij
de Alfonds Crolla prijs. In 1976 kreeg hij de kans om het Conservatorium
in Maastricht te bezoeken waar hij schoolmuziek en koordirectie ging
studeren bij Jos Besselink. Samen met Mannenkoor Sint Remigius is hij
daar in 1981 afgestudeerd. Hij is als muziekdocent werkzaam geweest op
diverse basisscholen in Valkenburg aan de Geul. Leo is in de loop van de
afgelopen 50 jaar dirigent geweest van diverse koren. Bij onder meer het
Koninklijk St. Caeciliakoor Heer, Gemengd Zangkoor St Caecilia
Ransdaal, het Kerkelijk Zangkoor St. Joseph in Broekhem, Christelijke
Zangvereniging Brunsum, Mannenkoor St. Remigius Klimmen en
Dameskoor Vivace. Op dit moment is hij, behalve dirigent bij MK Inter
Nos, ook dirigent bij het MK Koninklijk Walram’s Genootschap van
Valkenburg en van zanggroep Die Moselsänger. Daarnaast is hij al meer
dan 20 jaar organist in onze parochiekerk van de H. Mauritius. Vanachter
het orgel dirigeert hij de koren of zingt hij samen met de aanwezigen de
kerkelijke gezangen.
Bij Inter Nos heeft Leo de dirigeerstok overgenomen van Wiel Pasmans,
die na 43 jaar dirigent van Inter Nos te zijn geweest, in 1982 officieel
afscheid nam. Met andere woorden Leo is in 2022 ook 40 jaar dirigent van
MK Inter Nos. De wekelijkse repetities verlopen zeer geconcentreerd, maar
niet zonder humor, met de nodige zinspelingen en anekdotes, waardoor het
zingen een plezier is. Zijn gehoor voor een “valse” noot is fenomenaal,
maar respecteert de “dader” door in algemeenheden te corrigeren.
Leo wil nog zo lang als mogelijk doorgaan met dirigeren en orgelspelen, al
maakt ook hij zich wel zorgen over de vergrijzing binnen de koorwereld.
De lijfspreuk van Leo is “zingende mensen zijn gelukkige mensen”.
We wensen Leo een fijne dag toe en nog vele mooie muzikale jaren.
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Nieuws van het Sint Nicolaas Comité, Schin op Geul / Oud Valkenburg
Net als in voorgaande jaren hoopt Sinterklaas de kinderen in ons dorp weer
met een bezoek te vereren en er een mooi feest van te maken in ’t Geboew
op 28 november. Sint en Pieten zullen rond 13.45 uur bij het kerkplein
aankomen.
Vooraf opgeven is noodzakelijk, hiervoor ontvangt u huis aan huis nog
een formulier.
Via het antwoordformulier kun je aangeven of je komt en wie je mee
brengt. Het Sint Nicolaas comité weet dan wie er komt en Sinterklaas kan
alvast het cadeautje voor ieder kindje klaar leggen. (Bij ‘t Geboew zijn wij
verplicht om alle bezoekers vanaf 13 jaar te controleren op het corona
toegangsbewijs, hou daar rekening mee).
Ziekenbezoek
Maandag 29 november zullen de Sint en de Pieten een bezoek brengen aan
de zieken en bejaarden in ons dorp vanaf 14.00 uur.
Donateursactie St. Nicolaascomité in november (digitaal)
Vraag aan alle inwoners van Schin op Geul en Oud-Valkenburg, steun het
werk van het Sint Nicolaas Comité en laten we kinderen en zieken,
verblijden met een geschenk.
U kunt ons helpen door een donatie aan ons comité te doen. Alle kleine
beetjes helpen. De kinderen en zieken in ons dorp zullen u dankbaar zijn.
Gaarne zien we uw bijdrage tegemoet op IBAN: NL78 RABO 0146 6984
44, t.n.v. Joep Baadjou, Walem, inzake St. Nicolaascomité.
Alvast onze hartelijke dank. Het Sint Nicolaas Comité, Schin op Geul.
Kribkesroute 2021
Na het overweldigend succes van de Kribkesroute van 2020 willen we ook
dit jaar weer in samenwerking met de VVV deze wandeling organiseren.
De route zal globaal hetzelfde blijven en ook dit jaar hopen we dat er weer
veel kribben van 6 december tot 6 januari te bewonderen zijn.
Iedereen die afgelopen jaar mee heeft gedaan zal ook dit jaar benaderd
worden. Wilt u dit jaar ook meedoen?
Stuur dan een mail naar KribkesSjin@gmail.com. Of neem telefonisch
contact met Sandra van de Ven (Club 77) op 043-3113668.
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Dorpskalender foto november omstreeks 1920: Dorpsstraat (huidige
Kerkplein) met de kerk voor de grote verbouwing van 1926 / 1927
De eerste exacte datering van ons
kerkdorpje is uit 1147. Waarschijnlijk
zal de oorsprong verder teruggaan dan
de elfde eeuw, maar concrete bewijzen
zijn er niet. In 1147 bepaalt de Luikse
bisschop Hendrik van der Leyen dat de
proosdij van Meerssen voortaan het
recht krijgt om de zielzorger van
“Schinna” te benoemen. Van oudsher
bevatte de parochie naast het dorp
Schin de gehuchten Opscheumer,
Ransdaal, Walem, Sint Pieter bij
Valkenburg, de hoeve Euverem, Kasteel Oost en het dorpje Strucht met
Engwegen en Gerendal. Tot 1281 viel ook geheel Valkenburg onder haar hoede.
De kern van de kerk van Schin op Geul stamt uit de elfde eeuw. Van oorsprong
bestond ze uit een schip dat in drie zijbeuken was verdeeld. Ze was hoofdzakelijk
opgetrokken uit Kunrader kalksteen van klein formaat, terwijl de zijbeuken waren
afgedekt door een houtzoldering. In de stormen der jaren onderging de kerk vele
veranderingen. Een van de grote veranderingen onderging de kerk in de 18-de
eeuw. De kerk was toen in ernstig verval geraakt. Zo erg zelfs dat de bisschop
godsdienstuitoefening verbood. Voor de kerkelijke diensten werd enige jaren naar
de kapel van de Kluis op de Schaesberg uitgeweken. In 1768 werd een nieuwe
toren gebouwd en werden nieuwe zijbeuken uit mergelsteen opgetrokken. In 1794
werd ook het koor en de sacristie vervangen.
De kerk werd toegewijd aan de martelaar Mauritius. Hij was een Romein die in
het jaar 300 samen met 6000 manschappen ter dood werd gebracht omdat zij
weigerden deel te nemen aan de christenvervolgingen.
In het begin van de twintigste eeuw is het kerkje te klein geworden voor het
groeiende aantal inwoners. Een rigoureuze verbouwing is daarom nodig. Het is
echter een verbouwing die tot veel conflicten leidt tussen pastoor Eygelshoven en
architect Sprenger uit Maastricht. Uiteindelijk wordt architect Groenedael uit
Maastricht belast met de verbouwing. Het kerkgebouw krijgt haar huidige vorm
en wordt op zondag 15 mei 1927 ingezegend.
In 1984, 1985 en 1986 wordt een grootscheepse restauratie uitgevoerd. Op 20
april 1986 werd de gerestaureerde kerk plechtig in gebruik genomen in
combinatie met de viering van het 50 jarig priester jubileum van oud-pastoor
Willy Coenen.
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Huisvesting in Schin op Geul
Binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul wordt regelmatig gesproken
over het bouwen van woningen. Tot nu toe ging dat niet over Schin op
Geul. Om daar verandering in te brengen hebben een zevental mensen zich
verenigd in een burgerinitiatief. Samen hebben we een zogenaamd
startdocument opgesteld waarin problemen en denkrichtingen geschetst
worden want het gaat niet alleen over bouwen maar ook over
beleggingsobjecten, tweede huizen en gewone bestaande bouw. Met dat
document hebben we steun gevraagd aan de besturen van onze
verenigingen. Zes verenigingen en het parochiebestuur hebben hun steun
uitgesproken. We hebben ons inmiddels verdiept in landelijke, regionale en
gemeentelijke nota’s en beleidsstukken. Er zijn al gesprekken geweest met
ambtenaren, politieke partijen en op 13 oktober ook met wethouder
Vankan. Begin november hebben we een gesprek met de burgemeester en
op 22 en 23 november spreken we in de raadscommissie Sociale zaken en
daarna in Stedelijke ontwikkelingen.
Omdat de verenigingen behoefte hebben aan jonge aanwas en het
behouden van jonge maar ook oudere leden hebben we ons allereerst tot
hen gewend. De verenigingen hebben ons met hun steun al goed geholpen
om bij de wethouder aan te tonen dat het gevoel van noodzaak in het hele
dorp leeft.
We willen meedenken met de politiek, over goede en betaalbare
huisvesting voor èn ouderen èn jongeren in òns dorp. Er zijn al meerdere
nota’s geschreven en onderzoeken uitgevoerd maar we hebben weinig of
geen acties of enige terugkoppeling naar het dorp gezien.
Maar om als groep verder te gaan zijn eigen inbreng vanuit het dorp en
aanvullende ideeën welkom en van groot belang. We gaan u op de hoogte
houden van de ontwikkelingen. Voor informatie over of een inhoudelijke
bijdrage aan dit initiatief kunt u mailen naar fam.schrouff@ziggo.nl
Vogeltentoonstelling
Op zaterdag 13 en zondag 14 november is er een vogeltentoonstelling
georganiseerd door “de Kanarievrienden” in Party Bowlingcentrum
Walem, zaaltje achter indoorspeeltuin. De openingstijden zijn zaterdag 13
november, van 14.00 uur tot 17.00 uur en zondag 14 november, van 11.00
uur tot 16.00 uur.
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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
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
Bankrekeningnummer: NL23 RABO 0146 6011 73
Misintenties t.b.v. de maand december 2021 kunt U
opgeven vóór dinsdag 16 november

Diensten in de maand november 2021
Zaterdag
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november

Vooravond H. Willibrord, bisschop.
Patroon van de Nederlandse Kerkprovincie.
Verkondiger van ons geloof.
De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk
19.00 uur:
Mathias en Elly Bartels-van Liebergen
Deze dienst wordt opgeluisterd door organist Chris Wouters
Zaterdag 13 november Vooravond 33e Zondag Kerkelijk Jaar
19.00 uur:
Woord en Communiedienst
Uit dankbaarheid
Zaterdag 20 november Vooravond Christus Koning van het Heelal
19.00 uur:
Henk Vankan
Zaterdag 27 november Vooravond 1e zondag van de Advent
19.00 uur:
Opgegeven intentie
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Korte mededelingen van het parochiebestuur
Red Wednesday
Woensdag 24 november 2021 is het weer Red Wednesday.
Deze internationale actie wordt georganiseerd door Kerk in Nood en is
bedoeld om aandacht te vragen voor vrijheid van godsdienst wereldwijd en
in het bijzonder voor de vervolgde Christenen.
Kerk in Nood roept ook op tot tolerantie en respect voor gelovigen en
geloofsgroepen.
Onze parochiekerk in Oud-Valkenburg wordt, als deelnemer aan deze
actie, net als alle andere deelnemende kerken, die dag rood aangestraald.
Rood staat symbool voor het bloed van mensen, die gedood werden/
worden om hun geloof.
De parochie H. Mauritius Schin op Geul sluit zich graag aan bij dit mooie
initiatief. Onze kerk zal dan ook rood aangestraald worden.
Burgerlijke stand van de parochie
Overleden:

16 oktober Marlie van der Linden (56 jaar)

Hulp nodig bij het werken met computer / laptop
Wij zijn een computerclub, elke derde zaterdag van de maand hebben wij
clubdag. Als uitzondering beginnen we deze maand op zaterdagmiddag 27
november weer met thema’s te geven. Het eerste thema waar we mee
starten is mappen maken, iedereen is welkom zowel leden als niet leden.
Voor leden is het gratis, voor niet leden vragen wij een bijdrage van € 5,-.
Locatie is het Gemeenschapshuis de Holle Eik te Houthem, Baron de
Selysstraat 4, tijd van 13.30 - 15.30 uur. Graag de laptop meenemen met
toebehoren. Tel: 06-3074 1161. Website: www.computerclub-houthem.nl
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Activiteitenagenda voor de maand november 2021 van de
samenwerkende verenigingen in Schin op Geul
di.
do.
ma.
zo.
za.
zo.

nov.
nov.
nov.
1 nov.
2 nov.
6 nov.

:
:
:
:
:
:

7 nov. :
:
:

vr. 12 nov. :
13 - 14 nov. :
zo.
vr.
za.

21 nov. :
26 nov. :
27 nov. :

zo. 28 nov. :
ma. 29 nov. :

Donateursactie St. Nicolaascomité (digitaal)
Iedere dinsdag (10-12u) ‘Open Bieb’ in ’t Geboew
Iedere donderdag (14-16u) ‘Breicafé’ in ‘t Geboew
Allerheiligen, H. Mis om 9.00 uur
Allerzielen, H. Mis om 9.00 uur
Heemkundevereniging en Kunst- en cultuurraad,
onthulling “Frater Venantius Heukske” om 15.00 uur
Jaarverg. Fanfare St. Cornelius in ’t Geboew, 11.00 uur
Paarden- hondenzegening bij de Kluis aanvang 12.00 uur
Jubileumconcert 50 jaar dirigent Leo van Weersch,
m.m.v. Mannenkoor Inter Nos, Die Moselsänger en
Koninklijk Walram’s Genootschap, in de Polfermolen
te Valkenburg om 14.30 uur
CV de Waterratte; opening carnavalsseizoen
Kanarievrienden; vogeltentoonstelling in Party
Bowlingcentrum Walem, za. 13 nov. van 14-17u en
zo. 14 nov. van 11-16u
Opluisteren H.Mis 9.30u ensemble fanfare St.Cornelius
Heemkundevereniging; Filmavond in ‘t Geboew
Reparatiecafé ‘Kump Good’ van 11.00-14.00 uur in
Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a
St. Nicolaascomité: bezoek St. Nicolaas in 't Geboew
St. Nicolaascomité Ziekenbezoek vanaf 14.00 uur

”Activiteiten onder voorbehoud van wijzigende omstandigheden i.v.m.
eventuele coronamaatregelen van de overheid”.
Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen
tot uiterlijk 16 november 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

