59e jaargang / nummer 12 / december 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 januari s.v.p. opgeven vóór
dinsdag 14 december 2021, bij José Vd Hove tel. 043-459 2278.
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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Burgerlijke stand
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Info parochie H. Johannes de Doper Oud-Valkenburg
Activiteitenagenda samenwerkende verenigingen
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Woordje van de pastoor
Wij verwachten.
De adventstijd wordt vaak gezien als een tijd van wachten. Wachten op de
komst van het kerstkind. Maar het woord wachten heeft eigenlijk een
negatieve klank. Wie van ons vindt wachten nu leuk? Denken we maar aan
het wachten in de wachtkamer, voor de kassa of in de file, niemand vindt
wachten leuk.
Gelukkig is de adventstijd dan ook niet zozeer de tijd van wachten.
Plaatsen we echter voor het woord wachten drie letters, dan krijgt dat
woord opeens een heel andere klank en betekenis. Plaats je immers voor
het woord wachten ‘ver’ dan staat er verwachten. In dit woord zit een
vreugdevolle spanning, van hoopvol uitkijken. Dat is niet passief met je
handen over elkaar zitten wachten, nee, dat is een actief uitkijken naar de
vervulling van je verwachting. Zoals ouders verwachtingsvol kunnen
uitkijken naar de geboorte van hun kindje, vol zijn van activiteit,
voorbereidingen treffend, toegroeiend naar de vervulling van hun
verwachting.
De adventstijd is in deze zin niet zozeer een tijd van wachten, maar van
verwachten en daarmee staat deze tijd eigenlijk symbool voor heel ons
leven: hoopvol, verwachtingsvol uitzien naar een nieuwe, betere toekomst,
naar de komst van het rijk van God, ja naar God zelf.
Zolang deze wereld bestaat zullen we echter duisternis kennen, maar ook
juist te midden van de duisternis, kunnen en mogen wij als christenen,
leven in een houding van hoopvolle verwachting, van een actief geloof in
een betere toekomst. Omdat we mogen geloven in Gods liefde kunnen we
ook als verwachtingsvolle mensen leven, actief vanuit die onverwoestbare
hoop die in ons leeft. Wij verwachten immers de komst van Gods
koninkrijk, waaraan we zelf mogen meewerken, door mensen van geloof,
hoop en liefde te zijn.
Pastoor Constantijn Dieteren.
Parochiebestuur, Kosteressen, Liturgiegroep en alle andere
medewerkers van onze parochie wensen U allen een
ZALIG KERSTFEEST EN GODS ZEGEN VOOR HET
NIEUWE JAAR.

3

Deelname aan de H. Missen rond Kerstmis
Met de beperkte mogelijkheden voor het bijwonen van de vieringen rond
Kerstmis is het de bedoeling dat iedereen zich één keer kan opgeven voor
één van onderstaande vieringen zodat meerdere mensen Kerstmis samen in
gemeenschap kunnen vieren.
Vrijdag 24 dec. Kerstavond 18.00u, Lichtjesmis.
Vrijdag 24 dec. Kerstavond 21.30u, Nachtmis.
Zaterdag 25 dec. 1e Kerstdag 11.00u, Dagmis.
Zondag 26 dec. 2e Kerstdag 11.00u, Woord- & Communiedienst.
Mocht de viering waarvoor u zich opgeeft al volgeboekt zijn dan kunt u
kiezen voor een andere viering met Kerstmis of bv. Oudejaarsavond
18.00u. Wilt u reserveren voor een van deze vieringen dan kan dat;
- 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.
Voor de vieringen buiten de feestdagen hoeft u niet te reserveren.
Om de 1,5 meter afstand te kunnen houden zijn onze banken nu, om en
om afgezet met lint zodat u zelf kunt zien waar u mag gaan zitten.
Per bank mag één huishouden plaatsnemen.
Coronaregels blijven
De regels rondom Covid-19 zijn weer aangescherpt.
Dus we blijven waakzaam en houden ons aan de 1.5 meter afstand. Heeft u
gezondheidsklachten of voelt u zich niet lekker kom dan niet naar de kerk.
Neemt u deel aan een viering in Schin op Geul:
- Mondkapje dragen bij binnenkomst en het verlaten van de kerk;
- Bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk ontsmet u uw handen;
- Bewaar de 1,5 meter afstand met mensen die niet met u onder één dak
wonen;
- De communie ontvangt u aan de banken;
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Diensten in de maand december 2021
Zondag
5 december 2e Zondag van de Advent
e
1 Lezing: Baruch 5, 1-9
Evangelie: Lucas 3, 1-6
9.30 uur:
Woord- en Communiedienst
Ant Olzheim
11e jrd. Finy Olzheim-Schrijvers
gest. jrd. Jo Slenter
gest. jrd. ouders Slenter-Limpens
gest. jrd. ouders Huijnen-Brouwers
Zondag
12 december 3e Zondag van de Advent
e
1 Lezing: Sefania 3, 14-18a
Evangelie: Lucas 3, 10-18
9.30 uur:
Lei Smeets b.g.v. zijn verjaardag
Gerardina Pasmans-Bertrand
gest. jrd. Jozef Pasmans
gest. jrd. ouders Bertrand-Souren
ouders Pasmans-Paffen
gest. jrd. Charel Paffen
Broederschap St.Cornelius en
de stille intenties die ons zijn gegeven
Zondag
9.30 uur:

19 december 4e Zondag van de Advent
H. Mis met Gewetensonderzoek van de Advent
Pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders
Lies Paffen-Pleijers
2e jrd. Zef Paffen (c. begr.)
6e jrd. Annie Leunissen-Savelberg
jrd. Wiel Bovens
gest. jrd ouders Lemmens-Hoven

Vrijdag
24 december KERSTAVOND
18.00 uur:
Lichtjesmis (eigen teksten)
pastoor Piet Benders
Maria Kuipers-van Loo (c. begr.)
Deze H. Mis wordt mede verzorgd m.m.v. kinderen
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Vrijdag
24 december KERSTAVOND - NACHTMIS
e
1 Lezing: Jesaja 9, 1-3, 5-6
Evangelie: Lucas 2, 1-20
21.15 uur:
Kerstliederen door Mannenkoor Inter Nos
21.30 uur:
José Vliegen (c. begr.)
Maria en Ally Vliegen-van Weersch
José Slippens-Funcken
Njo Fens
ouders Bemelmans-Schreurs en zoon Harry en
schoonzoon Jo
Daan en Mia Rooding-Franssen en dochter Tineke
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Mannenkoor Inter Nos
OPENSTELLING KERK I.V.M. BEZICHTIGING KERSTSTAL VANAF
1e KERSTDAG T/M 2 JANUARI ELKE DAG VAN 13.30 - 15.30 UUR

Zaterdag

25 december

HOOGFEEST van KERSTMIS
Geboorte van de Heer
e
1 Lezing: Jesaja 52, 7-10
Evangelie: Johannes 1, 1-18
10.45 uur:
Kerstliederen door muzikanten van de fanfare
11.00 uur:
Carolien Winthagen-Maessen (c. begr.)
ouders Lies en Jo Leenders-Thoma (c. begr.)
Sjef Baadjou (c. buurt)
ouders Palmen-Huntjens en overleden kinderen
Annie Smeets-Reijnders (c. begr.)
Rina Kroonen-Huijnen b.g.v. haar verjaardag
Wiel Dautzenberg
ouders Pluijmaekers-Wiertz en overleden kinderen
ouders Spijkers-Vossen
ouders van den Hove-Pasmans
ouders Bouwens-Kortooms
Hein Heijenrath en ouders
Piet Jacobs
Remco van Kuijk
ouders Bisschops-Lipsch b.g.v. hun verjaardag
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door muzikanten van fanfare St. Cornelius
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Zondag

26 december

TWEEDE KERSTDAG
Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef
1e Lezing: Samuel 1, 20-22, 24-28
Evangelie: Lucas 2, 41-52
10.45 uur:
Kerstliederen door Die Moselsänger
11.00 uur:
Woord- en Communiedienst
prof. Jan Bosch b.g.v. zijn verjaardag
Jeanneke en Guus Steijnebrugh-Bosch
ouders Teneij-Frusch en overleden kinderen
ouders Souren-Willems en overleden familie
Roos Muyrers
gest. jrd. ouders W. Bemelmans-Smeets
Deze dienst wordt opgeluisterd door Die Moselsänger
Vrijdag

31 december

Zaterdag

1

Oudejaarsavond - Jaarsluiting
H.Silvester, Paus
1e Lezing: Johannes 2, 18-21
Evangelie: Johannes 1, 1-18
18.00 uur:
voor vrede en rechtvaardigheid
Broederschap St.Cornelius en
de stille intenties die ons zijn gegeven
januari

Nieuwjaarsdag
Geen H. Mis

Burgerlijke stand van de parochie
Overleden:

30 oktober
Leo Bock (91 jaar)
4 november Annie Bertrand-Pluijmakers (72 jaar)
22 november Els Steinbusch-Erven (98jaar)
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Korte mededelingen / annonces
Voedselbank
Lieve mensen van Sjin en Oud Valkenburg.
Misschien zijn jullie nog volop bezig met de versjes voor Sinterklaas. En
dan kom ik al met de inzamelingsactie voor de voedselbank in december.
Als u weer mee wilt doen, kunt u de blikken, potten of ander verpakt eten
inleveren bij Cycles Jean Habets (Strucht 41 A) tijdens de openingstijden
van de zaak (maandag gesloten). Let daarbij op de houdbaarheidsdatum.
Alleen voedsel, geen speelgoed of kleding.
Als dat moeilijk voor u is, dan kan ik de spullen ook komen ophalen.
Neem dan even contact met me op. 043-459 2000 of 06-2165 4598.
De uiterste inleverdatum is dinsdag 21 december, dit i.v.m. het
wegbrengen van de pakjes. Alvast heel erg bedankt. Patricia Habets.
Lichtjesmis op kerstavond
Vanwege de coronamaatregelen ontkomen we er niet aan om ook aan de
kinderviering op kerstavond om 18.00 uur, een iets andere invulling te
geven. Daarom doen we een oproep aan alle kinderen om verkleed als
engeltje, herdertje of koning naar de kinderviering te komen. Het zou leuk
zijn als jullie een draagbaar lichtje (lampion of lantaarntje met lichtje op
batterij) meenemen naar de kerk zodat we het kindje Jezus samen met alle
kinderen in de kerstkribbe kunnen leggen. Voor deze viering moeten jullie
je van te voren aanmelden. Hoe dat moet staat op blz. 3 van deze
Mauritiusbode.
Adres oud pastoor Frans Mol
Op meerder verzoek nogmaals het adres van oud pastoor Frans Mol:
Sint Jozefhuis, Johannahoeve 4, 6861 WJ Oosterbeek. Mocht u hem een
bericht of kaart willen sturen wilt u dan even uw eigen adres vermelden,
zodat hij ook een kaartje terug kan sturen op het juiste adres.
Adres oud pastoor Jan Cuijpers
En ook voor oud pastoor Cuijpers is het leuk om een kaartje te ontvangen,
zijn adres is: Woonzorgcentrum Notre Dame, afd. Una Sancta,
Sint Oloflaan 1, 5037 EP Tilburg.
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Kribkeswandeling Schin op Geul
Na het succes van vorig jaar is er ook dit jaar van 6 december t/m 6 januari
in Schin op Geul een mooie ‘kribkeswandeling’ uitgezet. Deze wandeling
leidt langs een tiental kribkes (kerststallen) en diverse wegkruizen en
kapelletjes. Het is een afwisselende route door de natuur en de dorpskern
van Schin op Geul.
Op diverse locaties langs de route kunnen er heerlijke lekkernijen en
warme dranken voor onderweg worden verkregen. Deze route is ideaal
voor families met kinderen om op een leuke manier de kerstgedachte te
bewonderen bij de vele prachtig opgezette kribkes! Let op: bij vertrek in
de namiddag is het aan te bevelen om verlichting mee te nemen. Deze
route is toegankelijk voor rolstoel en kinderwagens. Bij Gemeenschapshuis ’t Geboew kan de auto geparkeerd worden.

Vredeslicht uit Bethlehem
Gezien de toename van het aantal Covid 19- besmettingen in heel Europa,
is het onzeker of we het Vredeslicht in onze parochie kunnen ontvangen.
Juist nu zouden we het fijn vinden om samen het Vredeslicht als een
lopend vuurtje over Nederland en ook onze parochie te verspreiden. We
beseffen dat we in een bijzondere tijd leven en dat het extra uitdagingen
voor iedereen met zich mee brengt om het Vredeslicht, op een veilige
manier, te kunnen verspreiden. Via de website van onze parochie wordt u
op de hoogte gehouden of het Licht ook Schin op Geul bereikt.
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Bericht van het Missiecomité

25 Oktober jl. hebben wij een bericht uit Kenia ontvangen. Zuster Celia
groet ons hartelijk. Ze is blij met de eerste oogst uit de “groentetuin van
pastoor Mol”. Momenteel wachten ze op het natte seizoen zodat het
nieuwe plantseizoen gestart kan worden. Ook zijn er nieuwe ideeën om
koeien, geiten, kippen en konijnen te houden. Daarnaast worden 2
watertanks aangeschaft zodat ze nog meer zelfvoorzienend worden.
Bijkomend voordeel is dat de (gehandicapte) kinderen betere voeding
krijgen en nieuwe vaardigheden leren.
Mocht u het Kindertehuis een extra financieel steuntje willen geven dan
kan dit op IBAN: NL 36 RABO 0146 6963 87 t.n.v. CWMF Heijenrath.
Wij zorgen dat zij voor het eind van dit jaar over deze middelen kunnen
beschikken. Hartelijk dank alvast namens de kinderen!
Dankbetuiging
Wij willen U hartelijk bedanken voor de lieve en troostende woorden,
mooie bloemen en prachtige kaarten die wij mochten ontvangen na het
overlijden van onze lieve dochter, zus en schoonzus Marlie Van der
Linden. Uw warme reacties zijn voor ons een grote steun,
Mia en Felix Van der Linden, Jan en Bianca, Veronique en René.
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Nieuws van de Federatie VOSS,
parochies gelijke mistarieven vanaf 2022
Voor velen van u is het al een tijdje bekend dat de parochies van
Valkenburg, Oud-Valkenburg, Schin op Geul en Sibbe bestuurlijk
samenwerken. Dit betekent ook dat er onderwerpen zijn waar we één lijn
in trekken om eenheid te creëren. Vandaar dat het Kerkbestuur besloten
heeft om de tarieven van de parochies gelijk te trekken. Hiervoor wordt de
richtlijn van het bisdom Roermond als uitgangspunt genomen en worden
de tarieven vanaf 1 januari 2022 als volgt:
Tarieven
Doordeweekse leesmis
Eucharistieviering / Woord en Communiedienst za/zo
Avondwake met uitvaart
Avondwake zonder uitvaart*
Jubileumviering buiten regulier za/zo
Woord en communiedienst als afscheid
Begrafenis*
Huwelijk*
Bijdrage begeleiding crematorium binnen de regio met
voorafgaande dienst
Bijdrage begeleiding crematorium binnen de regio zonder
voorafgaande dienst*
Gestichte jaardienst op za of zo (looptijd 10 jaar)
*bijdrage rouw/trouwdiensten wordt niet gevraagd bij
parochianen die vier jaar voorafgaand voldoende hebben
deelgenomen aan de actie Kerkbalans (bepaling door
Kerkbestuur).

€
€
€
€
€
€
€
€

12,50
27,50
27,50
100,00
300,00
200,00
475,00
475,00

€

50,00

€ 475,00
€ 275,00

11

Geen wijziging tarieven grafrechten voor 2022
Voor wat betreft de tarieven voor de grafrechten is er geen wijziging.
Ter informatie zetten we hieronder de bedragen nog eens op een rijtje.
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]
Vieringen rond de Kerstdagen in Valkenburg - Oud Valkenburg Sibbe - Schin op Geul
Bij het verschijnen van deze Mauritiusbode is het nog niet geheel duidelijk
welke corona richtlijnen zullen gelden voor de kerstvieringen. Om zoveel
mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen een kerstviering bij te wonen,
informeren we u ook over de tijdstippen waarop de vieringen tijdens de
Kerstdagen in de aangesloten parochies zijn.
Valkenburg
Centrum
24-12-2021 08:30u
Kerstavond Banneux

Oud
Valkenburg

18:00u
20:00u
WoCo
Nachtmis
Kinderviering organist +
zangeres
20:30u
e
1 Nachtmis
Belcanto
23:00u
2e Nachtmis
kerkkoor

Schin op
Geul
18:00u
Lichtjesmis
21:30u
Nachtmis
mannenkoor
Inter Nos
Kerstliederen
op kerkplein
door ensemble
fanfare St.
Cornelius

SibbeIJzeren
23:00 u
Nachtmis
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25-12-2021
1e Kerstdag

Valkenburg
Centrum
09:30u St.
Caeciliakoor

Oud
Valkenburg
Kerk open
14-16 uur

11:00u
Walram’s
Genootschap

26-12-2021
2e Kerstdag

Kerk open
15-18 uur
11:00u
Kerk open
15-18 uur

Kerk open
13.30-15.30u
11:00u
groepje
fanfare St.
Cornelius
Kerk open
14-16 uur
9:30 u

27-12-2021
28-12-2021
29-12-2021
30-12-2021
31-12-2021

01-01-2022
Nieuwjaarsdag

11:00u

02-01-2022

11:00u

Schin op
Geul
11:00 u
ensemble
fanfare St.
Cornelius

11:00u

11:00 u
WoCo Die
Moselsänger

SibbeIJzeren
09:30u
harmonie en
zangkoor
Kerk open
14-16 uur
09:30u
Kerk open
14-16 uur

Kerk open
13.30-15.30u
Kerk open
13.30-15.30u
Kerk open
13.30-15.30u
Kerk open
13.30-15.30u
Kerk open
13.30-15.30u
Kerk open
13.30-15.30u
18:00u
Oudejaarsviering
Kerk open
13.30-15.30u
09:30u
Kerk open
13.30-15.30u

9:30 u

09:00u

09:30u
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Fanfare St Cornelius – december activiteiten
Eftelingconcert
Al een aantal jaren heeft fanfare St. Cornelius in december een
themaconcert op haar programma staan. Dit jaar laten wij u rondwandelen
in de Efteling. Een sprookjesachtige ervaring voor het gehele gezin.
Binnenkort begint al de voorpret voor de jongste jeugd met een
kleurwedstrijd. Voor het muzikale avontuur moet u nog even geduld
hebben tot 11 december om 18u in gemeenschapshuis ’t Geboew. Om de
onkosten te dekken vragen wij een entreeprijs vanaf 13 jaar van € 5,-.
Voor dit evenement geldt op dit moment de QR-check en het dragen van
een mondkapje bij binnenkomst. Uiteraard is e.e.a. afhankelijk van de
maatregelen zoals die op 11 december gelden. Check daarom van tevoren
de website of onze facebookpagina.
Kerstdennenactie stopt definitief
Normaliter kon u begin december voor een vers gerooide Kerstboom van
fanfare St. Cornelius terecht bij hoeve Kroonen in Strucht. Als vereniging
hebben wij besloten om definitief te stoppen met deze actie. Wij danken
alle kopers en vrijwilligers die ons al die jaren trouw gesteund hebben.
Oud ijzer
Mocht u echter oud ijzer in de weg hebben liggen, bel dan met Wiel
Ruijpers 06-2357 3624. Hij zal met u een afspraak maken om het ijzer op
te halen.
Muzikale opluistering tijdens de kerstperiode
Tijdens de kerstdagen zullen de muzikale klanken van onze leden van de
fanfare klinken tijdens vieringen in Oud Valkenburg en Schin op Geul,
zoals ook buiten de kerk op kerstavond.
Verloren gouden ring
Op donderdag 11 november is er ter hoogte van Mauritiussingel 3 een
gouden ring verloren. De eerlijke vinder kan zich melden bij José Van den
Hove, tel: 043-459 2278.
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Geef vandaag voor de kerk van morgen
In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema dit jaar is ‘Geef
vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie ontvangt iedereen
een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen
dat we ook in 2022 weer op u mogen rekenen! De kerk is niet alleen voor
ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Zeker tijdens
een ingewikkelde coronatijd willen we als kerk toch vooruit. Om ook in de
toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting
zoeken. Om uitnodigend te zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor
zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen
mogelijk. Zonder uw bijdrage kan de parochie haar werk niet blijven
doen. De parochie is door de Belastingdienst als ANBI erkend. Dat
betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn. Steun ons en maak uw
bijdrage over op IBAN: NL89 RABO 0146 6012 46
t.n.v. R.K. Kerk St. Mauritius Schin op Geul.
Herinnering Actie Kerkbalans
Het jaar 2021 loopt ten einde, mocht u ons nog willen ondersteunen, dat
kan als vriend of sympathisant of gewoon omdat u toch lid bent van de RK
Kerk of dat u het eerder voor het huidige jaar toegezegde bedrag nog niet
hebt overgemaakt, dan kunt u dit alsnog doen op bovenvermeld IBAN
nummer. Wij rekenen op u! Bij voorbaat dank.
Bejaardensoos sluit haar deuren
Het is de leiding van de Bejaardensoos niet gelukt nieuwe vrijwilligers te
werven voor de dinsdagmiddag. Oproepen in de Mauritiusbode, overleg
met de gemeente en de vrijwilligerscentrale hadden geen succes. Na ruim
vijftig jaar komt er een einde aan de gezellige dinsdagmiddagen voor de
senioren van ons dorp. Per 1 januari a.s. houdt de Soos op te bestaan.
Mensen die toch invulling van een dagdeel willen kunnen terecht bij
Sevagram in ’t Geboew.
De huidige leiding dankt langs deze weg de vele vrijwilligers voor hun
soms jarenlange inzet bij de vele activiteiten die onze senioren zoveel
plezier bezorgden. Het gaat u allen goed! Bertha Ackermans, Toos Groot
Jeanny Neven en Mia Toussaint.
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Dorpskalender 2021, foto van de maand december
Winterpret in Walem omstreeks 1946-1947

De jeugd van Walem heeft zich verzameld op de Walemerberg voor een
middagje sneeuwpret. De sleeën zijn weer uit de schuur gehaald en de ijzers weer
blinkend opgeschuurd. Geen gewone sleeën, maar sleeën voorzien van een stuur.
Met de ijzeren hendels aan de zijkanten van de slee konden de voorste ijzers
bewegen waardoor er in de juiste richting gestuurd kon worden.
Nummer drie op de foto is Fien (Josephine) Jacobs. Zij kan zich de winterpret op
de
Walemerberg
nog
zeer
goed
herinneren.
Zij
vertelt:
“De Walemerweg was toen nog niet geasfalteerd. Aan beide kanten van de weg
was een brede en diepe greppel voor het water. Je moest goed opletten dat je
daar niet met je slee in terecht kwam want dan kon het weleens mis gaan. Als het
gesneeuwd had, en dat was bijna elk jaar het geval, kwam de jeugd van Walem
op de Walemerberg bij elkaar om te sleeën. Niet iedereen had een eigen slee.
Maar dat was geen probleem want je kon altijd wel bij iemand achterop de slee
zitten. Het was dan dolle pret. Van het verkeer hadden we geen last, want in die
tijd reden er nagenoeg geen auto’s door Walem. Zeker niet in de wintertijd. Het
was een gezellige en leuke tijd met veel lol en sneeuwpret.
Ik denk graag terug aan die tijd met veel mooie herinneringen.
Ik denk dat ik op deze foto ongeveer 13 of 14 jaar oud ben omdat ik toen nog
vlechten had. Ik zat in die tijd op de huishoudschool.
Met 15 ben ik gaan werken bij stomerij Alsdorf in de Plenkertstraat in
Valkenburg en vanaf die tijd had ik ook geen vlechten meer.”
Wie is nummer 5 op de foto. Als je ons kunt helpen, neem dan contact op met
John van Weersch (06-1890 2051).
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Op de foto winterpret in Walem omstreeks 1946-1947
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Annie Lups
Gerda Lipsch
Josephine Jacobs
Harrie Knoren
?
Ernest Slenter (?)
Paula Sijen
Cor(neel) Huntjens
Sjeuf Kikken
Hub Schrijen
Marieke Lipsch

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Hub Knoren
Jan Schrijen
Hoeb Slenter
Mia Jacobs
Mia Lipsch
Tiny Lipsch
Mia Sijen
Marieke Eussen
Paula Slenter
Harrie Slenter

Kerst-Boete-Bidweg te voet naar Banneux 2021
De organisatie is verheugd u te kunnen melden dat de Kerstvoettocht op
24 december in principe zal doorgaan. Het zal echter wel een bijzondere
tocht worden in verband met de Coronamaatregelen en de gevolgen van
de watersnood in onder andere Valkenburg en Pepinster.
Daarnaast dient u er rekening mee te houden dat toegang tot
horecagelegenheden langs de route enkel mogelijk is indien u een geldig
Corona-toegangsbewijs in combinatie met een geldig legitimatiebewijs
toont. Uit ervaring weten we dat in het buitenland regelmatig strenger op
dit punt wordt gehandhaafd dan in Nederland. Voorkom dus verrassingen
of teleurstellingen en zorg dat u voorbereid bent op deze maatregelen.
Valkenburg en Pepinster zijn zwaar getroffen door de watersnood van
afgelopen juli. Hoewel het interieur van de kerk in Valkenburg behoorlijke
schade heeft opgelopen door de overstromingen, kan de bedevaart ook dit
jaar weer beginnen met de klassieke H. Mis om 8.30 uur.
De organisatie zal u via deze website: kerstvoettochtbanneux.nl
informeren over ontwikkelingen die van invloed zijn op de tocht. Het
wordt dus aanbevolen om regelmatig deze website te raadplegen om op de
hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen. Wij gaan er echter van
uit dat wij Kerstavond dit jaar weer gewoon met u in Banneux kunnen
vieren.
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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 parochie bestuurszaken:
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 januari 2022 kunt U
opgeven vóór dinsdag 14 december

Diensten in de maand december 2021
Zaterdag 4 december Vooravond van de 2e zondag vd Advent
De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk.
19.00 uur:
Zeswekendienst Marlie Van der Linden
Zaterdag 11 december Vooravond van de 3e zondag vd Advent
19.00 uur:
Elly en Mathias Bartels-van Liebergen
Cyril Gerards
Wiel Huntjens
Deze dienst wordt opgeluisterd door organist Chris Wouters.
Zaterdag 18 december Vooravond van de 4e zondag vd Advent
19.00 uur:
H. Mis met Gewetensonderzoek van de Advent
uit dankbaarheid
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Donderdag 24 december KERSTAVOND plechtige nachtmis
20.00 uur:
Marlie Van der Linden
Cyril Gerards
Wiel Huntjens
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door organist Sjef Muijlkens en zangeres
Marion Widdershoven.
Vrijdag

25 december

EERSTE KERSTDAG
Geen H. Mis

Zaterdag 26 december TWEEDE KERSTDAG
10.45 uur:
Kerstliederen door muzikanten van de fanfare
11.00 uur:
Henk Vankan
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door muzikanten van fanfare St. Cornelius

Het parochiebestuur wenst u allen fijne Kerstdagen
en een Gelukkig en Gezond 2022!
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Korte mededelingen van het kerkbestuur:
- Maandag 13 december wordt vanaf 9.30u de kerststal opgezet.
- Dinsdag 14 december wordt vanaf 9.30u de kerk gepoetst.
- Uw medewerking aan beide werkzaamheden wordt zeer op prijs gesteld!
- Eerste en tweede Kerstdag is de kerk geopend van 14.00u tot 16.00u.
- Nieuwjaarsdag zaterdag 1 januari, H. Mis om 11.00u.
Openstelling kerk Oud-Valkenburg
De kerk van Oud-Valkenburg is vanaf 1 december iedere week
opengesteld op woensdag, donderdag en vrijdag tussen 11 uur en 14 uur.
Iedereen is welkom, gelovig of niet. Als je de behoefte hebt kun je
binnenlopen voor een moment van stilte en rust, bezinning, om even weg
te zijn uit de drukte (in je hoofd), in stilte over iets na te denken, een
kaarsje aan te steken, voor meditatie of gebed en natuurlijk ook om de kerk
te bezichtigen.
Er zijn banken op verschillende plaatsen in de kerk. Je kunt een voor jou
geschikte plaats uitkiezen en daar gaan zitten. Op koude dagen is het wijs
om een extra trui of sjaal mee te nemen. Gedurende de openstelling van de
kerk ben ik zelf ook in de kerk aanwezig. Tijdens de openstelling gelden
de Coronaregels.
Hartelijke groet, Karin Frints.
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Activiteitenagenda voor de maand december 2021
van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul
di./do.

dec. :

6 dec. / 6 jan. :
za.
11 dec. :
:
za.

11 dec. :

wo.
vr.
za.

15 dec. :
17 dec. :
18 dec. :
:
24 dec. :

vr.

:

za.

:
25 dec. :

zo.

26 dec. :

25 dec. / 2 jan. :
vr.
31 dec. :

Iedere dinsdag (10-12u) ‘Open Bieb’ en donderdag
(14-16u) ‘Open Bieb’ en Breien in ’t Geboew
Kribkeswandeling door Schin op Geul
Fanfare St. Cornelius Themaconcert 18.00u in ’t Geboew
KCR expositie en 19.30u optreden van Die Moselsänger
in kloosterkerk Valkenburg
KCR expositie en 14.30u optreden van Joëlle Savelkoul
met jeugdkoor in kloosterkerk Valkenburg
Optie Club Jong knutselactiviteit voor kerst
Schutterij St. Mauritius jaarvergadering
Optie Club Jong knutselactiviteit voor kerst
Ophalen oud papier
Lichtjesmis voor gezinnen om 18.00u, kinderen mogen
verkleed komen als herdertje, engeltje of koning
Leden Fanfare St. Cornelius spelen kerstliederen aan de
kerk in Schin op Geul en Oud Valkenburg
Nachtmis 21.30u opgeluisterd door mannenkoor Inter Nos
1e Kerstdag H.Mis 11.00 uur opgeluisterd door een
ensemble van Fanfare St. Cornelius
2e Kerstdag Woord- en Communiedienst 11.00u
opgeluisterd door Die Moselsänger
Kerk open voor bezichtiging kerststal van 13.30-15.30u
Jaarsluiting H.Mis om 18.00u

”Alle 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 14 december as. worden opgegeven bij de redactie:
• mw. José Van den Hove-Pluijmaekers, Valkenburgerweg 142 A
tel: 043-459 2278
• hr. Wiebe Appelboom, Mauritiussingel 51, tel: 043-459 2660

