60e jaargang / nummer 1 / januari 2022
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 februari s.v.p. opgeven vóór
dinsdag 18 januari 2022, 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
Juist aan het begin van dit nieuwe jaar, horen wij de woorden van de
Kerstengel: “Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle
boodschap.” “Vreest niet”. Deze aansporing komt in de Bijbel maar liefst
365 keer voor! Je zou dus kunnen zeggen dat God ons elke dag van het jaar
toeroept: “Heb geen angst. Wees niet bevreesd”.
Misschien kunnen wij juist in onze tijd deze woorden zo goed gebruiken.
Er heerst bij velen een gevoel van onbehagen. We leven in een
maatschappij waarin we ons onvoldaan en onzeker voelen. Er heest een
“angstcultuur”: geweld, terrorisme, de verruwing en verharding in de
samenleving. En naar aanleiding van de corona pandemie en de
klimaatverandering een grote onzekerheid
over de toekomst.
Onmiskenbaar staan wij op een keerpunt in de geschiedenis.
De kernwaarden van onze samenleving zijn in heel korte tijd grondig
veranderd. Een groeiend individualisme verlamt onze onderlinge
saamhorigheid. De binding aan elkaar is vluchtig geworden en trouw een
moeilijke opgave. Het bestaan is onoverzichtelijk geworden. Onzekerheid
bevangt ons. Maar vloeit deze onzekerheid niet uiteindelijk ook voort uit
de verzwakking of zelfs het verdwijnen van het geloof in God ?
Mensen proberen te leven zonder God. Zonder besef van Zijn zorg.
Zonder gevoel voor Zijn liefde. En in het verlengde hiervan ook vaak
genoeg: zonder de eigen bekommernis om onze medemens.
Is God niet langer onze Vader, dan zijn wij ook niet langer broeders en
zusters van elkaar. Dit ontbreken van God en de naaste, dát maakt angstig.
Mogen wij in deze angstcultuur berusten?
Er klinkt de oproep tot “waakzaamheid”. Juist ook als gelovigen mogen
wij niet voorbij leven aan de problemen van de tijd. Wij moeten ervoor
waken dat de macht van het kwaad ons niet overmeestert. Met alle mensen
van goede wil gaan wij op zoek naar een vreedzame samenleving.
Het Evangelie vraagt solidariteit in het bestrijden van alles wat een
menswaardig bestaan in de weg staat. Het geloof in Jezus staat haaks op
elke vorm van onverschilligheid. Paus Franciscus waarschuwt hier
voortdurend voor. In ons oppervlakkig leefklimaat sluiten wij vaak de ogen
voor de macht van het kwaad.
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Wij mogen ons niet door de angst laten verlammen. Angst is immers een
slechte raadgever. “Vreest niet”. “ Want zie, ik verkondig u een
vreugdevolle boodschap. Heden is u een Redder geboren, Christus de
Heer…”. God is geen vreemde voor ons gebleven. Geen verre afwezige.
Uit de stilte van Zijn verborgenheid is Hij in Jezus ons nabij gekomen.
Het geloof in het Kerstkind schenkt ons juist te midden van onze
onzekerheid steeds nieuw vertrouwen en hoop. Om de spiraal van angst te
doorbreken is moed nodig. De moed van een volhardend
geloofsgetuigenis. Naar een woord van dominee Martin Luther King: “Wij
moeten voortdurend dijken van moed opwerpen tegen een stortvloed van
de angst”.
Christus geboorte maakt duidelijk: God staat niet boven het lijden. Hij is
wezenlijk God-met-ons. Moge deze blijde boodschap ons innerlijke kracht
en rust schenken en moge wij daarvan getuigen in het leven van iedere dag.
Ook in deze zin u allen een zalig Nieuwjaar toegewenst.
Pastoor Constantijn.
Een steuntje in de rug
De Parochie Adviescommissie wenst eenieder die getroffen is door de
coronapandemie, lichamelijk of door de maatregelen persoonlijk of
zakelijk geraakt zijn, heel veel sterkte, veerkracht en solidariteit toe.
Ook al de mensen die getroffen zijn door het hoge water in de maand juli
en nu daar nog steeds de gevolgen van ondervinden wensen we warmte en
sterkte toe.
Hopelijk worden de financiële gevolgen voor beide rampen op korte
termijn afgehandeld, we wensen u hierbij veel geduld.
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Coronaregels
De Coronaregels zijn aangescherpt. En we zitten weer in een lockdown.
Van de Nederlandse bisschoppen hebben we nieuwe regels ontvangen.
Er kunnen tot nader berichtgeving voorlopig na 17.00 uur geen vieringen
plaatsvinden. Zo moet er weer voor iedere viering gereserveerd worden
en is samenzang niet mogelijk. Ook worden we gevraagd om tijdens de
vieringen anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Zeker van
mensen die niet met u onder een dak wonen. Zo kan iedereen zich veilig
voelen in onze 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 aangemeld en bent u toch 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;
- De communie ontvangt u aan de bank;
- Bijdragen aan de collecte kan in een collectebus of in het offerblok bij het
verlaten van de kerk;
- Er mag niet gezongen, wel geneuried worden door gelovigen tijdens de
viering.
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Diensten in de maand januari 2022
Zaterdag

1

januari

Geen H. Mis

Zondag
2 januari
Openbaring van de Heer
Drie Koningen
e
1 Lezing: Jesaja 60, 1-6
Evangelie: Matteüs 2, 1-12
09.30 uur:
Pierre Vogels b.g.v zijn verjaardag
Mina en Hub Lassauw-Souren (c. buurt)
Broederschap St.Cornelius en
de stille intenties die ons zijn gegeven
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door muzikanten van Fanfare St. Cornelius
Zondag
9 januari
Doop van de Heer Einde van de Kersttijd
e
1 Lezing: Jesaja 40, 1-5, 9-11
Evangelie: Lucas 3, 15-16, 21-22
09.30 uur:
zeswekendienst Mia van Wersch-Dullens
Leny Schrijvers-Huntjens
2e jrd. Zef Schrijvers (c. begr.)
Zondag
16 januari
2e Zondag van het Kerkelijk Jaar
e
1 Lezing: Jesaja 62, 1-5
Evangelie: Johannes 2, 1-12
09.30 uur:
Woord- en Communiedienst
pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders
Frans Coemans (c. begr.)
jrd. Tiny Coemans-Stassen
Wiel Bovens b.g.v. zijn verjaardag
gest. jrd. Maike Pelsers

Burgerlijke stand van de parochie
Overleden:

27 november Annie Bosch-Van Megen
30 november Mia van Wersch-Dullens

(86 jaar)

(82 jaar)
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Zondag
23 januari
3e Zondag van het Kerkelijk Jaar
1e Lezing: Nehemia 8, 2-4a, 5-6, 8-10
Evangelie: Lucas 1, 1-4; 4, 14-21
9.30 uur:
pastoor Piet Benders
Annie Bertrand-Pluijmakers b.g.v. haar berjaardag
Hub Bertrand
Gerardina Pasmans-Bertrand b.g.v. haar verjaardag
Jozef Pasmans
Hub Vanmechelen b.g.v. zijn verjaardag
ouders Vanmechelen-Senden en
Jan, Ria en Guus, Levi, Robby, Peter en Tiny
ouders Loo-Vliegen
Ciska Loo-Hendriks
jrd. ouders Heijenrath-Niessen
Remco van Kuijk
Piet Jacobs b.g.v. zijn verjaardag
gest. jrd. ouders Jacobs-Eussen
gest. jrd. ouders Jacobs-Vroomen
Zondag
30 januari
4e Zondag Kerkelijk Jaar
1e Lezing: Jeremia 1, 4-5, 17-19
Evangelie: Lucas 4, 21-30
9.30 uur:
Carolien Winthagen-Maessen (c. begr.)
3e jrd. Harie Eyssen (c. begr.)
Lies Paffen-Pleijers b.g.v. haar verjaardag
Zef Paffen (c. begr.)
jrd. Frans Weerts
Korte mededelingen / annonces
Vredeslicht uit Bethlehem
Het Vredeslicht is gearriveerd. Juist in deze bijzondere tijden is het goed te
zien dat Vrede alle grenzen overwint. Jaarlijks ontsteekt een kind uit
Oostenrijk de kandelaar met de eeuwige vlam in de geboortegrot in
Bethlehem, de plek waar Jezus geboren is. Dit kleine vlammetje
symboliseert het licht en de vrede die de geboorte van Jezus Christus in
onze harten heeft gebracht. Het licht is in de kerk af te halen met een
lantaarntje, tijdens de openstelling van de kerk tot en met 2 januari en na de
H. Missen tot Maria Lichtmis.
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Kribkeswandeling Schin op Geul
De Kribkeswandeling kan nog tot 6 januari gelopen worden. De route is te
downloaden via Visit Zuid Limburg. Ook de kerststal in onze kerk is in de
route opgenomen en regelmatig open gesteld voor bezoek.
Tot en met 2 januari sowieso iedere middag van 13.30- tot 15.30 uur.
Vanaf 6 december tot en met 26 december hebben ruim 1500 bezoekers
onze mooie kerststal met eigen ogen kunnen aanschouwen. De stal is weer
door een groep vrijwilligers met veel enthousiasme opgebouwd. Ook de
bloemversiering aan de pilaren en op en rond het priesterkoor ziet er weer
prachtig uit. Zo’n openstelling kan uiteraard niet zonder al die vrijwilligers
die de kerk openen en toezicht houden. Zeker nu in coronatijd, zo komt
men via de hoofdingang binnen en volgt de aangegeven route en verlaat de
kerk via de zijdeur bij de kerststal.
We mochten voor de kerststal en de hele entourage erom heen heel veel
complimenten ontvangen. Dus een pluim op de hoed van alle vrijwilligers
die op een of andere manier hieraan hebben bijgedragen
Voedselbank bedankt
Lieve mensen van Schin op Geul en Oud Valkenburg. 2021 Is een roerig
jaar geweest. Voor sommigen is er niet veel veranderd, maar voor anderen
is het heel intens en verdrietig jaar geweest. Iedereen heeft zich moeten
voegen en heeft wel op een of andere manier dingen moeten laten of zich
moeten aanpassen aan de regels. En toch hebben jullie allemaal heel veel
spullen voor de voedselbank gebracht.
Daarvoor kan ik jullie niet genoeg bedanken. Voor 2022 wens ik jullie
allemaal een heel goede gezondheid en een hoop levensvreugde toe.
Nogmaals bedankt en een dikke knuffel van mij. Patricia Habets.

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen
tot uiterlijk 18 januari as. 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
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Een bewogen jaar achter ons laten, dankjewel aan de vrijwilligers,
Het coronavirus houdt ons al bijna twee jaar in z’n greep. We weten niet
wat ons nog meer te wachten staat. We proberen op iedere wijziging in de
regelgeving snel en goed in te spelen en rekening te houden met én ons aan
te passen aan de mogelijkheden van dat moment. Dit gaat uiteraard niet
zonder de medewerking en grote inzet van de vele parochianen en
vrijwilligers. Ondanks alle beperkingen hebben we heel mooie vieringen
gehad afgelopen kerkelijk jaar, Adventsvieringen, Kerstmis (met, voor
zover bekend, kerstattenties voor alle zieken in het dorp en bewoners van
de verzorgingshuizen), Maria Lichtmis, Carnavalsmis, Palmpasen (met
palmtakjes voor heel Schin op Geul en Oud Valkenburg en
palmpasenkruisen voor alle zieken en bejaarden die in verzorgingshuizen
verblijven), Pasen, Kermiszondag met processie in de kerk en op het
kerkhof, Maria Tenhemelopneming met een openluchtmis met
Kroedwusjzege, Corneliusviering, Mauritiusviering en Allerzielenviering.
Bij meerdere vieringen waren ook kinderen aanwezig, waar we zeer
dankbaar voor zijn. Afgelopen Kerstmis was er b.v. de Lichtjesmis die
door het instellen van de avondklok verplaatst was naar 16.00 uur.
Onderstaand een reactie hierop die ons toegestuurd werd:
“Wat hebben wij als gasten in jullie kerk genoten van de lichtjesmis. Mooi
georganiseerd ondanks alle beperkingen met de rondwandelende Jozef en
Maria en de engel die het kindje Jezus bracht en het toenemend aantal
lichtjes… De pastoor zo vriendelijk en toegankelijk sprekend en zingend
met de Fanfare. En fijn dat we toch heel zachtjes ‘Stille Nacht’ mee
mochten zingen, want samenzang blijft toch ook verbinden en het hart
openen. Een boodschap van troost, liefde, hoop en licht in de duisternis.
Daar waar zoveel mensen dit jaar getroffen zijn door een of ander leed.
De kerk die steeds lichter werd. We nemen deze liefdevolle ervaring graag
mee in ons hart”.
Dit alles zou onmogelijk zijn zonder de inzet van zoveel mensen die
hun talenten ten dienst stellen van onze gemeenschap. Talenten op
velerlei gebied, van letterlijk de handen uit de mouwen steken, creatief
bezig zijn of teksten maken voor vieringen en de liturgie voorbereiden.
Als PAC (Parochie Adviescommissie) zijn we al deze mensen
ontzettend dankbaar dat zij ons ondersteunen in onze taak om de
parochie gemeenschap samen handen en voeten te geven.
Héél, héél veel dank hiervoor.
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Geef vandaag voor de kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2022 gaat van start!
In deze moeilijke tijd willen we als parochie toch vooruit. We willen een
plek zijn en blijven waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten.
Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan
voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage
is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2022 vorm en inhoud te geven.
Naast doneren, kunt u de Actie ook ondersteunen door er aandacht voor te
vragen in uw eigen omgeving. U kunt bijvoorbeeld de Kerkbalansberichten
op Facebook- en Twitteraccount van uw kerk delen. Zo laat u weten dat u
het werk van onze parochie belangrijk vindt. U kunt hier bijvoorbeeld bij
vermelden dat u bijgedragen hebt en mensen uitnodigen hetzelfde te doen.
De kerk kan alleen bestaan
dankzij de financiële steun van
haar leden. Doe daarom mee
aan de Actie Kerkbalans en vul
het
toezeggingsformulier
ruimhartig in. In de 2e helft
van
januari
haalt
een
vrijwilliger het formulier bij u
op. Mocht dit wegens de
corona
maatregelen
niet
mogelijk zijn dan kunt u het
ook opsturen naar de pastorie
of naar het secretariaatsadres,
of in de brievenbus deponeren. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken
op IBAN-nummer: NL89 RABO 0146 6012 46, t.n.v. R.K. Kerk St.
Mauritius Schin op Geul, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans
2022.’
Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk
morgen blijven leven en doen waar ze al eeuwenlang voor staat.
Op naar de kerk van morgen.
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Dorpskalender 2022, foto januari:
Schaatspret op de gracht van kasteel Genhoes omstreeks 1970
Als jonge jongen ging ik
vaak schaatsen op de
gracht
van
kasteel
Schaloen
of
kasteel
Genhoes. Na een aantal
dagen en nachten met
flinke vorst was het ijs bij
kasteel Genhoes meestal
het eerst geschikt om op te
schaatsen. Je kon er ook
eerder rondjes rijden omdat
het
ijs
onder
de
toegangsbrug eerder dicht gevroren was dan bij kasteel Schaloen. Via de
“beande” liepen we dan, met de schaatsen om de nek, richting Genhoes.
Het was altijd een heel gedoe met het onderbinden van de schaatsen. We
hadden nog geen kunstschaatsen en moesten het doen met Friese
doorlopers of een kleinere houten schaats. Met lange veters moesten deze
onder de schoenen of laarzen gebonden worden. Onder het schaatsen
konden de veters ook losraken, waardoor je wel eens lelijk kon vallen. Ook
het losmaken van de schaatsen was een heel gedoe, want de veters waren
vaak aan elkaar gevroren en dan was het met koude verkleumde vingers
echt niet gemakkelijk om deze los te krijgen. Later kregen we metalen
schaatsen die je met een sleuteltje aan de zool van je schoen kon
vastklemmen. Dat was een hele vooruitgang. Daarna kwamen de schaatsen
met een vaste schoen zoals de kunst- ijshockeyschaatsen of Noren. Het was
super leuk om met je vrienden en dorpsjeugd van Sjin en Oud-Valkenburg
op het ijs te spelen; rondjes rijden wie het snelst was, tikkertje op het ijs,
oefenen achteruit schaatsen, ijshockey spelen met een bal en een kromme
tak. Vallen en opstaan, ook wel eens met een traan, hoorde erbij. Maar
ondanks wat blauwe plekken, af en toe een bult en koude handen of voeten,
heb ik heel warme herinneringen aan die super sjieke winterdagen op het
ijs rond onze kastelen.
Als u weet wie er op de foto staat, kunt u contact opnemen met John van
Weersch (info@heemkundesjin.nl).
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Sevagram in ‘t Geboew
Zoals u in de vorige Mauritiusbode heeft kunnen lezen houdt de Soos per 1
januari 2022 op te bestaan. Mensen die toch invulling van een dagdeel
willen, kunnen terecht bij Sevagram in ’t Geboew.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de Wijkcoördinator Regio
Heuvelland, tel. 06-5115 0246, op maandag tussen 8.30-12.30 uur, dinsdag
en woensdag tussen 8.30-17.00 uur. Samen kan dan bekeken worden op
welke middagen er plek is, dit i.v.m. de coronaregels, er mogen maar een
bepaald aantal mensen aanwezig zijn in de ruimtes die ons ter beschikking
staan.
De luisterlijn, wij geven gehoor
’s Nachts is het stil, maar niet bij de Luisterlijn
Dag én nacht zijn de vrijwilligers van de Luisterlijn er voor mensen die op
dat moment bij niemand met hun verhaal terechtkunnen, willen of durven.
Bij de Luisterlijn vinden zij, in een anoniem gesprek, steun, troost en een
luisterend oor. Vooral aan het begin van de avond en in de nachtelijke uren
is het druk en staat de telefoon roodgloeiend. Om alle oproepen te kunnen
beantwoorden, zijn dringend nieuwe vrijwilligers nodig.
Meer informatie of aanmelden
Getrainde vrijwilligers doen wekelijks een dienst van vier uur. Daarbij is
een keer per maand een nachtdienst onderdeel van het vrijwilligerswerk.
Training en begeleiding vinden plaats op een van de 28 locaties in het land.
Mensen die geïnteresseerd zijn in het vrijwilligerswerk, kunnen terecht op
www.deluisterlijn.nl/vrijwilliger.
Over de Luisterlijn
De Luisterlijn is dag en nacht beschikbaar voor een vertrouwelijk gesprek,
per telefoon, chat en mail. Deze 24-uursbereikbaarheid onderscheidt de
Luisterlijn van andere telefonische hulpdiensten. Door te luisteren helpen
de 1.500 vrijwilligers mensen om zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd
te bieden. De vrijwilligers krijgen deskundige training en begeleiding.
Even stil staan
Laat je overdonderen. Blijf je verwonderen.
Zie in het dagelijkse het Bijzondere.
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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 februari 2020 kunt U
opgeven vóór dinsdag 18 januari

Diensten in de maand januari 2022
Zaterdag

1

H. Maria, Moeder van God
Dag van de vrede. Nieuwjaarsdag
De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk
11.00 uur:
Voor het welzijn van alle parochianen
Zondag
9
11.00 uur:

januari

januari
Doop van de Heer
Voor de vrijwilligers van onze parochie

Zaterdag 15 januari
Vooravond 2e Zondag Kerkelijk jaar
19.00 uur: o.v.b. Voor hen voor wie niemand bid
Zaterdag 22 januari
Vooravond 3e Zondag Kerkelijk jaar
19.00 uur: o.v.b. Opgegeven intenties
Zaterdag 29 januari
Vooravond 4e Zondag Kerkelijk jaar
19.00 uur: o.v.b. Uit dankbaarheid
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Korte mededelingen voor Oud Valkenburg
- Voor alle vieringen dient u zich aan te melden bij Huub Gerekens,
06-5342 5028.
Verdere regelgeving in onze kerk zie blz. 4 in deze Mauritiusbode.
- Het is nog onduidelijk of de regelgeving na de persconferentie van
14 januari weer dusdanig versoepeld wordt dat de H. Missen weer
om 19.00 uur op de zaterdagavonden kunnen plaatsvinden. Volgt u
hiervoor de media en raadpleeg onze website regelmatig.
- Dank aan de 5 vrijwilligers die de kerststallen opzetten en de kerk een
kleine poetsbeurt gaven.
Openstelling kerk Oud-Valkenburg
De kerk van Oud-Valkenburg is iedere week opengesteld op woensdag,
donderdag en vrijdag tussen 11.00- en 14.00 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.
Burgerlijke stand van de parochie
Overleden: 23 december Mia Nillesen-Florisson (87 jaar)
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Activiteitenagenda voor de maand januari 2022
van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul
2e helft
6 dec. / 6
25 dec. - 2
di./do.
za.
zo.
za.

jan. :
jan.:
jan. :
jan.:

Actie Kerkbalans (Gezinsbijdrage)
Kribkeswandeling door Schin op Geul
Kerk open voor bezichtiging kerststal 13.30 -15.30 uur
Iedere dinsdag (10-12u) ‘Open Bieb’ en
donderdag (14-16u) ‘Breicafé’ in ’t Geboew
1 jan. : Geen H. Mis
2 jan. : Drie Koningen 9.30 uur H. Mis opgeluisterd door
muzikanten van Fanfare St. Cornelius
29 jan. : Reparatiecafé ”Kump Good” van 11.00-14.00 uur in
Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a

”Alle activiteiten onder voorbehoud van eventuele
wijzigende omstandigheden i.v.m. coronamaatregelen
van de overheid”.
Bericht namens het Comité Samenwerkende verenigingen van Schin
op Geul
Januari, het begin van een nieuw jaar. Goede voornemens zijn er te over.
De verenigingen staan weer te popelen om te beginnen. Ideeën zijn
uitgewerkt en activiteiten gepland. Spijtig genoeg worden deze weer
afgelast en blijft de activiteitenkalender zo goed als leeg deze maand. De
planning in de koelkast. Voor hoelang nog? Wij weten het niet.
Toch houden wij moed want het jaar is nog pril. Gelukkig komen er nog
vele momenten om elkaar te ontmoeten. Voor nu is de beste wens die ons
op de been houdt, onze gezondheid.
Wij wensen u dan ook een Zalig Nuujjaor in ’n gów gezóndheid!
Namens het Comité Samenwerkende verenigingen Schin op Geul,
Piet Bisschops, voorzitter.
Kitty Heijenrath, secretaris.

