
 
60e jaargang  /  nummer 5  /  mei 2022 

 

 
 

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

043-459 1233, wanneer dringend 06-1241 3034. 

Misintenties en berichten t.b.v. de maand juni s.v.p. opgeven vóór 

dinsdag 17 mei 2022, 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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Zondag 8 mei is de aanvangstijd van de H. Mis om 11.00 uur.  

De overige zondagen zijn de H. Missen gewoon om 9.30 uur. 

Woensdag 25 mei (vooravond van Hemelvaartsdag) is er een H. Mis om 

19.00 uur. 

 

 

http://www.kerkschinopgeul.nl/
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Woordje van de pastoor 
 

 

Deze maand, op 8 mei vieren we Roepingenzondag. 

De dag waarop wij als Kerk bijzonder willen nadenken over de oorsprong 

en het eigenlijke doel van ons kerk-zijn, van ons christen-zijn. 

We spreken over roeping, waarmee we aangeven dat we de Kerk niet willen 

zien als een club van gelijkgezinden, geen vereniging door mensen bedacht, 

maar dat we de kerk mogen zien als een roeping. Een roeping welke we 

ontvangen, van Godswege, de zending, de missie, onze roeping uit te dragen 

in onze wereld van vandaag. 

Nu denken velen bij het woord roeping eigenlijk meteen aan de bijzondere 

roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. 

Maar het woord roeping heeft betrekking op iedere christen, ja op iedere 

mens. Voor en met iedere mens heeft God immers een doel voor ogen. Ons 

leven hebben we gekregen van God, om de liefde te weerspiegelen die God 

zelf is. Iedere mens ontvangt als fundamentele roeping, de roeping tot de 

liefde.  

God heeft ons gemaakt naar Zijn beeld en Hij nodigt ieder mens uit om 

zichzelf te verwerkelijken volgens dit beeld. Dit beeld van God in mensen is 

onuitputtelijk. Ieder mens is geroepen een bijzonder aspect van Gods 

gedachten tot uitdrukking te brengen.  

Er zijn dan ook vele manieren waarop God mensen roept tot liefde. Soms 

lijkt de liefdevolle inzet voor de medemens iets heel gewoons: een 

vanzelfsprekende liefde voor je gezin of een dienende aanwezigheid bij een 

zieke dierbare. Deze liefde schept een leefsfeer waarin het goed is om te 

zijn. God kan je ook roepen om Zijn tederheid en zorg te weerspiegelen in 

een medisch beroep of in het onderwijs. In je politieke betrokkenheid kun je 

iets van Gods menslievendheid doorgeven door je in te zetten voor 

gerechtigheid en vrede.  

Onze roeping tot liefde kan vorm krijgen in ons werk, in je omgang met 

collega’s en klanten. Of zich uiten in je inzet als vrijwilliger om het 

verenigingsleven in je dorp te bevorderen. 

Gods barmhartigheid mag onze leidraad zijn in de zorg voor de armen, de 

vluchtelingen, de migranten, in onze zorg voor alle mensen die het moeilijk 

hebben.  
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God wil alle mensen in liefde met Hem en met elkaar verenigen.  

God roept ons, om ons daarvoor in te zetten, door in woord en daad te 

getuigen van het Evangelie.  

Dit is de roeping van elke christen, van iedere mens. De liefde welke we van 

God ontvangen hebben, uit te dragen in zorgzaamheid naar elkaar toe. 

Roepingenzondag wil voor ons allen een extra uitnodiging zijn te luisteren 

naar de roepstem van ons hart, de stem van ons geweten, de stem van Gods 

liefde.                                   

                                                                     Pastoor Constantijn Dieteren. 

 
 

Burgerlijke stand van de parochie 

 

Overleden:    1 april      Gerardina Thewissen-Smeets (87 jaar) 

                     3 april      Tiny Coenen-van der Heijden (85 jaar) 

 

 

 

Diensten in de maand mei 2022 
 
 

Zondag   11 mei 3e Zondag van Pasen  

1e Lezing: Handelingen 5, 27b-32, 40b-41  Evangelie: Johannes 21, 1-19  

9.30 uur:  zeswekendienst Karel Smeets 

  4e jrd. Triny van Os-van den Hove 

  Bertus van Os 

 Alice Greven-Waelen  

 jrd. ouders Waelen-Ruijpers 

  gest. jrd. ouders Sijben-Rijcken 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door een ensemble van fanfare St. Cornelius 

 

Woensdag  4 mei Nationale Dodenherdenking 

12.00 uur: Dodenherdenking aan het Kerkplein 

De ceremonie wordt opgeluisterd door Fanfare St.Cornelius en 

Mannenkoor Inter Nos. 
 

 

19.45 tot 19.58 uur: klokken luiden  
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Vrijdag  6 mei   

19.00 uur:    Rozenkrans bidden aan kapelletje Schoonbron 

 

Zondag   8 mei 4 e Zondag van Pasen   

 Zondag van de Goede Herder   

Roepingenzondag 

   Moederdag 

In deze H. Mis ontvangt Zaza Bock haar Eerste H. Communie 
 

11.00 uur:  Pastoor Piet Benders  

 Gerardina en Jozef Pasmans-Bertrand  

 Mia van Wersch-Dullens (c. begr.) 

  Carolien Winthagen-Maessen (c. begr.) 

  Elise van Lith-Souren 

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

  Rina Kroonen-Huijnen 

  Joep van Weersch (c. begr.) 

  jrd. ouders Wouters-Smeets 

  jrd. ouders Beers-Nijssen en overleden familie 

 gest. jrd. familie Vrancken-Senden 
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Thea Kollee 
 

 

Vrijdag 13 mei   

19.00 uur:    Rozenkrans bidden aan kapelletje Schoonbron 

 

Zondag 15 mei 5e Zondag van Pasen  

Zondag van de oosterse kerken 

1e Lezing: Handelingen 14, 21-27    Evangelie: Johannes 13, 31-33a, 34-35 

9.30 uur:  2e jrd. Piet Knubben 

  ouders Knubben-Blom en overleden familie 

  ouders Knoren-Lenoir en overleden familie  

  ouders Lies en Jo Leenders-Thoma  

  Wiel Sieben b.g.v. zijn verjaardag   

  ouders Bisschops-Lipsch b.g.v. hun verjaardag  
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Vrijdag 20 mei   

19.00 uur:    Rozenkrans bidden aan kapelletje Schoonbron 

 

Zondag 22 mei 6e Zondag van Pasen  

1e Lezing: Handelingen 15, 1-2, 22-29 Evangelie: Johannes 14, 23-29 

9.30 uur:  uit dankbaarheid  

  2e jrd. Leny Schrijvers-Huntjens 

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

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

  Frans Coemans (c. begr.) 

  Jean Wijnands 

  jrd. Truike Wijnands-Huntjens 

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

  Dré Kickken 

  Frans Souren b.g.v. zijn verjaardag 

  Maria Souren-Willems en overleden familie 

  ouders Teneij-Frusch en overleden kinderen 

  Roos Muyrers 

  gest. jrd. ouders Lemmens-Hoven 

 

Woensdag 25 mei Vooravond Hemelvaart van de Heer 

1e Lezing: Handelingen 1, 1-11 Evangelie: Lucas 24, 46-53     

19.00 uur:   pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 

  Broederschap St.Cornelius en de stille intenties  

  die ons zijn gegeven 

 

Donderdag 26 mei Hemelvaart van de Heer 

 Geen H. Mis   

 

Vrijdag 27 mei   

19.00 uur:    Rozenkrans bidden aan kapelletje Schoonbron 

 

Zondag 29 mei  7e Zondag van Pasen 

1e Lezing: Handelingen 7, 55-60 Evangelie: Johannes 17, 20-26 

9.30 uur:  Charel Paffen b.g.v. zijn verjaardag 
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Korte mededelingen / annonces 
  
Dodenherdenking woensdag 4 mei aan het Kerkplein 

Na 2 jaar herdenken, “Samen in verbondenheid”, maar dan thuis. Mogen we 

nu weer in grote getale herdenken en vieren, samen – met elkaar. 

Net als de jaren voor corona zullen in het kader van de nationale 

dodenherdenking, namens het gemeentebestuur en nabestaanden, weer 

bloemen worden gelegd aan het Kerkplein. Dit geschiedt op woensdag 4 

mei as. om 12.00 uur door burgemeester Daan Prevoo bij de plaquette op 

de keermuur onder aan de kerk. Hierop staan de namen vermeld van een 

viertal dorpsgenoten die in de Tweede Wereldoorlog hun leven lieten; het 

betreft: Jean Michael Caubo, Bèr Houben, Frans Huntjens en Hubert 

Knoren. Ook dienstplichtig soldaat Evert Mirck uit Rotterdam willen wij 

niet vergeten. Zijn plaquette hangt naast het monument van Orpheus. 

Tevens herdenken wij soldaat Albert.S. Cook afkomstig uit Tennessee. Zijn 

plaquette hangt beneden aan de Grachtstraat. Verdere sprekers zijn pastoor 

Constantijn Dieteren en Marlies Caubo. De ceremonie wordt opgeluisterd 

door Fanfare St.Cornelius en Mannenkoor Inter Nos. De wapenbroeders uit 

Maastricht zullen ook weer acte de présence geven. Naast de nabestaanden 

is verder iedereen van harte uitgenodigd om bij deze ceremonie aanwezig te 

zijn. Dit jaar is het landelijk thema: “Vrijheid in verbondenheid”. De 

Nederlandse vlag hangt half stok. Van 19.45 tot 19.58 uur zullen in het 

hele land de klokken luiden.  

 

Bevrijdingsdag  donderdag 5 mei 

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

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

vrijheid, democratie en mensenrechten. Maar hoe breekbaar en kwetsbaar 

onze vrijheid is, beseffen we momenteel helaas iedere dag.  Door de oorlog 

die in  Oekraïne woedt, voelen we nog beter dat het belang van de vrijheid 

een groot goed is dat we samen mogen uitdragen.  
 

We hangen daarom op deze dag de Nederlandse vlag in top om stil te staan 

bij onze vrijheid. 
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Benefietconcert voor Oekraïne 

Het oorspronkelijk geplande Lenteconcert is gewijzigd in een 

benefietconcert voor Oekraïne. Dit concert vindt plaats in de Polfermolen te 

Valkenburg op zondagmiddag 15 mei van 14.30 uur tot 17.00 uur. De 

middag wordt georganiseerd door de 3 koren: Mannenkoor Inter Nos, 

Mannenkoor Walram en Die Moselsänger allen onder de bezielende leiding 

van dirigent Leo van Weersch.  

Muzikale medewerking aan dit concert wordt verleend door: Mannenkoor 

Inter Nos uit Schin op Geul, Koninklijk Mannenkoor Walram uit 

Valkenburg, Zanggezelschap Die Moselsänger, Kidskoor Valkenburg  

o.l.v. Joëlle Savelkoul m.m.v. Juul Peters en Rob Heugen. 

De oorlog in Oekraïne treft vele onschuldige burgers en gezinnen raken van 

elkaar gescheiden. Miljoenen mensen zijn inmiddels op de vlucht en hebben 

dringend hulp nodig. Met de opbrengst van dit bijzondere concert kunnen 

we hen helpen. Alle opbrengsten gaan naar de Stichting Hulp door Genade 

van Jan en Gerry Aarts. Zij richten zich nu ook op de vluchtelingenhulp 

voor de slachtoffers veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne. 

Entree:  € 10,- p.p.  U kunt in het bezit komen van entreekaarten door 

het bedrag over te maken op IBANnummer: NL19 RABO 0146 6910 67 

t.n.v. Mannenkoor Inter Nos o.v.v.  Benefietconcert Oekraïne, of neem 

contact op met Theo Salden: email theosalden@ziggo.nl of tel.  06-5183 

4673. U bent van harte uitgenodigd. 
 

Bericht van Missiecomité Schin op Geul – Vastenactie 2022 

Allebonneur aan alle gulle gevers en de vrijwilligers die langs de deur zijn 

gegaan om in de Goede Week de vastenzakjes huis-aan-huis op te halen. U 

heeft de  (wees) kinderen in Loitokitok (Kenia) en Rio de Janeiro (Brazilië) 

niet in de steek gelaten ondanks alle onzekerheden waar iedereen in meer en 

mindere mate mee te maken heeft. Zij zullen blij verrast zijn met de 

tussenstand van € 1.750,-.  Dank daarvoor! In de volgende Mauritiusbode 

zullen wij de eindstand vermelden.      
 

Collecte Reuma Nederland 

De opbrengst van de collecte van Reuma Nederland bedraagt dit jaar  

€ 955,04. Een heel mooi resultaat! Bedankt voor uw giften namens Reuma 

Nederland. En natuurlijk een bijzonder woord van dank aan de collectanten 

die dit mogelijk hebben gemaakt. Met vriendelijke groet, Magda Slootbeek. 
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Fanfare St. Cornelius Dankjewelfeest  

Op zaterdag 28 mei a.s. geeft de fanfare het door corona uitgestelde  

Dankjewelfeest voor vrijwilligers, die tijdens het jubileumfeest “100 jaar 

Fanfare St. Cornelius in 2019” hebben meegeholpen. Door hun bijdrage 

mogen we terug kijken op een geweldig feest, niet alleen voor de fanfare 

maar voor het hele dorp. 

 

Huldigingen jubilarissen Fanfare St. Cornelius 

Op zondagmiddag 29 mei a.s. gaat de interne huldiging van de jubilarissen 

over de jaargangen 2020-2021-2022 plaatsvinden. 

Onderstaand het groot aantal jubilarissen: 

 
 

Jubileum 2020 2021 2022

12,5 jr David Smeets Hen Hoefnagels
Marjo Camps-Limpens

Kitty Heijenrath

25 jr
Esther Honings

Lei Eurlings 
Karl Honings

40 jr Erik Smeets Gerrit van Wissen

50 jr Jef Keijdener

Wim Bosten

Jacques Maeseen

Jo Maessen

Huub Ruypers

Jos Smeets

Harrie Winthagen

60 jr Lau Van den Hove

70 jr Zef Huntjens

80 jr Zef Smeets  
 

 

Heiligverklaring pater Titus Brandsma  

Op zondag 15 mei wordt voor het eerst in 15 jaar weer een Nederlander 

heilig verklaard. De pater karmeliet Titus Brandsma wordt dan samen met 

nog negen anderen door paus Franciscus officieel bijgeschreven in de lijst 

van heiligen. Brandsma kwam uit Friesland, maar verbleef gedurende zijn 

leven ook enige tijd in het karmelietenklooster in Merkelbeek. 
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Foto Dorpskalender mei 2022 

Fanfare Sint Cornelius tijdens Bevrijdingsdag 5 mei 1968 

Zoals op de foto te zien is, 

wordt onze fanfare vooraf 

gegaan door de drumband. 

Maar dat is niet altijd zo 

geweest. Als we terugblikken, 

zien we dat zo’n 70 jaar geleden 

bijna geen enkele fanfare of 

harmonie een drumband had. 

Maar in de jaren vijftig van de 

vorige eeuw werden tamboers toegevoegd aan een muziekgezelschap voor 

het uiterlijk vertoon. Deze tamboers of trommelaars gaven extra cachet aan 

de fanfare tijdens een rondgang door het dorp of bij parades en 

marswedstrijden. De drumband van de fanfare Sint Cornelius werd 

opgericht in 1954. Oprichter en eerste instructeur was Jan Limpens. Hij en 

zijn broer Hubert waren de grondleggers. In 1954 durven ze, na enig 

oefenen, de stap aan om samen met het fanfarekorps naar buiten te treden. 

Na een aantal jaren gaat de drumband ook deelnemen aan festivals en 

concoursen. Er worden dan ook gedurende de afgelopen 68 jaar, onder 

diverse instructeurs, veel successen geboekt zoals het Limburgs en 

Nederlands kampioenschap. De drumband groeit dan ook uit tot een 

volwaardig onderdeel van onze vereniging. De drumband transformeert 

zelfs tot een melodisch en ritmisch ensemble.  

Heb je ook interesse in ritmisch of melodisch slagwerk? Meld je dan aan om 

lid te worden van de drumband of van onze fanfare. 
Op de foto: 

1: Jo Dirks 9:   Maria Deguelle-Bock  

2: Marlies Scheien-Pasmans 10: Jan leunissen 

3: Jan Bouwens 11: Marlies Vleugels 

4: Hub Dirks 12: Hub Vleugels 

5: Mariëtte de Graaf 13: Ger van Weersch 

6: ????? 14: Annie Leunissen-Savelberg   

7: Harrie Lassauw 15: Hub Pasmans 

8: Annie Bouwens-Van den Hove 16: Hub van Weersch 
 

Kunt u ons verder helpen met de ontbrekende naam! Neem dan contact op 

met John van Weersch (info@heemkundesjin.nl). 
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Schutterij St. Mauritius Strucht 
 

Schuttersweekend 21 en 22 mei 2022! 

Eindelijk is het zover: na twee jaar zonder schuttersfeesten organiseert 

Schutterij St. Mauritius Strucht het 254e bondsschuttersfeest van de Rooms 

Katholieke Zuid-Limburgse Schuttersbond. Omdat we er zo lang op hebben 

moeten wachten maken de heren en dames van St. Mauritius er zelfs een 

tweedaags festijn van. Het geheel vindt plaats op het feestterrein aan de 

Valkenburgerweg in Schin op Geul. 
 

Ludieke kien -en feestavond zaterdag 21 mei 

Op zaterdagavond 21 mei vindt er een ludieke kien- en feestavond plaats. 

Vanaf 17.30 uur is de feesttent geopend en vanaf 19.00 uur wordt er gekiend 

en treden diverse artiesten op die garant staan voor een uiterst gezellige 

avond! 

Kaartjes zijn te koop via www.strucht.nl  
 

254e bondsschuttersfeest zondag 22 mei 

Een dag later, op zondag 22 mei 2022, vindt het bondsschuttersfeest plaats. 

Naast het feest op het feestterrein trekt er een schuttersoptocht door Schin 

op Geul, die gevormd wordt door de deelnemende schutterijen. Er vindt 

geen entreeheffing plaats tijdens de optocht. Voor het eigenlijke 

schuttersfeest op het feestterrein wordt aan de bezoekers een vrije gift 

gevraagd. 
 

Aan dit bondsschuttersfeest nemen een 20-tal schutterijen uit Zuid-Limburg 

deel, waaronder, naast de bij de RKZLSB aangesloten schutterijen, 

verschillende gastverenigingen en ook enkele schutterijen uit de grensregio 

België en Duitsland, zodat het schuttersfeest in Schin op Geul uitmondt in 

een euregionaal verbroederingsfeest. Deze verenigingen worden tussen 

12.00 uur en 14.00 uur op het feestterrein ontvangen, waarna de officiële 

opening plaatsvindt en de schuttersoptocht om 14.45 uur in al zijn pracht en 

praal door Schin op Geul trekt. 
 

Direct na afloop van de optocht gaan vanaf 16.00 uur op het feestterrein 

diverse wedstrijden van start, waaronder schietwedstrijden voor zestallen en 

drietallen, en drumband/muziekwedstrijden. Er wordt een solistenconcours 

gehouden en ook vinden er demonstraties ‘oude exercitie’ plaats. 

 

 

 

http://www.strucht.nl/
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Tijdens diverse individuele wedstrijdonderdelen onderwerpen zich verder  

de keizers- en koningsparen, generaals, bielemannen, sappeurs en 

marketentsters aan de beoordeling van een vakkundige jury. Steeds een lust 

voor het oog van het talrijke publiek. 
 

De jeugd wordt actief betrokken bij het hele gebeuren en er is voor de 

kleintjes van alles te beleven op het feestterrein. De kinderen zullen onder 

meer de schutterijen tijdens de presentatie op het feestterrein jureren en voor 

de ‘mooiste schutterij’ wordt een herinneringsbokaal ter beschikking 

gesteld. 
 

Vanaf 16.00 uur, na afloop van de schuttersoptocht, zorgt DJ Robin 

Eygelshoven voor de muziek in de feesttent. Vanaf 18.00 uur neemt “dé 

feestband van het wilde Zuiden” de alom bekende band Tonca die taak over. 

DJ Robin Eygelshoven zorgt in de pauzes voor de stemmingsmuziek. 
 

Ook aan de inwendige mens is gedacht. Zowel in de feesttent als op het 

feestterrein worden drink- en eetbuffetten ingericht. Samenvattend is dit 

folkloristische evenement de moeite waard voor een dagje uit in ons mooie 

Schin op Geul. 

 
De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit! 

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een 

scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of 

aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit!’. Op de 

achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels 

en informatie over verschillende onderwerpen. 

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op 

de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u 

aan het begin van de dag een positief gevoel.  

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een 

uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. 

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit 

Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: 

www.kloosterwittem.nl). 

De Gerarduskalender 2023 kost € 9,00 en is te koop in Klooster Wittem, 

Wittemer Allee 34, 6286 AB Wittem. 

 
 

 

http://www.kloosterwittem.nl/
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Parochie H. Johannes de Doper Oud Valkenburg 
 

Postadres: Oud Valkenburg 23, 6305 AA Schin op Geul 

Pastoor: Constantijn Dieteren tel. 043-459 1233,  

wanneer dringend 06-1241 3034. 

Contactpersonen voor kerkbestuurszaken:  

Algemeen:                      Hr. Hub Gerekens 

                                        tel. 06-5342 5028 

Administratie kerkhof:   Hr. Jo & mw. Rita Wachelder 

                                        tel. 043-321 6357 

Opgeven berichten:        Mw. Paula Gerekens 

                                        tel. 043-459 1207 

IBAN nummer:              NL23 RABO 0146 6011 73 

Berichten t.b.v. de maand juni 2022 kunt U opgeven 

vóór dinsdag 17 mei 
 

 

 

 

 

Diensten in de maand mei 2022 
 
 

Woensdag  4 mei Nationale Dodenherdenking 

19.45 tot 19.58  Klokken luiden 
 

Zaterdag  7 mei Vooravond van 4e Zondag van Pasen 

De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk 

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

Zaterdag  14 mei Vooravond van 5e Zondag van Pasen 

19.00 uur: Mia Vrancken  
 

Zaterdag  21 mei Vooravond van 6e Zondag van Pasen 

  Feest H.Rita van Cascia     Zegening van de rozen 

19.00 uur: ter ere van de H. Rita  

 Marlie Van der Linden 
 

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

Marion Widdershoven 
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Zondag  22 mei 6e Zondag van Pasen 

  Feest H.Rita van Cascia    Zegening van de rozen 

11.00 uur:  ter ere van de H. Rita 

 Gerardina Thewissen-Smeets 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Chris Wouters 
 

Zaterdag  28 mei Vooravond van 7e Zondag van Pasen 

19.00 uur:  Uit dankbaarheid   
 

 
 

Korte mededelingen van het kerkbestuur 
 

 

Feest van de H. Rita van Cascia 

Tijdens de H. Missen van zaterdag 21 mei om 19.00 uur en zondag 22 

mei om 11.00 uur zal de H. Rita speciaal worden herdacht en gevierd. Zij is 

de patroonheilige van hopeloze en onmogelijke zaken en langdurige ziekten. 

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

te verkrijgen zijn voor 1 euro per stuk.  
 

Dodenherdenking 4 mei 

- Vlag de hele dag halfstok. 

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

Bevrijdingsdag  5 mei 

We hangen de Nederlandse vlag in top om stil te staan bij onze vrijheid. 
 

Processie 2022 

De processie zal dit jaar niet in juni rond trekken door Oud Valkenburg 

maar op zondag 10 juli. Ze zal de gebruikelijke route afleggen en Fanfare 

St.Cornelius, Schutterij St. Mauritius Strucht en Mannenkoor Inter Nos van 

Schin op Geul zullen weer aanwezig zijn. 

 

Burgerlijke stand van de parochie  
 

 

Overleden:    14 april   Zef Ackermans  (90 jaar) 
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Activiteitenagenda voor de maand mei 2022 

Van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 

 

  mei :  Donateursactie fanfare St.Cornelius 

di./do. mei : Iedere dinsdag (10-12u) ‘Open Bieb’ en  

    donderdag (14-16u) ‘Breicafé’ in ’t Geboew 

zo. 1 mei : Feestweekend Club 77, 50 jaar 

wo. 4  mei :  Dodenherdenking Kerkplein 12.00 uur, m.m.v. Fanfare  

    St.Cornelius en Mannenkoor Inter Nos, vlag half stok 

   : Dodenherdenking op de Cauberg Valkenburg om 20.00 uur  

do. 5  mei :  Bevrijdingsdag, vlag in top om stil te staan bij onze vrijheid. 

zo. 8 mei : Moederdag,  H. Mis om 11.00 uur 1e Communie Zaza Bock,  

    opgeluisterd door Thea Kollee 

wo. 11  mei :  Open repetitie Schutterij St. Mauritius Strucht in ‘t Geboew   

zo. 15 mei : Benefietconcert voor de Oekraïne in de Polfermolen te   

 Valkenburg van 14.30 - 17.00 uur, m.m.v. MK Inter Nos, 

 KMK Walram , Die Moselsänger, Kidskoor Valkenburg, 

 Juul Peters en Rob Heugen. 

za. 21  mei :  Schutterij St. Mauritius Strucht tent feestterrein Schoonbron  

    ludieke kien- en feestavond. Vanaf 17.30u is tent geopend,  

    vanaf 19.00u wordt er gekiend en treden diverse artiesten op 

zo. 22 mei : 254e Bondsschuttersfeest Schutterij St. Mauritius Strucht     

 schuttersoptocht 14.45u door Schin op Geul  
wo. 25  mei :  Vooravond van Hemelvaartsdag  H. Mis 19.00 uur 

do. 26  mei :  Hemelvaartsdag.  Geen H. Mis 

za.        28 mei : Reparatiecafé ”Kump Good” van 11.00-14.00 uur in  

  Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a 

za.        28 mei : Dankjewelfeest voor vrijwilligers jubileumfeest Fanfare St.  

     Cornelius 100 jaar in 2019 

zo.        29 mei : Fanfare St. Cornelius intern feest met huldiging jubilarissen 

     2020-2021-2022 

30 mei - 5    juni : Prins Bernhard Cultuurfonds, digitaal door Fanfare St.Cornelius 
 

 
 

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen  

tot uiterlijk 17 mei as. worden opgegeven bij de redactie: 

• mw. José Van den Hove-Pluijmaekers, Valkenburgerweg 142 A 

telefoon: 459 2278 

• hr. Wiebe Appelboom, Mauritiussingel 51, telefoon: 459 2660 
 

 


