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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 juli s.v.p. opgeven vóór 
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Op zondag 5 juni Pinksteren (H. Mis) en zondag 26 juni (Woord en 

Communiedienst) is de aanvangstijd om 11.00 uur.   

Zondag 19 juni is de H. Mis om 9.00 uur, aansluitend 9.45 uur 

processie.  

Klokken luiden voor de Heilige Missen 

Even een weetje. Bij gewijzigde aanvangstijden van de Heilige Missen 

luiden de klokken toch om 9.00 uur, dit is automatisch ingesteld voor 

het hele jaar door. 

 

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

 

Processiezondag  

Na drie jaar, i.v.m. corona was het twee jaar helaas niet mogelijk, trekt op 

zondag 19 juni gelukkig weer de jaarlijkse Sacramentsprocessie door de 

straten. Het is een heel oude en traditievolle uiting van ons geloof in de 

daadwerkelijke aanwezigheid van Jezus in het H. Sacrament van de 

Eucharistie.  

Het is dus een 

getuigenis van 

ons geloof maar 

tevens ook een 

uiting van ons 

geloof dat God in 

Jezus ons heel 

nabij wil zijn. In 

de Eucharistie, 

de H.Communie, 

wil God ons 

tonen dat Hij ons 

in het gewone 

alledaagse leven 

wil begeleiden.  

Dit geloof willen wij niet beperken tot het kerkgebouw, we willen het 

uitdragen, in het leven van iedere dag, heel dichtbij, in de straten van ons 

dorp Schin op Geul, dat dit geloof zo gestalte kan en mag krijgen.  

Daarom trekken wij in alle eerbied door onze straten in een plechtige 

processie met het Allerheiligste, de H. Eucharistie, de H. Communie.  

God komt als het ware naar ons toe, om onze straten, onze huizen en 

bovenal ons mensen te zegenen. 

Het Sacrament van de Eucharistie, van oudsher teken van verbondenheid 

tussen God en de mensen, en de mensen met God.  

Deze verbondenheid krijgt in de processie nog een extra dimensie doordat 

verschillende verenigingen en groeperingen meelopen en meebidden.  
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Zoals fanfare St. Cornelius, mannenkoor Inter Nos,   misdienaars, 

mannengroep met Mariabeeld, CV de Waterratte, jongens en meisjes, 

gemeentebestuur,  kerkbestuur, andere gelovigen die meelopen en niet te 

vergeten onze schutterij St. Mauritius Strucht.  Deze met name die van 

oudsher opgericht is, ter bescherming van de Allerheiligste in de processie. 

Samen één stoet vormend, als één volk onderweg, met Christus in ons 

midden die wij als uiting van onze dankbaarheid, met bijzondere uitingen 

van eerbied omgeven: kaarsen, wierook, bloemen, gezangen en gebeden. 

Moge het voor ons allen een bijzondere tocht van verbondenheid zijn. 

Mogen we rekenen op de nodige eerbied en respect, al was het maar vanuit 

een eerbied voor de mooie en rijke traditie welke de processie is en 

hopelijk nog vele jaren blijven zal. 

                                                                       Pastoor Constantijn Dieteren. 

 

Diensten in de maand juni 2022 

 

Zondag 5  juni PINKSTERZONDAG 

    Einde van de Paastijd  

De tweede collecte is bestemd voor de Nederlandse Missionarissen 

1e Lezing: Handelingen 2, 1-11        Evangelie: Johannes 14, 15-16, 23b-26  

11.00 uur: levende en overleden leden van Mannenkoor Inter Nos 

 Jeu en Riet Lenssen-Cleuskens (c. begr.) 

 ouders Bemelmans-Schreurs, zoon Harry en schoonzoon Jo 

 9e jrd. Rika Claessens-Smeets 

 jrd. Sjef Smeets 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Mannenkoor Inter Nos 

Aansluitend dodenherdenking overleden leden Mannenkoor Inter Nos 
 

Maandag 6  juni Tweede Pinksterdag   

     Heilige Maria Moeder van de Kerk 

     Herneming van de Tijd door het Kerkelijk Jaar 

1e Lezing: Genesis 3, 9-15, 20  Evangelie: Johannes 19, 25-34 

09.30 uur: Siem Witvoet 

 ouders Haesen-Swillens 

  Broederschap St.Cornelius en de stille intenties  

  die ons zijn gegeven 
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Zondag     12 juni Heilige Drie-Eenheid    

1e Lezing: Spreuken 8, 22-31 Evangelie: Johannes 16, 12-15 

09.30 uur: jrd. pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 

 Mina en Hub Lassauw-Souren (c. buurt)  

 gest. jrd. Joep Souren en familie Souren-Jacobs 
 

Zondag      19 juni  SACRAMENTSDAG  

Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus 

Kermis   Vaderdag 

1e Lezing: Genesis 14, 18-20 Evangelie: Lucas 9, 11b-17 
 

09.00 uur:  H. Mis 

09.45 uur: SACRAMENTSPROCESSIE 
 

Maandag   20 juni Kermismaandag 

10.00 uur:   Schuttersmis aansluitend dodenherdenking 

   levende en overleden leden van  

   Schutterij St.Mauritius Strucht 

   Johan Braeken b.g.v. zijn verjaardag 

  Wiel Bovens 

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

Donderdag 23 juni  Hoogfeest van de Geboorte van de  

     H. Johannes de Doper  

1e Lezing: Jesaja  49,1-6   Evangelie: Lucas 1, 57-66. 80 

09.00 uur: H. Mis    
 

Vrijdag  24 juni  Hoogfeest van het Heilig Hart  

1e Lezing: Ezechiël 34, 11-16  Evangelie: Lucas 15, 3-7 

09.00 uur: H. Mis    
 

13.30 uur:  Huwelijkviering van Willem Gerrits en Lia Dimitrova  

  uit Sittard. 
 

16 en 19 juni Sacramentsdag 

Twee datums voor hetzelfde feest? Soms komt dat voor. Sacramentsdag wordt in 

de wereldkerk gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren. Omdat dit in 

Nederland geen vrije dag is, is het feest verschoven naar de zondag erna. Op 

Sacramentsdag viert de Kerk dat Christus daadwerkelijk in de gezegende hostie 

aanwezig is. Op veel plaatsen zijn dit weekeinde ook de sacramentsprocessies.   
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Zondag   26 juni  13e Zondag Kerkelijk Jaar 

09.30 uur:  Vertrek van “der Gank” vanaf Walem naar de Kluis 

10.00 uur:  Sjaasbergergank  -  Openluchtmis bij de Kluis 

  Jef Baadjou (c.buurt) 

 ouders Palmen-Huntjens en overleden familieleden 

 Harry Knoren 

  Marieke en Guus Ruijpers-Eussen (c. begr.) 

  Zef Eussen 

  Sjir en Agnes Cuijpers-Kevers (c. begr.) 

  jrd. Cor Huntjens 

 jrd. Marieke en Sjeng van Weersch-Savelsberg   

  Piet Jacobs 

  Remco van Kuijk 

  Sjef Dabekaussen 

  Frans Provaas 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Mannenkoor Inter Nos 

 

Zondag   26 juni  13e Zondag Kerkelijk Jaar 

11.00 uur:  Woord- & Communiedienst (in de kerk) 

1e Lezing: I Koningen 19, 16b, 19-21  Evangelie: Lucas 9, 51-62 

  pastoor Piet Benders 

  jrd. Dré en Mia Benders-Burgmeijer 

  Marianne Benders 

  Karel Smeets b.g.v. zijn verjaardag 

  Carolien Winthagen-Maessen (c.begr.) 

 ouders Zef en Lies Paffen-Pleijers (c. begr.) 

  José Vliegen b.g.v. haar verjaardag 

  ouders Maria en Ally Vliegen-van Weersch 

  jrd. Hein Heijenrath 

Deze viering wordt opgeluisterd door Thea Kollee 
 

 
 

 

Burgerlijke stand van de Parochie 
 

Gedoopt:            8 mei             Ellie Baadjou 
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Korte mededelingen / annonces 

 

Bericht van het Missiecomité 

Schin op Geul mag “gruutsj” zijn op haar Vastenactie.  

Met een bedrag van € 2.288,41 maakt u het verschil voor de weeskinderen 

van het weeshuis St. Rita in Rio de Janeiro in Brazilië en de gehandicapte 

kinderen in Loitokitok in Kenia. Met dit bedrag kunnen  de zusters deze  

kinderen een perspectief geven waardoor hun eigenwaarde groeit.  

Dank U Wel! 
 

Wereldwijd zetten missionarissen en missionair werkers zich iedere dag in 

voor hun kwetsbare medemens. Tijdens de Pinksteractie voert de Week 

Nederlandse Missionaris (WNM) campagne voor het welzijn van deze 

bevlogen en bezielde mannen en vrouwen, zodat zij zich kunnen blijven 

inzetten voor de ander. Voor dit doel zal daarom op 5 juni, eerste 

Pinksterdag, in onze kerk een 2e collecte plaatsvinden. Met de opbrengst 

stellen wij de missionaire werkers in staat om de missionaire traditie voort 

te zetten! Doet u mee? Want uw steun is daarbij onmisbaar! 

 

Bedankt Club 77 

Eind april, na ruim twee jaar konden we eindelijk samen ons 50-jarig 

jubileum vieren. Wij hebben er van genoten!  

Disco met jong en oud, de sport en speldag, vierwielenrace en het feest op 

het plein.  

Club77 wil iedereen bedanken die, op welke wijze dan ook, een bijdrage 

heeft geleverd aan het realiseren van het 50 jarig jubileumfeest. Zonder alle 

vrijwilligers en medevierders had dit geslaagde feest niet tot stand kunnen 

komen. 

Natuurlijk willen we ook de jeugd bedanken. Voor hun deelname aan het 

weekend maar zeker ook voor alle enthousiasme door het jaar heen. 

Knutseldagen, danslessen, carnaval… na al die jaren nog steeds druk 

bezocht. En aan de aanmeldingen van het jeugdkamp te zien kunnen we 

nog jaren door gaan. Dank voor het weekend, de afgelopen (tweeën-)vijftig 

jaar en voor de komende jaren!    

                                                    Chantal, Ilona, Miel, Ron en Sandra  

                                                    Bestuur Club 77 
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Pinksterzondag 5 juni a.s. koningsvogelschieten schutterij St. 

Mauritius Strucht 

Pinksterzondag 5 juni a.s. is de hoogtijdag van het koningsvogelschieten 

met weidefeest op het feestterrein van schutterij St.Mauritius, gelegen 

achter schutterslokaal “San Blas” in Strucht. Omstreeks  15.00 uur wordt 

de aftredende koning Jack Wintjens door schutterij St.Mauritius aan zijn 

residentie in Schoonbron afgehaald, waarna om 15.30 uur het 

folkloristische gebeuren op het feestterrein aanvangt. De muzikale 

omlijsting is in handen van fanfare St.Cornelius. Naast het 

koningsvogelschieten worden er ook schietwedstrijden gehouden met de 

zware buks voor het burgerkampioenschap voor zowel dames als heren. 

Elke deelnemer aan de diverse schietwedstrijden met de zware buks dient 

in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs. Dit in verband met de 

vigerende wet- en regelgeving. Voor de jeugd vindt wederom een 

kindervogelschieten plaats met de luchtbuks, waaraan zowel jongens als 

meisjes van 5 tot 16 jaar kunnen deelnemen. Zodra de nieuwe 

schutterskoning bekend is vindt de  inhuldiging plaats op de feestweide 

waarna  hier, onder het genot van stemmingsmuziek, verder gefeest wordt 

ter ere van diens koningschap. De officiële installatie van de nieuwe 

koning vindt traditiegetrouw plaats op kermiszaterdag 18 juni a.s. middels 

het planten van de konings-den. Tijdens de processie op kermiszondag 19 

juni a.s. trekt hij voor de eerste keer officieel in deze hoedanigheid mee te 

midden van schutterij St.Mauritius. 

 

Terugblik bondsschuttersfeest St. Mauritius Strucht 

Het was een geweldig feest!  

Mogelijk gemaakt door zo velen!  

Daar zijn wij dankbaar voor!  

En mocht je alles nog eens op je 

gemak terug willen kijken dan 

kan dat via Facebook óf op de 

website van Lieske Leunissen: 

www.lieskeleunissen.nl 
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Processie zondag 19 juni  

Na twee jaar van afwezigheid hopen we dit jaar weer op een mooie en 

sfeervolle sacramentsprocessie. De H. Mis op processiezondag begint om 

9.00 uur en om 9.45 uur vertrekt de processie. De afsluiting is op het 

Kerkplein. Na de processie is er geen H. Mis. Daarom roepen we eenieder 

op met één van de diverse groepen mee te gaan en de processieroute mooi 

aan te kleden.  

De route is als volgt: Kerkplein - Hoogbeek - Kapelletje Schoonbron 

(altaar) - Valkenburgerweg - Panhuis - Breeweg (altaar) - 

Mauritiussingel - Tolhuisstraat - Kerkplein (altaar). 

De opstelling is als volgt: Processiekruis - Fanfare St.Cornelius - 

Communicanten - Mannengroep met Mariabeeld - Kinderen van groep 1 - 

2  - Roze groep - Maria met engeltjes - Mannen en Vrouwen - Schutterij 

St. Mauritius - Misdienaars - Allerheiligste met Hemeldragers van CV de 

Waterratte - Parochiebestuur - Gemeentebestuur en Mannenkoor Inter Nos.   

Net zoals vorige jaren vormen mannen en vrouwen één groep; willen de 

deelnemers hier s.v.p. alert op zijn. De opstelling begint vanaf de pastorie, 

Hoogbeek 23. Zorg voor onderlinge aansluiting. Volg de aanwijzingen van 

de begeleiders van de processie. 

Als er mensen zijn die beschikken over bloemen uit de tuin, kunnen zij 

telefonisch contact opnemen met José van den Hove, tel: 043-459 2278, 

graag voor vrijdag 17 juni. 

Bij slecht weer wordt de beslissing over het WEL of NIET doorgaan van 

de processie na de H.Mis van 9.00 uur door het parochiebestuur genomen. 

 

Deelname groepen   

Net als andere jaren willen wij toch met de kinderen van ons dorp enkele 

groepjes vormen. Daarom willen wij jullie dan ook vragen zoveel mogelijk 

mee te lopen. Heb je neefjes, nichtjes, vrienden of vriendinnen die niet in 

ons dorp wonen, maar toch mee willen lopen dan zou dat heel erg fijn zijn. 

Hoe meer zielen…hoe meer vreugde!  

Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn welkom! De kinderen kunnen zich voor 12 

juni opgeven bij Anita Nass via tel. 043-459 1647 of door een mailtje te 

sturen naar anita@kerkschinopgeul.nl 

Alleen samen kunnen we er iets moois van maken, jong en oud! 

 

 

mailto:anita@kerkschinopgeul.nl
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De Sjaasbergergank gaat na 2 jaar Corona weer door in oude glorie! 

Zondag 26 juni aanstaande om 9.30 uur vertrekt de “der Gank”, lees 

bedevaart-stoet, vanuit Walem richting Kluis, voor het bijwonen van de 

Dialectmis in de openlucht om 10.00 uur. Wie niet te voet kan of wil, is er 

bij de Kluis voldoende parkeerplaats voor de auto’s.  De schutterij Jonge 

en Oude Nobele van Valkenburg houden voor de 49e maal rond het altaar 

de erewacht en Mannenkoor Inter Nos uit Schin op Geul zal de Heilige Mis 

opluisteren, die opgedragen wordt door pastoor Dieteren. Uit respect voor 

de vele Oekraïners die in en om Valkenburg verblijven zullen de 

kamerschoten deze keer de kermis niet inluiden. Vanaf 11.00 uur staat de 

koffie en vlaai klaar en het  Rad van Fortuin zal draaien met de prijzen 

geschonken door de middenstand van Valkenburg aan de Geul en 

omgeving. Tuub3 en aansluitend het Bergdorfduo zorgen voor de muzikale 

omlijsting die middag. De buurtvereniging Walem zal de gasten voorzien 

van het natje en droogje. En enkele marktkramen zullen bemand zijn. 

Vanaf 11.00 uur kan men ook de kluizenaarswoning met kapel bezoeken 

waar de aanwezige vrijwilligers u graag meer vertellen over de 17 

bijzondere bewoners van de Kluis. Hopelijk tot 26 juni aanstaande op de 

Sjaasbergergank, die in 2013 is opgenomen in de lijst van Nationaal 

Immaterieel  Erfgoed. U bent van harte uitgenodigd.  
 

Vrijwilligers bij de Kluis op Walem 

De Kluis op de Sjaasberg is vanaf 1 juli elke dag open voor een 

bezichtiging, een praatje te maken of een kaarsje op te steken. Elke 

woensdagochtend werkt het onderhoudsteam van 8.30 uur tot max. 12.30 

uur in de tuin. Heb je interesse om aan te schuiven bij de openstellers of de 

tuingroep, kom eens kijken op een van deze momenten of neem contact op 

met Jan Kickken, 06-2095 8112 voor meer informatie. 
 

Versiering wegkruizen  

U hebt het misschien al gezien: de wegkruizen in ons dorp zijn weer mooi  

versierd met een krans, wit-geel-groen. Zoiets gaat natuurlijk niet vanzelf. 

Gelukkig worden er nog steeds vrijwilligers bereid gevonden om dit ter 

hand te nemen. De werkgroep Wegkruizen van de Heemkundevereniging 

heeft er weer voor gezorgd dat de versieringen zijn aangebracht. Heel 

hartelijk dank daarvoor. 
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Foto Dorpskalender juni 2022  

Juni 1978: de processie van Schin op Geul trekt voor het eerst door de 

in aanbouw zijnde nieuwbouwwijk Mauritiussingel/Warande 

Al in de zestiger jaren werden door de toenmalige gemeente Valkenburg-

Houthem plannen gemaakt voor een uitbreidingsplan in Schin op Geul. In 

dit plan moesten, naast koopwoningen, ook  het nieuwe gemeenschapshuis 

met het Groene Kruisgebouw, de Boerenleenbank (Rabobank), de 

kleuterschool en huisvesting voor bejaarden gerealiseerd worden. Verder 

moest er ook nog ruimte zijn voor vrije woningbouw. Het uitbreidingsplan  

zou in meerdere fases uitgevoerd worden. 

Vele (gemeentelijke) hobbels moesten nog genomen worden voordat 

gestart kon worden met de uitvoering van dit bestemmingsplan. Eerst 

moest grond aangekocht worden en de financiering van het hele project  

geregeld worden. Het duurde nog tot begin van de jaren zeventig voordat 

de eerste steen gelegd kon worden voor dit grootse project. Eerst werden 

het gemeenschapshuis en de kleuterschool gerealiseerd. Daarna werd 

gestart met de bouw van de koopwoningen en de Boerenleenbank. In het 

bestemmingsplan werden premie A-, B- en C-woningen gebouwd. De 

kopers van deze woningen konden gebruik maken van de toenmalige 

subsidieregelingen om het eigen woningbezit te bevorderen.  

Hierdoor waren de woningen zeer betaalbaar. De eerste huizen werden in 

de periode 1976 t/m 1978 gebouwd. De volgende bouwfases werden in 

1982 en 1984 afgerond. In totaal werden bijna 100 woningen aan de 

Mauritiussingel en Warande gerealiseerd. Ook werden 24 woningen voor 

senioren (bejaarden) gebouwd. Al met al een groots uitbreidingsproject dat 

ons dorp een nieuwe impuls gaf en liet uitgroeien tot een mooie 

gemeenschap met een rijk verenigingsleven en veel voorzieningen.    

Op de foto trekt de processie voor het eerst door de Mauritiussingel. Op de 

voorgrond een groep misdienaars die het beeld van de wenende Spaanse 

Madonna van kunstenaar Pablo Rueda meedragen:   
 

1. Desiree Slippens                       6.  Marion Muijlkens 

2.  Victor Damoiseaux                   7.   Godelieve Smeets 

3.  Govert van Rennes                    8.    ?? 

4. Pascal Huntjens                         9.    ?? 

5.  Fon Weusten (onderwijzer)    10.  ?? 
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Helaas hebben we niet alle namen van de misdienaars kunnen achterhalen. 

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

met John van Weersch (info@heemkundesjin.nl). 

 

Donderdag 25 augustus  dekenale bedevaart naar Banneux. 

Na twee jaar  coronatijd is het weer mogelijk. Het thema van dit jaar is: 

“Kom, Maria roept je”. Het programma te Banneux is. 

11.00 uur Plechtige Hoogmis. 14.00 uur Gebedsweg van de Genadekapel 

naar de Bron. 15.00 uur Plechtig Lof met ziekenzegening in de grote kerk. 

16.30 thuisreis. Opgeven voor 20 juli bij: Maria Dirks, Schoonbronstraat 

10, Schin op Geul tel. 043-459 1818.  

De vertrektijd naar Banneux zal tussen 8.30 uur en  9.00 uur zijn. De juiste 

tijd zult u begin augustus krijgen. De prijs voor de deelnemers is 18 euro. 

Ook rolstoelgebruikers kunnen mee indien ze zelf zorgen voor een 

begeleid(st)er. Let op! Als de rolstoelgebruikers wel in de bus kunnen 

zitten moet de rolstoel inklapbaar zijn. Wij hopen dat velen van u zullen 

deelnemen.  
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Training “Zeker op de Been” 

Valpreventie-cursus van 6 weken 

Dat valongelukken tot de dag van vandaag een actueel probleem zijn, 

hoeven we u niet te vertellen. Gemiddeld gezien belanden er dagelijks 280 

mensen op de spoedeisende hulp door een valongeluk. In sommige 

gevallen loopt het zelfs erger af. 

Deze weerbaarheidcursus is bedoeld om 60-plussers weerbaar te houden in 

fysiek, mentaal en sociaal opzicht. Tijdens de trainingen besteden we 

aandacht aan spierkracht, houding, balans, manier van lopen en leren we u 

een manier aan om op te staan op het moment dat u toch gevallen bent. We 

proberen allerlei situaties na te bootsen om u extra vertrouwen te geven. 

We werken aan bewustwording waardoor u soms beter nadenkt over 

situaties wat de kans op een val verkleint. Alleen fysiek maar ook mentaal 

heeft dit resultaat: u staat steviger in uw schoenen, voelt zich energieker en 

weerbaarder. Met elkaar gaan we gezellig aan de slag. Bewegen in een 

groep werkt als stimulans en is tenslotte gezelliger dan alleen. Samen met 

fysiotherapeut Norman Broeders, van  Heuvelland Fysiotherapie, traint u 

zes weken lang. 

Wilt u graag meer informatie over deze cursus? Kom naar de 

informatiebijeenkomst op 14 juni om 14.30 uur in gemeenschapshuis ’t 

Geboew in Schin op Geul. Na afloop van deze bijeenkomst kunt u zich 

aanmelden.  

Wilt u zich direct aanmelden zonder naar de informatiebijeenkomst te 

komen? Neem dan contact op met Amber Tilly. Vermeld uw naam, 

geboortedatum, adresgegevens en (eventuele) fysieke beperkingen. De 

cursus start op dinsdag 21 juni om 14.30 uur in de sportzaal van 

gemeenschapshuis ’t Geboew. Vooraf aanmelden is verplicht. 

Amber Tilly, tel. 06-5016 8132 / email amber@negen.nl 

 

Vrijwilligers kluswerkgroep gezocht voor ʼt Geboew 

Heb jij affiniteit met techniek? 

Ben jij niet bang om (kleine) klusjes uit te voeren? 

Ben jij of ken jij iemand die interesse heeft? 

Laat het ons weten! Stuur een bericht via Facebook van ’t Geboew of mail 

naar contact@geboew.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. 

 

 

mailto:amber@negen.nl
mailto:contact@geboew.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 juli 2022 kunt U opgeven 

vóór dinsdag 14 juni 
 

 

 

Diensten in de maand juni 2022 
 

Zaterdag   4  juni Vooravond van Pinksteren 

19.00u  zeswekendienst Zef Ackermans 

  2e jrd. Henk Vankan 

  jrd. Lou Gelders 

  Jose Crutzen-Heiligers b.g.v. haar verjaardag. 

Deze H. Mis  wordt opgeluisterd door mannenkoor Inter Nos 
 

Zaterdag   11 juni Vooravond Heilige Drie-Eenheid   

19.00u  Mia Vrancken 

  Marlie Van der Linden 
 

Zaterdag   18 juni Vooravond van Sacramentsdag 

19.00u  Gerardina Thewissen-Smeets 
 

Zaterdag   25 juni Vooravond 13e Zondag Kerkelijk Jaar 

19.00u  Henk Vankan 

 
Burgerlijke stand van de parochie  
 

 

Overleden:    3 mei   Francine Schnabel  (96 jaar) 
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Activiteitenagenda voor de maand juni 2022 

Van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 

 
30 mei – 5 juni : Prins Bernhard Cultuurfonds, digitale collecte door 

      Fanfare St.Cornelius 

 juni : Donateursrondgang Club 77  

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

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

za.   4 juni : Mannenkoor Inter Nos luistert  H.Mis op in Oud 

Valkenburg om 19.00 uur 

zo.   5 juni : 1e Pinksterdag, 11.00 uur opluisteren H.Mis door 

Mannenkoor Inter Nos, aansluitend herdenking 

overledenen op het kerkhof 

    : Koningsvogelschieten Schutterij St.Mauritius Strucht 

ma.   6 juni : 2e Pinksterdag 9.30 uur H. Mis  

za. 18 juni :  Planten Koningsden Schutterij St.Mauritius Strucht 

zo. 19 juni : Processie, aansluitend klein kermis aan het Kerkplein. 

   :  Vaderdag 

ma.  20 juni   :  Schuttersmis 10.00 uur, Schutterij St.Mauritius  

    Strucht, aansluitend dodenherdenking op het kerkhof  

    en rondgang door het dorp 

vr. 24 juni  :  Filmvoorstelling “The Duke”14.00 uur in ’t Geboew,  

     meer info zie bijlage van de Heerlijkheid  

za. 25 juni :  Reparatiecafé ”Kump Good” van 11.00-14.00 uur in  

    Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a 

zo. 26 juni : Sjaasbergergank, dialectmis 10.00 uur bij de Kluis  

    m.m.v. Schutterij Jonge & Oude Nobele Valkenburg  

    en Mannenkoor Inter Nos, aansluitend volkskermis  

   : Woord en Communiedienst in de kerk om 11.00 uur 

    opgeluisterd door Thea Kollee 

 

 
 

  Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen   

  tot   uiterlijk dinsdag 14 juni 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 
 

 


