60e jaargang / nummer 7 / juli 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 augustus s.v.p. opgeven vóór
dinsdag 19 juli 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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Woordje van de pastoor
Diensten in de maand juli 2022
Mededelingen / annonces
Burgerlijke stand
Info parochie H Johannes de Doper Oud-Valkenburg
Activiteitenagenda samenwerkende verenigingen

Op de zondagen 3 en 10 juli (Woord en Communiedienst) en zondag 31
juli (H.Mis) is de aanvangstijd van de vieringen om 11.00 uur.
Zondagen 17 en 24 juli is de H. Mis om 9.30 uur.
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.
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Woordje van de pastoor
Dankzij velen.
Aan het begin van de vakantieperiode, kijk je automatisch, terug op het
afgelopen schooljaar, seizoen. Daarbij kwam de gedachte bij mij boven dat
de Kerk, als voortzetting van Jezus Blijde Boodschap, ondanks de
menselijke tekorten, toch, ja juist ook, in onze samenleving van blijvende
waarde is.
Alles in onze samenleving gaat snel, alles lijkt zo vluchtig. Gelukkig echter
geldt dat niet voor alles.
Jezus Blijde Boodschap, de Kerk, gaat niet vluchtig voorbij, ze is van
blijvende waarde, juist ook in onze onzekere tijd, is ze waardevast.
Maar om dat zo te houden is wel ieders hulp nodig.
Juist ook in deze jachtige samenleving, in onze onzekere tijd, hebben
mensen misschien wel meer dan ooit, momenten, plekken van rust en
bezinning nodig.
Momenten, plekken, waar we even tot onszelf, tot God, bron en doel van
ons bestaan, kunnen komen.
Momenten, plekken, waar je je deel voelt uitmaken van de gemeenschap
rondom je en daardoor met de gemeenschap wereldwijd.
Momenten, plekken, waar het leven zelf in al haar facetten gevierd wordt en
een bijzondere betekenis krijgt.
De Kerk, wil zo'n plek zijn in onze samenleving, wereldwijd, maar tevens
zo dichtbij in onze dorpsgemeenschap.
Een plek waar je terecht kunt voor waarden die het leven betekenis geven:
bezinning, spiritualiteit, rust, vriendschap, verbondenheid.
Zo willen wij samen een gemeenschap van verbondenheid van mensen
vormen die vreugde en verdriet met elkaar delen.
Een gemeenschap die er voor eenieder wil zijn.
Dat is niet vluchtig of snel: dat is een rijkdom.
Jezus Blijde Boodschap, de Kerk is daarmee van blijvende waarde.
Het is echter alleen dankzij de inzet en steun van zoveel vrijwilligers dat de
Kerk van blijvende waarde kan zijn en blijven, voor nu en in de toekomst.
Daarom een bijzonder groot woord van dank aan allen die zich hiervoor
inzetten.
Pastoor Constantijn Dieteren.
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Diensten in de maand juli 2022
Zondag
3 juli
14e Zondag van het Kerkelijk Jaar
1e Lezing: Jesaja 66, 10-14c
Evangelie: Lucas 10, 1-12, 17-20
11.00 uur:
Woord- en Communiedienst
pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders
Broederschap St.Cornelius en de stille intenties
die ons zijn gegeven
Zondag
10 juli013uni 15e Zondag van het Kerkelijk Jaar
1e Lezing: Deuteronomium 30, 10-14
Evangelie: Lucas 10, 25-37
11.00 uur:
Woord- en Communiedienst
Pastoor Piet Benders
Michel Keijdener b.g.v. zijn verjaardag
Mariet Lussenburg-Bruns b.g.v. haar verjaardag
Hein Heijenrath b.g.v. zijn verjaardag
Zondag
17 juli
16e Zondag van het Kerkelijk Jaar
1e Lezing: Genesis 18, 1-10a
Evangelie: Lucas 10, 38-42
9.30 uur:
3e jrd Willy Staring
gest. jrd. ouders Giel en Gerda Pieters-Pasmans en
schoonzoon Wiel Schmets en
schoondochter Paula Pieters-Molan
Zondag
24 juli
17e Zondag van het Kerkelijk Jaar
e
1 Lezing: Genesis 18, 20-32
Evangelie: Lucas 11, 1-13
9.30 uur:
jrd. ouders Mien en Dré Scheien-Steinbusch
jrd. ouders Hub en Agnes Schrouff-Rijcken
Zondag
31 juli
18e Zondag van het Kerkelijk Jaar
1e Lezing: Prediker 1,2; 2, 21-23
Evangelie: Lucas 12, 13-21
11.00 uur:
Annie Smeets-Reijnders b.g.v. haar verjaardag
jrd. Hub Vanmechelen
jrd. Levi Smeets
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Korte mededelingen / annonces
Bericht Missiecomité
De tweede collecte op eerste Pinksterdag in de kerk heeft € 175,opgebracht ter ondersteuning van onze Nederlandse missionarissen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Emeritus pastoor Frans Mol 87 jaar
Op 4 juli wordt pastoor Frans Mol 87 jaar, dit viert hij met zijn collega’s
van de congregatie in Oosterbeek. 5 Juli zal hij net als vorig jaar zijn
vakantie hier in het Heuvelland doorbrengen, wij wensen hem van harte
proficiat en een mooi verblijf hier in het zuiden.
Mocht u hem een felicitatie willen sturen het adres is: Sint Jozefhuis,
Johannahoeve 4, 6861 WJ Oosterbeek.
Fanfare St. Cornelius: 13 juli knutselmiddag en 24 juli Duckrace
Na het succes van onze eerste Sjinse duckrace gaan de eenden op 24 juli
in de nabijheid van de speelweide aan de Mauritiussingel wederom te water.
Een mooie gelegenheid om samen met het gehele gezin de zomervakantie
in te luiden onder het genot van een hapje en een drankje én de muzikale
klanken van onze fanfare. U bent van harte welkom tussen 14.00-20.00u.
Speciaal voor de kinderen zal er op woensdagmiddag 13 juli vanaf 14.00u
geknutseld worden in gemeenschaphuis ’t Geboew om de eenden er
feestelijk uit te laten zien. Deze eenden gaan niet te water maar doen mee
met de wedstrijd. Opgeven kan via: duckrace@fanfareschinopgeul.nl
Rommelmarkt schutterij in Walem
Op zondag 31 juli a.s. organiseert schutterij St.Mauritius haar jaarlijks
terugkerende zomermarkt in Walem. Onderdeel van deze markt is al jaren
een afzonderlijke rommel- en hobbymarkt die hieraan een extra cachet
geeft. Heeft u interesse om als standhouder deel te nemen aan deze
rommel/hobbymarkt, dan kunt u contact opnemen met Ed Caubo, tel. 065138 7004. De kosten per kraam, exclusief zeil, bedragen € 25,00. Ter
plaatse zijn geen zeilen te huur. U kunt ook digitaal inschrijven voor de
rommel- en hobbymarkt. Het inschrijfformulier vindt u op de website van
schutterij St.Mauritius www.strucht.nl
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Terugblik processie 2022
Na 2 jaar afwezigheid, mocht de processie dit jaar weer door ons dorp
trekken. Onze Bronk, is een eerbetoon uit dankbaarheid en waardering voor
de aanwezigheid van de Heer in ons midden. En binnen die grote
manifestatie van dankbaarheid past het ook dank te brengen aan allen die
deze feestelijke gebeurtenis mogelijk maken met hun eigen gaven en
talenten. Want bij gelegenheid van onze jaarlijkse processie zijn er talrijke
personen en groepen van personen die hun bijdrage leveren en anderen die
door hun aanwezigheid de vreugde en de stemming verhogen.
De deelname van alle kinderen die bereid waren, om aan de processie deel
te nemen, samen met degenen die hen hebben begeleid, we vinden het erg
fijn dat de jeugd erbij was, dat maakt de processie levendig en kleurrijk. En
zeker ook de kinderen uit Oekraïne die hebben meegelopen. Het groepje
jongens die meeliep met het thema Vrede. Ook danken wij de
communicantjes, acolieten, de hemeldragers van onze Carnavalsvereniging
De Waterratte en de mannengroep Ave Maria met het Mariabeeld.
Zeker niet te vergeten alle onontbeerlijke mensen die zorgden voor de
muzikale begeleiding: Fanfare Sint Cornelius, Schutterij Sint Mauritius
Strucht en Mannenkoor Inter Nos. Zo zijn er opnieuw veel mensen uit het
dorp betrokken bij deze feestelijke gebeurtenis en vieren wij samen als
dorpsgemeenschap.
Dank aan allen die rustaltaren hadden opgebouwd, aangekleed en versierd
en zij die fraaie en kleurrijke versieringen langs de processieroute hadden
aangebracht. En de bloemversieringen voor de kleine groepen hadden
gemaakt.
Een bijzonder woord van dank aan de vrijwilligers die ervoor gezorgd
hebben dat het kapelletje van Schoonbron van binnen helemaal is
opgeknapt, opnieuw gestuct en geverfd. En dat buiten het tuintje met
pilaartjes en muurtjes net op de valreep voor processiezondag weer piekfijn
in orde was na de ravage die was aangericht door een ongeval op 17 maart.
En tot slot zijn wij dankbaar dat na twee jaar van afwezigheid, alles weer
door iedereen is opgepakt, daarom heel veel dank aan allen, die op de een
of andere manier hebben bijgedragen om deze processie te doen slagen. De
foto-reportage van onze processie is weer te zien op de website
www.lieskeleunissen.nl
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Vrijwilligers gezocht voor onderhoud kerkhof
Ons kerkhof ligt op een unieke locatie met uitzicht op het Geuldal en het
daarachter gelegen Sint Jansbos, de
Sousberg, Keutenberg en het
Wielderbos. Maar het is ook een
bewerkelijk kerkhof met 3 plateaus
met trappen en taluds en dan nog het
oudste gedeelte van het kerkhof met
monumentale graven en nieuwe
graven. Om dit alles een beetje netjes
te houden is een hele klus. Daarom is de groep vrijwilligers die momenteel
op het kerkhof actief is op zoek naar versterking, enthousiaste mannen of
vrouwen die het fijn vinden om een dagdeel per maand in de open lucht te
werken. En zo een bijdrage te leveren aan de tuin van onze gemeenschap.
Waar onze dierbaren vredig kunnen rusten, nabestaanden troost vinden en
bezoekers genieten van de mooie ligging.
Iedere 1e dinsdagochtend van de maand wordt er geschoffeld, gesnoeid,
geharkt en ander klein onderhoud gedaan. Gezellig samen gewerkt en
uiteraard ontbreekt het niet aan koffie met iets lekkers erbij. Geïnteresseerd,
neem dan contact op met Frans Lussenburg, tel: 043-459 1861.
Donderdag 25 augustus dekenale bedevaart naar Banneux
U kunt zich nog opgeven voor de bedevaart naar Banneux tot 20 juli bij:
Maria Dirks, Schoonbronstraat 10, Schin op Geul tel. 043-459 1818.
De vertrektijd is tussen 8.30 uur en 9.00 uur. Terugreis 16.30 uur.
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.
Burgerlijke stand van de parochie
Gehuwd:

24 juni

Willem Gerrits en Lia Dimitrova

Overleden:

30 mei Tinus Schiffer (71 jaar)
23 juni Annie Stassen-Hengelbrock (95 jaar)
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Sevagram senioren projecten
Sevagram organiseert wekelijks seniorenprojecten in ’t Geboew in Schin op
Geul, onder professionele begeleiding op maandag, woensdag, donderdag
en vrijdag van 13:00 - 15:30 uur locatie: Mauritiussingel 17, 6305 AZ Schin
op Geul.
U kunt hier op laagdrempelige wijze leeftijdsgenoten uit uw buurt
ontmoeten en samen deelnemen aan diverse activiteiten. U bent van harte
welkom om deel te nemen aan deze projecten. Om aan de seniorenprojecten
deel te nemen heeft u geen indicatie nodig.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Sevagram
Klantenservice: 0900 - 777 4 777.
Marialint verbindt 110 Limburgse kapelletjes met elkaar
Een aantal bedevaartsoorden in Limburg heeft de handen ineengeslagen en
een lint van fietsroutes langs 110 Mariakapelletjes uitgezet. Dit Marialint is
dit jaar opengesteld. De routes zijn op papier en online beschikbaar.
Verspreid door het Limburgse land zijn tal van grotere en kleinere
Mariakapellen te vinden. Elke kapel, elke bedevaartplek heeft z’n eigen
verhaal. Het Marialint verbindt die verhalen met elkaar en laat de fietser
kennis maken met bekende en ook veel onbekende plekken waar Maria
wordt vereerd. “Ik kan geen kapelletje langsfietsen, zonder Maria even te
groeten,” zegt Nan Paffen, een van de initiatiefnemers van het Marialint.
“Zelfs zonder afstappen, kun je even in gedachten gedag zeggen. Maria is
voor mij gewoon een 'magnifieke' vrouw.”
De routes hebben verschillende lengtes. De meeste zijn als een rondtocht te
fietsen, maar onderweg zijn er ook verbindingen met de volgende route te
leggen, waardoor er een heel lint aan routes ontstaat en iedereen naar eigen
inzicht kan kiezen hoeveel kilometers hij of zij fietst. Voor de routes is
gebruik gemaakt van de fietsknooppuntenroute van de ANWB. De routes
zijn bij de verschillende kapellen als folder verkrijgbaar, maar ook van
diverse sites te downloaden: Tienray www.kleinlourdes.nl,
Venlo www.rkvenlo.nl, Roermond www.kapelinhetzand.nl,
Sittard www.rk-kerken-sittard.nl, Maastricht www.sterre-der-zee.nl,
Wittem www.kloosterwittem.nl

8

Dorpskalender 2022 foto van de maand juli
1ste concertreis mannenkoor Inter Nos Kranj 1965
Wie kent de geschiedenis van het Ljubljana-monument? Die begint in 1963
toen Theo Salden sr., als secretaris/penningmeester van MK Inter Nos op
zoek was naar een muziekkorps dat het zilveren jubileum van Inter Nos in
1964 zou moeten opluisteren. Aanvankelijk was de Belgische
Zeemachtkapel ingepland, maar dat korps moest in een vrij laat stadium
verstek laten gaan. Theo Salden kreeg de tip (vermoedelijk op het WMC in
Kerkrade) om eens contact op te nemen met de politiekapel in Ljubljana.
Samen met zijn echtgenote Mieke, is hij toen met de auto naar Ljubljana
vertrokken.
Omdat hij daar begrijpelijkerwijs niet wist waar het
politiebureau lag (en in die tijd een Tomtom nog niet was uitgevonden)
vroeg hij de weg aan de eerste de beste politieagent die hij op straat zag
staan. Tot zijn grote verrassing bleek die agent de dirigent van de
politiekapel te zijn. De contacten daarna waren intensief en talrijk.
Het eerste bezoek is, zoals hiervoor al werd opgemerkt, afgelegd door de
politiekapel uit Ljubljana aan Schin op Geul en wel tijdens het eerste
Geultreffen in 1964.
Van 2 t/m 9 mei 1965 brengt Inter Nos een eerste tegenbezoek aan Kranj.
Vanuit Schin op Geul gaat het gezelschap per bus naar Aken. Daar wordt de
reis per trein voortgezet naar het voormalige Joegoslavië. Het gezelschap
bestaat uit 26 zangers met hun partners, dirigent Wiel Pasmans en
echtgenote en diverse bestuursleden met hun partners. Namens de gemeente
Valkenburg zijn aanwezig burgemeester F. Breekpot en de heer drs. J.
Loffeld (Pr-medewerker van de gemeente). Al in een brief van 14 november
1964 deelt het bestuur van Inter Nos haar leden mede dat zij als
zangvereniging goed voor de dag wil komen en roept haar leden dan ook op
om alle repetities bij te wonen. Alleen bij een geldige reden mag een lid een
repetitie verzuimen.
Tijdens het bezoek werd op 4 mei (dodenherdenking in Nederland) een
krans (in de Nederlandse driekleur) gelegd bij het verzetsmonument in
Kranj (zie de foto). Na deze plechtige ceremonie had het gezelschap al snel
de harten van de bevolking gewonnen. Wat resulteerde in een totaal
uitverkocht concert in Kranj. Vervolgens werden nog een aantal concerten
gegeven onder andere in een Sanatorium aldaar.
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Dorpskalender 2022
Concertreis mannenkoor Inter Nos 1965

Op de foto
1 Zef Boon
2 Frans Muijrers
3 Victor Eijssen
4 Funs Ramackers
5 Theo Salden
6 Zef Schrijvers
7 Felix van der Linden
8 Harrie Willems
9 Wiel Pasmans dirigent
10 Harie Ackermans
11 Zef Bosch
12 Marcel Neven
13 Ger Willems
14 Jan Rohs

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Jacques Steinbusch
Sjir Boon
Ger Wimmer
Leo van Weersch
Jeuf van Weersch
Jeu Jennekens
Hub van Kan
Jan van Weersch
Pierre Schrijvers
Sjeng Roks
Giel Höppener
Zef van Kan
Jo Kohl
Tiny Willems
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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,
In dringende gevallen 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
Bankrekeningnummer: NL23 RABO 0146 6011 73
Berichten t.b.v. de maand augustus 2022 kunt U
opgeven vóór dinsdag 19 juli

Diensten in de maand juli 2022
Zaterdag
19.00u

2

juli
Vooravond 14e Zondag Kerkelijk Jaar
Uit dankbaarheid

Zaterdag
19.00u

9

juli
Vooravond 15e Zondag Kerkelijk Jaar
Voor opgegeven intenties

15e Zondag van het Kerkelijk Jaar
Sacramentsprocessie / Kermis
9.00 uur:
Voor de parochie
Aansluitend aan de H. Mis trekt de processie door het dorp naar de Drie
Beeldjes en de St. Janskapel. Fanfare St. Cornelius, Schutterij St. Mauritius
Strucht en Mannenkoor Inter Nos zullen daarbij aanwezig zijn.
Zondag

10 juli

16 juli
Vooravond 16e Zondag Kerkelijk Jaar
jrd. Hay Limpens
ouders Wimmers-Willems
fam. Dauven-Wimmers
Deze H. Mis wordt opgeluisterd door organist Chris Wouters
Zaterdag
19.00u
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Zaterdag
19.00u

23 juli
Vooravond 17e Zondag Kerkelijk Jaar
Henk Vankan

Zaterdag
19.00u

30 juli
Vooravond 18e Zondag Kerkelijk Jaar
Woord en Communiedienst
jrd. Pierre Gerekens
Zef Ackermans

Korte mededelingen van het kerkbestuur
Sacramentsprocessie op zondag 10 juli
• Aansluitend aan de H.Mis van 9.00 uur zal de processie vertrekken.
Dat vraagt natuurlijk een heleboel voorbereiding en wij hopen dat
veel mensen hierbij een handje willen helpen.
• De werkzaamheden beginnen zaterdag 9 juli vanaf 9.30 uur met
het klaarzetten van materialen voor o.a. de rustaltaren en het maken
van bloemstukken. Wie bloemen, varens en andere materialen
hiervoor beschikbaar wil stellen, kan die bij de kerk brengen.
• Zondagmorgen 10 juli vanaf 6.00 uur bent u welkom bij het
verder voorbereiden van de processie.
• Maandag 11 juli vanaf 9.30 uur wordt er opgeruimd.
Bij voorbaat al onze hartelijke dank voor Uw medewerking

Burgerlijke stand van de parochie Oud Valkenburg
Gedoopt: 11 juni Oliver Bergendal
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Activiteitenagenda voor de maand juli 2022
Van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul

di. / do.
zo.

03

zo.

10

wo.

13

vr.

22

zo.

24

za.

30

31 juli - 5
zo.
31

juli : Iedere dinsdag (10-12u) ‘Open Bieb’ in ‘t Geboew
donderdag (14-16u) ‘Breicafé’ in ‘t Geboew
juli : Deelname Schutterij St.Mauritius Strucht aan het
O.L.S. te Meijel
: Die Moselsänger Open Air concert met Grenzeloze
liederen en BBQ Hotel Salden
juli : Processie (kermis) Oud-Valkenburg mmv Fanfare
St. Cornelius, Schutterij St.Mauritius Strucht en
Mannenkoor Inter Nos
juli : Knutselen in ’t Geboew om 14.00u met kinderen i.v.m.
Fanfare Duckrace op zondag 24 juli
juli : Filmvoorstelling “The Father”14.00 uur in ’t Geboew,
meer info zie bijlage van de Heerlijkheid
juli : Fanfare St.Cornelius Duckrace nabij het speeltuintje
aan de Mauritiussingel, van 14.00-20.00u.
juli : Reparatiecafé ‘Kump Good’ van 11.00-14.00 uur in
Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a
aug : Club 77 Jeugdzomerkamp
juli : Zomermarkt Walem, Schutterij St. Mauritius Strucht

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen
tot uiterlijk 19 juli 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

