
 

 

 
60e jaargang  /  nummer 8  /  augustus 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 september s.v.p. opgeven vóór 

dinsdag 16 augustus 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 

 

Maria. 

Midden in de grote vakantie viert de kerk rond 15 augustus het hoogfeest 

van Maria ten Hemelopneming. 

Dat we dit feest vieren in de oogstmaand is 

natuurlijk niet geheel toevallig. 

Maria die haar leven zo in dienst heeft gesteld 

van Jezus en haar naasten, mag nu als oogst 

voor al haar goede werken definitief 

binnengaan in de geborgenheid van het Hemels 

Vaderhuis. 

Een van de eretitels van Maria is: "Zo schoon 

als de maan, omkleed met de zon."  

Maria wordt dan ook heel vaak afgebeeld met 

de halve maan aan haar voeten. 

Maria vergelijken met de maan is eigenlijk 

bijzonder toepasselijk. 

Zij zelf was niet het licht, ze straalde, zoals de maan het licht van de zon 

weerkaatst, het Licht van God uit. 

Zoals de maan zelf het licht niet schenkt, maar slechts het licht van de zon, 

de oerbron, doorgeeft, zo ook bij Maria: ze is niet zelf de bron van het 

licht, maar ze geeft het Licht van Gods liefde door, ze straalt het uit in de 

soms duisternis van onze wereld. 

Zoals het de maan haar taak is, het zonlicht te weerkaatsen op aarde, zo is 

Maria: "Omkleed door de zon, schoon als de maan." Deze ene zin vervat in 

feite heel het geheim en de grootsheid van Maria. 

Ze is als moeder van alle gelovigen, het voorbeeld, een wegwijzer in de 

soms duisternis van ons bestaan. Niet dat ze zelf het Licht is, maar door het 

weerkaatsen, het uitstralen van het Licht dat zij van God ontvangt. 

Hierin is zij een voorbeeld voor iedere christen, ja, voor iedere mens, we 

mogen het Licht dat wij ontvangen, uitstralen in de soms duisternis van 

onze wereld. Dan mogen wij, zoals we geloven, met Maria, als eerste, na 

het zaaien van Gods goedheid, als oogst, voor eeuwig deel hebben aan het 

eeuwige Licht, dat God is. 

                                                                       Pastoor Constantijn Dieteren. 
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Diensten in de maand augustus 2022 

 

Zondag  7 augustus 19e Zondag Kerkelijk Jaar 

1e lezing: Wijsheid 18, 6-9 Evangelie: Lucas 12, 32-48 

11.00 uur: pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 

 1e jrd. Carolien Winthagen-Maessen (c. begr.) 

 2e jrd. Lei Smeets 

 ouders Smeets-Hoven 

 Tiny Slangen-vd Hove b.g.v. haar verjaardag  

 

Zondag 14 augustus Viering van Maria Tenhemelopneming 

    Kruidenwijding (Kroedwusjzege) 

1e lezing: Apok. 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab       Evangelie: Lucas 1, 39-56 

09.30 uur: ter ere van Maria 

 zeswekendienst Jo Funcken 

 zeswekendienst Zef Heidendaal   

 4e jrd. Wiel Dautzenberg 

 5e jrd. Gerardina Pasmans-Bertrand  

 Jozef Pasmans 

 6e jrd. Bert Monsuwé 

 jrd. Júp Monsuwé 

 Fien Sieben-Wouters b.g.v. haar verjaardag (c. begr.) 

 Marieke van den Hove-Bemelmans b.g.v. haar verjaardag 

 Joep van den Hove 

 Mina Lassauw-Souren (c. begr.) 

 jrd. ouders Souren-Willems en overleden familie 

 ouders Jacobs-Eussen en overleden kinderen  

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Paul van Loo  

 

Zondag 21 augustus 21e Zondag Kerkelijk Jaar 

1e lezing: Jesaja 66, 18-21 Evangelie: Lucas 13, 22-30 

09.30 uur: jrd. pastoor Piet Benders 

 Broederschap St.Cornelius en de stille intenties  

 die ons zijn gegeven 
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Zondag 28 augustus 22e Zondag Kerkelijk Jaar 

1e lezing: Sirach 3, 17-18, 20, 28-29  Evangelie:Lucas 14, 1, 7-14 

De opbrengst van de tweede collecte is bestemd voor de MIVA 

09.30 uur: zeswekendienst Annie Stassen-Hengelbrock 

 2e jrd. Frans Coemans (c. begr.) 

 Tiny Coemans-Stassen  

 jrd. ouders Harry en Jetta Kickken-Ortmans 

Deze H. Mis wordt opgeluisterd door Erik van Kempen (schuiftrombone) 
 

Korte mededelingen / annonces 
  

Wies bedankt 

Na ruim 25 jaar heeft Wies Vanmechelen om gezondheidsredenen haar 

functie als kosteres neergelegd. We zijn Wies heel veel dank verschuldigd 

voor al die jaren van inzet voor onze parochie. Samen zien we terug op een 

hele mooie tijd en een meer dan uitstekende samenwerking. Nooit een 

onvertogen woord gevallen. Samen met Mariet vormde ze een hecht team 

en vervulde ze haar taak, om de week, plichtsgetrouw en met veel 

toewijding. Ook bij bijzondere vieringen zoals dopen, huwelijken, 

uitvaarten en jubilea was zij steeds precent. Allemaal momenten in het 

parochieleven van ons dorp. Gepland of onverwacht, ze was altijd paraat. 

Steeds zorgend dat alles klaar stond en netjes uitzag. Vaak met een grap, 

humor of een kwinkslag. En zoals Wies zelf vaker zei, heeft het haar door 

een moeilijke periode, na het overlijden van haar man Jan, heen geholpen. 

Een tijd en taak die het ouder worden meer inhoud heeft gegeven, rijkelijk 

gevuld heeft en daardoor meer voldoening bracht. We wensen Wies nog 

goede, gezegende en zonnige jaren en we missen je. Bedankt. 
 

Nieuwe hulpkoster / kosteres gezocht 

Nu Wies  is gestopt, zijn we naarstig op zoek naar een nieuwe hulpkoster / 

kosteres. Een mooie functie die veel voldoening schenkt. Enkele taken die 

een kosteres / koster uitvoert zijn: voor de vieringen kerk openen, het 

klaarzetten van alle benodigdheden voor de liturgie, zorgen voor de 

kleding van pastoor en acolieten. Na de vieringen alles opruimen zodat de 

kerk er weer netjes uitziet en weer alles sluiten. Kaarsen vernieuwen, 

planten water geven, liturgische was verzorgen.  

Interesse, neem dan contact op met José Van den Hove, tel. 043-459 2278. 
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Bericht van het federatiebestuur VOSS 

Op initiatief van het bisdom is een diaken toegevoegd aan het pastoraat van 

de VOSS parochies (Valkenburg, Oud-Valkenburg, Schin op Geul en 

Sibbe). Hij heet Jijomon Oonattu Joy, is afkomstig uit India en zal naar 

verwachting medio volgend jaar zijn priesterstudie voltooien.  

Als kapelaan zal hij werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van pastoor 

Dieteren,  hij krijgt als bijzonder aandachtsgebied het toeristenpastoraat.  

Wij heten de jonge diaken van harte welkom! 
 

Wijziging aanvangstijden H. Missen 

Na de evaluatie over de aanvangstijden van de H. Missen, heeft het 

federatiebestuur besloten om met ingang van 1 september 2022, de 

aanvangstijden van de vieringen bij te stellen. Deze worden: 

Sibbe:        1ste zondag van de maand 10.00u.  

 Overige weken van de maand op zaterdag om 18.00u. 

Indien op zondag een mis is, is er op de voorafgaande zaterdag 

geen mis. 
 

Oud-Valkenburg:   Zaterdag om 19.15u. 
 

Schin op Geul:   1ste zondag van de maand 10.00u Woord en    

 Communiedienst.  

  Overige zondagen van de maand om 10.00u H.Mis. 
 

Valkenburg:   Zondag 11.30u. 

 

 

Burgerlijke stand van de Parochie 
 

Overleden:       02  juli    Jo Funcken  (89 jaar) 

                              04  juli    Zef Heidendaal  (77 jaar) 
 

 

 



 6 

 

Een Oekraïense social sofa voor Schin op Geul. 

Deze sofa werd na een workshop gegeven door drie Valkenburgse 

kunstenaars Marij van Aken, Monique Derwig en Claudia Volders, 

ontworpen door drie vluchtelingen verblijvende in hotel Op de Beek. 

Sacha, Myra en Vita willen de natuur en cultuur van hun land uitstralen in 

deze social sofa. De Karpaten hun bergen, de eindeloze graanvelden en de 

geel gekleurde zonnebloemen en het rood van de vele klaprozen; hun 

klederdracht gedragen door moeder aarde.  Een social sofa is een zitbank 

gemaakt van mozaïeksteentjes. De mozaïeksteentjes worden door 

vrijwilligers geplakt onder leiding van een deskundige. Op doordeweekse 

dagen bent U allen uitgenodigd om steentjes te komen plakken en of even 

gezellig samen te zijn in ‘t Geboew tussen 10.00 - 12.30 en 13.30 - 15.00 

uur. Op zaterdag tussen 10.00 en 13.00 uur. Ingang Mauritiussingel t.o. 

bejaardenwoningen. Het beplakken van de sofa start nu en loopt door tot 

begin november. De bedoeling is dat op de Internationale dag van de 

Tolerantie, 16 november, de sofa geplaatst en onthuld kan worden. 

De inwoners van ons dorp beslissen waar de sofa geplaatst wordt.  
 

Afscheid Jo Funcken 

Bij deze wil ik mijnheer pastoor Dieteren, José Van den Hove, Annie 

Bouwens en Mannenkoor Inter Nos, maar ook iedereen die op welke wijze 

dan ook zijn medeleven heeft betoond bij het afscheid van Jo van harte 

bedanken. Dankbaar kijk ik, maar ook mijn familie hier op terug. Het was 

mooi en dit heeft ons veel steun gegeven. Jo zou er ook van genoten 

hebben. Nogmaals onze dank.                      Gerda Funcken en familie. 
 

Bericht van het Missiecomité 

Op 28 augustus vindt in onze kerk een tweede collecte plaats voor de 

MIVA (Medische Verkeersmiddelenactie). Dit jaar vraagt stichting MIVA 

aandacht voor medische zorg voor de meest kwetsbaren in Tanzania. 

Hier willen wij graag aan bijdragen en zeggen alvast bedankt voor uw gift. 
 

26e Strucht Wandeltocht   

Dit jaar is weer de Strucht wandeling vanaf kantine SV Geuldal. Vertrek 

vanaf  7.00 uur tot uiterlijk 14.00  uur. Afstanden: 6 – 9 – 17 – 23 – 31 km. 

De organisatie is in handen van SV Geuldal, aangesloten bij de KLWB. 

Het IVV-stempel is aanwezig. Info: www.svgeuldal.nl / 06-2038 7082. 

 

 

http://www.svgeuldal.nl/
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In Beweging 

Bewegen is goed voor lichaam en geest. Toch zijn er veel mensen die niet 

de kans krijgen om mee te doen of belemmeringen ervaren om te gaan 

bewegen. Hier brengt de organisatie ‘Negen’ in samenwerking met 

gemeente Valkenburg aan de Geul graag verandering in. Sport- en 

beweegcoach Stijn Winkens vertelt: 

Wat en voor wie is het project “In Beweging” in gemeente Valkenburg 

aan de Geul? 

In Beweging is een sport- en beweegtraject op maat voor inactieve 

inwoners van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Middels een 12 weken 

durend traject zullen wij de deelnemers fitter en zelfverzekerder maken om 

ze vervolgens aan het bestaande sport- en beweegaanbod te laten 

deelnemen. Wij gaan doelgericht te werk middels een screening, het 

beweegtraject en effectieve nazorg om de deelnemer een leven lang te laten 

bewegen.  

Wat kost het? 

De totale kosten bedraagt éénmalig €27,60 euro. Hierbij komt u middels 

een op maat gemaakt 12 weken durend sport- en beweegtraject zelfstandig 

én in een groepje van maximaal 6 personen in beweging. 

Waar is het? 

Fysiotherapie Heuvelland. Mauritiussingel 15, 6305 AZ Schin op Geul. 

Waar kan ik meer informatie krijgen en aanmelden? 

Wilt u meer informatie ontvangen of wilt u zich direct aanmelden? Mail 

dan naar stijn@negen.nl of bel naar 06-1209 2296. Wij gaan graag met u 

aan de slag!  
 

Inloopmiddagen: Digicafé van start bij de Computerclub Houthem 

De datums zijn vanaf 21 september, 19 oktober,  16 november en 21 

december. Op deze woensdagen tussen 14.00 en 16.30u kunt u terecht in 

de “Hoeskamer” van het gemeenschapshuis De Holle Eik, met vragen over 

uw mobiele telefoon, tablet, e-reader, laptop en computer. 

Vrijwilligers van de Computerclub Houthem zullen u tegen een kleine 

vergoeding, ter dekking van de kosten, waar mogelijk helpen uw  

problemen op te lossen en vragen te beantwoorden. 

Loop gerust binnen in de “Hoeskamer” aan  de Baron de Selysstraat 4 in 

Houthem. Voor e.v.t. vragen telefoon 06- 3074 1161. 

 

 

mailto:stijn@negen.nl
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Foto Dorpskalender augustus 2022  

Communicantjes in de processie van Schin op Geul juni 1968 

Traditie getrouw trekt op de voorlaatste zondag van de maand juni de 

processie door ons dorp. Een heel oude geloofstraditie die wordt ingeluid 

met tromgeroffel en hoorngeschal van onze schutterij. Al vroeg op de 

zondagmorgen trekken zij door het dorp. Met hun reveille zijn zij de 

boodschappers aan alle dorpsgenoten, om zich klaar te maken voor de 

grote sacramentsprocessie. Maar onderweg komen zij al allerlei mensen 

tegen die vroeg in de weer zijn met het plaatsen van “bronkpäölkes”, het 

maken van bloemen en zandtapijten, het gereedmaken van rustaltaren en 

het ophangen van vaantjes en vlaggen. Het dorp wordt in een feestelijk 

jasje gestoken. 

De jaarlijkse processie is naast een uiting van geloof ook een feest van 

verbondenheid doordat nog veel mensen en verenigingen hieraan 

deelnemen. Er lopen veel groepen en verenigingen mee, zoals fanfare St. 

Cornelius, mannenkoor Inter Nos, misdienaars, mannengroep met 

Mariabeeld, CV de Waterratte, jongens en meisjes in diverse groepen, 

communicantjes, gemeentebestuur, kerkbestuur en andere gelovigen die 

meelopen en meebidden. En natuurlijk niet te vergeten onze schutterij St. 

Mauritius Strucht, van oudsher opgericht met de taak om de weg voor de 

processie vrij te maken en ter bescherming van het Allerheiligste in de 

processie.  

De processie wordt afgesloten aan het rustaltaar op het Kerkplein. Met 

kamerschoten van de schutterij wordt de “bronk” beëindigd en wordt het 

Allerheiligste teruggebracht naar de kerk. Daarna begint de jaarlijkse 

zomerkermis. Helaas zonder kermisattracties, zoals carrousel, rups of 

botsauto’s. Gelukkig is er wel een springkussen voor de jeugd.  

Laten we hopen dat we deze tradities nog lang in ere mogen houden, want 

ze geven kleur aan ons leven in ons dorp. Maar dat kan alleen als we er  

samen de schouders onder zetten om dit erfgoed te bewaren.   

Op de foto trekt de processie door de Tolhuisstraat richting het Kerkplein, 

met in hun midden een groep meisjes die in 1968 de 1e heilige communie 

deden: 
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    Communicantjes in de processie van Schin op Geul juni 1968 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1 Elly Waelen   11 Tilla Kroonen 

2 Magda Keulers  12 Mariet Kroonen 

3 Riny Groven   13 Mariëlle Muijrers 

4 Brigitte Laval   14 Marianne Wouters 

5 Hilde Rutten   15 Margriet Paffen 

6 ?     16 Magda Frijns 

7 Virginie Huntjens   17 Mariet Smeets 

8 Paula Bovens   18 Roos Eijssen 

9 ?    19 Zef Paffen 

10 ? 

Helaas hebben we niet alle namen van de communicantjes kunnen 

achterhalen. Kunt u ons verder helpen met de ontbrekende namen? Neem 

dan contact op met John van Weersch (info@heemkundesjin.nl). 
 

Blues & Rootsnight met the Pigeons in café A ge Pannes 

Op zaterdag 27 augustus is er een ouderwetse muziekavond in eetcafé A ge 

Pannes, Panhuis 20 te Schin op Geul. The Pigeons levert een akoestisch 

optreden en laat het publiek de oude blues- en rootsmuziek herbeleven 

door gebruik te maken van een uitgebreid instrumentarium. Verwacht 

gitaren, percussie, banjo, orgel, mondharmonica’s, een lekker glas bier en 

goede muziek! Aanvang om 20:00 uur. 
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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. 

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 

Bankrekeningnummer:   NL23 RABO 0146 6011 73 

Berichten t.b.v. de maand september 2022 kunt U 

opgeven vóór dinsdag 16 augustus  
 

 

 

 

Diensten in de maand augustus 2022 

 

Zaterdag  6 augustus Vooravond 19e Zondag Kerkelijk Jaar 

19.00 uur:  Marlie Van der Linden  b.g.v. haar verjaardag 

Deze H. Mis wordt opgeluisterd door organist Sjef Muylkens  

 

Zaterdag  13 augustus Viering van  Maria Tenhemelopneming 

   Kruidenwijding (Kroedwusjzege) 

19.00 uur: voor opgegeven misintenties 

 

Zaterdag  20 augustus Vooravond 21e Zondag Kerkelijk Jaar 

19.00 uur:  Woord en Communiedienst 

  Elly en Mathias Bartels-van Liebergen 
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Chris Wouters 

 

Zaterdag  27 augustus Vooravond 22e Zondag Kerkelijk Jaar 

19.00 uur:  Jo Funcken 
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Dankzegging 

Zondag 10 juli trok de processie door ons dorp naar de Drie Beeldjes en de 

St. Janskapel. 

Dankzij de voorbereidende werkzaamheden op zaterdag en zondagmorgen 

zag de route er fraai versierd en verzorgd uit. 

Hiervoor wil het kerkbestuur alle vrijwilligers uit Oud-Valkenburg en 

Schin op Geul (!), die hieraan meewerkten heel hartelijk dank zeggen. 

Ook dank aan de vrijwilligers van de Heemtuin die een prachtig 

mergeltapijt aanlegden in de laan naar Schaloen. 

En natuurlijk niet te vergeten alle leden van  Fanfare Sint Cornelius,   

Schutterij Sint Mauritius Strucht,  Mannenkoor Inter Nos en  de  CV de 

Waterratte, die steeds een heel grote bijdrage leveren aan de processie in 

Oud-Valkenburg. Dankzij allen, onze Pastoor en de vele parochianen, was 

het een mooie en sfeervolle gebeurtenis. 

Last but not least dank aan Ria en Peter Vissers en Hub en Paula Gerekens,  

die hun huis ter beschikking stelden voor de voorbereidingen en de koffie. 

 
 

   

 

Bericht van het federatiebestuur VOSS 

Na de evaluatie over de aanvangstijden van de H. Missen heeft het 

federatiebestuur besloten om met ingang van 1 september 2022 de 

aanvangstijden van de vieringen bij te stellen. 

Voor Oud Valkenburg betekent dit dat de H. Missen op zaterdagavond 

om 19.15u aanvangen. Voor de tijden van de andere parochies zie blz. 5 in 

deze Mauritiusbode. 
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Activiteitenagenda voor de maand augustus 2022 

van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 
 

31 juli - 5 aug  : Club 77 Jeugdzomerkamp te Kessel Eik 

di. / do. aug. : Iedere dinsdag (10-12u) ‘Open Bieb’ in ‘t Geboew 

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

  aug. : Steentjes plakken voor de social sofa, dagelijks van  

    10-12.30u en van 13.30-15u. Op zaterdag van 10-13u.  

zo. 7 aug. : Struchtwandeling Voetbalvereniging SV Geuldal 

    vanuit de voetbalkantine aan de Mauritiussingel  

do. 11 aug. : Heemkundevereniging: lezing excursie Düsseldorf 

     aanvang 20.00u, in ’t Geboew, door Huub Stohr 

za. 13 aug. : Schutterij St.Mauritius Strucht uitschieten  

    ‘Erekruisen’ te Mechelen 

zo. 14 aug. : H. Mis ter ere van Maria Tenhemelopneming om 

     9.30u, opgeluisterd door Paul van Loo, met  

     Kroedwusjzege 

    : Deelname Schutterij St.Mauritius Strucht aan het  

     255e Bondsschuttersfeest te Mechelen 

za. 20 aug. : Heemkundevereniging busexcursie naar Düsseldorf 

vr. 26 aug.  : Filmvoorstelling “The Duke”14.00u in ’t Geboew,  

     meer info zie bijlage van de Heerlijkheid  

za. 27 aug. : Reparatiecafé ‘Kump Good’ van 11.00-14.00u in  

 Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a,  

    :  Blues & Rootsnight met the Pigeons in eetcafé A ge  

     Pannes, aanvang 20.00u 

zo. 28 aug. : H. Mis 9.30u, opgeluisterd door Erik van Kempen  

    : Schutterij St.Mauritius Strucht deelname als  

     gastvereniging aan het schuttersfeest te Noorbeek 
 

 
 

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen 

tot uiterlijk 16 augustus 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 
 

 


