
 
 

 

60e jaargang  /  nummer 10  /  oktober 2022 
 

 

 

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

043-459 1233, in dringende gevallen 06-1241 3034. 

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

dinsdag 18 oktober 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  
      

 

 

 

 

Inhoud 
 
 

Blz. 2/3   Woordje van de pastoor 

Blz. 4/5  Diensten in de maand oktober 2022 

Blz. 5  Burgerlijke stand  

Blz. 6  Allerzielenviering  

Blz. 7/11  Korte mededelingen / annonces 

Blz. 12/13  Info parochie H.Johannes de Doper Oud-Valkenburg 

Blz. 14  Activiteitenagenda samenwerkende verenigingen 

 

Bijzondere vieringen 

Zaterdag 8 oktober om 11.30  uur: Sterre der Zee wandeling, 

bezinning in onze parochiekerk. 
 

Zondag 30 oktober om 15.30 uur: Allerzielenviering, opgeluisterd door 

Mannenkoor Inter Nos. 

 

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

 

In liefde blijvend verbonden 
 

Eind oktober, begin november, vieren we traditiegetrouw Allerheiligen en 

gedenken we traditiegetrouw met Allerzielen al onze dierbare 

overledenen.  

We voelen de leegte die onze dierbare overledenen achter hebben gelaten.  

De stoel is leeg.  

Symbool voor het feit hoe concreet en hoe confronterend hard de leegte is 

die een dierbare achterlaat.  

Deze leegte wordt hoogstens gevuld met herinneringen.  

Maar de leegte blijft. Die leegte moet zelfs blijven. Wanneer we die leegte 

niet meer zouden voelen, zou het pas tragisch zijn. Het meest verdrietig is 

een overlijden wanneer die persoon niet gemist wordt.  

De stoel is leeg.  

Echter na het overlijden van een dierbare is er een plek die niet leeg is, 

namelijk de plek voor hen in je hart.  

Immers, je hart is zo vol van je dierbare.  

Ja, na het overlijden van een dierbare denk je misschien wel meer dan ooit 

aan je dierbare, je kijkt misschien wel meer dan ooit naar de foto’s, de 

meest bijzondere foto zet je wellicht op een speciale plaats, met een 

bloemetje of kaarsje erbij.  

Ongetwijfeld zullen met name de mooie herinneringen een kracht en een 

troost betekenen. Het is immers de liefde voor je dierbare, die je hart 

vervult met dankbaarheid voor al het goede dat je samen hebt mogen 

delen.  

Hebben onze dierbaren reeds in ons hart zo’n bijzondere plaats, hoeveel te 

meer in het grote hart van Gods barmhartige liefde.  

We kunnen ons immers niet indenken, laat staan aanvaarden, dat onze 

geliefden in het niets gevallen zijn. De liefde, zo ervaren wij, blijft bestaan 

over de grenzen van de dood heen, de liefde vergaat nimmer.  

In hun afwezigheid voel je de, dankzij de liefde die blijft, hang naar een 

weerzien. We weten niet hoe dit weerzien zal zijn, maar tijdens het aardse 

bestaan van onze geliefden, wisten we ook niet van tevoren hoe het zou 

gaan tussen ons, maar we vertrouwden op de liefde.  
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We mogen echter hopen op een samen geborgen zijn in de liefde van God.  

Juist omdat je hart zo vol van liefde is, mag je erop rekenen dat God jouw 

dierbare nooit verloren zal laten gaan, maar dat je elkaar ooit zult weerzien 

en weer zult mogen genieten van elkaars vriendschap in de eeuwige 

geborgenheid bij God.  

Mogen al onze dierbare overledenen, maar ook alle overledenen aan wie 

niemand op aarde meer denkt, in de geborgenheid van Gods liefde, die 

nimmer vergaat, rusten in vrede.  
                                                            Pastoor Constantijn Dieteren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Allerzielenviering 2021 
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Diensten in de maand oktober 2022 
 

 

Zondag 2 oktober 27e Zondag Kerkelijk Jaar 

1e Lezing: Habakuk 1, 2-3; 2, 2-4  Evangelie:Lucas 17,5-10 

10.00 uur:  Woord- en Communiedienst 

  4e jrd. Lies Paffen-Pleijers 

  Zef Paffen (c. begr.) 

  jrd. Siem Witvoet 

  ouders Haesen-Swillens 

  jrd. ouders Joep en Marieke v.d. Hove-Bemelmans 
 

Vrijdag 7 oktober  

19.00 uur: Rozenkrans bidden aan het kapelletje in Schoonbron 
 

Zaterdag 8  oktober  

11.30  uur:   Sterre der Zee wandeling bezinning in onze parochiekerk 
 

Zondag 9 oktober 28e Zondag Kerkelijk Jaar 

1e Lezing: 2 Koningen 5, 14-17 Evangelie:Lucas 17, 11-19 

10.00 uur:  Tiny Coemans-Stassen 

  Frans Coemans b.g.v. zijn verjaardag  

  Mina en Hub Lassauw-Souren (c. begr.) 

  Harry Knoren b.g.v. zijn verjaardag 

 jrd. Jo en Kethy Paffen-Steinbusch  

  jrd. ouders Straaten-Lucassen en zoon Huub 
 

Vrijdag 14 oktober  

19.00 uur: Rozenkrans bidden aan het kapelletje in Schoonbron 
 

Zondag 16 oktober 29e Zondag Kerkelijk Jaar 

1e Lezing: Exodus 17, 8-13  Evangelie:Lucas 18, 1-8 

10.00 uur:  Pastoor Piet Benders 

  2e jrd. Ant Olzheim 

  Finy Olzheim-Schrijvers 

  jrd. Johan Braeken 
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Vrijdag 21 oktober  

19.00 uur: Rozenkrans bidden aan het kapelletje in Schoonbron 
 

Zondag 23 oktober   30e Zondag Kerkelijk Jaar 

  WERELDMISSIEDAG  

De opbrengst van de tweede collecte is hiervoor bestemd  

1e Lezing: Sirach 35, 12-14, 16-18 Evangelie: Lucas 18, 9-14 

10.00 uur: pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 

 Mia Kickken-Smeets 

 Dré Kickken b.g.v. zijn verjaardag 

  Broederschap St.Cornelius  

  en de stille intenties die ons zijn gegeven  
 

Vrijdag 28 oktober  

19.00 uur: Rozenkrans bidden aan het kapelletje in Schoonbron 
  

Zondag 30 oktober   31e Zondag Kerkelijk Jaar 

1e Lezing: Wijsheid 11, 23-12, 2  Evangelie: Lucas 19, 1-10 

10.00 uur:  Rosa Eijssen-Wiertz b.g.v haar verjaardag  

 Jacques Eijssen (c. begr.) 

 jrd. ouders Miets en Aad Dullaart-Kubazewski  

 gest. jrd. ouders Smeets-Cuijpers 
 

15.30 uur: Allerzielenviering en zegening graven 

Deze viering wordt opgeluisterd door Mannenkoor Inter Nos o.l.v. Leo van 

Weersch 
 

 

 

Burgerlijke stand van de parochie 
 

 

 

Gedoopt:          10 september    Mathilda Fijnhaut 

                         10 september    Julius Munnig-Schmidt 

                         25 september    Bas van Oers 
 

Gehuwd:            3 september    Marcel Lahaye en Mandy Skerka 
 

Overleden:       13 september    Iny Franken-Dohmen (81 jaar) 
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Allerzielenviering 

Op zondag 30 oktober aanstaande gedenken wij om 15.30 uur tijdens de 

Allerzielenviering speciaal de overledenen vanaf 1 september 2021 tot 1 

september 2022. Er zal dan voor hen een kaarsje worden ontstoken en het 

gedachteniskruisje wordt aan de nabestaanden uitgereikt. Maar ook staan 

we stil bij de vele doden van oorlogen en andere terreurdaden, 

natuurrampen en in het verkeer.  

Na afloop van de viering worden de graven op ons kerkhof gezegend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

IN MEMORIAM 

 

Wiel Pieters   11-09-2021 

Jos Mommers    22-10-2021 

Leo Bock    30-10-2021 

Annie Bertrand-Pluijmakers   04-11-2021 

Els Steinbusch-Erven  22-11-2021 

Annie Bosch-Vermegen 27-11-2021  

Mia van Wersch-Dullens  30-11-2021 

Mieke Volders-Jacobs 12-01-2022 

Theo Nelissen   16-01-2022 

Emeritus pastoor Jan Cuijpers 16-02-2022 

Piet Herben   14-03-2022 

Karel Smeets  20-03-2022 

Gerardina Thewissen-Smeets 01-04 2022 

Annie Stassen-Hengelbrock 23-06-2022 

Jo Funcken 02-07-2022 

Zef Heidendaal 04-07-2022 

Zef Lassauw 29-07-2022  
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Korte mededelingen / annonces 

 

Bericht van het Missiecomité 

Op 28 augustus jl. werd een tweede collecte gehouden voor de stichting 

missie verkeersmiddelenactie (MIVA). De opbrengst van deze collecte in 

de kerk was € 200,-. Met onze opbrengst dragen wij bij aan een goede 

primaire gezondsheidszorg in het westen van Tanzania. Door doktoren en 

verpleegkundigen af te laten reizen naar de dorpen, proberen zij te 

vertellen hoe ze ziektes kunnen voorkomen. Vervoer is hierbij onmisbaar.  

Hartelijk dank voor uw gift! 
 

Oktober is in de hele katholieke kerk de actiemaand voor de wereldmissie. 

Deze actie wordt in onze kerk afgesloten met een tweede collecte tijdens 

de viering van 23 oktober a.s. ‘Jullie zullen mijn getuigen zijn!’ 

(Handelingen 1, 8). Dit is de slogan van de missiemaand in oktober dit 

jaar. Het is een oproep die ook vandaag nog weerklinkt omdat, zoals paus 

Franciscus in zijn boodschap voor deze missiemaand benadrukt: ‘De 

identiteit van de Kerk is de evangelisatie’. Dit wil zeggen: voortdurend 

durven getuigen, in woord en daad, dat God altijd aanwezig, levend en 

actief is in ons leven. Zonder dit getuigenis zou de Kerk niet meer zijn dan 

wind (vgl. paus Franciscus). Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
 

Mannenkoor Inter Nos huldigt z’n jubilarissen 

Zondagmiddag 2 oktober a.s. zal Mannenkoor Inter Nos 5 jubilarissen 

huldigen t.w.: 

Marcel Neven 60 jaar lid, Huub van Weersch 50 jaar lid, Jacques Blom 40 

jaar lid, Koos Warnaar 25 jaar lid, Frans Geraeds 25 jaar lid. 

Dit heuglijke feit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Tijdens 

een feestelijke interne huldiging worden de jubilarissen door onze 

vereniging in het zonnetje gezet en door een afgevaardigde van het KNZV-

Limburg (Koninklijk Nederlands Zangersverbond) gehuldigd. 

De 5 jubilarissen zijn niet alleen fervente zangers, maar ook verenigings-

mannen pur sang. Zingen is een deel van hun leven en ze zijn daardoor zeer 

betrokken bij hun vereniging Mannenkoor Inter Nos. 

De feestelijke interne huldiging zal om 15.00 uur in Gemeenschapshuis  

‘t Geboew plaatsvinden. 
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Pelgrims-voettocht O.L.V. Sterre der Zee – 8 oktober 2022 

Het bisdomfeest van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee begint op 

zaterdag 8 oktober met de Pelgrims-voettocht vanaf de Sterre der Zee-

kapel van Winthagen (Voerendaal) naar de Onze Lieve Vrouw Sterre der 

Zee Basiliek in Maastricht.  

De pelgrims lopen dan vanaf station Voerendaal richting de kapel in 

Winthagen, waar de opening en reiszegen om 9.15 uur zal plaatsvinden. 

Via Schin op Geul en Houthem Sint Gerlach lopen we naar de basiliek van 

de Sterre der Zee in Maastricht, waar pastoor Vries ons rond 17.00 uur zal 

verwelkomen. Hierna zal ter afsluiting een ontvangst zijn in de 

parochiezaal, pandhof of kruisgang.  

Onderweg zijn twee momenten van rust en bezinning, om 11.30 uur in de 

kerk van Schin op Geul, en om 14.25 uur in de Gerlachuskerk in 

Houthem. Kapelaan John zal ons de hele tocht vergezellen. Wie wil kan 

ook een gedeelte van de route lopen. Het thema is dit jaar: “Samen op weg 

geleid door Sterre der Zee”. Ook kunt u op de dag zelf intenties aanleveren 

bij kapelaan John. Ook wordt u uitgenodigd om zelf teksten, gebeden, 

gedichten, liederen etc. mee te brengen voor de bezinningsmomenten, 

passend bij het thema. 

Voor wie de volledige tocht te zwaar is, kan zich ook aansluiten bij de 

Sterre der Zee-kapel in Winthagen (22 km), in Schin op Geul bij Hotel 

Salden of de parochiekerk Schin op Geul (16 km), bij cafe De Holle Eik 

of de St. Gerlachuskerk te Houthem (10 km). 

De doorgang van de tocht is onder voorbehoud van de coronamaat-

regelen. Raadpleeg de berichtgeving hierover op de website of facebook 

van de parochie Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee. Let op: Aanmelden is 

gewenst en deelname is gratis. Een vrije gave bij de afsluiting wordt op 

prijs gesteld. Deelname aan deze tocht geschiedt geheel op eigen risico. 
 

10 oktober: Sterre der Zee 

Sinds enkele jaren is 10 oktober in het bisdom Roermond de feestdag van 

Onze-Lieve-Vrouw Sterre der Zee. Volgens de heilige Hiëronymus is dit 

de betekenis van de naam Maria. Hij deelde de Hebreeuwse naam  

“Maryam” op in “Mar” en “Yam,” wat in het Latijn neerkomt op “Stilla 

Maris” oftewel “druppel der Zee.” Dit werd later verbasterd tot “Stella 

Maris” oftewel “Sterre der Zee.” 
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Nieuwe hulpkoster / kosteres gezocht 

In de vorige Mauritiusbode heeft u kunnen lezen dat we naarstig op zoek 

zijn naar een nieuwe hulpkoster / kosteres. 

Hierop hebben we geen reactie gehad, vandaar deze herhaalde oproep. 

Het mag uiteraard ook een echtpaar zijn die deze taak wil overnemen. 

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 en misdienaars. 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. 
 

Vrijwilligers gezocht 

De Stichting Lourdesgrot zoekt voor haar winkels in Valkenburg te weten  

De Bron, Cauberg 16 en de Kerstwinkel, Kerkstraat 5, vrijwilligers die 

willen helpen bij de verkoop van kaarsen, devotia, kerstartikelen enz.  

De winkel De Bron is iedere dag van 1 mei tot 1 oktober geopend van 

13.30 uur tot 16.30 uur.  

Tijdens de Kerstmarkt in de maanden november en december is de 

Kerstwinkel twee dagdelen geopend van 11.00 uur tot 16.00 uur. 

Voor nadere informatie en/of aanmelden kunt u zich wenden tot mevrouw 

Anuschka Thuijs, Gosewijnstraat 18, telefoon 06-5104 3576. 
 

Instandhouding kerkgebouw 

Onlangs heeft Verkoelendak in het kader van het 6-jarig groot onderhoud 

gedurende 2 weken aan de daken van de kerk gewerkt. 

Verrichte werkzaamheden betreft met name verschoven en gebroken 

dakleien en het loodwerk op diverse plekken herstellen en het meerjarig 

groot onderhoud uitvoeren. 
 

Dag van de Tolerantie 

UNESCO heeft 16 november, de geboortedag van Mahatma Ghandi, 

gemarkeerd als de Internationale Dag van de Verdraagzaamheid. De 

Verenigde Naties zetten zich in voor het versterken van de tolerantie en 

verdraagzaamheid door het bevorderen van wederzijds begrip tussen 

culturen en volkeren.  
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Spreekuur voor vragen over arbeidsongeschiktheid en uitkering  

Ook in de zomer willen we met u meedenken en uitleg geven, als u vragen 

heeft met betrekking tot 

− WAO of (toekomstige) WIA- uitkering;  

− rechten en plichten in de “wachttijd”-periode van 2 jaar bij langdurig 

ziek-zijn;  

− Wajong-uitkering en werk; participatiewet; 

− WW-uitkering en ziek zijn tijdens de WW; 

- Andere kwesties met betrekking tot uw UWV-uitkering of het 

aanvragen daarvan. 

In Gulpen kunt u elke dinsdagmorgen terecht tussen 10.00 en 12.00. 

Als u wil komen, vragen we om vooraf (uiterlijk de voorafgaande 

maandag) af te spreken - via tel. 043-4072579. 

Gemeentehuis Gulpen 

Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA Gulpen. Afspreken: 043-4072579  

Iedere dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. 

NB Geen spreekuren in de laatste week van december 2022 en in de 

eerste week van januari 2023. 

U kunt ons vinden op www.waowiamaastrichtheuvelland.nl  

 

Oktober Maria- Rozenkransmaand 

Een rozenkrans, ook wel Paternoster genoemd is een gebedssnoer in  

gebruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Rozenkrans is ook de naam voor 

het 'rozenkransgebed', en het is een hulpmiddel bij het uitvoeren hiervan. 

De rozenkrans bestaat uit 6 grote en 53 kleine kralen.  

Het gebed bestaat uit het bidden van het Onze Vader (15 maal) en 

het Weesgegroet (150 maal) door de rozenkrans driemaal te doorlopen. 

Als wij zeggen we bidden de rozenkrans, dan bidden we in feite een 

Rozenhoedje, een derde deel van de rozenkrans, bestaande uit vijf Onze 

Vaders en vijftig Weesgegroetjes. De naam is ontleend aan de krans of 

'hoed' van rozen waarmee Maria als zinnebeeld van de Kerk, de bruid van 

Christus, gekroond is. 

Tijdens het bidden van de rozenkrans wordt het leven, het lijden en de 

verrijzenis van Jezus overwogen. 

 

 

 

http://www.waowiamaastrichtheuvelland.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebedssnoer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kraal_(versiering)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onzevader
https://nl.wikipedia.org/wiki/Weesgegroet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
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Foto Dorpskalender oktober 2022 

Kalkbranderij Vereenigden Kroongroeven NV bij het station van 

Schin op Geul omstreeks 1919 
Gedurende de Eerste Wereldoorlog stagneerde de invoer van gebrande kalk uit 

België en Duitsland. Om aan de binnenlandse vraag te kunnen voldoen brak een 

kalkkoorts uit. Grond- en kalkprijzen stegen tot het viervoudige en een zeer 

speculatieve handel in groeves en kalkbranderijen was hiervan het gevolg. 

Gegadigden uit het hele land investeerden in de Limburgse kalkindustrie en het 

aantal kalkbranderijen breidde geweldig uit.  

Rond 1918 waren in Schin op Geul vijf Kalkbranderijen, te weten:  

- Kalkbranderij Sousberg; 

- Kalkbranderij Engwegen; 

- Kalkbranderij Vereenigden 

Kroongroeven;  

- Kalkbranderij Walem; 

- Kalkbranderij Filippo langs het spoor bij 

de Schaelsberg. 

De Vereenigde Kroongroeven NV werd 

door de heer Kroon uit Den Haag, samen 

met een groot aantal geldschieters, in 1916 opgericht. Hij kreeg meteen een 

concessie voor een redelijk aantal hectares aan het Kerkeveldje, direct aan het 

spoor gelegen. Op zijn terrein was een grote groeve en een veldkolenoven voor 

tijdelijk gebruik. Er waren plannen voor de bouw van vier zeer geavanceerde 

kalkovens, een fabriek en verder alle gebouwen nodig voor een groot aantal 

arbeiders, die er moesten zijn voor een succesvolle exploitatie. In september 1916 

waren er al ongeveer 50 mensen aan het werk in de groeve. Getuige de vele foto’s 

zijn veel van deze plannen gerealiseerd. Er werd uiteindelijk twee grote en één 

kleinere gasoven gebouwd. Ondanks de grote vraag naar kalk in eigen land 

slaagden de ondernemers er niet in een goede kwaliteit te leveren. Toen de oorlog 

was afgelopen en de Duitse en Belgische industrie weer goede kalk leverde via 

prima transportverbindingen, moesten de Limburgse branderijen al snel de 

concurrentiestrijd opgeven. De zeer goed geoutilleerde kalkbranderij 

Kroongroeven is maar 5 jaar actief geweest. Op 28 juli 1921 werden de 

machinerieën, gereedschappen, kalkovens, gebouwen en terreinen van de 

Kroongroeven openbaar verkocht door Notaris Jaspers uit Klimmen.   

Als u nog meer informatie of foto’s heeft over kalkbranderijen in Schin op Geul 

en omgeving, zouden wij het zeer op prijs stellen als u deze met ons zou willen 

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

Alvast bedankt. 

 

mailto:info@heemkundesjin.nl


 12 

 
 

 

 

 

 

 

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 misintenties:    Mw. Paula Gerekens 

                                        tel. 043-459 1207 

IBAN nummer:               NL23 RABO 0146 6011 73 
 

Misintenties t.b.v. de maand november 2022 kunt U 

opgeven vóór dinsdag 18 oktober. 
 

 

 

 

Diensten in de maand oktober 2022 
 

Zaterdag  1   oktober Vooravond 27e Zondag Kerkelijk Jaar 

De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk 

19.15 uur:  Uit dankbaarheid 
 

Zaterdag  8 oktober Vooravond 28e Zondag Kerkelijk Jaar 

19.15 uur: Henk Vankan 

Deze H. Mis  wordt opgeluisterd door organist Chris Wouters 
 

Zaterdag  15 oktober Vooravond 29e Zondag Kerkelijk Jaar 

19.15 uur: 1e jrd. Marlie Van der Linden 
 

Zaterdag  22    oktober Vooravond 30e Zondag Kerkelijk Jaar 

19.15 uur: Voor opgegeven intenties 
 

Zaterdag  29 oktober Vooravond 31e Zondag Kerkelijk Jaar 

19.15 uur:  Allerheiligen / Allerzielenviering 

  voor alle overleden parochianen 

Deze H. Mis wordt opgeluisterd door een Saxofoonensemble van Fanfare 

St. Cornelius.            Na de H.Mis zegening van de graven. 
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Allerheiligen/Allerzielen 

Op zaterdagavond 29 oktober gedenken wij speciaal de overledenen van 

afgelopen jaar tijdens de H.Mis van 19.15 uur.  Er zal dan voor hen een 

kaarsje worden ontstoken en na afloop van deze viering worden de graven 

op ons kerkhof gezegend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Burgerlijke stand van de parochie  
 

Gedoopt:    24 september   Julie en Oscar Bosch 
        

 

 

 

 

IN MEMORIAM 

 

Miep Knol- Daemen    03-11-2021 

Mia Nillessen-Florissen 23-12-2021 

Mia Vrancken   25-03-2022 

Zef Ackermans  14-04-2022 

Francine Schnabel  07-05-2022
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Activiteitenagenda voor de maand oktober 2022 van de 

samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 
 

1e helft okt. : Donateursactie CV de Waterratte  

di.  okt. : Iedere dinsdag (10-12u) ‘Open Bieb’ in ’t Geboew, 

do.  okt. : Iedere donderdag (14-16u) ‘Breicafé’ in ‘t Geboew  

vr.  okt. : Iedere vrijdag rozenkrans bidden aan het kapelletje te 

    Schoonbron om 19.00 uur  

za.  1 okt. :    40e Geuldal-wandel-marathon, rustplaats in ’t Geboew 

zo. 2 okt. :  Mannenkoor Inter Nos interne huldiging 5 jubilarissen 

     in ‘t Geboew  

3   -   8 okt. : Huis-aan-huis collecte Dierenbescherming 

za.   8 okt. : Sterre der Zee wandeling met om 11.30 uur een  

      bezinning in onze parochiekerk 

10 - 15  okt. : Huis-aan-huis collecte Brandwonden Stichting 

ma. 10  okt. :    Najaarsvergadering comité Samenwerkende  

     Verenigingen om 19.30 uur in ’t Geboew 

    : Gebruikersoverleg van de stichting Gemeenschaps- 

     voorzieningen om 20.45 uur in ’t Geboew 

vr.  14 okt. :    Club 77, “Jumpsquare” voor 10 jaar en ouder  

zo. 16 okt. :  Pannenkoekconcert in ’t Geboew van 11.00-13.00u 

     georganiseerd door  Walram’s Genootschap Valkenburg 

vr. 28  okt.  : Filmvoorstelling “Druk” (internationale titel: “Another  

      round”) 14.00u in ’t Geboew, info bijlage Heerlijkheid  

za. 29 okt. : Reparatiecafé ”Kump Good” van 11.00-14.00u in  

     Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a 

   :    Club 77, “Halloween“   

    : H. Mis 19.15u Oud Valkenburg (na de mis zegening van  

     de graven). Opgeluisterd door Saxofoonensemble van 

     Fanfare St. Cornelius   

zo. 30 okt. :  Allerzielenviering 15.30u, gevolgd door zegening  

     graven, opgeluisterd door Mannenkoor Inter Nos  
 

 
 

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen tot 

uiterlijk 18 oktober 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 
 

 

 


