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Woordje van de pastoor 

                                                                  

11 november: het feest van St. Maarten. 

Sint Martinus, de heilige van wie de verering vanuit het Franse Tours zich 

via de Maas verspreid heeft naar ons land toe. Dat is ook de verklaring 

waarom zoveel dorpen in Limburg, gelegen langs de Maas, St. Martinus 

als patroonheilige hebben. 

St. Martinus, wie heeft niet als kind gefascineerd geluisterd naar dat 

indringende verhaal. St. Martinus, gezeten boven op dat paard, een echte 

ridder. Daarmee wilde je je als kind best graag identificeren. Maar net als 

je gefascineerd was door die bijzondere man boven op dat paard, werd 

opeens je aandacht gericht op die arme bedelaar, die daar zo zielig verloren 

bij de stadspoort zat te bedelen. In de bittere kou. Dat kon je natuurlijk niet 

onberoerd laten. Gelukkig liet dat ook soldaat Martinus niet onberoerd. Hij 

neemt een genereus besluit: met het zwaard deelt hij zijn dure, prachtige en 

vooral ook warme mantel in tweeën. 

De helft van de mantel was betaald door het leger, dat kon hij dus niet 

geven. De andere helft echter moest de soldaat zelf bekostigen en dus gaf 

St. Maarten zijn deel aan de arme zwerver. 

In een visioen dankt Jezus St. Maarten voor hetgeen hij voor Jezus gedaan 

had. Toen St. Maarten verbaasd vroeg: “Ja, maar wanneer heb ik iets voor 

U gedaan?” Antwoordde Jezus: “Alles wat Gij voor een dezer geringste 

van Mijn broeders hebt gedaan, hebt gij voor Mij gedaan.” 

Daarop besluit St. Martinus zich te bekeren, zijn luxe leventje op te geven.  

Hij wordt priester en uiteindelijk bisschop van Tours. 

Zijn feest wordt op heel veel plaatsen uitbundig gevierd, ook omdat zijn 

feest zo past in deze vaak wat sombere maand. St. Martinus die warmte 

schonk aan de arme bedelaar, wordt door ons gevierd met fakkels en met 

van die grote St. Maartensvuren. Als teken en symbool van het feit dat ook 

wij warmte en licht willen brengen aan elkaar, aan mensen die het moeilijk 

hebben, mensen die de kilte van onze samenleving zo ervaren. 

Moge dit feest ons allen inspireren, licht in duisternis, warmte in kou te 

brengen en St. Maarten, in feite letterlijk de eerste mantelzorger, na te 

volgen, in dankbaarheid en met groot respect voor allen die deze taak van 

mantelzorger in onze samenleving met zoveel toewijding verzorgen. 
 

                                                                         Pastoor Constantijn Dieteren.  
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Nieuwe kapelaan stelt zich voor 

Als nieuwe kapelaan wil ik graag mij aan u voorstellen. Ik ben Jijomon 

Oonattu Joy. Ik kom uit Kerala die een deelstaat in het zuiden van India is. 

Ik ben dertig jaar oud. Na mijn middelbare school ging ik naar het 

kleinseminarie van mijn bisdom Kochi. Daar heb ik mijn baccalaureaat 

afgerond. Daarna ging ik voor een tijd van twee jaren naar het 

grootseminarie in Kerala voor mijn filosofiestudie. Daarna liep ik een jaar 

stage in het kleinseminarie van mijn bisdom. Ik heb in totaal negen jaar de 

priesteropleiding in India gevolgd. Toen ik met mijn stage klaar was vroeg 

mijn bisschop mij om voor een bepaalde periode naar Nederland te gaan 

om theologie te studeren en daarna als priester daar te dienen. Ik heb 

daarover nagedacht en ‘ja’ gezegd. Nu ben ik al zes jaar in Nederland. Op 

grootseminarie Rolduc heb ik 

mijn priesteropleiding afgerond. 

Na het voltooien van mijn studie 

werd ik op 25 Augustus 2022 in 

mijn thuisbisdom Kochi tot 

diaken gewijd. Vanaf 1 oktober 

zal ik werkzaam zijn in jullie 

parochies. Ik vraag graag om 

jullie steun en gebed. 

 

Op de foto: welkom aan onze nieuwe kapelaan 9 oktober 2022 
 

 

Diensten in de maand november 2022 
 

Zondag 6   november 32e Zondag Kerkelijk Jaar 

1e Lezing: Makkabeeën 7, 1-2, 9-14 Evangelie: Lucas 20, 27-38 

10.00 uur: Woord- en Communiedienst  

 Joep van den Hove b.g.v. zijn verjaardag 

 Marieke van den Hove-Bemelmans 

 4e jrd. Tonie Lassauw (c.begr.) 

  jrd. Zef en Maria Kroonen-Janssen en  

  dochter José en zoontje Hansje 

  Mia en Jo Lucassen-Eggen 

  George Eggen 
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Zondag 13 november 33e Zondag Kerkelijk Jaar 

1e Lezing: Maleachi 3, 19-20a  Evangelie: Lucas 21, 5-19 

10.00 uur:  1e jrd. Annie Bertrand-Pluijmakers (c. begr.) 

  Hub Bertrand 

  Harie Eyssen b.g.v. zijn verjaardag (c. begr.) 

  Helena Olbrycht b.g.v. haar verjaardag 

  jrd. ouders Hub en Els Maessen-Rooden 

 jrd. ouders van den Hove-Pasmans 

  

Woensdag 16 november Internationale Dag van Verdraagzaamheid 

19.00 uur:  Viering in de kerk met overdenkingen en muziek. 
 

De muzikale omlijsting wordt door de Sinti componist Roger Moreno 

verzorgd die liederen speelt uit het door hem gecomponeerde Requiem 

voor Auschwitz 

 

Zondag 20 november Christus Koning van het Heelal 

1e Lezing: 2 Samuel 5, 1-3  Evangelie: Lucas, 23, 35-43 

10.00 uur:  Voor de levende en overleden leden van de Bejaarden Soos 

  Zef Lassauw (c. begr.) 

  Jo Funcken (c. buurt) 

  Annie Stassen-Hengelbrock (c. begr.) 

  Hub Lassauw 

 3e jrd. Mina Lassauw-Souren (c. begr.) 

 7e jrd. Jo de la Haye 

 jrd. ouders Weerts-Eussen 

  jrd. Jo en Maria Weerts-Cauberg 

  Philomena Huntjens-Neven 

  jrd. Hub Huntjens 

  jrd. Wiel Sieben 

Deze viering wordt opgeluisterd door Zangkoor Courage uit Valkenburg  
 

 

 

Burgerlijke stand van de parochie 
 

 

Overleden:       24 september   Liliana Skarutska (40 jaar) 
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Zondag 27 november 1e Zondag van de Advent 

1e Lezing: Jesaja, 2, 1-5 Evangelie: Matteüs 24, 37-44 

10.00 uur:  uit dankbaarheid 

  uit dankbaarheid b.g.v. het 60 jarig huwelijk van  

  Hubert en Finy Dautzenberg-Vanmechelen 

  pastoor Piet Benders 

  1e jrd. Annie Bosch-Van Megen 

    3e jrd. Fien Sieben-Wouters  

  10e jrd. Wiel Wouters 

  jrd. Jan Teneij 

  ouders Teneij-Frusch en overleden kinderen 

  ouders Souren-Willems en overleden familieleden 

  Roos Muyrers 

  Broederschap St. Cornelius en  

de stille intenties die ons zijn gegeven 

Deze viering wordt opgeluisterd door Mannenkoor Inter Nos  

 

 

Korte mededelingen / annonces 
 

 

 

H. Missen rond Kerstmis en Nieuwjaar in onze kerk 

Onderstaand vermelden we op welke dag en tijdstip met de feestdagen de 

vieringen in onze kerk plaatsvinden, zodat u daar rekening mee kunt 

houden met het plannen.  

Kerstavond zaterdag, 24 december 16.00 uur, H. Mis (met kerstspel).  

Kerstavond zaterdag, 24 december 21.30 uur, H. Mis opgeluisterd door                                

Mannenkoor Inter Nos. 

Kerstdag zondag, 25 december 11.00 uur, H. Mis opgeluisterd door  

Fanfare St. Cornelius. 

Tweede Kerstdag, maandag 26 december 11.00 uur, Woord en 

Communiedienst opgeluisterd door Die Moselsänger. 

Oudejaarsavond zaterdag 31 december 18.00 uur, H. Mis, Jaarsluiting. 

Nieuwjaarsdag zondag 1 januari, geen H. Mis. 
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Herhaalde oproep, nieuwe hulpkoster / kosteres gezocht 

In de vorige twee Mauritiusbodes heeft u kunnen lezen dat we naarstig op 

zoek zijn naar een nieuwe hulpkoster / kosteres. 

Hierop hebben we helaas nog steeds geen reactie gehad. 

Het mag uiteraard ook een echtpaar zijn dat 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. 
 

Paardenzegening bij de Kluis op de Sjaasberg 

Zondag 6 november van 12.00 tot 15.00 uur, is er weer een 

paardenzegening. Deze wordt georganiseerd door de Belangenvereniging 

“Het Actief Trekpaard (BeHAT), samen met de Stichting Sjaasbergergank. 

Ook niet leden van  BeHAT zijn van harte welkom met hun paard en/ of 

hond. 

Tijdens de paardenzegening worden de dieren gezegend en krijgen zij uit 

handen van emeritus pastoor Janssen een broodje aangereikt. Deze 

zogenaamde Teunisbroodjes zijn gebakken volgens een eeuwenoud recept 

van Kluizenaar Haesen, die reeds rond 1750 deze broodjes aan het vee 

verstrekte.  
 

Dag van Tolerantie, viering 16 november om 19.00u in onze kerk. 

De Unesco heeft 16 november, de geboortedag van Ghandi, uitgeroepen tot 

de internationale Dag van Verdraagzaamheid. Wereldwijd willen mensen 

zich inzetten voor het versterken van verdraagzaamheid en tolerantie door 

het bevorderen van wederzijds begrip tussen culturen en volkeren en 

daarmee de vrede te bewaren.  

Tijdens een bijeenkomst van maximaal drie kwartier in onze verwarmde 

kerk willen wij een aantal gedachten met u delen. De muzikale omlijsting 

wordt door de Sinti componist Roger Moreno verzorgd die liederen speelt 

uit het door hem gecomponeerde Requiem voor Auschwitz. Iedereen, 

gelovig of atheïst is uitgenodigd. 
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Fanfare St. Cornelius – Knutselmiddag en Eftelingconcert 

Op woensdagmiddag 16 november om 14.30u kunnen alle 

creatievelingen los gaan en hun eigen kunstwerk maken waarmee ’t 

Geboew op 20 november omgetoverd wordt naar een heus sprookjesbos. 

Opgeven voor de knutselmiddag kan via efteling@fanfareschinopgeul.nl 
 

Op zondagmiddag 20 november is het Sjinse sprookjesbos vanaf 14.00u 

geopend en zal om 15.00u de muzikale aftrap zijn van de “Rondwandeling 

door de Efteling”. Voor volwassenen vragen wij een entree van € 5,-. 

Toegang voor kinderen is gratis. Verder zal er een grote verscheidenheid 

aan hapjes en drankjes te koop zijn. 

Sprookjes komen ook in Sjin tot leven dus wees van de partij! Tot 

Pardoes! 

 

Jubileumconcert “40 jaar dirigent Leo v. Weersch bij MK Inter Nos” 

Dit jaar viert Leo van Weersch het heuglijke feit dat hij 40 jaar dirigent is 

bij Mannenkoor Inter Nos. Bij veel koren is het een komen en gaan van 

dirigenten. Des te opmerkelijker is het dat MK Inter Nos in ruim 80 jaar 

slechts 2 dirigenten heeft gehad: Wiel Pasmans en Leo van Weersch. 

Zondagmiddag 13 november is er een speciaal jubileumconcert van Inter 

Nos met Leo van Weersch in gemeenschapshuis ‘t Geboew. 

Voor dit jubileumconcert is verder samenwerking gezocht met:   

• Die Moselsänger 

• Band “The Pigeons” uit Schin op Geul 

• Joris Lumey met z’n klarinet 

• Burgemeester Daan Prevoo met z’n saxofoon 

• Bèr Schellings bas 

Het is dan ook de bedoeling van alle medewerkers om van het 

jubileumconcert een zeer aangename middag te maken middels een 

uitgebreid repertoire aan mooie en aangenaam in het gehoor liggende 

muziek. De taal van muziek is universeel. Zang opent vele harten en 

overwint alle taalbarrières. En wij zijn het levende bewijs. Kortom, muziek 

om van te genieten en zodoende een echte aanrader! Ook de Limburgse 

muziek zal niet ontbreken. Het jubileumconcert vindt plaats in ‘t Geboew 

en begint om 14.30 uur. Entree: Vrije Gift. 

 

 

mailto:efteling@fanfareschinopgeul.nl
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Red Wednesday 

Woensdag 23 november 2022 is het weer Red Wednesday.  

Deze internationale actie wordt georganiseerd door Kerk in Nood en is 

bedoeld om aandacht te vragen voor vrijheid van godsdienst wereldwijd en 

in het bijzonder voor de vervolgde Christenen. 

Kerk in Nood roept ook op tot tolerantie en respect voor gelovigen en 

geloofsgroepen. 

Onze parochiekerk  hier in Schin op Geul wordt, als deelnemer aan deze 

actie, net als alle andere deelnemende kerken, die dag rood aangestraald. 

Rood staat symbool voor het bloed van mensen, die gedood werden/ 

worden om hun geloof. 
 

De parochie H. Johannes de Doper Oud-Valkenburg sluit zich graag aan 

bij dit mooie initiatief. Ook deze kerk zal dan rood aangestraald worden. 

 

Nieuws van het Sint Nicolaas Comité, Schin op Geul / Oud Valkenburg 

Net als in voorgaande jaren hoopt Sinterklaas de kinderen in ons dorp weer 

met een bezoek te vereren en er een mooi feest van te maken in ’t Geboew 

op zondag 27 november. Sint en Pieten  verwelkomen de kinderen met de 

fanfare op verschillende plaatsen in het dorp (meer informatie in de folder) 

Vooraf opgeven is noodzakelijk, hiervoor ontvangt u huis aan huis nog 

een formulier.  

Via het antwoordformulier kun je aangeven of je komt en wie je mee 

brengt. Het Sint Nicolaas comité weet dan wie er komt en Sinterklaas kan 

alvast het cadeautje voor ieder kindje klaar leggen.  
  

Ziekenbezoek 

Maandag 28 november zullen de Sint en de Pieten een bezoek brengen 

aan de zieken en bejaarden in ons dorp vanaf 14.00 uur. 

 

Emeritus Pastoor Frans Mol 

Pastoor Mol is momenteel ziek en ligt met dubbele longontsteking in het   

Rijnstateziekenhuis in Arnhem. Langs deze weg willen we hem heel veel 

beterschap toewensen en dat hij weer snel naar zijn medebroeders in 

Oosterbeek mag terugkeren. Voor degene die hem een kaartje wil sturen, 

zijn adres is:  Sint Jozefhuis, Johannahoeve 4, 6861 WJ  Oosterbeek. 
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Foto Dorpskalender november 2022:  
November 1988: Receptie ter gelegenheid van de opening van het 

nieuwe jeugdlokaal van Club 77 in het Gemeenschapshuis 

Het was de grote droom van de voorzitter van Club 77 Hub Franken, om 

over een eigen lokaal te kunnen beschikken. Iedere keer weer strandde 

deze droom op de financiering. In 1987 kwam er een lichtpuntje. Er was 

crisis in de bouwwereld en veel jongeren waren werkloos. De regering 

kwam met een werkgelegenheidsplan: JONGEREN BOUWEN VOOR 

JONGEREN. Dit plan gaf een nieuwe impuls aan de realisatie van deze 

droom. Er werd  begonnen met het maken van plannen, een begroting en 

het zoeken naar subsidies om deze bouwplannen voor het nieuwe 

jeugdlokaal gerealiseerd te krijgen. In samenwerking met de Stichting 

gemeenschapsvoorzieningen Schin op Geul en Club 77 werd aangeklopt 

bij de gemeente, de provincie en het rijk. Na het doorlopen van de 

ambtelijke molen, wat niet zonder slag en stoot verliep, kwam de 

goedkeuring voor het bouwproject. Helaas was de financiering nog niet 

helemaal rond.  Er ontbrak nog 80.000 gulden op een begroting van  totaal 

250.000 gulden. Er kon echter gestart worden met de bouw. Intussen werd 

naarstig gezocht naar andere fondsen om de financiering rond te krijgen.  

Jantje Beton werd aangeschreven en doneerde 10.000 gulden, Club 77 

investeerde uit eigen middelen eveneens een bedrag van 10.000 gulden. 

Verder liep er nog een aanvraag bij het toenmalige Anjerfonds, 

tegenwoordig beter bekend als de Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds. 

De bouw liep voorspoedig, maar het was wachten op  het Anjerfonds.  

Door brand in het onderkomen van de kinderpeuterspeelzaal in Hoeve 

Hoogbeek kreeg de peutercrèche in Schin op Geul eveneens onderdak in 

het gemeenschapshuis. Het jeugdlokaal zou overdag nagenoeg niet 

gebruikt worden, zeker in de ochtenduren. Dit was dus een mooie kans om 

de peuters van de crèche ’s morgens gebruik te laten maken van het 

jeugdlokaal. De stichting Peuterspeelzaal Schin op Geul trad dan ook toe 

tot de bouwwerkgroep. Maar er was nog steeds geen definitief antwoord 

van het Anjerfonds, terwijl hun financiële steun hard nodig was. Op de dag 

van de opening van het jeugdlokaal viel eindelijk een brief van het 

Anjerfonds in de bus. De ontbrekende 60.000 gulden werd toegewezen. 

Opluchting alom en een droom die werkelijkheid werd.  Schin op Geul en 

Club 77 hadden een mooi nieuw jeugdlokaal. 
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Op de foto: 

1.  Hub Franken 7.    René Heuts 

2.  Geraldina Thewissen  8.    Kitty Smeets 

3.  Miel Schreurs  9.    Hub Deguelle 

4.  Fon Weusten   10.  Rosa Eijssen 

5.  Sjo Schormans   11.  Ina Swillens 

6.  Pol Chambille   12   Maurice Muijrers 
 

Dorpskalender 2023 te koop  

Eind dit jaar verschijnt er weer een fraaie en informatieve dorpskalender 

van Schin op Geul; het betreft een productie van de Heemkundevereniging 

alhier. De inmiddels alweer 22e editie wordt net als in voorgaande jaren 

opgeluisterd met een aantal fraaie foto’s van ‘Sjin’ en omstreken en bevat 

daarnaast ook gegevens van de in 2023 reeds geplande evenementen in 

Schin op Geul en Oud Valkenburg. Dankzij enkele sponsors en de hulp 

van vrijwilligers bedraagt de verkoopprijs slechts € 6,00. 

De editie 2023 kan vanaf maandag 7 november 2022 besteld worden door 

overmaking van € 6,- op bankrekening NL26 RABO 0146 6102 37 t.n.v. 

Heemkundevereniging Schin op Geul. BELANGRIJK: vermeld bij de 

omschrijving “dorpskalender 2023” en uw adres.  

Vanaf zaterdag 26 november 2022 zal de uitlevering van de bestelde 

kalenders plaatsvinden. Begin december hopen we de nieuwe 

dorpskalender ook huis aan huis te koop aan te bieden. 
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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  

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 

Bankrekeningnummer:   NL23 RABO 0146 6011 73 
 

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

opgeven vóór dinsdag 15 november 
 

 

 

 

 

 

 

Diensten in de maand november 2022 
 

 

Zaterdag  5 november Vooravond 32e Zondag Kerkelijk Jaar 

De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk 

19.15 uur:  Mathias en Elly Bartels-van Liebergen 
 

Deze dienst wordt opgeluisterd door organist Chris Wouters 
 

Zaterdag  12 november Vooravond 33e Zondag Kerkelijk Jaar 

19.15 uur: Uit dankbaarheid 
 

Zaterdag  19 november Vooravond Christus Koning van het Heelal 

19.15 uur:  Opgegeven intentie 
 

Woensdag  23  november  Red Wednesday 

 Onze kerk wordt rood aangestraald 
 

Zaterdag  26 november Vooravond 1e zondag van de Advent 

19.15 uur:  Marlie Van der Linden 
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Activiteitenagenda voor de maand november 2022 van de 

samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 
 

 

               nov. : Donateursactie St. Nicolaascomité (digitaal) 

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

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

do. 3 nov. : CV de Waterratte; Algemene ledenvergadering  

vr. 4 nov. : SV Geuldal “Speciaal bieravond” 

za. 5 nov. : Vrijwilligersdag in Adelante Houthem 

zo. 6 nov.  : Paarden- hondenzegening bij de Kluis aanvang 12.00u 

vr. 11 nov. : Club 77 Sint Maarten, Lampionnenoptocht rond 19.00u 

    : CV de Waterratte; opening carnavalsseizoen bij café  

     A ge Pannes en Geulbrug 

zo. 13 nov. : Mannenkoor Inter Nos jubileumconcert 40 jaar dirigent  

      Leo van Weersch, m.m.v. Die Moselsänger,The Pigeons, 

Joris Lumey klarinet, Bér Schillings en Burgemeester 

Daan Prevoo saxofoon, aanvang om 14.30u in ’t Geboew 

wo. 16 nov. : Fanfare St. Cornelius: Knutselmiddag thema Efteling  

     sprookjes 14.30 in ’t Geboew 

   :  Dag van Tolerantie, viering 19.00u in de kerk. De  

    muzikale omlijsting wordt verzorgd door de Sinti  

    componist Roger Moreno die liederen speelt uit het door  

    hem gecomponeerde Requiem voor Auschwitz 

za. 19 nov. : Seniorendag Polfermolen Valkenburg  

    : CV de Waterratte Prinsenproclamatie bij Woodz 

zo. 20 nov. : Christus Koning H. Mis 10.00u opgeluisterd door  

     Zangkoor Courage Valkenburg 

    : Fanfare St. Cornelius: Themaconcert Efteling sprookjes  

     14.00u geopend, 15.00u de muzikale aftrap in ‘t Geboew 

vr.  25 nov. : Heemkundevereniging Filmavond  20.00u ’t Geboew 

za. 26 nov. :  Reparatiecafé ‘Kump Good’ van 11.00-14.00u in  

    Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a 

zo. 27 nov. : St. Nicolaascomité: bezoek St. Nicolaas in ’t Geboew 

  : H. Mis 10.00u opgeluisterd door Mannenkoor Inter Nos 

ma. 28 nov. : St. Nicolaascomité  Ziekenbezoek vanaf 14.00 uur  

 


