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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 januari s.v.p. opgeven vóór 
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kerstliederen maar ook uit prachtige melodieën uit verschillende 

werelddelen en worden omlijst met verhalen en gedichten.  
 

 

 

 

 

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

Een bijzonder kerstfeest in Schin op Geul 

Kerstmis wordt door velen beschouwd als de meest bijzondere tijd van het 

jaar. Bijzonder is deze tijd zeer zeker, het zijn dagen met een bijzondere 

sfeer, we zijn ons, meer dan anders, bewust van die waarden van het leven: 

het geloof, de hoop, de liefde, het vertrouwen en de verbondenheid met 

elkaar. Meer dan anders, zijn we in deze dagen gevoeliger voor deze 

begrippen, voor de bijzondere sfeer. Dat merk je aan alles, in het groot en 

in het klein. Juist ook in onze parochiegemeenschap, in ons eigen dorp 

Schin op Geul, willen wij u daarom heel bijzonder de gelegenheid bieden 

om Kerstmis te vieren, samen met elkaar. 

“Zoals elk jaar weer opnieuw”, wilde ik schrijven. Maar dat is helaas niet 

waar. Door de gevolgen van de coronapandemie en de daarmee gepaard 

gaande maatregelen, was het de laatste jaren juist niet mogelijk Kerstmis te 

vieren op de vertrouwde wijze, maar alleen in aangepaste vorm. Gelukkig 

stond de prachtige kerststal er net als de jaren daarvoor, er toch schitterend 

bij. Mede dankzij de kribjestocht mocht de kerk zich verheugen in een 

enorme belangstelling: naar schatting 3000 mensen hebben in de kersttijd 

de kerk bezocht en ondanks de maatregelen in verband met corona is alles 

prima en heel sfeervol verlopen. Maar het samen vieren was een jaar 

geleden nog beperkt. 

Gelukkig kan dit jaar, daar gaan we in ieder geval van uit, eindelijk 

Kerstmis weer echt samen gevierd worden: thuis, in het dorp, in de kerk. 

En dat is zo belangrijk: Kerstmis is toch bij uitstek het feest dat je samen 

wilt vieren. Gelukkig kan het dus weer: samen, als van ouds, mede ook, in 

de gezamenlijk vieringen in de kerk, sfeervol, dankzij de medewerking van 

verschillende muziekverenigingen. Voor de aanvangstijden en de muzikale 

verzorging van de verschillende H. Missen in deze Advents-en Kersttijd, 

verwijs ik graag naar de berichten hierover in dit parochieblaadje. 

Mede dankzij de inzet van zo vele vrijwilligers, die ik ook nu reeds langs 

deze weg heel bijzonder wil danken voor hun inzet, is onze kerk gelukkig 

in deze Advent- en Kersttijd veelvuldig opengesteld, zodat u ook op deze 

wijze in de gelegenheid zult zijn, volop te kunnen genieten van onze 

indrukwekkende kerststal en tevens van de prachtige aankleding van onze 

kerk. 
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Hoe vaak hoor je niet oudere mensen met weemoed spreken over die hele 

bijzondere sfeer welke kerstmis in hun jeugd had. Vooral het gezamenlijk 

gaan, vaak door sneeuw en kou, naar de (nacht)mis, roept bij velen een 

speciaal gevoel van nostalgie op. 

Over sneeuw en kou hebben wij geen zeggenschap, die kunnen wij u dus 

niet beloven, maar wel, willen wij ook dit jaar weer het kerstfeest sfeervol 

openen met een gezinsviering en wel om reeds om 16.00 uur. 

Het is, na enkele jaren waarin het maar beperkt mogelijk was, gelukkig dit 

jaar bijzonder verheugend, dat we, maar nu zonder enige beperking, volop 

gezamenlijk, als een dorpsgemeenschap, in verbondenheid met elkaar: de 

ouderen met de jongeren, mensen met hun vreugden, maar evenzeer de 

mensen met hun verdriet, het kerstfeest samen kunnen vieren. 

Van het samenzijn, het samen zingen, samen bidden, gaat juist in deze 

koude tijd, altijd weer opnieuw een heel warme sfeer uit. 

Juist met Kerstmis bent U van harte welkom in onze vieringen. 

Wat zou het mooi zijn als we weer volop samen het kerstfeest zouden 

kunnen vieren. Een mooie voorbereidingstijd u toegewenst. 

                                                                         Pastoor Constantijn Dieteren.  

 

 
Vormelingen 

   

Onderstaande kinderen zullen op vrijdag 2 december as. het Heilig 

Sacrament van het H. Vormsel ontvangen. Dit wordt toegediend door 

vicaris Ed Smeets van het Bisdom Roermond. De H. Mis is om 19.00 uur.   
 

Bruno Coumans    Yves Tans 

Flin Evers     Fons Weerts 

Sonnie Evers         Harry Weerts 

Lars Langeveld  
 

Het woord Vormen komt vanuit het Latijn en betekent bevestigen. Ouders 

laten hun kind dopen en de Eerste Communie doen, de vormeling maakt 

nu zelf de keuze om bij de RK Kerk te horen.  

Wij wensen de vormelingen, hun ouders, opa’s en oma’s en verdere 

familie een mooie viering en avond toe.  
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Diensten in de maand december 2022 

 

Vrijdag  2 december Vrijdag in 1e week van de Advent  

19.00 uur: Toedienen H. Vormsel door vicaris Ed Smeets 

 

Zondag  4 december 2e Zondag van de Advent  

1e Lezing: Jesaja 11, 1-10 Evangelie: Matteüs 3, 1-12 

10.00 uur: Woord- en Communiedienst    

 5e jrd. Jacques Bosten (c.begr.) 

 gest. jrd. Jo Slenter  

 gest. jrd. ouders Slenter-Limpens  

 gest. jrd. ouders Huijnen-Brouwers 

 

Zondag 11 december 3e Zondag van de Advent 

1e Lezing: Jesaja 35, 1-6a 10 Evangelie: Matteüs 11, 2-11 

10.00 uur: 1e jrd. Mia van Wersch-Dullens (c. begr.) 

 7e  jrd. Annie Leunissen-Savelberg 

 7e jrd. Charel Paffen 

 Ant Olzheim 

 12e jrd. Finy Olzheim-Schrijvers 

 Lei Smeets b.g.v. zijn verjaardag (c.begr.) 

 Gerardina Pasmans-Bertrand 

 gest. jrd. Jozef Pasmans 

 gest. jrd. ouders Bertrand-Souren 

 ouders Pasmans-Paffen 

Deze H. Mis wordt opgeluisterd door dameskoor Cantara 

  

Zondag 18 december 4e Zondag van de Advent 

10.00 uur: H. Mis met Gewetensonderzoek van de Advent 

 Pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 

 Lies Paffen-Pleijers  

 3e jrd. Zef Paffen (c. begr.) 

 jrd. Wiel Bovens 

 jrd. ouders Lemmens-Hoven 
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Zaterdag 24 december KERSTAVOND 

16.00 uur:  Gezinsmis met kerstspel  (eigen teksten) 

 Jo Funcken (c. buurt.) 

 Maria Kuipers-van Loo (c. begr.)  

Deze H. Mis wordt mede verzorgd m.m.v. kinderen  
 

Zaterdag 24 december KERSTAVOND - NACHTMIS 

1e Lezing: Jesaja 9, 1-3, 5-6      Evangelie: Lucas 2, 1-14 

21.15 uur:   Kerstliederen door Mannenkoor Inter Nos 

21.30 uur: pastoor Piet Benders 

 Zef Heidendaal (c. begr.) 

  José Vliegen  

 Maria en Ally Vliegen-van Weersch 

  José Slippens-Funcken  

  Njo Fens 

  jrd. Bertha Laeven 

  ouders Teneij-Frusch en overleden kinderen 

  ouders Souren-Willems en overleden familie 

  Roos Muyrers 

  Daan en Mia Rooding-Franssen en dochter Tineke 

Deze H. Mis wordt opgeluisterd door Mannenkoor Inter Nos 
 

OPENSTELLING KERK I.V.M. BEZICHTIGING KERSTSTAL VANAF  

1e KERSTDAG T/M 1 JANUARI ELKE DAG  

VAN 13.30 - 15.30 UUR 
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Zondag 25  december HOOGFEEST van KERSTMIS 

   Geboorte van de Heer 

1e Lezing: Jesaja 52, 7-10 Evangelie:  Lucas 2, 15-20 

10.45 uur:   Kerstliederen door fanfare St. Cornelius 

11.00 uur: Carolien Winthagen-Maessen (c. begr.) 

 ouders Lies en Jo Leenders-Thoma  

 Sjef Baadjou (c. buurt) 

 ouders Palmen-Huntjens en overleden kinderen 

 Rina Kroonen-Huijnen b.g.v. haar verjaardag  

 Wiel Dautzenberg 

 ouders Pluijmaekers-Wiertz en overleden kinderen 

 ouders Spijkers-Vossen 

 ouders van den Hove-Pasmans 

 ouders Bouwens-Kortooms en dochters Annie en Toos 

 Reina Van Loo-de Haas 

 Hein Heijenrath en ouders 

 Piet Jacobs 

 Remco van Kuijk 

 ouders Bisschops-Lipsch b.g.v. hun verjaardag 

Deze H. Mis wordt opgeluisterd door fanfare St. Cornelius 

 
Parochiebestuur, Kosteres, Liturgiegroep en alle andere medewerkers van onze 

parochie wensen U allen een 

 

ZALIG KERSTFEEST EN GODS ZEGEN EN VREDE  

 VOOR HET NIEUWE JAAR. 

 
Maandag 26 december TWEEDE KERSTDAG 

   H. Stefanus eerste martelaar 

1e L.: Handelingen 6, 8-10; 7, 54-60  Evangelie:Matteüs 10, 17-22 

10.45 uur:   Kerstliederen door Die Moselsänger 

11.00 uur: Woord- en Communiedienst  

  prof. Jan Bosch b.g.v. zijn verjaardag  

  Jeanneke en Guus Steijnebrugh-Bosch  

  Zef Lassauw (c. begr.) 

 gest. jrd. ouders W. Bemelmans-Smeets 

Deze viering wordt opgeluisterd door Die Moselsänger, aansluitend miniconcert 
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Zaterdag  31 december Oudejaarsavond - Jaarsluiting  

   H.Silvester, Paus 

1e Lezing: Johannes 2, 18-21 Evangelie: Johannes 1, 1-18 

18.00 uur: voor hen voor wie niemand bidt 

 voor vrede en rechtvaardigheid 

 voor alle slachtoffers van oorlog en geweld 

 Broederschap St.Cornelius en  

 de stille intenties die ons zijn gegeven 
 

Zondag 1  januari Nieuwjaarsdag 

   Geen H. Mis 

 

 

Het parochiebestuur dankt alle mensen die zich op een of andere manier 

voor de parochie hebben ingezet, met woorden, daden of  

financiële steun. 
 

 

Burgerlijke stand van de parochie 
 

 

Overleden:      15 november   Jeu Stassen (89 jaar) 
                                              

 

 

 

Korte mededelingen / annonces 
 

Voedselbank  

Hallo lieve mensen van Schin op Geul en Oud Valkenburg.  

Zoals al verschillende jaren, wil ik ook dit jaar weer een blikkenactie 

houden. U kunt de blikken, potten of ander verpakt eten inleveren bij 

Cycles Jean Habets, Strucht 41A (de fietsenzaak) tijdens de openingsuren, 

op maandag gesloten. Let daarbij op de houdbaarheidsdatum (geen 

speelgoed of kleding, die kunt u inleveren bij de kledingbank of 

speelgoedbank). Als het brengen een probleem is, kan ik het ook ophalen. 

Bel dan even a.u.b. tel. 06-2165 4598 of 043-459 2000. De uiterste 

inleverdatum is dinsdag 20 december, dit i.v.m. het wegbrengen. Ik wil u 

alvast hartelijk bedanken voor uw medewerking.      Patricia Habets. 
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Kribkeswandeling Schin op Geul 

Na het succes van voorgaande jaren is er ook dit jaar van 6 december t/m 6 

januari in Schin op Geul een mooie ‘kribkeswandeling’ uitgezet. Deze 

wandeling leidt langs een tiental kribkes (kerststallen) en diverse 

wegkruizen en kapelletjes. Het is een afwisselende route door de natuur en 

de dorpskern van Schin op Geul. 

Op diverse locaties langs de route kunnen er heerlijke lekkernijen en 

warme dranken voor onderweg worden verkregen. Deze route is ideaal 

voor families met kinderen om op een leuke manier de kerstgedachte te 

bewonderen bij de vele prachtig opgezette kribkes! Let op: bij vertrek in 

de namiddag is het aan te bevelen om verlichting mee te nemen. Deze 

route is toegankelijk voor rolstoel en kinderwagens. Bij Gemeen-

schapshuis ’t Geboew kan de auto geparkeerd worden.  
 

Kerstspel in de gezinsmis zaterdag 24 december  

Beste kinderen van groep 1 tot en met 8. 

Wij zijn op zoek naar kinderen die mee willen spelen in het kerstspel of 

willen lezen in de gezinsmis kerstavond zaterdag 24 december, om 16.00 

uur in de kerk van Schin op Geul.  

We oefenen in de kerk, op woensdag  

21 december van 14.30 uur tot 15.30 uur. 

Lijkt het je leuk om mee te doen, geef je dan  

op vóór woensdag 13 december via een mail 

aan: anita@kerkschinopgeul.nl 

Zet daarin je naam, leeftijd en of je wilt 

spelen in het kerstverhaal of wilt lezen!  

Namens de kerstspel-organisatie, Anita Nass en Magda Slootbeek. 
 

Emeritus pastoor Frans Mol 

Pastoor Mol is van begin november weer uit het ziekenhuis en verblijft nu 

in Verzorgingshuis Vrijland. Zijn toestand was toen erg zwak en op 

zaterdag 6 november heeft hij het Sacrament van de Zieken ontvangen. 

Hierbij waren naast zijn familie en zijn medebroeders ook enkele mensen 

van onze parochie aanwezig. Nu krabbelt hij weer een beetje op en kan al 

een klein stukje met de rollator lopen. Wij wensen hem ondanks alles 

mooie en gezegende feestdagen toe. Zijn nieuwe adres is Huize Vrijland, 

Johannahoeve 4, 6861 WJ  Oosterbeek.  
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Vieringen rond de Kerstdagen in Valkenburg - Oud Valkenburg - 

Schin op Geul – Sibbe IJzeren 

Onderstaand willen we u informeren over de tijdstippen van de vieringen 

tijdens de Feestdagen in de parochies die zijn aangesloten bij de Federatie. 

 

 

 Valkenburg 

Centrum 

Oud 

Valkenburg 

Schin op 

Geul 

Sibbe-

IJzeren 
24-12-2022 

Kerstavond  

08:30u 

Banneux 
 

18:00u 

WoCo 

Kinderviering 
 

20:30u  

1e Nachtmis 

Belcanto 
 

23:00u  

2e Nachtmis 

kerkkoor 

 

 
 

20:00u  

Nachtmis 

organist Sjef 

Muijlkens + 

zangeres 

Marion 

Widdersho- 

ven 

16:00u 

Gezinsmis 
 

21:30u  

Nachtmis 

mannenkoor 

Inter Nos 
 

Kerstliederen 

op kerkplein 

door groepje 

fanfare St. 

Cornelius 

23:00 u 

Nachtmis 

in Groeve  

25-12-2022 

1e Kerstdag  

11:30u 

Walram’s 

Genootschap 

 

 

Kerk open 

15-17 uur 

 

 

 

 

 

Kerk open 

14-16 uur 

11:00 u  

fanfare St. 

Cornelius 

 

 

Kerk open 

13.30-15.30u 

09:30u 

zangkoor 

Eendracht en 

harmonie  

St. Rosa  
 

Kerk open 

14-16 uur 
26-12-2022 

2e Kerstdag  

11:30u 

  

09:30u 

groepje 

fanfare St. 

Cornelius 
 

Kerk open 

14-16 uur 

11:00 u  

WoCo  Die 

Moselsänger 

 

Kerk open  

13.30-15.30u 

11:00u 

 

 

 

Kerk open 

14-16 uur 

27-12-2022   
 

Kerk open  

13.30-15.30u 
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28-12-2022  

 
Kerk open  

13.30-15.30u 

Géén H. Mis 

29-12-2022  
 

Kerk open  

13.30-15.30u 

 

30-12-2022  
 

Kerk open  

13.30-15.30u 

 

31-12-2022 

Oudejaars 

dag 

  Kerk open 

13.30-15.30u 
 

18:00u 

Oudejaars-

viering 

 

01-01-2023 

Nieuwjaars-

dag 

11:30u 11:00u 

groepje 

fanfare St. 

Cornelius 

 
 

Kerk open 

13.30-15.30u 
 

09:30u 

 

Vredeslicht uit Bethlehem met Kerstmis in onze kerk  

Het Vredeslicht wordt jaarlijks ontstoken door een kind in de grot van de 

Geboortekerk te Bethlehem en daarna verspreid door kinderen over de hele 

wereld. Ook dit jaar wordt ons Vredeslicht in Wenen opgehaald en via  de 

St. Gerlachusparochie in Houthem komt het licht in onze parochie terecht.  

Dit Vredeslicht willen wij aan u doorgeven als een teken van hoop, o, zo 

belangrijk in deze tijd van oorlog en onrust over de hele wereld. Na afloop 

van alle vieringen rond de feestdagen is het mogelijk voor diegene die dit 

wensen om het Vredeslicht in ontvangst te nemen en mee naar huis te 

nemen. Hiervoor dient u zelf van thuis een lantaarn met kaars of olie 

mee te brengen. In de kerk zijn eventueel ook noveenkaarsen te koop die 

geschikt zijn voor dit doel. Deze branden dan minimaal 8 dagen, net zolang 

als het Octaaf van Kerstmis - van 25 december tot en met 1 januari - duurt.  

TV uitzending m.b.t. het Vredeslicht 

De Duitse televisie (ARD het eerste Duitse net) pakt de verspreiding van 

het Vredeslicht altijd groots aan met een feestelijke, avondvullende tv 

show. Die dit jaar niet op de vooravond van de 1e zondag van de Advent 

is, maar op vrijdagavond 2 december om 20.15 uur  dit in verband met 

de wereldkampioenschappen voetbal in Qatar. De titel van het programma 

is: “Das Adventsfest der 100.000 Lichter”.  
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Bericht van het Missiecomité 

Op 23 oktober jl. werd een tweede collecte in onze kerk gehouden voor 

Missiezondag. De slogan dit jaar was: “Jullie zullen mijn getuigen zijn”. 

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). 

Missio, de organisatie achter Missiezondag, zet deze woorden om in daden 

en kan met onze collecteopbrengst van € 140,- het pastorale werk van 

zuster Wambui en pastor Koffi in de slopenwijk in Nairobi (Kenia)  

ondersteunen. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 

Mocht u aan het einde van het jaar onze Sjinse projecten het weeshuis St 

Rita in Rio de Janeiro (Brazilië) en het kindertehuis in Loitokitok (Kenia) 

nog een extra financieel steuntje willen geven dan kan dit op IBAN:  

NL 36 RABO 0146 6963 87 t.n.v. CWMF Heijenrath. Wij zorgen dat zij 

aan het begin van het nieuwe jaar over deze middelen kunnen beschikken. 

Hartelijk dank alvast namens de kinderen! 
 

Kerstvoettocht  Valkenburg - Banneux op 24 december 2022 

Na 2 jaar onderbreking vanwege de coronapandemie ziet het er naar uit dat 

op zaterdag 24 dec. a.s. weer de Kerstvoettocht van Valkenburg naar 

Banneux van start kan gaan. Na de H.Mis om 8.30 uur in de kerk van de 

H.H. Nicolaas en Barbara en aansluitend de reiszegen wordt vertrokken 

om via Sibbe, Margraten en De Plank, België binnen te wandelen. Door 

Aubel, Charneux, Battice en het  in 2021 door watersnood zwaar 

geteisterde Pepinster wordt in de avonduren Banneux bereikt. Hier zal in 

de Boodschapskapel als afsluiting van de 51 km. lange pelgrimstocht om 

21.00 uur de Kerstnachtviering plaats vinden. Pelgrims die minder willen 

lopen kunnen in de diverse doorkomstplaatsen aansluiten. Er rijden langs 

de route enkele volgwagens die hulp kunnen bieden als iemand problemen 

heeft. Ook het Rode Kruis van Valkenburg -Nuth volgt de route om zo 

nodig medische assistentie te verlenen. Verdere inlichtingen website: 

www.kerstvoettochtbanneux.nl Wil men gebruik maken van een bus die de 

pelgrims na de Kerstnachtviering terugbrengt naar Valkenburg en 

Maastricht, dan dient men zich uiterlijk zaterdag 17 dec. te melden bij 

Roos Spits-Vossen, tel. 043-601 5447. Hier kan men ook terecht voor 

verdere inlichtingen betreffende de pelgrimstocht. 

 

 

http://www.kerstvoettochtbanneux.nl/
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Geen wijziging tarieven voor 2023 

Voor wat betreft de tarieven voor de H. Missen en de grafrechten is er 

geen wijziging.  Ter informatie zetten we hieronder de bewuste bedragen 

nog eens op een rijtje. 
 

Mistarieven:  
Doordeweekse leesmis  €    12,50  

Eucharistieviering / Woord en Communiedienst za./zo.  €    27,50  

Avondwake met uitvaart  €    27,50  

Avondwake zonder uitvaart*  €  100,00  

Jubileumviering buiten regulier za./zo.  €  300,00  

Woord en communiedienst als afscheid  €  200,00  

Begrafenis*  €  475,00  

Huwelijk*  €  475,00  

Bijdrage begeleiding crematorium binnen de regio met  

voorafgaande dienst  €    50,00  

Bijdrage begeleiding crematorium binnen de regio zonder  

voorafgaande dienst*  €  475,00  

Gestichte jaardienst op za. of zo. (looptijd 10 jaar)  €  275,00  

  

*bijdrage rouw-/trouwdiensten wordt niet gevraagd bij 

parochianen die vier jaar voorafgaand voldoende hebben 

deelgenomen aan de actie Kerkbalans (bepaling door 

Kerkbestuur).       

                                                                                                      

Grafrechten: 

• Grafrecht voor een enkel breed graf: € 55,- per jaar. 

• Grafrecht voor een dubbel breed graf: € 110,- per jaar. 

• Grafrecht voor een kindergraf: € 27,50 per jaar. 

• Kosten van een plaats in de urnenwand: € 55,- per jaar. 

• Voor het maken van een kopfundering op het bovenste plateau (dit 

is de betonnen plaat in de grond waarop de grafsteen geplaatst 

wordt) wordt eenmalig € 115,- in rekening gebracht. 

• Verstrooien van as op het strooiveld: € 50,- [eenmalig] 

• Bijzetting van urn in bestaand graf: € 50,- [eenmalig] 
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Dorpskalender 2022, foto van de maand december 

3 Maart 1929: schaatswedstrijd op de vijver van kasteel Schaloen met 

deelnemers uit Oud-Valkenburg en omgeving. 

Zo gauw de temperatuur onder nul komt begint het wintervirus bij veel 

mensen al weer te kriebelen. Zou de vorst doorzetten en zorgen voor een 

dikke laag ijs op vijvers en grachten, zodat we weer kunnen schaatsen of 

glijden over het ijs?  

“It giet oan” zeggen ze dan in Friesland; de ijspret kon beginnen. 

Als kind kan ik mij nog goed het schaatsplezier op kasteel Genhoes en 

Schaloen herinneren. Wanneer het enkele dagen gevroren had gingen de 

eerste waaghalzen het ijs op. Het kraakte dan nog gevaarlijk en de eerste 

barsten kwamen in het ijs. Maar als één schaatser over de dam is dan 

volgen er meer. Al snel was alle jeugd van Sjin, Oud-Valkenburg en  

omstreken op het ijs.  

Het was vaak een heel gedoe om de schaatsen, met koude handen en 

voeten, onder de schoenen of laarzen te binden. Kunstschaatsen waren nog 

niet voor iedereen weggelegd en daarom moesten de meesten van ons het 

doen met houten Friese onderbinders of doorlopers. Later zag je steeds 

meer schaatsen met schoenen, zoals de kunst- en ijshockeyschaatsen en de 

Noorse schaatsen (Noren).  

Schaatsen was, zeker in het begin, een kwestie van vallen en opstaan. 

Maar ondanks alle ongemakken, zoals koude voeten, blauwe plekken en 

vastbinden of lospeuteren van de bevroren veters met verkleumde handen, 

was het altijd prachtig om op het ijs van de kasteelgrachten te schaatsen of  

gewoon te spelen en te glijden (te keije).  

En na een aantal uren schaatsplezier en ijspret moesten we ervoor zorgen 

dat we voor het donker weer thuis waren. Langs het Geulpaadje of door 

“de baende” liepen we dan te voet naar huis. Thuis aangekomen zochten 

we een warm en behaaglijk plekje bij de kachel, waarin de antraciet of 

eierkolen gloeiden. We kropen zo dicht mogelijk bij de haard, zodat de 

warme gloed ons goed kon verwarmen. Moeder zette een kopje warme 

chocolademelk en onze handen en voeten begonnen langzaam te ontdooien 

en te tintelen.  

Er werden soms ook schaatswedstrijden op de gracht van kasteel Schaloen 

verreden.  
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Op de foto, die niet in 1925 maar op 3 maart 1929 werd genomen, zien we 

de jeugd en jong volwassenen van Oud-Valkenburg en omstreken.  

Ze hadden zich op het ijs verzameld voor de kampioenschappen van “’t 

Geuldal”. Er verschenen een vijftiental deelnemers aan de start, zowel 

mannen als vrouwen, voor het rijden van diverse afstanden. Voor de 

mannen stonden de 500m, 1500m en 5000m op het programma. Voor de 

vrouwen de 500m en 3000m. Daarnaast was er ook nog een “hardrijderij” 

voor paren. Deze werd gewonnen door Mia Bours en Jules Willems uit 

Oud-Valkenburg. Kampioen van het totaal klassement werd F. Willems uit 

Oud Valkenburg. In de Limburger Koerier  van maandag 4 maart 1929 

kunt u alle uitslagen van dit kampioenschap lezen.  

Het artikel is ook te vinden op de website van de Heemkundevereniging 

(https://heemkundesjin.nl) 
 

 
 

Op de foto:  

2. Vic Willems  16. Maria Willems 

3. Funs de Bie  20. Sophie Willems-Diederen 

4. Alex Willems  22. Jules Willems 

5. Felix Willems 

Veel namen zijn nog onbekend. Misschien kunt u ons verder helpen en 

herkent u nog mensen op de foto. We horen het graag. 

 

 

https://heemkundesjin.nl/
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Geef vandaag voor de kerk van morgen 

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ‘Geef vandaag 

voor de kerk van morgen’. “Voorspellen is moeilijk, zeker als het de 

toekomst betreft”, zei een bekende cabaretier ooit. Niemand weet wat de 

dag van morgen ons zal brengen. Dat geldt ook voor onze 

parochiegemeenschap. Wie zal het zeggen hoe die er over 10, 20 of 30 

jaar uit zal zien? 

In de loop van de eeuwen zijn er altijd golfbewegingen geweest van veel 

aandacht voor het geloof en momenten waarop het geloof bijna 

verdwenen was. Steeds bloeide de Kerk daarna weer op, omdat er altijd 

mensen bleven die zich inspanden om de boodschap van het evangelie 

door te geven aan een volgende generatie. Dat is ook de uitdaging 

waarvoor wij als parochiegemeenschap nu staan. 

Als wij willen dat toekomstige generaties kunnen voortbouwen op de 

belangrijke boodschap van liefde en barmhartigheid die Christus ons in 

het evangelie aanreikt, dan moeten wij daar nu de fundamenten voor 

leggen. Onze parochiefederatie wil graag missionair zijn en bouwen aan 

de Kerk van de toekomst. Helpt u ons daarbij?  
 

Herinnering Actie Kerkbalans 

Het jaar 2022 loopt ten einde, mocht u ons nog willen ondersteunen, dat 

kan als vriend of sympathisant of gewoon omdat u toch lid bent van de RK 

Kerk of dat u het eerder voor het huidige jaar toegezegde bedrag nog niet 

hebt overgemaakt, dan kunt u dit alsnog doen op  IBAN: NL89 RABO 

0146 6012 46, t.n.v. R.K. Kerk St. Mauritius Schin op Geul. 

De parochie is door de Belastingdienst als ANBI erkend. Dat betekent dat 

giften fiscaal aftrekbaar zijn. Steun ons en maak uw bijdrage over.  

Wij rekenen op u! Bij voorbaat dank. 
 

Herhaalde dringende oproep! nieuwe hulpkoster / kosteres gezocht 

In de vorige drie 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. 

Een mooie functie die veel voldoening schenkt. Interesse, neem dan 

contact op met José Van den Hove, tel. 043-459 2278. 
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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 parochie bestuurszaken:  

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 januari 2023 kunt u 

opgeven vóór dinsdag 13 december 
 

 

 
 

 

Diensten in de maand december 2022 
 

 

 

Zaterdag  3 december Vooravond van de 2e zondag vd Advent 

19.15 uur:  Henk Vankan 
Deze dienst wordt opgeluisterd door organist Chris Wouters. 
 

Zaterdag  10 december Vooravond van de 3e zondag vd Advent 

19.15 uur: Elly en Mathias Bartels-van Liebergen  

 Cyril Gerards 

 Wiel Huntjens 
 

Zaterdag  17 december Vooravond van de 4e zondag vd Advent 

19.15 uur: H. Mis met Gewetensonderzoek van de Advent 

 uit dankbaarheid 
 

Zaterdag  24 december KERSTAVOND plechtige nachtmis 

20.00 uur:  Cyril Gerards 

  Wiel Huntjens 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door organist Sjef Muijlkens en zangeres  

Marion Widdershoven. 
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Zondag  25 december EERSTE KERSTDAG 

   Geen H. Mis 
 

Maandag  26 december TWEEDE KERSTDAG 

09.15 uur:   Kerstliederen door muzikanten van de fanfare 

09.30 uur:  voor vrede en gerechtigheid    

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door een groepje van fanfare St. Cornelius 
 

Zaterdag  31 december Geen H. Mis 
 

Het parochiebestuur wenst iedereen een zalig en fijn 

Kerstfeest en alle goeds voor het nieuwe jaar. 
 

 
 

Korte mededelingen van het kerkbestuur: 
 

 

- Maandag 12 december wordt vanaf  9.30u de kerk versierd en de 

kerststallen worden opgezet; tevens wordt de kerk nu gepoetst.  Alle hulp 

is van harte welkom! 

- Eerste en tweede Kerstdag is de kerk geopend van 14.00u tot 16.00u. 

- Nieuwjaarsdag zondag 1 januari, H. Mis om 11.00u opgeluisterd door  

een groepje van de fanfare. 
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 Activiteitenagenda voor de maand december 2022 

van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 
 

 

wo.  dec. : Iedere woensdag (10-12u) ‘Open Bieb’ in ’t Geboew 

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

6 dec. /  6   jan. : Kribkeswandeling door Schin op Geul 

    9  / 11 dec. :  KCR expositie en concerten in Kloosterkerk 

Valkenburg 

za. 10  dec. : Club Jong Kerstknutselen    

   : CV de Waterratte, feestvergadering Bie Jeanneke 

vr.   16 dec. : Schutterij St. Mauritius jaarvergadering  

za.   24 dec. : Gezinsmis met kerstspel 16.00u  

    : Leden Fanfare St. Cornelius spelen kerstliederen aan 

de kerk in Schin op Geul en Oud Valkenburg 

    : Nachtmis 21.30u opgeluisterd door mannenkoor  

     Inter Nos  

zo.   25 dec. : 1e Kerstdag H.Mis 11.00 uur opgeluisterd door  

Fanfare St. Cornelius 

ma.   26 dec. : 2e Kerstdag Woord- en Communiedienst 11.00u 

opgeluisterd door Die Moselsänger  

25 dec. / 1  jan. : Kerk open voor bezichtiging kerststal van 13.30-

15.30u 

wo.   28 dec. : Eindejaarstocht met rustpauze in ‘t Geboew  

    : Geen ‘Open Bieb’ 

za.  31 dec. : Ophalen oud papier vanaf 12.00 uur 

     : H. Mis om 18.00u  Jaarsluiting 
 

 

 
 

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen 

tot uiterlijk 13 december as. worden opgegeven bij de redactie: 

• mw. José Van den Hove-Pluijmaekers, Valkenburgerweg 142 A 

tel: 043-459 2278 
 

• hr. Wiebe Appelboom, Mauritiussingel 51, tel: 043-459 2660 
 

 
 

 


