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Vooraankondiging 

Op zondag 2 april, Palmzondag, zou normaal gesproken een Woord en 

Communiedienst zijn. Maar omdat de palmtakjes en de palmpasen 

kruisen gezegend worden in deze viering, is er een H. Mis om 11.00 

uur. Dit i.v.m. de beschikbaarheid van een priester. 
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Woordje van de pastoor 
 

Een genadevolle tijd 

Met Aswoensdag zijn we begonnen aan de Vastentijd. 

Nu is waarschijnlijk het eerste wat bij ons opkomt als wij het woord 

Vasten horen: dat we allerlei dingen niet zouden mogen en andere dingen 

juist moeten doen. Zeker ook vanuit de gedachte uit een niet eens zo’n ver 

verleden, associëren wij het woord vastentijd nog vaak met: een sombere, 

strenge tijd, van boetedoening en offergezindheid. 

Hoewel boetedoening en offergezindheid zeker zinvol kunnen zijn, juist 

ook in de vastentijd, spreekt de Kerk daar niet in eerste instantie over. 

Opvallend genoeg spreekt de Kerk, als ze over de vastentijd spreekt, over: 

een tijd van genade. 

Ja zeker, het zou waarschijnlijk nu niet meteen als eerste bij ons 

bovenkomen als wij aan de vastentijd denken, maar de Kerk beschouwt 

deze tijd toch echt als een tijd van genade. Dat zegt de Kerk niet, omdat 

vasten en onthouding of soberheid niet meer van deze tijd zouden zijn. 

Opvallend genoeg, zien we juist ook in onze tijd, misschien ook wel onder 

invloed van de Islam, dat we de waarden van het je iets ontzeggen, weer 

aan het herontdekken zijn. 

Maar toch is het je iets ontzeggen in zekere zin maar bijzaak van de 

Vastentijd. Het je iets ontzeggen zou een uiting moeten zijn van je 

innerlijke houding. Want dat is waar het werkelijk om gaat. 

Het je iets ontzeggen, draagt zelfs het gevaar in zich, dat we het als een 

soort prestatie van onszelf gaan zien, zo van: kijk eens wat ik wel niet kan 

of doen. 

Nee niet de onthouding of boetedoening staat voorop. Het is een tijd van 

genade. De genade namelijk dat wij samen, als kerkgemeenschap, meer 

dan anders willen beseffen dat wij mogen leven vanuit de genade van het 

kind-zijn van God. 

Dankzij Gods genade en liefde, zijn wij kinderen van God, mogen wij 

leven als kinderen van God, als broeders en zusters van elkaar, levend en 

handelend vanuit de vrijheid die God ons wil schenken. 

Daarom is de Vastentijd niet op de eerste plaats een tijd van niet mogen en 

vooral veel moeten, maar juist het tegenovergestelde: een tijd van mogen 

leven vanuit de vrijheid van ons kind-zijn van God. 
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En het is vanuit deze vrijheid, dat we gezamenlijk als Kerkgemeenschap, in 

deze tijd ons juist wat meer los willen maken van datgene wat ons in het 

normale leven van iedere dag zo zeer bindt, dat het in feite, als we heel 

eerlijk zijn, onze vrijheid in de weg staat. 

Het blijft blijkbaar die val waarin wij als mens steeds weer trappen, 

namelijk: dat we wel willen leven als vrije mensen, maar van de andere 

kant ons, bewust of onbewust, binden aan allerlei verplichtingen van het 

steeds maar weer en steeds meer moeten, de druk die ons vanuit onze 

samenleving opgelegd wordt van het steeds maar meer moeten presteren, 

steeds maar weer moeten meedoen in die mallemolen van onze prestatie-, 

consumptie gerichte maatschappij. 

De Vastentijd is bij uitstek de tijd om, ook gezamenlijk, proberen wat 

losser te komen staan van datgene wat mode is, van het steeds maar gericht 

zijn op het materiële, het steeds maar gericht zijn op de zogenaamde 

bevrediging van eigen behoeftes, dat alleen maar egoïsme in de hand 

werkt. We mogen gezamenlijk proberen wat losser daarvan te komen 

staan, door ons niet te zeer te laten leiden door wat de samenleving ons 

oplegt. Ons niet te zeer te laten leiden door eigen behoeftes en verlangens, 

omdat deze ons vaak ongemerkt tot slaaf kunnen maken van eigen 

gevoelens en tot egoïsme kunnen leiden. 

De Vastentijd: een tijd van genade, om meer als vrije mensen te leven, 

mensen die hoofd- en bijzaken van 

het leven weten te onderscheiden, 

mensen die hun hart proberen te 

richten op datgene wat 

eeuwigheidswaarde heeft. 

Om ons vanuit deze zuivere 

gerichtheid in te zetten voor onze 

naasten, tot opbouw van een 

samenleving waarin er voor 

iedereen de mogelijkheid bestaat te 

leven vanuit de genade, de 

vrijheid, als kind van God. 

Een genadevolle Vastentijd toegewenst. 
 

                                                                Pastoor Constantijn Dieteren. 
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Woordje van kapelaan Jijo 

Beste parochianen,  

Met grote vreugde en dankbaarheid jegens God en allen die mij begeleid 

hebben op de weg naar het priesterschap, deel ik u mede, dat mijn 

priesterwijding op donderdag 13 april a.s. zal plaatsvinden in India.  

Mijn eerste Heilige Mis in Nederland zal plaatsvinden op zondag 14 mei 

om 11.30 uur in de H. H. Nicolaas- en Barbara kerk te Valkenburg. Van 

harte nodig ik u allen uit, om samen met mij de eerste H. Mis te vieren. 

Aansluitend aan de H. Mis zal er gelegenheid zijn om elkaar tijdens de 

receptie te ontmoeten. Meer hierover in het parochieblad van de maand 

mei. 

Aan het einde van de maand februari ben ik verhuisd van de Sibbergrubbe 

naar de St. Pieterstraat 22 B, 6301 DR Valkenburg.  

Na mijn priesterwijding, bij mijn terugkomst uit India, blijf ik als kapelaan 

werkzaam, in de vier parochies van Valkenburg, Oud-Valkenburg, Schin 

op Geul en Sibbe.  

Ik ben al zes en half jaar in Nederland. Hiervan heb ik zes jaar op het 

Grootseminarie te Rolduc gewoond om de priesteropleiding te volgen. Het 

is de bedoeling dat ik na mijn priesterwijding, als kapelaan, enkele jaren, in 

het Valkenburgse zal blijven werken.  

Voor mijn voorbereiding op de priesterwijding en mijn toekomstige werk 

wil ik u vragen om aan mij te denken in uw gebed.     Kapelaan Jijo. 

 

Emeritus Pastoor Frans Mol 

We kregen een telefoontje van de rector van Huize Vrijland, het 

verzorgingshuis waar Pastoor Mol verblijft, dat het niet zo goed met hem 

gaat. Daarop zijn twee personen namens de parochie op donderdag 23 

februari naar Oosterbeek geweest. 

Het ging inderdaad niet goed met hem en hij was heel erg moe en sliep 

veel. Het bezoek deed hem zienderogen goed en hij vond het heel mooi dat 

we er waren, “dat is toch beter als over de telefoon”, lachte hij. Iedereen 

krijgt de hartelijke groeten van hem en hij heeft wel tien keer gezegd dat 

hij zo’n mooie tijd in Sjin heeft gehad. “Het was echt mooi”, zei hij telkens 

weer.  In gebed zullen wij vanuit Sjin bij hem zijn en God vragen hem in 

zijn armen te nemen…hem de rust te geven waar hij zo naar verlangt. 

 

 

 



 5 

 

Diensten in de maand maart 2023 
 

 

Zondag 5  maart  2e Zondag van de Veertigdagentijd 

1e lezing:  Genesis 12, 1-4a  Evangelie: Matteüs 17, 1-9 

10.00 uur: Woord-en Communiedienst 

  Pastoor Piet Benders  

  3e jrd. Marianne Benders 

  ouders Dré en Mia Benders-Burgmeijer 

 Tonie Lassauw b.g.v. zijn verjaardag (c. begr.) 

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

  Rika Claessens-Smeets b.g.v. haar verjaardag 

 

Zondag    12  maart  3e Zondag van de Veertigdagentijd 

1e lezing:  Exodus 17, 3-7  Evangelie: Johannes 4, 5-42  

10.00 uur: zeswekendienst Johan Wouters 

 Jozef Pasmans b.g.v. zijn verjaardag en naamdag 

 Gerardina Pasmans-Bertrand 

 3e jrd. Jan Hoogstraten 

 4e jrd. Mike Hoogstraten 

 6e jrd. Harry Knoren 

 20e jrd. Fransje Eijssen-Wolters 

 Truike Wijnands-Huntjens 

 jrd. Jean Wijnands 

 Hub Huntjens 

 jrd. Philomena Huntjens-Neven en b.g.v. haar verjaardag 

 gest. jrd. ouders Dré en Mia Kickken-Smeets 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door het Gemengd Zangkoor  

St. Caecilia uit Ransdaal 

 

Zondag    19  maart  4e Zondag van de Veertigdagentijd 

1e lezing:   Samuël 16, 1b, 6-7, 10-13a Evangelie: Johannes 9, 1-41  

10.00 uur: Jo Funcken (c. begr.) 

 9e jrd. Gerrit Meerveld 

  Broederschap St.Cornelius en  

  de stille intenties die ons zijn gegeven 
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Zondag     26  maart  5e Zondag van de Veertigdagentijd 

1e lezing:  Ezechiël 37, 12-14  Evangelie:   Johannes 11, 1-45 

10.00 uur:  H. Mis met Gewetensonderzoek vd Veertigdagentijd   

    pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 

  Jan Savelberg b.g.v. zijn verjaardag (c.begr.) 

  Bertha Savelberg-Stassen 

 

 

Korte mededelingen / annonces 
 

Aardbeving Turkije en Syrië 

Naast ons gebed is in onze parochiekerk ook gecollecteerd voor de 

slachtoffers van de aardbeving. De tussenstand is € 600,- waarvoor 

hartelijk dank. Met de Valkenburgse parochies hebben we afgesproken om 

de nood in Syrië te verlichten via een lokale contactpersoon. 
 

Indien u dit initiatief nog wilt ondersteunen dan kunt u uw bijdrage  

overmaken op het rekeningnummer van het  

Missiecomité van Schin op Geul.  

De gegevens zijn: 

NL36 RABO 01466.96.387 

t.n.v.  CWMF Heijenrath inzake Missiecomité  

of gebruik te maken van de QR-code.  

 

Aankondiging vastenactie voor eigen projecten 

Zoals u gewend bent, worden in Schin op Geul in de Goede Week, de 

week voor Pasen, van 3 t.m. 8 april huis aan huis de vastenzakjes 

opgehaald. De opbrengst van deze actie gaat naar het tehuis voor 

gehandicapte kinderen in Loitokitok (Kenia) en het weeshuis St Rita in Rio 

de Janeiro (Brazilië). 

Meer informatie treft u aan in de informatiefolder incl. vastenzakje die in 

de week van 27 t.m. 31 maart huis aan huis wordt bezorgd. 
 

Carnavalsmis 

We blikken terug op een mooie carnavalsmis van zondag 19 februari.  

Voor een impressie van deze viering zie het fotoalbum op onze website: 

www.kerkschinopgeul.nl 

 

 

http://www.kerkschinopgeul.nl/
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Huispaaskaars nog te bestellen tot 19 maart  

Net als voorgaande jaren is het weer mogelijk om een huispaaskaars te 

bestellen. U kunt weer kiezen uit vier maten kaarsen, in 2 modellen.  

Model Vredesduif en Model Feniks. 

Verkrijgbaar zijn; A & H (6,5 x 20 cm.) € 13,--, B & G (7 x 25 cm.) € 19,-, 

C & F (7,5 x 30 cm.) € 28,- en D & E (8 x 40 cm.) € 40,-. Voor degenen die 

hierin geïnteresseerd zijn ligt in het voorportaal van onze kerk tot 19 maart 

een intekenformulier om zo'n kaars te bestellen. Wanneer u hier uw naam 

invult ontvangt u vóór Pasen uw eigen huispaaskaars. Bestellen kan ook 

telefonisch en wel bij José Van den Hove-Pluijmaekers,  043-459 2278, of 

via onze website: www.kerkschinopgeul.nl  Hier is ook een afbeelding te 

zien van de kaarsen. 

 

Ga met ons op reis “Huis van de Pelgrim” 

Reizen is leuk. Onderweg zijn. Andere mensen ontmoeten. Nieuwe 

culturen ervaren. Sfeer proeven. Dat is spannend. Allicht. En soms wil je 

net iets meer: een reis die je verder brengt. Verder dan alleen maar naar een 

nieuw land of een andere omgeving. Een reis die je verder helpt op je 

levenspad. Die naast het onderweg zijn ook een inspirerende ervaring is. 

Vol rust en verstilling. En die misschien zelfs helpt om God op het spoor te 

komen. Als een echte pelgrim. Dat treft, want wij zijn het Huis voor de 

Pelgrim en onze reizen, Lourdes, Assisi & Rome, Banneux, Israël, 

Santiago, WJD Lissabon brengen je verder! 

Een uitgebreide folder kunt u aanvragen bij het Huis van de Pelgrim, 

Raadhuisplein 1, 6226 GN Maastricht, tel: 043-321 5715 of kijk op  

www.huisvoordepelgrim.nl 

 

De reumacollecte  

ReumaNederland is er voor ruim 2 miljoen Nederlanders met een vorm van 

reuma. Er zijn veel aandoeningen aan gewrichten die met reuma te maken 

hebben. 

ReumaNederland wil mensen met reuma helpen zichzelf te helpen bij het 

verbeteren van de kwaliteit van hun leven en het omgaan met reuma. 

Wij hopen dat u ReumaNederland steunt met een gift tijdens de huis aan 

huis collecte in de week van 19 tot 25 maart. 

Alvast heel erg bedankt! 

 

 

http://www.kerkschinopgeul.nl/
http://www.huisvoordepelgrim.nl/
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Spreekuur voor vragen over arbeidsbeperking en uitkering  

We blijven 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. 

Tot en met maart kunt u op dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 terecht 

op het gemeentehuis Gulpen-Wittem (graag vooraf afspreken via 043-

4072579). 

Het spreekuur voor het Heuvelland verhuist op 3 april 

Vanaf die datum zullen we u graag ontvangen in de bibliotheek Gulpen-

Wittem, Willem Vliegenstraat 4, 6271 DA Gulpen, 

op maandagmiddagen tussen 14.00 en 16.00 uur. 

We vragen u om vooraf (uiterlijk op maandagochtend) af te spreken - via 

tel. 043-4072 579. 

U kunt ons vinden op www.waowiamaastrichtheuvelland.nl  

 

Uw liefde in de wereld 

Geef ons ogen, die de kleine dingen van de gewone dag zien 

en in het licht zetten; 

Geef ons oren die de verborgen vragen in 

het gesprek met anderen opnemen; 

Geef ons handen die niet lang overleggen 

of ze zullen helpen en goed zullen zijn. 

Laat uw licht doordringen door het venster 

van onze ziel in ons binnenste, zodat wij stralen in onze omgeving 

én onderweg met medemensen. 

Maak ons tot een venster waardoor uw liefde, in de wereld schijnt 

Naar het gedicht ‘Venster van de ziel’ van Edith Stein 

Uit: Van Titus Brandsma tot Edith Stein, 2022 

 

 

 

http://www.waowiamaastrichtheuvelland.nl/
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Dorpskalender foto van de maand maart 2023 

Stoomtrein bij het voormalige station Oud-Valkenburg met oude 

houten brug en enkel spoor. Het station werd geopend in 1853 en 

opgeheven in 1923.  Foto omstreeks 1900. 

 

Het Station Oud-Valkenburg was gelegen aan de Schaelsberg aan de 

spoorlijn Maastricht – Aken. Het station werd bereikt via een pad dat vanaf 

de brug langs het talud naar beneden liep. Het perron lag aan de voorkant  

van het stationsgebouwtje. 

De spoorwegverbinding tussen Maastricht - Aken werd op 23 oktober 1853 

in gebruik genomen.  

De reden waarom Station Oud-Valkenburg in dit traject werd opgenomen 

is niet helemaal duidelijk. Het verhaal gaat dat de heer van kasteel Oost de 

aanleg van de spoorlijn pas toestond op het moment dat er ook een halte 

voor hem werd aangelegd. Dit lijkt een beetje overdreven en ook niet erg 

logisch, want dan zou deze heer een kilometer hebben moeten lopen of met 

koets en paard via een hobbelige en modderige weg naar dit station hebben 

moeten reizen.  
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Ook gaat het verhaal dat de heren van Genhoes en Schaloen een claim 

hadden gelegd op een halteplaats, omdat de spoorlijn door hun landerijen 

zou komen te lopen. Dat de grondeigenaren of hoge heren een halteplaats 

eisten was niet alleen in Oud-Valkenburg het geval. Ook bij de 

Geerlingshof in Broekhem en tussen Meerssen en Maastricht, bij de 

woning  Fam. Regout te Vaeshartelt,  was zo’n halteplaats.  

In de beginjaren van de spoorlijn werd er een rode vlag opgehangen zodat 

de machinist wist dat hij moest stoppen bij het station. 
 

In eerste instantie werd de spoorlijn met slechts enkelvoudige 

spoorverbinding aangelegd. In Valkenburg moesten de treinen op elkaar 

wachten. In 1914 werd het traject dubbelsporig en werd de lijn Heerlen - 

Schin op Geul geopend. Ook de lijn Schin op Geul - Maastricht en het 

baanvak Schin op Geul - Wijlre werd in 1914 omgebouwd naar 

dubbelspoor. Het treinverkeer kon nu gemakkelijker doorstromen. Voor 

station Oud-Valkenburg betekende dit dat er een tweede perron aan de  

andere kant van de spoorlijn kwam. 

Op de heuvel boven aan de toegang tot het station stond een huis met het 

opschrift “Station Oud-Valkenburg”. Helaas is dit huis, met als laatste 

bewoner de familie Pisters, enige tientallen jaren geleden afgebroken. 
 

In het begin bestond het station uit een armetierig gebouwtje. Het was 

slechts een houten keetje. In 

latere jaren is het station 

enigszins aan zijn tijd aangepast.  

Uit een bouwtekening van 1906 

van het houten station blijkt dat 

het 2 ruimtes had; een bureau en 

een wachtkamer, gescheiden 

door een toonbank met loket. 

Het gebouwtje had een afmeting 

van ca. 7 x 3 meter.  

Met ingang van 1923 werd station Oud Valkenburg uit de dienstregeling 

geschrapt. 

Op onze website vindt u in periodiek 27, mei 2005, een artikel over Station 

Oud-Valkenburg. 
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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 kerkbestuurszaken:  

Algemeen:                      Hr. Huub 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 april 2023 kunt U opgeven 

vóór dinsdag 14 maart 
 

 

 

 

 

 

 

 

Diensten in de maand maart 2023 
 

 
 

Zaterdag  4 maart Vooravond 1e Zondag Veertigdagentijd 

19.15 uur: jrd. Mia en Sjef Vandewall-Debie 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Chris Wouters 

 

Zaterdag  11 maart Vooravond 2e Zondag Veertigdagentijd 

De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk 

19.15 uur: jrd. Henriëtte en Lei Janssen-Maessen 

  

Zaterdag  18 maart Vooravond 3e Zondag Veertigdagentijd 

19.15 uur: uit dankbaarheid  

 

Zaterdag  25 maart Vooravond 4e Zondag Veertigdagentijd 

19.15 uur: Lieske Spierts, b.g.v. haar verjaardag 
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Activiteitenagenda voor de maand maart 2023 

van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 
 

1e helft  : Donateursactie Sportvereniging SV Geuldal 

wo.  mrt. : Iedere woensdag (14-16u) ‘Open Bieb’ in ’t Geboew 

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

ma. 6 mrt. : Voorjaarsvergadering Comité Samenwerkende  

    Verenigingen in ’t Geboew om 19.30 uur 

   : Bijeenkomst Gebruikersoverleg Stichting 

Gemeenschapsvoorzieningen in ’t Geboew 

    om 20.45 uur 

do. 9  mrt. : Wijk-boa inloopspreekuur in ’t Geboew van 15.00 uur  

     tot 16.00 uur, voor vragen en meldingen  

zo. 12  mrt. : Opluisteren H. Mis om 10.00 uur door Gemengd  

     Zangkoor St. Caecilia uit Ransdaal 

za. 18 mrt. : Bezorgen bestelde potgrond Schutterij St. Mauritius 

      tussen 10.00 en 16.00 uur 

19  t/m 25 mrt. :  Huis-aan-huis collecte ReumaNederland  

vr. 24 mrt. : Heemkundevereniging jaarvergadering in ’t Geboew 

za. 25  mrt. : Reparatiecafé ”Kump Good” van 11.00-13.30u in  

        Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a 

       :  Pubquiz SV Geuldal 

zo. 26 mrt. : Fanfare St. Cornelius jaarvergadering in ’t Geboew 

vr. 31  mrt. : Filmvoorstelling 14.00 uur in ’t Geboew  
       

 
 

 

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen 

tot uiterlijk 14 maart a.s. 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. 
            

 

 

 


