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 jaargang / nummer 1 / januari 2017 
 

     

   Pastorie: Hoogbeek 23, 6305 BH  Schin op Geul, tel. 043-459 1233 
 

   Pastoor: pater Frans Mol mhm 
 

    Spreekuur van de pastoor: 
   Pastoor Mol houdt geen vast spreekuur, maar voor ieder die daar prijs  

   op stelt maakt hij graag tijd vrij om te luisteren en te praten. 

   Zo mogelijk wel even van tevoren bellen omdat de pastoor ook andere    

   verplichtingen heeft binnen de parochie. 
  

   Opgeven van misintenties e.d. op de pastorie: 

   Dinsdag van 9.00 - 10.00 uur en donderdag van 14.00 - 15.00 uur. 

   U wordt verzocht om bestellingen voor misintenties t.b.v. de maand  

   februari door te geven vóór dinsdag 17 januari. 
 

   Opgeven van zieken voor een bezoek: 

    Mw. Anita Nass-Paffen, tel. 043-459 1647 

   Mw. Maria Dirks-Ladenstein, tel. 043-459 1818 
 

   Bankrekeningnummer  (t.n.v. kerkbestuur Schin op Geul): 
   NL89 RABO 0146 6012 46 
 

   Digitale Mauritiusbode: Website:  www.geboew.nl/parochie 
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Woordje van de pastoor 

 

Inleiding. 

Op de vraag van de apostelen: Heer, leer ons bidden!, antwoordde Jezus: 

Als jullie bidden, zeg dan Onze Vader….. De volledige tekst daarvan 

staat geschreven in het evangelie van Mattheus (hoofdstuk 6, vers 9-13) in 

een Griekse grondtekst die later in het Latijn is vertaald. Toch is het 

waarschijnlijk dat Jezus zelf het Onze Vader die eerste keer in het 

Aramees, zijn eigen moedertaal, heeft uitgesproken. 
 

Wat gebeurt er nu in werkelijkheid?  

Er is geen sprake van een nieuw Onze Vader. 

Er is enkel en alleen maar sprake van een aanpassing van enkele woorden. 

Welgeteld zeven. 

En die aanpassing is in het Nederlands en niet in de Latijnse of Griekse 

originele tekst.  

Er is dus sprake van een andere vertaling.  

De moeilijkheid ligt niet aan het Onze Vader, maar aan onze Nederlandse 

weergave en vertaling daarvan. Het Nederlands, anders dan het Latijn en 

Oud-Grieks is een levende taal die volop wordt gesproken. Onze taal leeft, 

ontwikkelt zich en verandert dus aldoor. Wij spreken en schrijven ook niet 

meer het Nederlands van Vondel of van andere vroegere schrijvers.  

Dat is niet het geval met het Latijn en Grieks.  

De moeilijkheid ligt daarom ook niet bij het Onze Vader maar bij de 

eigentijdse, aangepaste weergave daarvan in onze taal. 

Al dat gedoe! Wordt er geroepen. Nu, zoveel gedoe is dat niet.  

Dat taalkundigen daar zorg en aandacht aan besteden en daar zoveel jaren 

mee bezig zijn getuigt alleen maar van zorgvuldig onderzoek en van liefde 

voor het onderwerp. Als je iets wilt doen moet je het ook goed doen. 

Hebben ze niets anders te doen? Wordt er dan ook al gauw geroepen door 

mensen, die meestal onbekend zijn met wat er allemaal in, door en via de 

kerk gebeurt.  

Natuurlijk hebben ze ook andere dingen te doen en die worden ook 

gedaan, er wordt veel gedaan. Maar het een sluit het ander niet uit. 

Hoe brengen wij dit tot stand?  

Hoe krijgen wij dat aangepaste Onze Vader ingeburgerd? 
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In onze parochie wordt er ook aan gewerkt om de nieuwe aanpassingen 

ingang te doen vinden. Wij beginnen daarmee officieel op 1 januari 2017. 

Waarschijnlijk gebeurt dit door middel van inlegvelletjes tijdens de 

vieringen, nu gebed in school en thuis minder vanzelfsprekend zijn. 

Misschien is het juist nu ook een gelegenheid om gebed thuis en op school 

te stimuleren. We beginnen dan met het Onze Vader. 

 
                                                           Frans Mol, Missionaris van Mill Hill. 

 
 
 

 
 
 

Het aangepaste Onze Vader 
(in vet de veranderingen) 

 
Onze Vader,  

die in de hemel zijt,  
uw naam worde geheiligd, 

 uw rijk kome, 
 uw wil geschiede  

op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood  

en vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,  

en breng ons niet in beproeving,  
maar verlos ons van het kwade.  
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Diensten in de maand januari 2017 

 

Zondag 1 januari H. Maria, Moeder van God    

   Dag van de vrede Nieuwjaarsdag 

1
e
 Lezing: Numeri 6, 22-27  Evangelie: Lucas 2, 16-21 

10.30 uur:  Voor vrede op aarde 

  Voor een gezegend 2017 voor alle parochianen 

 

Zondag 8 januari Openbaring van de Heer      Drie Koningen 

   Einde van de Kersttijd 

1
e
 Lezing: Jesaja 60, 1-6   Evangelie: Matteüs 2, 1-12 

10.30 uur:  pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 

 Wies Baeten-Jacobs 

 Pierre Vogels b.g.v. zijn verjaardag 

 jrd. Rosemarie Weusten-van Weersch 

 jrd. ouders Hub Pieters-Jongen 

 jrd. ouders Huijnen-Houben 

 gest. jrd. Maike Pelsers 

 

Zondag 15 januari 2
e
 Zondag Kerkelijk Jaar  

   Zondag van de eenheid 

1
e
 Lezing: Jesaja 49,3, 5-6          Evangelie: Johannes 1, 29-34 

10.30 uur: Woord- en Communiedienst 

 Michel Keijdener (c. begr.) 

 jrd. Sjeng Bertrand 

 Wiel Bovens b.g.v. zijn verjaardag 

  Broederschap St.Cornelius en  

  de stille intenties die ons zijn gegeven 

 

 

Burgerlijke stand van de parochie 

 

Overleden:    17 december    Mia van Kempen-Coumans (84 jaar) 

                      17 december    Peter Hilderink (55 jaar) 
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Zondag  22 januari 3
e
 Zondag van het Kerkelijk Jaar 

1
e
 Lezing: Jesaja 8, 23b-9,3   Evangelie:Matteüs 4, 12-23 

10.30 uur: pastoor Piet Benders  

 Lies Thewessen-Slenter (c. begr.) 

 Maria en Maurice Damoiseaux-Eijssen (c. begr.) 

 Jacques Eijssen b.g.v. zijn verjaardag (c. begr.) 

 Rosa Eijssen-Wiertz 

 Harry Snijders (c. buurt) 

 Maria en Ally Vliegen-van Weersch (c. begr.) 

 Remco van Kuijk 

 Piet Jacobs b.g.v. zijn verjaardag 

  Hub Vanmechelen b.g.v. zijn verjaardag 

 ouders Vanmechelen-Senden, Jan, Ria en Guus en Levi 

  ouders Loo-Vliegen en Ciska Loo-Hendriks 

 ouders Heijenrath-Niessen 

 voor een stille intentie 

 jrd. Tiny Coemans-Stassen 

 gest. jrd. ouders Jacobs-Eussen 

 gest. jrd. ouders Jacobs-Vroomen 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Erik en Mirna van Kempen-Senden 
 

Zondag  29 januari 4
e
 Zondag van het Kerkelijk Jaar  

1
e
 Lezing: Sefanja 2, 3; 3, 12-13      Evangelie: Matteüs 5, 1-12a 

10.30 uur: 1
e
 jrd. Sjir Boon (c. begr.) 

 jrd. Frans Weerts 

 Maria Souren-Willems b.g.v. haar verjaardag 

 Frans Souren en overleden familie 

 ouders Teneij-Frusch b.g.v. hun verjaardag en  

 overleden kinderen 

 Roos Muyrers 
 

Dinsdag 31 januari H.Johannes Don Bosco, priester 

14.00 uur: H.Mis in het ’t Geboew 

  Hub Kroonen  

  Wiel Pasmans 

  Wiel Hamers 

  Nettie Toussaint-Schmets (c. Bejaardensoos) 
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Korte mededelingen / annonces 

 

Start Actie Kerkbalans 2017: ‘Mijn kerk verbindt’ 

De jaarlijkse actie Kerkbalans gaat in de tweede helft van januari van start. 

Het thema is dit jaar ‘Mijn kerk verbindt’. Wist u dat dit de grootste 

inzamelingsactie van het land is? Overal vragen plaatselijke kerken en 

parochies aan hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Deze 

week valt ook bij u de brief voor Kerkbalans op de mat. Doet u weer mee? 

Behalve door te doneren, kunt u de actie ook ondersteunen door er in uw 

(digitale) omgeving aandacht voor te vragen.  Zo laat u weten dat u het 

werk van uw parochie van belang vindt en dat uw kerk een financiële 

bijdrage meer dan waard is.  

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe 

mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. 

In de laatste week van januari komt een vrijwilliger het formulier bij u 

ophalen. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken. Kijk voor meer 

informatie in de brief die bij u in de bus valt. Via deze weg willen we u 

alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage! 
 

Dank aan vrijwilligers 

In onze hedendaagse samenleving spelen vrijwilligers een steeds 

belangrijkere rol.  Dat geldt voor de zorg (bijv. mantelzorg), de vele 

verenigingen en stichtingen, goede doelen organisaties (bijv. collectanten) en 

zeker ook de kerkgenootschappen.  Je kunt zelfs stellen dat zonder de 

belangeloze inzet van vrijwilligers onze maatschappij niet meer zou 

kunnen functioneren.  Niet voor niets is er ieder jaar een dag van de 

vrijwilliger, waarbij deze grote groep terecht in het zonnetje wordt gezet.  

Ook in onze eigen parochie kunnen we rekenen op een groot aantal 

vrijwilligers, van misdienaar tot liturgiegroep en van ziekenbezoekgroep 

tot collectant; alle groepen hier noemen zou in dit blad te veel plaats 

innemen.  Het is inmiddels een goed gebruik om deze mensen - jong en 

oud - zo rond de jaarwisseling nog eens heel hartelijk te bedanken voor 

hun bereidheid om een steentje bij te dragen aan het goed laten 

functioneren van onze parochiegemeenschap.  Zoals bekend zal in de 

toekomst de rol van leken in de kerk steeds belangrijker worden; daarom is 

het extra fijn dat we nu al zo’n goede basis hebben. Alle vrijwilligers 

bedankt en chapeau! 
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Geen wijziging mistarieven en grafrechten voor het komende jaar 

Voor wat betreft de mistarieven en grafrechten verandert er in onze 

parochie niets in 2017.  Ter informatie zetten we hieronder de bewuste 

bedragen nog eens op een rijtje. 
 

Mistarieven: 
 

 Eenvoudige stille mis: € 8,- 

 Standaardmis: € 22,- 

 Jubileummis: € 100,- 

 Rouw-/trouwdienst: € 400,- (korting indien sprake is van een structurele 

parochiebijdrage). 

 Het leiden door hr. Pastoor van een dienst in het crematorium 

zonder voorafgaande mis in de kerk: € 200,- 

 Avondwake daags voor rouwdienst in kerk: € 25,- 

 Avondwake zonder rouwdienst in kerk: € 100,- 

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] 

 

Muzikale omlijsting vieringen 

Zoals u inmiddels weet stopt ons dameskoor Vivace per 1 januari. En 

aangezien het oprichten van een nieuw koor op dit moment nog niet zo erg 

vlot, zijn wij thans bezig met het maken van afspraken met koren of 

zanggezelschappen van buiten onze parochie. We willen graag minimaal 

eenmaal per maand een viering muzikaal omlijsten. Daarbij komen 

natuurlijk ook nog onze eigen mensen, zoals de kleine groepjes van de 

fanfare en niet te vergeten onze organist Leo van Weersch die de vieringen 

opluistert met hulp van het grootste koor: de kerkgangers. 
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Jubilarissen bij Mannenkoor Inter Nos 

Op zondagmiddag 1 januari as. houdt Mannenkoor Inter Nos  

traditiegetrouw weer haar Nieuwjaarsreceptie in gemeenschapshuis ’t 

Geboew; ditmaal bovendien met een bijzonder tintje.  Immers tijdens een 

interne huldiging zullen dan twee leden in het zonnetje gezet worden bij 

wie sprake is van jarenlange inzet en trouw; het betreft Jos [Zef] Schrijvers 

(70 jaar lid) en Cor Fortuin (25 jaar lid). 

Zef is in 1946 lid geworden en heeft steeds de partij van eerste tenor 

gezongen.  Hij is een begenadigd zanger en met zijn mooie hoge stem heeft 

hij in de afgelopen jaren menig solo mogen vertolken.  Helaas heeft zijn 

gezondheid hem afgelopen jaar dusdanig parten gespeeld dat hij 

noodgedwongen een flinke stap terug heeft moeten doen. 

Cor is eveneens gedurende vele jaren actief als zanger bij de eerste tenoren 

en heeft dan ook zeker zijn sporen verdiend binnen de vereniging; naast 

zanger was hij bovendien een tijdlang lid van het bestuur. 
 

Sensoor biedt gesprekken met echte aandacht 

Zoals u misschien bekend, is Sensoor de organisatie die namens de 

gemeente anonieme hulp op afstand geeft. Sensoor, voorheen Telefonische 

Hulpdienst, is meer dan 50 jaar geleden ontstaan uit een kerkelijke 

instelling. Met het oog op de komende feestelijke dagen en voor sommigen 

ook de donkere en grauwe dagen van december en januari, biedt Sensoor 

een luisterend oor en een steun in de rug. De goed opgeleide vrijwilligers 

van Sensoor zijn er met echte aandacht voor iedereen. Alle dagen van het 

jaar, ook met de feestdagen, 24 uur per dag zijn de vrijwilligers bereikbaar 

per telefoon en dagelijks via chat van 10.00 - 22.00 uur. Zij zijn er voor 

wie behoefte heeft aan contact, en voor mensen die iets willen delen wat ze 

in hun eigen omgeving (nog) niet kwijt kunnen. Voor chatten en mailen 

www.sensoor.nl  Telefoon 0900-0767  of  045-571 9999. 
 

Missen op zaterdagavond in 2017 

Zoals bekend is er op zaterdagavond geen H. Mis in onze kerk.  Op 

bijzondere dagen is dat wel het geval, voor dit jaar betreft dat Paaszaterdag 

op 16 april, Pinksterzaterdag op 3 juni, tijdens het Corneliusoctaaf op 9 en 

16 september, de Mauritiusviering van de Schutterij op 23 september en 

de opening van het Carnavalsseizoen op 11 november. Op deze zaterdagen 

is er dus wèl een H. Mis om 19.00 uur in onze kerk. 

 

http://www.sensoor.nl/
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Dorpskalender foto van de maand januari 2017   

Frühschuppen (1973) 
Achterste rij vlnr: Ben Wiertz, NN, Margriet Boesten-van Weersch,  

Hub Hodiamont, Ger van Weersch, Mieke Schlenter-van Weersch,  

Harry Coumans, John Vluggen, Els Coumans-Henrotte, Jim Kohl,  

Wiel Bovens (Veeweg), Wiel Bovens (Grachtstraat), Frans Coumans,  

Joep van Weersch. 

Voorste rij vlnr: Pierre Smeets, Bert Bovens, Jo Beckers,  

John van Weersch, Leo Smeets. 

 

Gerlachuswandeling 

Op donderdag 5 januari organiseert de RK Parochie St.Gerlachus van 

Banholt een twaalf kilometer lange wandeling van Banholt naar Houthem. 

Schema van die dag is: Banholt 9.30 uur eucharistieviering met 

zandzegening en pelgrimszegen voor de wandelaars. Aankomst te 

Houthem-St.Gerlach ca. 14.00 uur. Afsluiting in de kerk aldaar, waarna 

een pauze. De terugtocht via Sibbe en Margraten vertrekt om ca. 15.00 uur. 

Aankomst in Banholt ca. 17.30 uur. 

Deelname is gratis en voor eigen risico; opgave vooraf is niet nodig. 

Meer informatie: Leo Renierkens, tel. 043-457 3308 en 06-2060 0713. 

Of e-mail: leo@renierkens.eu 

 

Bijlage Mauritiusbode (op geel papier).  

Parochiefederatie Valkenburg - Oud Valkenburg - Schin op Geul 

In de bijlage vindt U de laatste stand van zaken betreffende de te vormen 

federatie van de vier parochies HH Nicolaas en Barbara [Valkenburg], OL 

Vrouw van Altijddurende Bijstand [Valkenburg], H Johannes de Doper 

[Oud Valkenburg] en H Mauritius [Schin op Geul].  

 

 
 

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen 

tot uiterlijk 17 januari 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 
               

 

mailto:leo@renierkens.eu


 10 

 

 

 

 

 

 

Parochie H.Johannes de Doper Oud Valkenburg 
 

Administrator: pastoor René Graat, tel. 043-457 1221  

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 februari 2017 kunt U 

opgeven vóór dinsdag 17 januari 

 

 

 

 

 

Diensten in de maand januari 2017 
 

 

Zondag 1 januari NIEUWJAARSDAG; er is geen viering 
 

Zaterdag  7 januari Vooravond vd Openbaring van de Heer 

   Drie Koningen   Einde van de Kersttijd 

De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk 

19.00 uur:  zeswekendienst Bertien van Laar- Molin 

  uit dankbaarheid 
 

Zaterdag  14 januari Vooravond 2
e
 Zondag Kerkelijk Jaar 

19.00 uur: jrd. Lieske Spierts en familie 
 

Zaterdag  21 januari Vooravond 3
e
 Zondag Kerkelijk Jaar 

19.00 uur: Lou Gelders 
 

Zaterdag  28 januari Vooravond 4
e
 Zondag Kerkelijk Jaar 

19.00 uur: Cyril Gerards 

 Wiel Huntjens 
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Korte mededelingen van het kerkbestuur 

 

 Alvast dank aan allen die meehielpen aan het opbouwen van de 

kerststal en ervoor zorgden dat de kerk gepoetst werd. 

 Woensdag 11 januari om 9.30 uur zal de kerststal weer opgeborgen 

worden; hierbij is alle hulp welkom. 
 
 

 

Bijlage Mauritiusbode (op geel papier).  

Parochiefederatie Valkenburg - Oud Valkenburg - Schin op Geul 

In de bijlage vindt U de laatste stand van zaken betreffende de te vormen 

federatie van de vier parochies HH Nicolaas en Barbara [Valkenburg], OL 

Vrouw van Altijddurende Bijstand [Valkenburg], H Johannes de Doper 

[Oud Valkenburg] en H Mauritius [Schin op Geul].  

 

Administrator-deken Constant Clerx 

Constant Clerx, voorzitter van het dekenaat Gulpen en pastoor-deken van 

de parochies Gulpen en Wijlre gaat met emeritaat. Sinds het afscheid van 

pastoor L. van den Hoven februari 2011 was deken Clerx administrator  

(= waarnemend pastoor) van onze parochie. We danken hem voor zijn 

betrokkenheid in onze parochie en inmiddels hebben wij met het 

kerkbestuur intern op gepaste wijze afscheid van hem genomen. We 

wensen hem nog vele welverdiende, rustige en gezonde levensjaren toe. 

Het Bisdom Roermond heeft onlangs pastoor René Graat mhm benoemd 

tot onze nieuwe administrator, hij is van dezelfde congregatie als pastoor 

Frans Mol uit Schin op Geul, de Mill Hill Missionarissen. René Graat is 

pastoor van Banholt, Noorbeek en Reijmerstok en nu dan ook 

administrator van de parochies Gulpen - Wijlre en Oud Valkenburg. 
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Activiteitenagenda voor de maand januari 2017 

van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 
 
 

 

 

 

2
e
  helft   jan. : Actie Kerkbalans (Gezinsbijdrage)  

zo. 1 jan : Kerk open voor bezichtiging kerststal 14.00 -16.00 uur 

zo. 1 jan. : Nieuwjaarsreceptie Schutterij St.Mauritius Strucht  

    in café In d’r Proemenhook 

    : Nieuwjaarsreceptie Mannenkoor Inter Nos in  

     ’t Geboew, met interne huldiging jubilarissen 

ma. 2  jan. : Zij-Actief Nieuwjaarsborrel in café A ge Pannes  

     van 14.00 - 17.00 uur 

        : Iedere maandag wandelen om 13.30 uur vanaf ’t Geboew 

di./do. jan. :  Iedere dinsdagmorgen (10-12u) en donderdagmiddag  

     (13-15u) ‘Open Bieb’ in ’t Geboew 

do. 5  jan. : s’Ochtends vrijwilligers helpen op het kerkhof 

   : Gerlachuswandeling van Banholt naar Houthem 

   : Nieuwjaarsborrel Fanfare St.Cornelius in ’t Geboew 

vr. 6 jan. : Zij-Actief  H.Mis 10.00 uur Gerlachusoctaaf Houthem 

    : Nieuwjaarsreceptie SV Geuldal in de kantine te Wijlre 

za. 7 jan. : Prinsenproclamatie CV de Waterratte in ’t Geboew 

zo 8. jan. :  Jeugdprinsenproclamatie JCV de Waterretjes in  

      ’t Geboew, aanvang 14.11 uur 

vr. 13 jan. : Jeugdprinsenreceptie JCV de Waterretjes in ’t Geboew 

zo. 15  jan. : Prinsenreceptie CV de Waterratte in ’t Geboew, 

     aanvang 13.11 tot 15.11 uur 

ma. 16 jan. : Zij-Actief Jaarvergadering, 19.30 uur in ’t Geboew  

wo. 18 jan. : Heerlijkheid Schin op Geul: 

     Samen aan tafel in Hotel Salden, 12.00 uur 

za. 28 jan. : Reparatiecafé Kump Good van 11.00- ca. 14.00 uur in  

     Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a 
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bijlage 
 
 
 

Parochiefederatie Valkenburg - Oud Valkenburg - Schin op 

Geul 
 

Het is alweer ruim twee jaar geleden dat we U in dit parochieblad hebben 

gemeld dat een traject was gestart dat moest leiden tot een federatie van de 

parochies HH Nicolaas en Barbara [Valkenburg], OL Vrouw van 

Altijddurende Bijstand [Valkenburg], H Johannes de Doper [Oud 

Valkenburg] en H Mauritius [Schin op Geul].  Al eerder hadden de 

kerkbesturen van deze parochies hiertoe gezamenlijk een intentie 

uitgesproken en deze kon de goedkeuring van het bisdom wegdragen.  We 

gaven toen al aan dat voor een dergelijk project de nodige tijd genomen 

moet worden; immers zorgvuldigheid gaat boven snelheid. 

Nu werd in die periode ook de al enige tijd sluimerende optie om de 

Nieuwe kerk in Valkenburg aan de eredienst te onttrekken steeds meer 

concreet en ieder zal begrijpen dat een dergelijk ingrijpend proces 

eveneens maximale aandacht vereist.  Daarom is toen in goed overleg met 

alle betrokken parochies besloten om de federatieplannen even op een wat 

lager pitje te zetten. 

Na enige tijd kon de draad echter weer met volle energie worden opgepakt 

en thans zijn we dan zover dat overeenstemming is bereikt over een 

convenant, waarin de toekomstige samenwerking is vastgelegd. 

Opgemerkt zij dat het geen fusie van de parochies betreft, maar een 

zogenaamde personele unie, waarbij ieder kerkbestuurslid tevens 

bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor de andere parochies.  Het 

doel van de federatie is het behartigen van de gemeenschappelijke 

belangen van de parochies op het terrein van de liturgie, de pastorale zorg, 

alsmede het bestuur en beheer van de personele en materiële middelen. 

Als belangrijkste uitgangspunten bij de federatievorming kunnen worden 

genoemd: 

 De Valkenburgse parochies hebben één kerkbestuur [en één kerk] 

en worden daarom ook samen als één parochie, cq. federatiepartner 

beschouwd. 
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 Iedere parochie behoudt haar eigen identiteit [zoals vastgelegd in 

het parochiebeleidsplan] en blijft juridisch in zelfstandige vorm 

voortbestaan [met een eigen financiële exploitatie].  Ook de huidige 

pastoor houdt die functie. 

 Per parochie worden in het kerkbestuur nieuwe stijl twee leden 

benoemd door de bisschop.  Deze [voor alle parochies in totaal zes] 

personen dragen ieder bestuursverantwoordelijkheid voor alle 

parochies in de federatie.  De pastoors hebben automatisch zitting 

in dat federatiebestuur en één van hen treedt op als voorzitter. 

 In elke afzonderlijke parochie van de federatie wordt in de plaats 

van het huidige kerkbestuur een parochiewerkgroep aangesteld, die 

op lokaal niveau de eigen thema’s behartigt. 

Nu de kerkbesturen van de vier parochies formeel hebben ingestemd met 

het convenant en ook de bisschoppelijke goedkeuring is verkregen, zal de 

feitelijke invoering van de federatie in gang gezet worden.  Indien gewenst 

kan elke parochie nog een informatieve bijeenkomst organiseren om het 

convenant nader toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.  Na 

het regelen van een aantal praktische zaken vindt vervolgens de officiële 

oprichting van de nieuwe federatie plaats; het is de bedoeling dat dit tijdens 

een H. Mis in één van de kerken met enig feestelijk ceremonieel geschiedt.  

Het streven is dat de parochiefederatie Valkenburg - Oud Valkenburg - 

Schin op Geul op 1 april [geen grap!] as. van start kan gaan. 

 

 

December 2016 
 

De parochies HH Nicolaas en Barbara , OL Vrouw van Altijddurende 

Bijstand, H Johannes de Doper en H Mauritius. 
 


