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 jaargang  /  nummer 4  /  april 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    

   mei door te geven vóór dinsdag 18 april. 
 

   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. 

 

Groei naar eenheid 
Tijdens zijn laatste avond heeft Jezus indringend gebeden om eenheid in 

zijn kerk en onder zijn volgelingen. Eenheid en eensgezindheid maken 

sterk. Sinds het begin van deze maand heeft onze parochie samen met de 

parochie van HH. Nicolaas en Barbara en de parochie van O.L.V. van 

Altijddurende Bijstand, beiden in Valkenburg, en de parochie van de H. 

Johannes de Doper in Oud Valkenburg een verbond gesloten om in een 

federatie, een samenvoeging, te komen tot een bundeling van krachten in 

samenwerking, in eenheid en saamhorigheid. 

Veelal wordt zo’n federatie gezien als een noodzakelijk kwaad. Maar wij 

moeten het veeleer zien als een zegen.  

Verschillende mensen zullen zeggen dat zo’n samenwerkingsverband het 

onvermijdelijke resultaat is van een tekort aan priesters. Het is inderdaad 

zo dat er in onze streken minder priesters zijn dan een dertig jaar geleden. 

Maar om nu direct te spreken over een nijpend tekort is wat kort door de 

bocht. Het verlangen van de Kerk is dat juist de gelovigen, die geen 

priester zijn, een grotere en duidelijkere plaats en een eigen 

verantwoordelijkheid gaan uitoefenen binnen de hele gemeenschap. De 

overheersende invloed van de pastoor op alles wat niet enkel de parochie 

maar zelfs het hele dorp aanging, is duidelijk voorbij. Kerkbesturen 

moeten hun beleid en taken rustig kunnen uitvoeren. Vele vrijwilligers, in 

groepen of alleen, moeten hun gaven en talenten kunnen delen en 

gebruiken voor het welzijn van de gemeenschap en tot eigen voldoening.  

De priester binnen de gemeenschap kan dan ook zijn eigen plaats beter 

innemen. Hij kan aanmoedigen, begeleiden en sturen. 

En als iedereen de kans krijgt om een volwaardige plaats in te nemen bij 

het reilen en zeilen van de kerk, dan kan dat alleen gezien worden als een 

zegen en een verrijking. Maar ook als een uitnodiging. 

Laten wij ons dus van harte inzetten voor onze gezamenlijke inspanning 

tot verdere uitgroei en in de innerlijke overtuiging dat wij allen één zijn en 

dat dit samen op weg gaan in deze tijd voor ons een genadegave is. 
 

                                                         Frans Mol, Missionaris van Mill Hill.  
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Diensten in de maand april 2017 

 

 

Zaterdag 1 april 

14.30 uur Eucharistieviering  ter gelegenheid van het 

ondertekenen van het Convenant. 

  Hoofdcelebrant vicaris-generaal mgr. dr. H. Schnackers. 

 Celebranten zijn: deken P. Bronnenberg, pater J. Maas,  

 pastoor H. Jansen,  pastoor R. Graat, pastoor Fr. Mol.  
 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door het Kerkelijk zangkoor St.Caecilia 

uit Valkenburg, o.l.v. Arno Kerkhof 

 

Zondag 2 april 5
e
 Zondag vd Veertigdagentijd 

10.30 uur:  H. Mis met Boeteviering van de Veertigdagentijd 

  pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 

  Wies Baeten-Jacobs 

  Jan Teneij b.g.v zijn verjaardag 

  ouders Teneij-Frusch en overleden kinderen 

  ouders Souren-Willems en overleden kinderen 

  Roos Muyrers 

  jrd. ouders Dullens-Lipsch en dochter Rosalie 

 

Zondag  9 april  PALMZONDAG  
   Begin vd Goede Week 

   Palmwijding en uitdelen Palmtakjes 

1
e
 Lezing: Jesaja 50, 4-7                       Evangelie: Matteüs 26, 14-27, 66 

10.30 uur:     pastoor Piet Benders 

  zeswekendienst Lieske Monsuwé-vd Hove 

  zeswekendienst Tiny Slangen-vd Hove 

  uit dankbaarheid 

  Truus Hodiamont-van der Loo (c. begr.) 

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

  Fien Bien-Straaten (c. begr.) 

  gest. jrd. Jo en Mia Lucassen-Eggen en George Eggen 
 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Dameskoor Cantara uit Valkenburg,  

o.l.v. Marjan Quaedvlieg 
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Dinsdag 11 april Dinsdag in de Goede Week  

14.00 uur: H.Mis met Boeteviering in eetcafé In d’r Proemehook 

  Hub Kroonen 

  Wiel Pasmans 

  Wiel Hamers 

  Nettie Toussaint-Schmets (c. Bejaardensoos) 

  Mia Groven-Paffen (c. Bejaardensoos) 

 

Donderdag 13 april WITTE DONDERDAG 

1
e
  lezing: Exodus 12, 1-8, 11-14  Evangelie: Johannes 13, 1-15 

 

19.00 uur:  Viering van de instelling van de H.Eucharistie, 

  het Sacrament van het priesterschap 

 

Vrijdag 14 april GOEDE VRIJDAG 

   VASTEN- en ONTHOUDINGSDAG 
15.00 uur:  Viering van het Lijden en Sterven van de Heer, 

  met Kruisweg en Kruisverering 

 

Zaterdag 15 april       PAASZATERDAG / STILLE ZATERDAG 

1
e
 Lezing: Genesis 1, 1-2, 2  Evangelie: Matteüs 28, 1-10 

19.00 uur:  Plechtige Paaswake met  

  - Wijding van de Paaskaars  

  - Wijding van het Doopwater 

  - Hernieuwing van de Doopbeloften 

  - Mis van de Paasvigilie 

 

 
 

 

Burgerlijke Stand van de Parochie 
 

                  

Overleden:     22 februari          Lieske Monsuwé-vd Hove (79 jaar) 

                       25 februari          Tiny Slangen-vd Hove (75 jaar) 

                       05 maart              Jeu Lenssen (84 jaar) 

                     11 maart             Harry Knoren (80 jaar) 
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Zondag  16 april HOOGFEEST VAN PASEN  

   VERRIJZENIS VAN DE HEER 

   Hernieuwing van de Doopbelofte 

1
e
 Lezing: Handelingen 10, 34a, 37-43 Evangelie: Johannes 20, 1-9 

10.30 uur:  voor de levende en overleden leden van Zij-Actief 

  Mia en Joseph Groven-Paffen (c. buurt) 

  Hein Heijenrath 

  Johan Braeken 

  Harry Defauwes 

  1
e
 jrd. Riet Defauwes-Caelen (c. buurt) 

  Remco van Kuijk 

  jrd. Piet Jacobs 

  jrd. Jan Frijns 

  ouders Dullaart-Kubazewski (c. buurt) 

  jrd. John Smeets 

  2
e
 jrd. Rina Kroonen-Huijnen (c. begr.) 

  gest. jrd. ouders Huijnen-Brouwers 

  gest. jrd. Guus Ruijpers 

  gest. jrd. Zef Eussen 

  gest. jrd. ouders Moll-Heijligers  

  Jaap en Ans Moll-Genders 

  gest. jrd. ouders Bemelmans-Schreurs en zoon Harry 

  gest. jrd. Pierre Pasmans 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Fanfare St.Cornelius o.l.v.  

Paul Oligschläger 
 

 

Kerkbestuur, kosteressen en alle andere medewerkers van onze 

parochie wensen u allen een 
ZALIG PAASFEEST 

 

 

Maandag 17 april TWEEDE PAASDAG 

1
e
 Lezing: Handelingen 2, 14, 22-32  Evangelie: Matteüs 28, 8-15 

10.30 uur:  Broederschap St.Cornelius en de stille intenties  

  die ons zijn gegeven 
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Zondag 23  april 2
e
 Zondag van Pasen / Beloken Pasen 

  Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid 

1e Lezing: Handelingen 2, 42-47  Evangelie: Johannes 20, 19-31  

10.30 uur:  Woord- en Communiedienst 

  Jos Beumers 

  jrd. Hub en Lenie Souren-Knubben 
 

Zondag 30  april 3
e
 Zondag van Pasen 

1
e
 Lezing: Handelingen 2, 14, 22-32     Evangelie: Lucas 24, 13-35  

10.30 uur:  zeswekendienst Harry Knoren 

  zeswekendienst Jeu Lenssen 

  Jo Leenders b.g.v zijn verjaardag 

  Mien Keijdener-Hupperichs b.g.v verjaardag (c. begr.) 

  Jo de la Haye b.g.v.zijn verjaardag 

  ouders Weerts-Eussen en zonen Jo en Frans 

  10
e
 jrd. Hub Kroonen 

  gest. jrd. ouders Smeets-Hoven 

 
 

 

Korte mededelingen / annonces 
 

Bericht van het Missiecomité  

Op de eerste zondag van februari, werd in onze kerk een tweede collecte 

gehouden voor de Memisa. 

Met uw opbrengst van € 220,- worden de medische omstandigheden van 

moeders en hun pasgeboren kind verbeterd en zeggen wij “Stop 

moedersterfte”. Hartelijk dank daarvoor! 
 

Daarnaast willen wij alvast de Vastenactie onder uw aandacht brengen. 

Sinds jaar en dag ondersteunt Schin op Geul twee eigen projecten.  

Het weeshuis St. Rita in Rio de Janeiro (Brazilië) en het kindertehuis voor 

gehandicapten kinderen in Loitokitok (Kenia).  

In de huis- aan huisfolder die in de week van 3 april wordt bezorgd zullen 

wij u verder informeren.  

De bijgesloten vastenzakjes zullen door vrijwilligers van het Missiecomité 

in de week van 10 april (Goede Week) opgehaald worden. 

De kinderen rekenen op uw steun. Bij voorbaat: “Dank U Wel!” 
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De nieuwe federatie 

Deze maand gaat de nieuwe parochiefederatie Valkenburg - Oud 

Valkenburg - Schin op Geul van start met de ondertekening op zaterdag  

1 april van het convenant dat deze samenwerking vastlegt.  Bij de speciale 

viering ter gelegenheid hiervan in onze kerk zal ook vicaris-generaal mgr. 

dr. Schnackers aanwezig zijn, alsmede onze nieuwe deken P. Bronneberg. 

We herhalen nog eens dat deze feestelijke plechtigheid (H.Mis met 6 

celebranten + ondertekening door alle betrokkenen) die om 14.30 uur 

aanvangt niet uitsluitend is bestemd voor genodigden; iedereen is van harte 

welkom! 

Maar wat gaan we in de verschillende parochies nu concreet merken van 

dit nieuwe samenwerkingsverband?  In de praktijk vooralsnog niet veel.  

Zoals eerder gemeld blijven de huidige parochies gewoon bestaan met 

behoud van een eigen exploitatie; ook de pastoors blijven in functie.  

Parochieoverstijgende zaken zoals bijvoorbeeld op pastoraal gebied 

worden besproken op federatievlak.  Maar in dat overkoepelend bestuur 

kunnen natuurlijk ook in de parochies opgedane ervaringen, alsmede 

verworven kennis en vaardigheid op meerdere vlakken worden 

uitgewisseld. Tevens kan worden bezien waar verdieping van de 

samenwerking mogelijk is.  Op lokaal niveau worden - net als thans het 

geval is - in principe alle dagelijkse zaken betreffende de parochies af-

gehandeld; alleen wordt het vroegere kerkbestuur in de nieuwe situatie 

‘parochiewerkgroep’ genoemd.  In voorkomende gevallen kunt U als 

vanouds terecht op de pastorie in Valkenburg en Schin op Geul; in Oud 

Valkenburg bij degene die nu ook klaar staat voor de parochianen.  De  

huidige dienstverlening in de parochies (diensten, werkgroep liturgie, 

ziekenbezoekgroep, parochieblad) blijft volledig in tact.  Echter wanneer 

we in de toekomst ooit niet meer zullen kunnen beschikken over een 

priester voor elke parochie zoals nu het geval - en laten we hopen dat dit 

voorlopig nog niet aan de orde is - dan zal er natuurlijk wel wat ver-

anderen.  En met name ook voor een dergelijke situatie is samenwerking 

binnen een parochiefederatie bedoeld; immers samen staan we dan sterker 

om de parochianen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. 

Kort samenvattend, net als in Valkenburg en Oud-Valkenburg blijft in 

onze parochie na 1 april alles vooralsnog bij het oude, ook wat betreft de 

bemensing, pastoor en parochiewerkgroep (het vroegere kerkbestuur).  

Telefoonnummers en adressen vindt U als vanouds in de Mauritiusbode. 
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Palmpasenstok 

De meesten van u zullen hem wel kennen de palmpasenstok. Hij wordt 

door kinderen van de basisschool of door leden van de werkgroep 

Ziekenbezoek bezorgd bij bejaarde en of zieke parochianen.   

De palmpasenstok bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis en 

wordt met Palmpasen gemaakt. Er zijn bepaalde vaste attributen / 

versierselen bij, die elk een eigen betekenis hebben: 

 

Kruis 

Staat symbool voor het kruis waarop Jezus stierf (Goede Vrijdag, 

middag) 

Palmtakken 

Staan symbool voor de intocht in Jeruzalem (Palmzondag). In 

Nederland worden deze vaak vervangen door buxustakken. 

Haan van brood 

Het brood van het haantje staat symbool voor het breken en 

verdelen door Jezus van het brood bij het laatste avondmaal (Witte 

Donderdag). De haan staat symbool voor de haan die één keer 

kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende 

(Goede Vrijdag/vroege ochtend). 

Eieren 

Staan symbool voor nieuw leven (Paaszondag). 

Dertig rozijnen 

Staan symbool voor de 30 zilverlingen (munten) waarvoor Judas 

Jezus verried. Tegenwoordig worden in plaats van rozijnen ook 

andere snoepjes gebruikt. 

Krans 

Soms ook vervangen door een kroon. Staat symbool voor het 

Koninklijke van Jezus. Jezus als 'koning' van zijn wereld, het Rijk 

Gods. 

 

Zo vertelt onze palmpasenstok ons het lijdensverhaal van 

Jezus. Dit verhaal begint met de intocht van Jezus in 

Jeruzalem op Palmzondag tot Stille Zaterdag (de zaterdag 

voor Pasen) en wordt de Goede Week genoemd. 

 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Palmzondag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Palmzondag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buxus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_Donderdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_Donderdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zilverling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Judas_Iskariot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCjZ3R_tvSAhVDBBoKHRFFD5kQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.kabas.nl%2Fauthor%2Fthomas%2Fpage%2F5%2F&psig=AFQjCNHNlWrcAQEw7pSPyvIJx9a5Axc-pg&ust=1489786766548644
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Klepperactie misdienaars 

Net als in voorgaande jaren zullen onze misdienaars op Goede Vrijdag  

14 april al klepperend bij u aan de deur komen om u een Zalig Paasfeest 

toe te wensen. De misdienaars staan meneer Pastoor het hele jaar in de 

vieringen in onze kerk ter zijde, wat in de tegenwoordige tijd toch niet als 

vanzelfsprekend gezien mag worden. Het Kerkbestuur hoopt dan ook dat  

u hen niet alleen een warm hart toedraagt maar ook een mooie duit in het 

spreekwoordelijke zakje zult doen. Bij voorbaat alvast hartelijk dank 

hiervoor. 

 

Oud ijzeractie Fanfare 

Op zaterdag 1 april houdt de fanfare haar jaarlijkse oud ijzer actie.  

Het ophalen gebeurt door de leden van de fanfare vanaf 9.00 uur. 

Helaas zijn in het verleden ook derden op pad geweest om snel een  

graantje mee te pikken, vandaar het vriendelijke verzoek het oud ijzer niet 

aan de straat te zetten. De leden van de fanfare zullen bij u aanbellen.  

a.u.b. Geen koelkasten, plastic e.d., voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met Wiel Ruijpers,  Walem 15, tel: 06-2357 3624.  

De fanfare dankt u bij voorbaat voor uw medewerking. 

 

Dorpskalender foto van de maand april 

3
e
 team Struchter Boys  (ca 1986) 

Staand vlnr: Wiel Coemans, René Heusschen, Jan Bock, Victor 

Damoiseaux, Mark Reuters, Jac Houben, Rob Eurlings, Bert Bovens, Ludo 

Reuters. 

Gehurkt vlnr: Henri Vanmechelen, John Creugers, Wim Lassauw, Pascal 

Kools, Raymond Kools, Jos de Kleijn, Gaston Kroonen 

 

 
 

 

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen  

tot uiterlijk 18 april 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 
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Parochie H.Johannes de Doper Oud Valkenburg 
 

Administrator: ZEP pastoor R. 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 mei 2017 kunt U opgeven 

vóór dinsdag 18 april 
 

 

 

 

 

Diensten in de maand april 2017 
 
 

Zaterdag  1 april Vooravond 5
e
 Zondag vd Veertigdagentijd 

 

Vandaag is er geen H.Mis in onze kerk.  Dit heeft te maken met de 

officiële ondertekening van het convenant waarbij de parochies van 

Valkenburg, Oud Valkenburg en Schin op Geul gaan samenwerken in 

federatieverband; in dat kader is er om 14.30 uur een bijzondere viering in 

de parochiekerk van Schin op Geul.  Bij deze feestelijke gebeurtenis is 

ieder van harte welkom! 
 

Zaterdag  8 april Vooravond van Palmzondag 

   Palmwijding en uitdelen Palmtakjes 

De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk 

19.00 uur:  jrd. ouders Rikers- Curfs 

  jrd. Frans Vrancken en zoon Peter 

  jrd. ouders Jennekens-Caenen en zoon Gerrie 
 

Zaterdag  15 april Paaszaterdag / Stille zaterdag 
19.00 uur: Voor het welzijn van de parochie 
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Zondag  16 april HOOGFEEST VAN PASEN  

   VERRIJZENIS VAN DE HEER 

10.00 uur: jrd. Hub Vrancken 
 
 

Zaterdag  22 april Vooravond van 2
e
 Zondag van Pasen /  

   Beloken Pasen 

19.00 uur: Lou Gelders 

 ouders Bemelmans-Blom, zoon Jan,  

 kleindochter Rosita en schoonzoon Hub Weusten 

 Mia Vandewall-Debie 
 

 

Zaterdag  29 april Vooravond van 3
e
 Zondag van Pasen 

19.00 uur: Elly en Mathias Bartels-van Liebergen 

 Cyril Gerards 

 Wiel Huntjens 

 Tij Retera en zoon 
 

 
 

Korte mededelingen van het kerkbestuur 

 

De nieuwe federatie 

Meer informatie over de nieuwe federatie vindt U elders in dit blad op 

pagina 7. 
 

Paaspoets 

In verband met Pasen wordt de kerk weer gepoetst op woensdag 5 april 

vanaf 9.30 uur. We hopen dat er net als andere jaren weer een aantal 

mensen hierbij komen helpen. Bij voorbaat hartelijk dank. 
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Activiteitenagenda voor de maand april 2017 

van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 

 
za. 1  april : Eucharistieviering in de kerk b.g.v. het oprichten de 

     parochiefederatie Valkenburg, Oud Valkenburg en  

     Schin op Geul 

   : Oud ijzeractie Fanfare St.Cornelius 

2
e
 helft april  : Donateursactie Mannenkoor Inter Nos 

ma.    april : Iedere maandag 13.30 uur wandelen vanaf ’t Geboew 

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

     (14-16u) ‘Open Bieb’ in ’t Geboew 

2  t/m 8 april : Huis aan huis collecte Nederlandse Hartstichting 

do. 6  april : s ’Ochtends vrijwilligers helpen op het kerkhof 

za. 8  april : Deelname schietploeg Schutterij St.Mauritius Strucht  

     aan Kampioenschap Groot Valkenburg 

    : Deelname Fanfare St.Cornelius en drumband aan het  

     Geulvallei treffen in de Blokhut te Sibbe 

zo. 9  april : Geulvallei treffen te Sibbe 

ma. 10 april : Zij-actief: Paasdecoratie maken, in ’t Geboew,   

    aanvang 19.30 uur 

10 t/m 15 april : Huis aan huis collecte Vastenactie Missiecomité 

do. 13 april : Witte Donderdag, H.Mis om 19.00 uur  

vr. 14 april : Goede Vrijdag, Viering 15.00 uur, aansluitend 

    rondgang misdienaars (klepperen) 

za. 15 april : Paaszaterdag, Paasvigilie H.Mis om 19.00 uur   

zo. 16 april : Hoogfeest van Pasen, H.Mis 10.30 uur, opgeluisterd  

     door Fanfare St.Cornelius  

   : Zij-actief H.Mis voor de levende en overleden leden 

ma. 17 april : Tweede Paasdag, H.Mis 10.30 uur  

vr. 21 april : Voorjaarsvergadering Schutterij St.Mauritius Strucht  

     in schutterslokaal, eetcafé In d’r Proemehook 

zo. 23 april : Deelname Mannenkoor Inter Nos aan Lenteconcert  

     te Hulsberg, aanvang 19.00 uur 

do. 27 april : Koningsdag Oranjecomité/Club 77 Oranjeviering met  

    optocht m.m.v. Fanfare St.Cornelius en Schutterij St.  

    Mauritius Strucht  

za. 29 april : Reparatiecafé ‘Kump Good’ van 11.00-13.30 uur in  

    Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a 

 


