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e
 jaargang  /  nummer 5  /  mei 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  

   juni door te geven vóór dinsdag 16 mei. 
 

   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 

 

Waar moet dat met ons naar toe? 

Hoe moet dat nu verder met ons? 

De school dreigt dicht te gaan. De trein van het miljoenenlijntje mag niet 

meer doorrijden naar Valkenburg. De geldtap is al enige tijd verdwenen. 

Brievenbussen stonden op het punt te verdwijnen! En ook ons culturele 

peil werd door een strip in Trouw van maandag 20 maart op een heel laag 

pitje gezet. En wat te denken van alle verontrustende berichtgeving over 

de veranderingen in ons klimaat. 

Staat straks de Geul droog of moeten wij met laarzen aan de 

ondergelopen trappen van de kerk op? 

Hoeveel moeten wij loslaten. Tellen wij nog wel mee? 

Het is ons mensen eigen om zaken enigszins te overdrijven. Van een 

Hollandse mug maken wij een Afrikaanse olifant. Niet zo overdrijven, 

wordt ons voorgehouden. Er wordt immers op veel manieren door talrijke 

mensen gewerkt om zowel school als trein gaande te houden. Nieuwe 

toestanden brengen ons aan het schrikken. Hopelijk schudden zij ons ook 

wakker. 

Maar als ik dan zo naar buiten kijk dan valt het met ons overdrijven 

nogal mee. In deze maand overdrijft de natuur en verwent ons op velerlei 

manieren. Zoveel water in de Geul, zoveel verschillende schakeringen 

van groen in het gras en aan de bomen, zoveel kleuren in de bloemen, die 

niet te evenaren zijn. Vogels druk in de weer, schuifelend leven langs het 

water, nieuw geplante bomen op de Sousberg en in de Hanewei. Alles 

ademt vernieuwing. Dat geeft aan dat wij, hoe dan ook, geloven in een 

toekomst, anders zouden wij niet al onze krachten en gaven besteden aan 

een fraaie omgeving. Dat harmonieuze beeld rondom ons schept ook 

binnen in ons vreugde en vrede. Er komt een gevoel van stil genieten 

over ons heen, een weldadige rust. Het is geruststellend om te zien hoe 

alles nog leeft en gewoon verder gaat. Daarom geeft een vitaal 

parochieleven ons ook inspiratie. 

 

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

 

Donderdag 4 mei 

  Nationale Dodenherdenking, klokken luiden  

  van 19.45 tot 20.00 uur   
 

Vrijdag 5 mei   

19.00 uur:    Rozenkrans bidden (kapelletje Schoonbron) 
 

Zondag      7  mei           4
e
 Zondag van Pasen    Roepingenzondag 

   Zondag van de Goede Herder   

De meeropbrengst van de collecte is voor het Seminarie van Rolduc 

1
e
 Lezing: Handelingen 2, 14a, 36-41 Evangelie: Johannes 10, 1-10  

10.30 uur:  zeswekendienst Jo Slenter 

  pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 

  Hub Cuijpers b.g.v. verjaardag 

  jrd. Mariet Lussenburg-Bruns 

  jrd. ouders Swillens-Haesen 

  jrd. Hub Bartels en zoon Raymond 

 Alice Greven-Waelen  

 gest. jrd. ouders Waelen-Ruijpers 

 gest. jrd. ouders Sijben-Rijcken 

 gest. jrd. familie Vrancken-Senden 

  Broederschap St.Cornelius en de stille intenties  

  die ons zijn gegeven 
 

Vrijdag 12 mei   

19.00 uur:    Rozenkrans bidden (kapelletje Schoonbron) 
 

 

 

Burgerlijke stand van de parochie 
 

  
Overleden:       20 Maart   Jo Slenter (60 jaar) 

                         27 Maart   Finy Ackermans-Driessens (88 jaar) 

                         08 April    Ans Snijders-Coenen (84 jaar) 
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Zondag 14 mei 5
e
 Zondag van Pasen    Moederdag 

1
e 
Lezing: Handelingen 6, 1-7         Evangelie: Johannes 14, 1-12 

10.30 uur: zeswekendienst Finy Ackermans-Driessens 

 zeswekendienst Ans-Snijders-Coenen 

 1
e
 jrd. Harry Snijders (c. begr.) 

 uit dankbaarheid b.g.v. het 50-jarig huwelijk van 

 Maurice en Adje Lemmens-Beers 

 voor de overledenen van de familie Lemmens-Frijnts 

 voor de overledenen van de familie Beers-Nijssen 

 pastoor Piet Benders 

 Tiny Slangen-van den Hove (c. buurt) 

 Liesje Monsuwé-van den Hove (c. buurt) 

 Mia Groven-Paffen (c. buurt) 

 José Slippens-Funcken b.g.v haar verjaardag (c. buurt) 

 Mien Keijdener-Hupperichs (c. begr.) 

 Fien Bien-Straaten (c. begr.) 

 Lies Thewessen-Slenter (c. begr.) 

 Ally Vliegen 

 1
e
 jrd. Maria Vliegen-van Weersch (c. begr.) 

 Rina Kroonen-Huijnen (c. begr.) 

 Sophie Marcus-Bisschops (c. begr.) 

 Pierre en Fien Siepers-Thole (c. begr.) 

 Charel Paffen b.g.v. zijn verjaardag (c. begr.) 

 Annie Leunissen-Savelberg (c. begr.) 

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

 Wiel Sieben b.g.v. zijn verjaardag 

 Nen Huntjens 

 ouders Appelboom-Bruisten 

 ouders Bisschops-Lipsch b.g.v hun verjaardag 

 ouders Bertrand-Souren b.g.v. verjaardag 

 jrd. ouders van Weersch-Wouters  

 gest. jrd. ouders Pieters-Jongen en zoon Sjeng 

 gest. jrd. Hub en Fien Pieters-Didden 

Deze H. Mis wordt opgeluisterd door die Moselsänger, aansluitend  

Moederdag miniconcert  
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Vrijdag 19 mei   

19.00 uur:    Rozenkrans bidden (kapelletje Schoonbron) 
 

Zondag 21 mei 6
e
 Zondag van Pasen 

1
e 
Lezing: Handelingen 8, 5-8, 14-17 Evangelie: Johannes 14, 15-21 

10.30 uur:  Jo Leenders 

  Frans Souren b.g.v. zijn verjaardag 

  Maria Souren-Willems en overleden kinderen 

  ouders Teneij-Frusch en overleden kinderen 

  Roos Muyrers 

  Jean Wijnands 

  jrd. Truike Wijnands-Huntjens 

  Mia Kickken-Smeets b.g.v. haar verjaardag 

  Dré Kickken 

  Harry Knoren (c. buurt) 

  gest. jrd. ouders Knoren-Palmen 

  gest. jrd. ouders Lemmens-Hoven 
   

Donderdag 25 mei Hemelvaart van de Heer 

1
e 
Lezing: Handelingen 1, 1-11 Evangelie: Matteüs 28, 16-20  

10.30 uur:  Voor een beetje hemel op aarde voor alle mensen. 
 

Vrijdag 26 mei   

19.00 uur:    Rozenkrans bidden (kapelletje Schoonbron) 
 

Zondag 28 mei  7
e
 Zondag van Pasen 

1
e 
Lezing: Handelingen 1, 12-14 Evangelie: Johannes 17, 1-11a 

10.30 uur:  Tiny Coemans-Stassen b.g.v. haar verjaardag 
 

Dinsdag 30 mei Dinsdag in de 7
e
 week van Pasen 

14.00 uur:   H. Mis in ’t Geboew 

  Gemeenschappelijke Ziekenzalving 

  Hub Kroonen 

  Wiel Pasmans 

  Wiel Hamers 

  Mia Groven-Paffen (c. Bejaarden Soos) 
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Korte mededelingen / annonces 
  

De mensen achter de nieuwe federatie en in onze parochiewerkgroep 

Op zaterdag 1 april jl. is dan de nieuwe parochiefederatie Valkenburg - Oud 

Valkenburg - Schin op Geul van start gegaan; op die dag werd tijdens een 

bijzondere plechtigheid in onze kerk het convenant ondertekend dat deze 

samenwerking vastlegt.  Over de federatie hebben we U al eerder uitvoerig 

bericht in dit parochieblad en daarbij tevens aangegeven dat voor de 

parochianen vooralsnog alles bij het oude blijft. 

In dit nummer van de Mauritiusbode willen we U nog graag informeren 

over de mensen in het overkoepelende kerkbestuur en de parochiewerkgroep 

voor het lokale bestuur alhier. 
 

Voor het federatiebestuur zijn de volgende personen per 1 april door het 

bisdom benoemd: 

 Pastoor Fr. Mol, voorzitter, Schin op Geul 

 Pastoor H. Jansen, vice-voorzitter, Valkenburg-centrum 

 Pastoor/administrator R. Graat, vice-voorzitter, Oud-Valkenburg 

 Hr. Wiebe Appelboom, secretaris, Schin op Geul 

 Hr. Leo Bras, penningmeester, Valkenburg-centrum 

  Hr. Wim van der Klugt, penningmeester, Oud-Valkenburg 

 Hr. Martin Marcus, penningmeester, Schin op Geul  

 Hr. Chris Vermazen, pastoraal/catechese, Valkenburg-centrum 

 Hr. Hub Gerekens, onderhoud, Oud-Valkenburg 
 

Bovengenoemde personen zijn formeel lid van alle vier bij de federatie 

betrokken kerkbesturen. 
 

Op lokaal niveau zijn de kerkbestuurstaken vanuit de federatie gedelegeerd 

aan een parochiewerkgroep; in onze parochie wordt deze bemenst door de 

leden van het vroegere kerkbestuur [met behoud van taken]. 

 Pastoor Fr. Mol, voorzitter 

 Hr. Wiebe Appelboom, secretaris 

 Hr. Martin Marcus, penningmeester 

 Mw. José Van den Hove, algemene parochiezaken en beheer kerkhof 

 Hr. Frans Lussenburg, technische zaken en onderhoud 

 Hr. Anton Laeven, pastoraatsgroep en parochieadministratie 
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Dodenherdenking aan het Kerkplein 

Net als voorgaande jaren zullen in het kader van de nationale 

dodenherdenking namens het gemeentebestuur en nabestaanden weer 

bloemen worden gelegd aan het Kerkplein. Dit geschiedt op donderdag 4 

mei as. om 12.00 uur door burgemeester Jan Schrijen bij de plaquette op de 

keermuur onder aan de kerk. Hierop staan de namen vermeld van een viertal 

dorpsgenoten die in de Tweede wereldoorlog voor onze vrijheid zijn 

gevallen; dat betreft: Jean Michael Caubo, Bèr Houben, Frans Huntjens en 

Hubert Knoren. Dit jaar is landelijk voor het thema “Geef vrijheid door”/ 

“De kracht van het persoonlijke verhaal” gekozen. De ceremonie wordt 

opgeluisterd door Fanfare St. Cornelius. Naast de nabestaanden is iedereen 

van harte uitgenodigd om bij deze ceremonie aanwezig te zijn. 
 

Dankwoord Dameskoor Vivace 

Namens het bestuur, de dirigent en alle leden van het dameskoor “Vivace” 

wil ik iedereen bedanken voor de geweldige belangstelling tijdens en ná de 

laatste H. Mis die wij in de H. Mauritius kerk hebben gezongen.  

Een bijzonder woord van dank aan de pastoor Frans Mol en het kerkbestuur 

voor de prachtige ingelijste groepsfoto, de bloemen en de persoonlijke 

bedankkaart, gemaakt door vrijwilligers met de handtekening van  pastoor 

Frans Mol. 

Ook hartelijk dank voor de gebreide vogeltjes [dirigent als haan met zijn 

nachtegalen, ontworpen en gemaakt door Lida van Wersch].  

De vele bloemen en de persoonlijke lieve dankwoorden van al de 

parochianen. Het afscheid was moeilijk maar de persoonlijke dank-

zeggingen hebben ons allemaal heel goed gedaan. Nogmaals hartelijk dank 

namens alle meidjes van Dameskoor “Vivace”.     Secretaris Toos Groot. 
 

Klepperactie misdienaars  

Op Goede Vrijdag 14 april hielden onze misdienaars hun jaarlijkse 

rondgang door het dorp. En evenals voorgaande jaren heeft u de misdienaars 

weer goed bedeeld. Wat ook wel terecht is, want zij helpen het hele jaar 

door bij onze vieringen in de kerk. Naast eieren en snoepgoed was er een 

mooi bedrag van € 704,- dat tijdens het feestje op paaszaterdag verdeeld 

werd. Uiteraard hartelijk dank aan alle gulle gevers namens onze 

misdienaars! 

 



 8 

 

Dorpskalender foto van de maand mei 

Schutterij St. Mauritius Strucht (1957) 

Frans Coumans draagt het koningszilver voor Mathieu Cuijpers. 

 
1.Willem Weerts 2. Sjeng Coemans 3. Sjeng Hodiamont  4. Sjeuf Kikken  

5. Lambert Cuijpers  6. Martin Weerts 7. Giel Bock  8. Martin Smeets   

9. Hub Coemans 10. Harrie Defauwes  11. Harrie Bovens   

12. Jan Ackermans 13. Paul Bovens 14. Harrie Somers 15.Vic Coumans  

16. Lei Bock  17. Jo Bemelmans 18. Lei Smeets 19. Piet Schmets  

20. René Smeets 21. Albert Smeets 22. Pie Coemans  

23. Els Coumans-Henrotte 24. Frans Coumans 25. Zef Swillens  

26. Frans Ackermans  27. Bèr Bemelmans 28. Bèr Schmets   

29. Frits Schmets 30. Zef Ackermans. 

 

Versiering wegkruizen  

Voor de meesten van ons is het inmiddels heel gewoon, wegkruizen in ons 

dorp die fraai versierd zijn met een krans. Maar zoiets gaat natuurlijk niet 

vanzelf. Gelukkig worden er nog steeds vrijwilligers bereid gevonden om 

dit ter hand te nemen. Dit voorjaar zullen leden van de werkgroep 

Wegkruizen van de Heemkundevereniging er weer voor zorgen dat een 

versiering wordt aangebracht. Een mooie traditie wordt daarmee voortgezet! 

 

Reumacollecte  

De Reumacollecte 2017 heeft in Schin op Geul  € 916,20 opgebracht. 

Een mooi resultaat. Namens de Reumacollecte bedankt! 

Een bijzonder woord van dank je wel aan de collectanten die dit mogelijk 

hebben gemaakt. 

 

 



 9 

 

20
e
  Bourgondisch Aspergefestijn van fanfare St.Cornelius. 

Op zondag 21 mei vindt van 12.00 tot 18.00 uur in gemeenschapshuis 

’t Geboew, al weer voor de 20
e
 keer, het inmiddels zeer bekende en door 

velen geprezen BOURGONDISCH ASPERGEFESTIJN plaats. 

U kunt genieten van heerlijke aspergegerechten tegen zeer aantrekkelijke 

prijzen. Zowel losse gerechten als drie- en viergangen menu’s.  

’t Geboew is ingericht als een gezellig restaurant met in het midden een  

moderne sfeervolle keuken. De culinaire hoogstandjes kunnen compleet 

worden gemaakt met uitstekende bijpassende wijnen van o.a. het Schin op 

Geulse wijngoed ‘Belle Source’, zowel per glas als per fles.  

Onder het motto ‘wandelen doet eten’ zijn er vanaf 10.00 uur gratis 

wandelroutes over diverse afstanden verkrijgbaar, die u vanaf ’t Geboew 

door het mooie Geuldal voeren. De gehele dag kunt u loten kopen waarmee 

prachtige prijzen te winnen zijn; wat dacht u van een midweek in 

Oostenrijk!!  

De opbrengst gaat geheel naar de jeugdopleiding van de fanfare.  

Tevens is er een expositie van pentekeningen van de heer Jef Boosten. 

Tijdens deze expositie kunt u uitleg krijgen over de actie pentekeningen bij 

gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de fanfare in 2019. 

De fanfare heet u gaarne van harte welkom en wenst u smakelijk eten!! 
 

Vriendenconcert Fanfare St. Cornelius 

Op zaterdag 13 mei organiseert de fanfare samen met harmonie Sint 

Gertrudis uit Wijlre een vriendenconcert in gemeenschapshuis ’t Geboew. 

Het jeugdorkest en de drumband van onze fanfare zal tijdens dit concert ook 

een aantal nummers ten gehore brengen. Aanvang 19.00 uur. 

De fanfare nodigt eenieder uit om dit mooie en unieke concert bij te wonen. 

Er is geen entree maar een vrije gift wordt zeer op prijs gesteld. 
 

Processie route 2017 

De Sacramentsprocessie wordt dit jaar gehouden op zondag 18 juni. 

De H. Mis op processiezondag begint om 9.00 uur en om 9.45 uur vertrekt 

de processie. De route is als volgt: Kerkplein - Hoogbeek - 

Valkenburgerweg - kruis Schoonbron (altaar) - Valkenburgerweg - 

Panhuis - Breeweg (altaar) - Hanewei - Tolhuisstraat - Kerkplein 

(altaar).  De opstelling begint vanaf de pastorie, Hoogbeek 23.  

De afsluiting is zoals gebruikelijk op het Kerkplein. 
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Verenigings Schiettoernooi Schutterij St.Mauritius 

Schutterij St.Mauritius is voornemens op zondag 27 augustus a.s. een 

schietwedstrijd te organiseren met de zware buks voor verenigingen, 

instellingen en buurtschappen uit Schin op Geul. 

Elke vereniging kan één of meerdere teams van zes personen inschrijven, 

die op de “hark met bölkes” gaan strijden voor de hoogste eer, namelijk het 

kampioenschap van Schin op Geul. 

Dit schietgebeuren, dat in het verleden diverse malen met succes werd 

gehouden, moet gezien worden als een evenement waarbij wedstrijdelement 

en gezelligheid hand in hand gaan. Dit verenigings-schiettoernooi vindt 

doorgang bij een deelname van minimaal 12 zestallen. 

De verenigingen en instellingen uit Schin op Geul hebben inmiddels een 

uitnodiging met inschrijfformulier ontvangen. De inschrijfformulieren 

dienen vóór 1 juni a.s. ingeleverd te zijn bij Piet Bisschops, Engwegen 3 B 

(piet.bisschops@hetnet.nl). Hier kunt u ook terecht voor nadere informatie 

(tel: 459 2736). 
 

Bestellen kaarten voor het 9
e
 Buuttetreffen van CV de Waterratte 

Op zaterdag 4 november as. organiseert CV de Waterratte voor de 

negende maal een buuttetreffen in Party Bowling Centrum Walem.  Ook 

thans weer is een zestal gerenommeerde buuttereedners en tonpraters 

gecontracteerd om de liefhebbers van ‘de buut’ een bijzondere avond te 

bezorgen.  De vaste bezoekers van dit buuttetreffen zijn opgenomen in 

een verzendlijst en ontvangen reeds in een vroeg stadium informatie ten 

aanzien van de kaartverkoop. 

CV de Waterratte wil echter ook de inwoners van Schin op Geul en Oud-

Valkenburg die niet tot de vaste bezoekers behoren graag de gelegenheid 

bieden om entreekaarten te bestellen.  Wie hiervoor interesse heeft kan 

zich in verbinding stellen met Piet Bisschops van de commissie 

‘buuttetreffen’ (via e-mail piet.bisschops@hetnet.nl); dit dient wel vóór 15 juni 

as. te gebeuren.  U ontvangt vervolgens medio juni een schrijven, waarin 

nadere informatie vertrekt wordt ten aanzien van het bestellen van 

entreekaarten.  Indien U aan Piet Bisschops Uw adres en telefoonnummer 

doorgeeft, dan wordt U automatisch op de verzendlijst voor dit 

evenement geplaatst zodat U in het vervolg altijd tijdig wordt 

geïnformeerd. 

 

mailto:piet.bisschops@hetnet.nl
mailto:piet.bisschops@hetnet.nl
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Zanggroep ’Die Moselsänger’ luistert 14 mei Moederdag de H. Mis op 

Op zondag 14 mei, Moederdag zal de H. Mis van 10.30 uur worden 

opgeluisterd door ‘Die Moselsänger’. Graag vertellen we U hieronder iets 

meer over deze toch wel bijzondere zanggroep. 

Dirigent en musicus Leo van Weersch uit Schin op Geul (hij is o.a. dirigent 

mannenkoor Inter Nos en tevens de vaste organist in onze kerk) nam in 1998 

het initiatief om samen met negen amateurzangers een weekend naar het 

wijndorpje Mesenich aan de Moezel af te reizen met de bedoeling spontaan 

te gaan musiceren bij kastelen, in kerken of op marktpleinen in de 

omgeving.  Het bleek een succes en sindsdien beleefden zij als ‘Die 

Moselsänger’ jaarlijks een onvergetelijk muzikaal weekend aan de Moezel. 

Die Moselsänger willen u, zoals de titel van hun 5
e
 Cd aangeeft, een 

’Grenzeloos Genoegen’ verschaffen, want ze zijn niet alleen afkomstig uit 

verschillende gemeenten en concerteren niet alleen al 15 jaar over de 

Nederlands-Duitse grens, maar bovenal is hun repertoire als grenzeloos te 

betitelen: ze brengen van ’n vakantie in ’t buitenland melodieën mee, 

waarvan ze denken dat deze aanslaan. De koorbewerkingen van Leo en 

eigen teksten van de koorleden maken het repertoire uniek: de liefde voor 

hun geboortestreek steken zij daarbij niet onder stoelen of banken, maar ook 

het aanvoelen van ’n volksmelodie uit een vreemd en ver land is aan Die 

Moselsänger toevertrouwd.  

Er is sedert 2008 een vijftal Cd’s verschenen, waarop klankvolle evergreens 

en volksliederen uit heel Europa worden afgewisseld met ’leef Limburgse 

loesterleedsjes’ en zeker niet vergeten mag worden de Kerst-Cd 'Zalige 

Keersjmes mèt Die Moselsänger'. 

Aansluitend aan de H. Mis is er een Moederdag miniconcert. Bij het 

verlaten van de kerk is er de mogelijkheid om Cd’s van ‘Die Moselsänger’ 

te kopen. 
 

 
 

 

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen  

tot uiterlijk 16 mei as. worden opgegeven bij de redactie: 

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

telefoon: 459 2278 

 hr. Wiebe Appelboom, Mauritiussingel 51, telefoon: 459 2660 
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Parochie H. Johannes de Doper Oud Valkenburg 
 

Postadres: Oud Valkenburg 23, 6305 AA Schin op Geul 
 

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 juni 2017 kunt U opgeven 

vóór dinsdag 16 mei 
 

 

 

 

 

Diensten in de maand mei 2017 
 

 

Zaterdag  6 mei Vooravond van 4
e
 Zondag van Pasen 

De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk 

19.00 uur:  voor overleden vader J.M. van der Klugt b.g.v. zijn 

  100
ste

 verjaardag 

  Pierre Gerekens, b.g.v. zijn verjaardag 

  Loek Huijgen-Bogaers 
 

Zaterdag  13 mei Vooravond van 5e Zondag van Pasen 

19.00 uur: Paul Snepvangers 
 

Zaterdag  20 mei Vooravond van 6
e
 Zondag van Pasen 

   Feest H. Rita van Cascia 

   Zegening van de rozen 
   (deze zijn te koop na afloop van de mis) 

19.00 uur: Lou Gelders 

Deze H. Mis wordt opgeluisterd door Mannenkoor Inter Nos 
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Zondag  21 mei 6
e
 Zondag van Pasen 

   Feest H Rita van Cascia 

   Zegening van de rozen 
   (deze zijn te koop na afloop van de mis) 
10.00 uur:  Tij Retera en zoon 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door organist Sjef Muylkens 
 

 

Zaterdag  27 mei Vooravond van 7
e
 Zondag van Pasen 

19.00 uur: Cyril Gerards 

 Wiel Huntjens 
 

 

 
 

 

Mededelingen van het Kerkbestuur: 
 

Feest van de H. Rita van Cascia: 

Tijdens de H. Missen van zaterdag 20 mei en zondag 21 mei zal de H. Rita, 

patrones van hopeloze zaken, speciaal worden herdacht en gevierd.  

Ter ere van haar worden dan rozen gezegend, die na afloop van deze 

vieringen te verkrijgen zijn voor 1 euro per stuk. 
 

Dank voor het poetsen van de kerk 

Op woensdag 5 april werd de kerk weer op zijn paasbest gebracht door een 

elftal vrijwilligers, waaronder 2 dames van buiten de parochie.  Hartelijk 

dank daarvoor! 
 

De mensen achter de nieuwe federatie 

Meer informatie over het nieuwe federatiebestuur van onze parochies vindt  

U elders in dit blad op pagina 6. 
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Activiteitenagenda voor de maand mei 2017 

Van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 
 

 

  mei : Donateursactie fanfare St. Cornelius 

    : Huis-aan-huis collecte Prins Bernhard Cultuurfonds 

    door fanfare St. Cornelius 

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

di./do.   mei : Iedere dinsdagmorgen (10-12u) ‘Open Bieb’ en donderdag- 

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

ma.   1 mei :  Heemkundevereniging: werkgroep Beeldarchief 

    Schin op Geul, 20.00 uur in ’t Geboew  

wo.   3 mei : Zij-actief bedevaart naar Cadier en Keer  

do.   4  mei : Dodenherdenking Kerkplein 12.00 uur, opgeluisterd  

     door fanfare St. Cornelius 

    : Klokken luiden van 19.45-20.00 uur 

8   t/m   13 mei :  Huis-aan-huis collecte Longfonds (Astmafonds) 

do. 11 mei : s ’Ochtends vrijwilligers helpen op het kerkhof 

vr. 12 mei : Afscheid Jean Sleijpen en Marcel Neven als bestuursleden  

    van de Stichting Gemeenschapsvoorzieningen in ‘t Geboew 

za. 13 mei : Heemkundevereniging middagexcursie naar de Ardennen 

   : Vriendenconcert fanfare St. Cornelius i.s.m. Harmonie  

    St. Gertrudis uit Wijlre in ’t Geboew, aanvang 19.00 uur 

vr. 19 mei : Jeugdtoernooi SV Geuldal in Wijlre 

   :  Club Jong filmavond in ’t Geboew 

za. 20 mei : Jeugdtoernooi SV Geuldal in Wijlre en Schin op Geul 

   :   Mannenkoor Inter Nos opluisteren H. Rita viering 

    19.00 uur Oud-Valkenburg 

zo. 21 mei : Bourgondisch Aspergefestijn fanfare St. Cornelius 

     in ’t Geboew, vanaf 12.00 uur 

ma. 22 mei : Zij-actief: informatieavond over autisme door Femke Rokx 

    behandel coördinator Mondriaan en lid ASD, in ’t Geboew,  

    aanvang 19.30 uur. Ook niet leden zijn welkom 

do. 25 mei : Hemelvaartsdag, 10.30 uur H. Mis 

za. 27 mei : Reparatiecafé ‘Kump Good’ van 11.00-13.30 uur in  

    Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a 

27  en  28 mei :  Uitstapje Mannenkoor Inter Nos naar Markelo 

zo. 28 mei : Deelname Schutterij St.Mauritius Strucht aan het  

    Bondsschuttersfeest te Vijlen 

 


