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 jaargang  /  nummer 12  /  december 2016 

 
 

   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  

   januari 2017 door te geven vóór dinsdag 13 december. 
 

   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 
 

 
Inhoud 

 

Blz. 2   Woordje van de pastoor 

Blz. 3/6  Diensten in de maand december 2016 

Blz. 6  Burgerlijke Stand  

Blz. 7/13  Korte mededelingen / annonces 

Blz. 14/15  Info parochie H.Johannes de Doper Oud-Valkenburg 

Blz. 16  Activiteitenagenda samenwerkende verenigingen 

 

   

 

http://www.geboew.nl/parochie


 2 

 

Woordje van de pastoor 

 

We zijn over ons station nog niet uitgepraat of uitgedacht. Het laatste 

station is niet altijd het einddoel van onze reis. Aangekomen bij het 

station, moeten wij dikwijls nog verder met de bus, met de auto of met de 

fiets, en soms lopend, voordat wij uiteindelijk aankomen. Het gemak van 

de trein die ons een eind op weg hielp moet plaats maken voor eigen 

inspanning. 

Het verloopt allemaal enigszins zoals ons leven.  

In de trein, zoals in het dagelijkse bestaan, ben je met meerderen 

onderweg. Je reist mee op de cadans en de regelmaat van iedere  dag in 

gezelschap van andere mensen. Er wordt gepraat en alles is vertrouwd.  

Je bent opgenomen in een groep. Je hoeft er niet over in te zitten of de 

machinist zijn werk wel kent en of hij het juiste spoor volgt.  

Uit ervaring weet je dat dit allemaal goed komt en je kunt je ontspannen. 

Maar dat laatste eindje naar je einddoel moet je dikwijls alleen afleggen; 

alleen in de auto of alleen op de fiets. Door de jaren heen ontvallen er 

heel wat medereizigers, familieleden, buren en bekenden. Dan moet je 

dubbel opletten. Waar je voorheen nogal eens kon terugvallen op 

anderen, op een ondersteunende hand en een stevig duwtje in de rug, 

zoek je nu je eigen weg. 

Ook deze maand bereiken we opnieuw het einde van weer een jaar.  

Een einde dat enigszins kunstmatig is, want de tijd gaat gewoon door en 

na oudjaar komt er een nieuwe dag en een heel nieuw jaar.  

Wij zijn gewend geraakt aan het bereiken van allerlei einddoelen.  

Wij staan even stil om vol nieuwe moed verder te gaan.  

En die vele malen dat wij een einddoel bereiken, blijkt dat er toch een 

verschiet is, een volgende horizon.  

Zo zal het ook zijn met het definitieve afscheid en einde op deze aarde. 

Wij geloven in een toekomst, een verder verloop van ons bestaan.  

En ook daar mogen wij met vertrouwen en vreugde naar uitzien.  

Daarom is ieder nieuw jaar een gezegend jaar, een zalig Nieuwjaar. 

 

 

                                              Frans Mol, Missionaris van Mill Hill. 

 

 



 3 

 

Diensten in de maand december 2016 

 

Zaterdag 3 december Vooravond 2
e
 Zondag van de Advent 

1
e
 Lezing: Jesaja 11, 1-10

  
 Evangelie: Matteüs 3, 1-12  

10.00 uur:   H.Mis FNV Lokaal-Netwerk Maastricht Heuvelland 

   voor de levende en overleden leden en tevens voor  

   de jubilarissen uit Groot Valkenburg 

   in Hotel-Brasserie De Herbergier te Strucht  

 

Zondag 4 december 2
e
 Zondag van de Advent 

1
e
 Lezing: Jesaja 11, 1-10

  
 Evangelie: Matteüs 3, 1-12  

10.30 uur: Wies Baeten-Jacobs 

 6
e
 jrd. Finy Olzheim-Schrijvers 

 gest. jrd. Jac en Mia Frijns-Pleijers 

 gest. jrd. ouders Huijnen-Brouwers 

 gest. jrd. ouders Slenter-Limpens  

  Broederschap St.Cornelius en  

  de stille intenties die ons gegeven zijn 

 

Zondag  11 december 3
e
 Zondag van de Advent  

1
e
 Lezing: Jesaja 35, 1-6a, 10

  
 Evangelie: Matteüs 11, 2-11 

10.30 uur: Harry Snijders (c. buurt) 

 Sjir Boon (c. begr.) 

 Guus Ruijpers 

 Zef Eussen 

 1
e
 jrd. Charel Paffen (c. begr.) 

 1
e
 jrd. Annie Leunissen-Savelberg (c. buurt) 

 jrd. Sjef Bock 

 jrd. Njo Fens 

 gest. jrd. ouders Steinbusch-Rijcken 

 gest. jrd. ouders Vanmechelen-Senden 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door dameskoor Vivace 
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Zondag 18 december 4
e
 Zondag van de Advent 

10.30 uur: H.MIS met BOETEVIERING van de ADVENT 

 Michel Keijdener (c. buurt) 

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

 Jo de la Haye (c. begr.) 

 Frans Weerts b.g.v. zijn verjaardag 

 ouders Weerts-Eussen en zoon Jo 

 jrd. Wiel Bovens 

 jrd. Jozef Pasmans 

 jrd. ouders Betrand-Souren 

 

Dinsdag 20 december Dinsdag in de 4
e  

week van de Advent  

14.00 uur: H.MIS met BOETEVIERING in eetcafé A ge Pannes 

 Hub Kroonen  

  Wiel Pasmans 

  Wiel Hamers 

  Nettie Toussaint-Schmets (c. Bejaarden Soos) 

  Lei Philippi 

 

Zaterdag 24 december KERSTAVOND 
 

18.00 uur:  Gezinsmis met kerstspel  
 Levi Smeets  

 Hub Vanmechelen 
 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door de Jeugdfanfare m.m.v. vrijwilligers 

 

 

Kerkbestuur, Kosteressen, Liturgiegroep en alle andere medewerkers 

van onze parochie wensen U allen een 

 

ZALIG KERSTFEEST EN GODS ZEGEN OVER HET  

NIEUWE JAAR 

 

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

voor de parochie hebben ingezet, met woorden, daden of  

financiële steun. 
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Zaterdag 24 december KERSTAVOND - NACHTMIS 

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

20.45 uur:   Kerstliederen door het koor 
21.00 uur:  pastoot Piet Benders 

  Riet en Harry Defauwes-Caelen (c. buurt) 

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

  Daan en Mia Rooding-Franssen en dochter Tineke 

  ouders Bemelmans-Schreurs en zoon Harry 

  Njo Fens 

  Huub Straat 

  overledenen van de familie Straat 

  overledenen van de familie Coumans 

  ouders Teneij-Frusch en overleden kinderen 

  ouders Souren-Willems en overleden familie 

  Roos Muyrers 

  ouders van Weersch-Moes en schoonzoon Hub Toussaint 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Dameskoor Vivace en enkele leden 

van Mannenkoor Inter Nos 
 

Zondag 25  december HOOGFEEST van KERSTMIS 

   Geboorte van de Heer 

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

10.15 uur:   Kerstliederen door de fanfare 
10.30 uur: pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 

 Jacques en Rosa Eijssen-Wiertz (c. begr.) 

 Jo Leenders  

 Hein Heijenrath 

 Jan Frijns 

 Johan Braeken 

 Rina Kroonen-Huijnen b.g.v. haar verjaardag (c. begr.) 

 ouders Bisschops-Lipsch b.g.v. verjaardag 

 ouders Pluijmaekers-Wiertz en overleden kinderen 

 ouders Spijkers-Vossen  

 jrd. Leo Bemelmans 

 jrd. ouders Habets-Zeestraten 
 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door fanfare St.Cornelius 
 

 



 6 

 

OPENSTELLING KERK I.V.M. BEZICHTIGING KERSTSTAL VANAF  

1
e
 KERSTDAG T/M  1 JANUARI ELKE DAG VAN 14.00 – 16.00 UUR 

 

 

Maandag 26 december TWEEDE KERSTDAG 

   H.Stefanus, eerste martelaar 

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

10.30 uur:  prof. Jan Bosch b.g.v. zijn verjaardag  

  Jeanneke Steijnebrugh-Bosch  

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

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

  Gerrit Meerveld (c. begr.) 

  Sim Witvoet 

  ouders Haesen-Swillens 

  ouders van den Hove-Pasmans 

  gest. jrd. ouders Wiel Bemelmans-Smeets 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door het Koor van Solisten van de 

Philharmonie van Sint Petersburg o.l.v. Olga Stupneva. 

Aansluitend mini-concert  

 

Zaterdag  31 december Oudejaarsavond - Jaarsluiting  

   H.Silvester, Paus 

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

19.00 uur:  uit dankbaarheid  

 voor hen voor wie niemand bidt 

 voor vrede en rechtvaardigheid 

 voor alle slachtoffers en nabestaanden van terreur 

 

 

 
 

Burgerlijke stand van de parochie 
 

Overleden:    14 oktober        Wies Baeten-Jacobs (84 jaar) 

                      15 november    Lies Thewessen-Slenter (90 jaar)  
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Korte mededelingen / annonces 

 

 

Thema Kerkbalans 2017 ‘Mijn kerk verbindt’ 

Zoals u weet gaat in januari de actie Kerkbalans weer van start. Het thema 

dit jaar is: ‘Mijn kerk verbindt’.  Verbondenheid in onze vieringen, samen 

bidden en zingen, samenzijn in feestelijke gebeurtenissen, Pasen, Kerstmis 

of jubileumvieringen. Maar ook bij droevige gebeurtenissen als het 

afscheid van onze dierbaren. Samen lachen en huilen verbindt.  

Dit mooie van samen kerk zijn vraagt veel inzet van een grote groep 

vrijwilligers. Zij dragen zorg voor de liturgie in de steeds verschillende 

vieringen, vele verschillende taken die samen iedere keer er weer voor 

zorgen dat alles goed verloopt. Dit is één van de vele onderdelen van ons 

kerk zijn in onze parochie. Niet alleen voor het onderhoud van ons 

kerkgebouw, keermuren en pastorie is er geld nodig. Ook voor de liturgie 

worden er kosten gemaakt; niet alleen v.w.b. altaar-benodigdheden zoals 

abonnementen voor teksten, de muziek (koren en organist), kaarsen, 

hosties, wijn en bloemversieringen, maar zaken als verwarming en 

verlichting zijn evenmin gratis. Misschien staat u er nooit zo bij stil, maar 

het is er toch allemaal elke zondag of feestdag van het jaar.  

Willen we deze taken goed kunnen blijven uitvoeren dan is ook uw steun 

hard nodig en valt te overwegen om zelf ook mee te gaan doen aan de actie 

Kerkbalans/gezinsbijdrage, wij rekenen op u!  

 

Kerstspel in de gezinsmis 24 december  

Wij zijn op zoek naar kinderen die willen meespelen in het kerstspel 

tijdens de gezinsviering op kerstavond 24 december om 18.00 uur. 

Aangezien we dit jaar geen communiegroep hebben, willen we alle 

kinderen van de groepen 1 t/m 6 graag de gelegenheid geven om mee te 

doen. Ook kinderen uit Schin op Geul en Oud Valkenburg die tot deze 

groepen behoren maar die elders naar school gaan, zijn dus van harte 

uitgenodigd. Vindt/vinden uw kind/kinderen het leuk om mee te doen aan 

deze mooie traditie, geef ze dan s.v.p. vóór maandag 5 december op bij 

Anita Nass, tel: 043-459 1647. Kinderen die wél hier op school zitten 

krijgen een briefje via school waarmee ze zich kunnen opgeven.  
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Vredeslicht uit Bethlehem met Kerstmis 

Het Vredeslicht wordt jaarlijks in de grot van de Geboortekerk te 

Bethlehem ontstoken door een kind en daarna verspreid door kinderen 

over de hele wereld. Zo ontstaat er al meer dan 20 jaar vlak voor Kerstmis 

vanuit dat kleine vlammetje een oceaan van licht. Ook duizenden scouts 

uit de hele wereld geven in de tijd voor Kerstmis het licht aan elkaar door. 

Zo vormen zij samen een keten van licht, als teken van vrede en 

vriendschap. De Paus heeft al jaren het Vredeslicht in ontvangst genomen. 
 

Enige jaren geleden zijn we ook in ons bisdom begonnen met de 

Vredeslicht-actie. Deze is zeer succesvol verlopen. Ook dit jaar wordt door 

een aantal Nederlandse scouts het Vredeslicht uit Bethlehem in Wenen 

opgehaald en per touringcar brandend naar Nederland gebracht, waar het 

verder wordt doorgegeven door scoutinggroepen. Ook veel Limburgse 

groepen doen mee aan de verspreiding van het Vredeslicht. 
 

Op de 4
e
 Adventszondag 18 december om 11.30 uur zal tijdens de H.Mis 

in de St.Christoffelkathedraal te Roermond het Vredeslicht aanwezig zijn 

en doorgegeven worden aan belangstellende aanwezigen. 

Vertegenwoordigers van onze parochie zullen bij die viering aanwezig zijn 

en hun zelf meegebrachte kaars in een lantaarn aan het Vredeslicht 

aansteken en deze vervolgens weer mee terug naar onze parochie nemen. 
 

Het Vredeslicht wordt dan in de Gezinsviering (24 december 18.00 uur), 

de Nachtmis (24 december 21.00 uur) en de Dagmis (25 december 10.30 

uur) doorgegeven aan belangstellende aanwezigen. 
 

Hiervoor dient u zelf van thuis een lantaarn met kaars 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.  
 

Het Vredeslicht is geen magisch symbool dat vrede tovert. Het herinnert 

ons aan onze plicht om ons voor de vrede in te zetten. 

Het Vredeslicht is een teken van hoop. Het is in een betrekkelijk korte tijd 

van een klein lichtpuntje uitgegroeid tot een zee van licht. Miljoenen 

mensen komen in aanraking met het Vredeslicht en ook wij willen hier 

graag deel van uitmaken, zeker in deze onrustige tijd.  

Meer informatie over deze actie vindt u op www.Vredeslicht.nl 

 

 

http://www.vredeslicht.nl/
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Vieringen rond Kerstmis 

Op 24 december is er om 18.00 uur een gezinsmis met kerstspel dat 

wordt opgevoerd door kinderen die zich hiervoor hebben opgegeven. Het 

jeugdorkest van onze Fanfare luistert deze viering op en na afloop is er 

weer een traktatie voor de kinderen. 
 

Om 21.00 uur op Kerstavond is er een plechtige Nachtmis die wordt 

opgeluisterd door Dameskoor Vivace en enkele leden van Mannenkoor 

Inter Nos. Zoals eerder meegedeeld zal dit tevens de laatste keer zijn dat 

het dameskoor een H.Mis opluistert. Wel is het de bedoeling om komend 

voorjaar tijdens een speciale viering gelegenheid te bieden voor een 

waardig afscheid dat past bij de staat van dienst van dit koor. 
 

Kerstdag 25 december is de Dagmis om 10.30 uur. Fanfare St.Corne-

lius zal deze viering opluisteren met mooie kerstliederen. 
 

Tweede Kerstdag 26 december om 10.30 uur zal het Koor van Solisten 

uit Sint Petersburg o.l.v. Olga Stupneva de H.Mis opluisteren. Het is dit 

jaar de 16
e
 maal dat dit befaamde koor onze parochie bezoekt. Voor het 

Koor is het opluisteren van deze viering de afsluiting van hun tournee door 

het zuiden van Nederland. Dit ensemble, bestaande uit zes dames en zes 

heren, wil de heropleving ondersteunen van de Russische sacrale muziek en 

de volksmuziek na zeventig jaar communisme. Het repertoire omvat ook 

veel profane muziek vanaf de zestiende tot en met de twintigste eeuw, 

veelal geraffineerde arrangementen van Russische volksmuziek.  

Na de H.Mis wordt er als toegift nog een miniconcert gegeven. 

Bij het verlaten van de kerk is er gelegenheid voor een vrije gift ten bate 

van het koor als bijdrage in de onkosten van de tournee; e.e.a. wordt 

uiteraard van harte bij U aanbevolen. Ook bestaat er de mogelijkheid om 

cd’s van deze unieke topvocalisten te kopen. 
 

Bezoek aan kerststal 

Ook dit jaar wordt er door een aantal enthousiaste vrijwilligers heel hard 

gewerkt om weer een mooie kerststal in onze kerk op te bouwen. Het 

resultaat kunt U met eigen ogen aanschouwen voor en na de missen in de 

periode tussen Kerstmis en eind januari.  Daarnaast is vanaf Eerste 

Kerstdag tot en met zondag 1 januari bezoek aan de kerststal - en 

natuurlijk evenzo aan onze prachtig versierde parochiekerk - ook mogelijk 

in de middaguren van 14.00 tot 16.00 uur. 
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Première van Dorpsfilm 2016 & presentatie boek ‘Couleur Locale’. 

Op vrijdagavond 16 december as. zal als afsluiting van het zilveren 

jubileumjaar van de Heemkundevereniging voor de eerste maal de 

Dorpsfilm 2016 worden vertoond.  De opnames hiervan zijn het afgelopen 

jaar gemaakt door de leden van de werkgroep ‘Beeldarchief Schin op 

Geul’; in een tijdsbestek van 2x 45 minuten komt het dorp voorbij in al 

haar facetten (inwoners, activiteiten, feesten, ed.).  De filmvertoning vindt 

plaats in gemeenschapshuis ‘t Geboew, aanvang om 19.30 uur en de entree 

is gratis.  Gezien de verwachte grote opkomst is het wel nodig om vooraf 

een - gratis - toegangskaart af te halen; dat kan op zaterdag 10 december 

tussen 10 en 14 uur in ’t Geboew.  Daarnaast is het ook mogelijk om zich 

aan te melden per mail (fonweusten@ziggo.nl) onder vermelding van 

naam, adres en het benodigde aantal kaarten. 

Na afloop van de film zal ook het boekje ‘Couleur Locale’ worden 

gepresenteerd, waarin de vaak boeiende verhalen op papier zijn gezet over 

inmiddels overleden dorpsgenoten die ons dorp kleur gaven.  Bestelde 

boeken kunnen dan worden afgehaald in de Kleine zaal; ook is het boekje 

daar te koop à € 12 (uiteraard zolang de voorraad strekt). 

 

Kerstdennen verkoop Fanfare St.Cornelius 

Van donderdag 1 december t/m dinsdag 20 december.  

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. 

Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 

Verkooppunt Fam. Kroonen, Strucht 48, Schin op Geul.  

Zoals vanouds weer mooie bomen in diverse maten en soorten met of 

zonder kluit. Vers gerooid, eigen kweek en voor concurrerende prijzen.  

Geen verkoop op zondagen 4, 11 en  18 december. 

 

Voettocht naar Banneux 

De jaarlijkse voettocht naar Banneux is op zaterdag 24 december. 

Om 8.30 uur is er een H. Mis in de HH. Nicolaas en Barbara kerk, met om 

9.00 uur de Reiszegen en vertrek vanuit de kerk.  

Voor meer info: mw. R. Spits-Vossen, Steina Ruypers Park 4, 6301 LC 

Valkenburg, tel. 043-6015447 of www.kersttochtbanneux.nl 

 
 

 

 

mailto:fonweusten@ziggo.nl
http://www.kersttochtbanneux.nl/
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Sylvesterconcert van de Mannenkoren Inter Nos en Walram 

Op vrijdagavond 30 december as. staan de Mannenkoren Inter Nos uit 

Schin op Geul en Walram uit Valkenburg samen op het podium in de 

Polfermolen te Valkenburg.  Reeds afgelopen voorjaar besloten beide 

koren om rond de jaarwisseling samen iets te gaan doen.  Immers door de 

krachten te bundelen kan men ook in een wijdere regio interessante 

concerten bieden.  Zo groeide het idee om van dit spetterend 

Sylvesterconcert een gezamenlijk concert te maken.  Beide koren staan 

onder leiding van Leo van Weersch, de bekende musicus uit Schin op 

Geul.  Voor dit Sylvesterconcert is verder samenwerking gezocht met 

Harmonie Walram o.l.v. Jos Paffen.  Verder zullen de bekende solisten 

Lien Haegeman (sopraan), Pascal Pittie (tenor) en Bèr Schellings (bas) 

acte de présence geven.  Connie Wezemans zal op haar eigen ludieke wijze 

het programma van die avond presenteren. 

Het is dan ook de uitdrukkelijke bedoeling van alle medewerkers om van 

dit Sylvesterconcert een voor ieder zeer aangename avond te maken 

middels een uitgebreid repertoire aan mooie en aangenaam in het gehoor 

liggende muziek, uiteraard toegespitst op de tijd van het jaar.  Kortom, 

muziek om van te genieten en zodoende een echte aanrader!  De aanvang 

van het concert op vrijdag 30 december is 19.30 uur. 

Kaarten voor dit concert kosten € 10,00 en zijn verkrijgbaar aan de kassa 

van de Polfermolen of bij de voorverkoopadressen.  In Schin op Geul zijn 

dat bakkerij Bie d’r Bekker en café De kleine Koning; in Valkenburg kunt 

U terecht bij het Toebackhuys, Madelief Natuurshop, The Read Shop en 

het VVV kantoor. 

 

Paus Franciscus 80 jaar  
Wie 80 jaar wordt, heeft volgens psalm 90 de ‘leeftijd der sterken’ bereikt. 

Dit geldt ook voor paus Franciscus. Op zaterdag 17 december hoopt hij 

zijn 80
e
 verjaardag te vieren.  

Met zijn 80 jaar is paus Franciscus overigens niet de oudste paus in de 

geschiedenis. Dat was paus Leo XIII; hij leidde de kerk totdat hij op 93-

jarige leeftijd overleed. De langst residerende paus in de geschiedenis - de 

apostel Petrus niet meegerekend - was Pius IX, die maar liefst 35 jaar paus 

was. Hij wordt op de voet gevolgd door Johannes Paulus II, die gedurende 

27 jaar bisschop van Rome was. 
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Bericht van het Missiecomité 
Op 23 oktober werd in onze kerk een tweede collecte gehouden voor de 

Wereldmissie. Onze pastoor vertelde weer een mooie eigen anekdote uit 

de 60-er jaren. Hij probeerde in Kenia z’n draai te vinden bij de Maasai. 

Toen hij na acht jaar voor het eerst op verlof mocht naar Nederland voelde 

het hier vreemd aan. Hij was namelijk indertijd weggegaan toen het nog 

gebruikelijk was dat een priester in een zwart pak met een wit boordje 

rondliep. Het eerste wat zijn zussen zeiden was, kom jij maar eens mee 

naar C&A voor een nieuw kostuum want dat zwarte pak kon echt niet 

meer. Ook anno 2016 ondersteunen wij de wereldkerk en vulde u de 

collecteschaal met 345,45 euro’s die wij namens u doneerden. 

Hartelijk dank voor deze mooie bijdrage voor het pastorale werk! 

  

Yoga - kleine inspanning - groot effect 

De adem- en bewegingstechnieken van Yoga hebben een positief effect op 

alle zintuigen en organen. Tevens zorgen zij voor een sterk en flexibel 

lichaam. Het is een manier om samen prettig te bewegen onder begeleiding 

van een professioneel docent. Kom eens naar een les en ervaar hoe en 

waarom Yoga zo gezond is. De lessen zijn op dinsdagmorgen van 9.30-

10.30 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hub Knops, 

tel. 043-459 1726. Voor zowel dames als heren van alle leeftijden zijn er 

nog plaatsen vrij. 

 

Voedselbank  

Hallo lieve mensen van Schin op Geul en Oud Valkenburg. Zoals al 

verschillende jaren, wil ik ook dit jaar weer een blikken actie houden. 

U kunt de blikken, potten of ander verpakt eten inleveren bij Cycles Jean 

Habets, Strucht 41 (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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Nogmaals een oproep betreffende leden voor nieuw te vormen koor 

Zoals u inmiddels weet stopt ons Dameskoor Vivace; in de nachtmis op 

Kerstavond luisteren zij voor de laatste maal de H.Mis op samen met 

enkele leden van mannenkoor Inter Nos. Dit betekent dat we vanaf januari 

geen eigen kerkkoor meer hebben; om de ontstane leegte op te vullen is 

het Kerkbestuur nu aan het proberen een nieuw gemengd koor op te 

richten.  Dit heeft natuurlijk alleen kans van slagen indien er - naast een 

dirigent - een voldoende aantal zangers (dames èn heren!) bereid worden 

gevonden om met enige regelmaat zondagsmissen en uitvaarten op te 

luisteren in onze parochiekerk; inmiddels hebben zich zeven personen 

hiervoor opgegeven en hopelijk volgen er meer.  

Heeft U gevoel voor muziek, passie en enthousiasme en heeft U altijd al 

eens in een gemengd koor willen zingen, dan zijn dat de juiste 

eigenschappen om bij dit nieuw op te richten koor te komen zingen. 

Het moge duidelijk zijn dat het hebben van een eigen koor zonder meer 

meerwaarde heeft voor de liturgie in onze vieringen.  Daarom hopen we 

dan ook dat dit voor onze parochie niet verloren zal gaan.  Kijk eens of U 

wellicht een steentje kunt bijdrage in onze parochie door Uw stem te laten 

klinken in dit nieuwe koor.  U bent van harte welkom! 

Heeft U Interesse of wilt U meer info, bel dan José Van den Hove,  

tel: 043-459 2278; U kunt ook mailen: josevandenhove@hetnet.nl  

 

Dorpskalender foto van de maand december 

Winterlandschap (Sousberg) 1999  
foto van Jeu Eggen (Eervolle vermelding fotowedstrijd HKV in 1998/1999). 

foto voorzijde kalender: Scheumergats (ca 1960). 
 

Bestellen van kalenders 2017 is mogelijk via Jeanny Neven (043-459 2295).  

Afhalen kan op dinsdagmiddag in ’t Geboew. 

 
 

 

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 

telefoon: 459 2278 

 hr. Wiebe Appelboom, Mauritiussingel 51, telefoon: 459 2660 
              

 

 

mailto:josevandenhove@hetnet.nl
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Parochie H.Johannes de Doper Oud Valkenburg 
 

Administrator: 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 januari 2017 kunt U 

opgeven vóór dinsdag 13 december 
 

 

 

 

 

Diensten in de maand december 2016 
 
 
 

Zaterdag  26 november Vooravond vd 1
e
 Zondag van de Advent 

19.00 uur: Voor een bijzondere intentie 

m.m.v. Dameskoor Vivace uit Schin op Geul  <nagekomen bericht> 
 

 

 

Zaterdag 3 december Vooravond 2
e
 Zondag van de Advent 

De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk en het kerkhof 

19.00 uur: Voor de parochie 

m.m.v. Mannenkoor Inter Nos uit Schin op Geul 
 

Zaterdag  10 december Vooravond 3
e
 zondag van de Advent 

19.00 uur:  Mathias en Elly Bartels-van Liebergen 

  Cyril Gerards 

  Wiel Huntjens 

  Paul Snepvangers 
 

Zaterdag  17 december Vooravond 4
e
 zondag van de Advent 

19.00 uur: Paul Snepvangers b.g.v. zijn verjaardag 
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Zaterdag  24 december KERSTAVOND - NACHTMIS 
21.00 uur: Paul Snepvangers 

 Pierre Gerekens 

 Familie Vaessen-Bosch 

 Emilie Vaessen 

 Familie Molin-Coumans 

m.m.v. Dameskoor Cantara uit Valkenburg, o.l.v. Marjan Quaedvlieg 
 

Zondag 25 december HOOGFEEST van KERSTMIS 

   Geboorte van de Heer 

10.00 uur: Tij Retera en zoon 

 Els Souren-Jennekens 
 

Zaterdag 31 december Oudejaarsavond - Jaarsluiting  

    H.Silvester, Paus 

   Voor het welzijn van de parochie 
 

 

Enkele korte berichten van het kerkbestuur 
 

 Woensdag 14 december wordt vanaf 9.30u de Kerststal opgebouwd. 

 Donderdag 15 december wordt vanaf 9.30u de kerk gepoetst. 

 Op beide dagen wordt Uw medewerking zeer op prijs gesteld! 

 Eerste en Tweede Kerstdag is de kerk geopend tussen 14u en 16u. 

 Zondag 1 januari 2017, Nieuwjaarsdag, is er geen H.Mis. 

 Het jaar 2016 loopt ten einde, de feestdagen zijn op komst; diegenen, 

die de kerkbijdrage nog niet hebben overgemaakt willen wij vriendelijk 

vragen om dit alsnog deze maand te doen, zodat wij het financiële jaar 

kunnen afsluiten. 

 Het is maar dat U het alvast weet: 

- Wij vieren het H.Rita feest in 2017 op 20 en 21 mei. 

- De processie zal in 2017 op 11 juni door onze parochie trekken. 
 

 
 

Het Kerkbestuur wenst U allen, parochianen en gasten, alvast een 

gezond, gelukkig en gezegend 2017 toe. 
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Activiteitenagenda voor de maand december 2016 

van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 
 
 

 

 

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

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

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

do. 1 dec. :  s’Ochtends vrijwilligers helpen op het kerkhof 

    Start verkoop kerstdennen door fanfare St.Cornelius 

    bij kampeerboerderij René Kroonen, Strucht 48 

zo.  4 dec. : Familiedag Schutterij St.Mauritius, Kaffee Weerts 

vr.  9 dec. : Jaarvergadering Schutterij St.Mauritius, Kaffee Weerts 

    : Zij-Actief Kerstdiner, A ge Pannes 

za. 10 dec. : Feest-/jaarvergadering CV de Waterratte, Op de Beek 

ma.  12 dec. : Heemkundevereniging Werkgroep ‘Beeldarchief Schin  

      op Geul’ in ’t Geboew, aanvang 20.00 uur 

vr. 16 dec. :  Afsluiting Jubileumjaar Heemkundevereniging met 

vertonen van de Dorpsfilm 2016 en de presentatie van het 

boek ‘Couleur Locale’ 

zo. 18  dec. : Opluisteren H.Mis te Groot Genhout door Mannenkoor 

Inter Nos 

za.   24 dec. : Gezinsmis met kerstspel om 18.00 uur opgeluisterd door 

het Jeugdorkest van Fanfare St.Cornelius 

    : Nachtmis om 21.00 uur opgeluisterd door Dameskoor 

Vivace met enkele leden van Mannenkoor Inter Nos 

za.   24 dec. : Spelen kerstliederen door leden fanfare St.Cornelius 

      bij de kerk van Schin op Geul en Oud Valkenburg   

zo.   25 dec. : Opluisteren dagmis 1
e
 Kerstdag om 10.30 uur door  

     Fanfare St.Cornelius 

25 dec.  / 1   jan. : Kerk open voor bezichtiging kerststal van 14.00-16.00 uur 

ma. 26 dec. : Opluisteren H. Mis om 10.30 uur door het Koor van  

    Solisten van de Philharmonie van Sint Petersburg  

    o.l.v. Olga Stupneva. Aansluitend mini-concert  

wo. 28 dec. : Speurtocht Spaarclub A ge Pannes; inschrijven vanaf 18.30 

tot 20.30 uur. Voor alle leeftijden, ook niet-leden zijn 

welkom. Info: 043- 459 1439 

vr.  30 dec. : Sylvesterconcert  in de Polfermolen te Valkenburg m.m.v. 

    Mannenkoor Inter Nos , Mannenkoor Walram en  

     Koninklijke Harmonie Walrams Genootschap  

za.  31 dec. : Oudejaarsviering-jaarsluiting in de kerk om 19.00 uur 
 

 


