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e
 jaargang  /  nummer 3  /  maart 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    

   april door te geven vóór dinsdag 14 maart. 
 

   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 

 

Het onderwijssysteem op onze scholen is bij herhaling aan verandering 

onderhevig. Dat kan haast niet anders.  

Vooruitgang op technisch en ander gebied maken dit noodzakelijk. 

Maar aanpassingen in kennis en kunde en de overdracht daarvan op 

leerlingen is niet genoeg. We zijn nu aangeland op een tijdstip waarop 

deskundigen zeggen dat kennis en kunde (ter wille van de kassa), niet 

voldoende blijken te zijn.  

Belangrijk is het dat leerlingen vooral inzichten leren. Niet alleen dus 

weten, maar vooral weten waarom dit zo is en waarom dat anders is. 

Meer dan kennis alleen is het belangrijk dat mensen een vorming krijgen. 

De Duitse taal heeft daar een mooi woord voor: Bildung.  

Dat woord roept gedachten op aan wat de Bijbel ons leert over ons 

geschapen zijn naar het beeld van God. Niet alleen maar kennis en 

bedrevenheid maar persoonsontwikkeling en binding met de 

samenleving. Onze kennis moet gebaseerd zijn op feiten en wij moeten 

een fundament hebben van overtuiging waarop onze kennis vast en stevig 

staat. Kennis op basis van feiten. Leren nadenken over feiten, tot 

nadenken willen komen. Goed nadenken voor dat je wat zegt. 

Dit schijnt een zeldzame deugd te worden. 

Dat geldt ook wat betreft zaken aangaande ons geloof en de kerk. 

Nadenken, niet van alles naroepen.  

Zelf een gezonde en goed geïnformeerde mening opbouwen.  

Niet direct meelopen met wat de meute roept, maar nagaan of datgene 

wat zij roepen allemaal wel waar is. Herhaaldelijk moeten wij onze 

mening bijstellen omdat wij niet precies wisten of beseften hoe de vork 

aan de steel zat.  

Voorzichtig zijn in onze woorden.  

Leren luisteren en opnemen voordat je een mening geeft.  

De vastentijd biedt een mooie gelegenheid om de grote gave van onze 

spraak met omzichtigheid te gebruiken. 

 

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

 

Woensdag 1  maart ASWOENSDAG 

   VASTEN- en ONTHOUDINGSDAG 

   BEGIN VD VEERTIGDAGENTIJD 

1
e
 Lezing: Joël 2, 12-18  Evangelie: Matteüs 6, 1-6, 16-18 

19.00 uur:   H. Mis met Aswijding en Askruisje 

 

Zondag 5 maart 1
e
 Zondag vd Veertigdagentijd   

1
e
 Lezing: Genesis 2, 7-9; 3, 1-7        Evangelie: Matteüs 4, 1-11 

10.30 uur: Woord- en Communiedienst 

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

  jrd. Dré en Mia Kickken-Smeets  

  jrd. ouders Wijnands-Coumans 

 

 

Zondag 12 maart 2
e
 Zondag vd Veertigdagentijd 

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

10.30 uur:  Wies Baeten-Jacobs 

  Hub Huntjens 

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

  Truike Wijnands-Huntjens 

  jrd. Jean Wijnands 

 

 

 

 
 

Burgerlijke stand van de parochie 
 

 

Overleden:        28 januari    Mia Groven-Paffen (94 jaar) 

                                 7 februari   Truus Hodiamont-van der Loo (92 jaar) 

                              14 februari    Mien Keijdener-Hupperichs (88 jaar) 
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Zondag  19 maart 3
e
 Zondag vd Veertigdagentijd 

     Viering vd H.Jozef, bruidegom vd H.Maagd Maria 

   en afscheidsviering van Dameskoor Vivace  

1
e
 Lezing: Samuel 7, 4-5a, 12-14a, 16   

Evangelie: Matteüs 1, 16, 18-21, 24a 

10.30 uur:  zeswekendienst Truus Hodiamont-van der Loo  

  zeswekendienst Mia Groven-Paffen 

  voor de levende en overleden leden van Dameskoor Vivace 

  Maria Vliegen-van Weersch b.g.v. haar verjaardag 

  Ally Vliegen 

  Harry Snijders (c. begr.) 

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

  Jo Leenders b.g.v zijn naamdag 

  Huub Straat 

  overledenen van de familie Straat 

  overledenen van de familie Coumans 

  Jo de la Haye  

  ouders Weerts-Eussen en zonen Jo en Frans 

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

  Jacques Eijssen (c. begr.) 

  3
e
 jrd. Rosa Eijssen-Wiertz 

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

  ouders Knoren-Palmen en overleden kinderen 

  jrd. Lambert Smeets 

  jrd. Roel van den Hoogen 

  jrd. ouders Jahach-Paffen en overleden kinderen 

Deze H. Mis wordt opgeluisterd door Dameskoor Vivace  

 

Zondag  26 maart 4
e
 Zondag vd Veertigdagentijd  

1
e
 Lezing: I Samuel 16, 1b, 6-7, 10-13a   Evangelie: Johannes 9, 1-41 

10.30 uur:  zeswekendienst Mien Keijdener-Hupperichs 

  José Slippens-Funcken (c.buurt) 

  jrd. ouders Funcken-Tummers en overleden familie 

 voor de leden van de Broederschap St.Cornelius en de  

 stille intenties die ons zijn gegeven  
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Dinsdag 28 maart Dinsdag 4
e
 week Veertigdagentijd 

14.00 uur: Hub Kroonen 

  Wiel Pasmans 

  Wiel Hamers 

 Nettie Toussaint-Schmets (c. Bejaardensoos) 

  Mia Groven-Paffen (c. Bejaardensoos) 

 

 

Korte mededelingen / annonces 
 

 

Dorpskalender foto van de maand maart  

Trouwfoto Frans Muyrers en Maria Reneerkens (1955) 

Vlnr: Sjeng Reneerkens, Lies Reneerkens-Smeets, Annie Weerts-

Reneerkens, Frans Muyrers, Maria Reneerkens, Martin Weerts, Hub 

Muyrers, Mia Cremers-Muyrers. Bruidsmeisjes op de voorgrond vlnr: 

Magda Smeets en José Wouters. 
 

Oud ijzer Fanfare  

Op zaterdag 1 april a.s. houden wij weer onze jaarlijkse oud ijzeractie. 

Maar mocht u nu al oud ijzer of andere edelmetalen in de weg hebben 

staan, dan willen wij u graag de mogelijkheid bieden deze bij u op te laten 

halen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Wiel Ruijpers,  Walem 15, 

tel: 06-2357 3624. Alvast bedankt. Bestuur fanfare St.Cornelius. 
 

Stille Omgang Amsterdam  
In de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 maart a.s. zal in Amsterdam de 

jaarlijkse Stille Omgang worden gehouden. De reis zal gemaakt worden 

per touringcar vanaf verschillende opstapplaatsen hier in de buurt.  

De prijs bedraagt € 23,- p.p. Voor inlichtingen over opstapplaatsen, 

vertrektijden en kaartverkoop kunt u zich wenden tot: dhr. J. Voncken, 

Elkenraderweg 9, Wijlre, tel. 043-450 3189.   Aanmelden uiterlijk vóór 

vrijdag 3 maart. 
 

Nieuwe Deken voor het Dekenaat Gulpen 

Het dekenaat Gulpen - waartoe ook onze parochie behoort - krijgt een 

nieuwe Deken. Op 19 maart a.s. om 14.00 uur zal in de kerk van Gulpen 

Paul Bronneberg geïnstalleerd worden als deken van Gulpen en pastoor 

van Gulpen en Wijlre.  
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Zaterdag 1 april wordt convenant parochiefederatie ondertekend 
 

Onlangs konden we U in dit parochieblad al melden dat de vorming van 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] aanstaande was.  Toen is 

ook ingegaan op de belangrijkste uitgangspunten van de beoogde 

samenwerking [op het terrein van de liturgie, de pastorale zorg, alsmede het 

bestuur en beheer van de personele en materiële middelen].  Zo behoudt 

iedere parochie haar eigen identiteit [zoals vastgelegd in het 

parochiebeleidsplan] en blijft deze juridisch in zelfstandige vorm 

voortbestaan [met een eigen financiële exploitatie], terwijl ook de huidige 

priester op zijn post blijft.   
 

Inmiddels staat het definitief vast dat deze ‘parochiefederatie Valkenburg - 

Oud Valkenburg - Schin op Geul’ per 1 april van dit jaar zijn beslag krijgt 

met de ondertekening [door zowel genoemde parochies als het bisdom] van 

het convenant dat hieraan ten grondslag ligt en waarin de gemaakte 

afspraken zijn vastgelegd.  Deze ondertekening - in aanwezigheid van 

diverse genodigden - zal geschieden op zaterdagmiddag 1 april as. na afloop 

van een bijzondere Eucharistieviering in de parochiekerk van Schin op Geul 

met meerdere celebranten [naast de parochiepriesters ook vicaris-generaal 

Mgr. Schnackers].   
 

Bij deze feestelijke viering die om 14.30 uur begint wordt ernaar gestreefd 

om zoveel mogelijk alle vier de parochies te betrekken; zo zijn lectoren en 

misdienaars/acolieten afkomstig uit de verschillende parochies, wordt de 

plechtigheid opgeluisterd door kerkkoor St.Caecilia uit Valkenburg en 

zullen afbeeldingen van de diverse patroonheiligen aan de voet van het 

altaar worden geplaatst op een speciaal hiervoor gemaakt rekje.   
 

Tot slot wordt nog opgemerkt dat deze ceremonie uitdrukkelijk niet alleen 

bedoeld is voor genodigden; iedereen is van harte welkom!  Er is genoeg 

ruimte in de kerk en ook is er voldoende parkeergelegenheid. 
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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 april 2017 kunt U opgeven 

vóór dinsdag 14 maart 
 

 

 

 

 

Diensten in de maand maart 2017 
 
 

Zaterdag  4 maart Vooravond 1
e
 Zondag vd Veertigdagentijd   

De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk 

19.00 uur:  jrd. Nic Bock 

  jrd. Henriette en Lei Janssen-Maessen 

  jrd. Mia Vandewall-Debie 
 

Zaterdag 11 maart Vooravond 2
e
 Zondag vd Veertigdagentijd   

19.00 uur: voor opgegeven intenties 
 

Zaterdag 18 maart Vooravond 3
e
 Zondag vd Veertigdagentijd 

19.00 uur: jrd. ouders Scheijen-Pruppen 

 Lou Gelders 
 

Zaterdag 25  maart Vooravond 4
e
 Zondag vd Veertigdagentijd 

19.00 uur: jrd. Els Souren-Jennekens en b.g.v. haar verjaardag 

 Cyril Gerards 

 Wiel Huntjens 

 Lieske Spierts b.g.v. haar verjaardag 
 

Op 1 April wordt convenant parochiefederatie ondertekend (zie blz. 6)  
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Activiteitenagenda voor de maand maart 2017 

van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 
 
 

 

   : Donateursactie Sportvereniging Geuldal 1
e
 helft 

wo. 1 mrt. : Aswoensdag 19.00 uur H. Mis met Askruisje in de kerk 

: Hièringbiete 

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

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

do. 2 mrt. : s’Ochtends vrijwilligers helpen op het kerkhof 

vr.   3 mrt. : Zij-Actief: Wereldsgebedsdag in de Toeristenkerk te  

     Gulpen. Aanvang 15.00 uur 

zo.  5 mrt. : Jaarvergadering  Fanfare St.Cornelius  in ’t Geboew 

ma. 13 mrt. : Iedere maandag wandelen om 13.30 uur vanaf ’t Geboew 

    : Zij-Actief “Gezond ouder worden”, door Jan van Wersch,   

19.30 uur in ’t Geboew. Ook niet leden zijn welkom  

   : Voorjaarsvergadering Comité Samenwerkende  

    Verenigingen in ’t Geboew om 20.00 uur 

ma. 20 mrt. : Voorjaarsvergadering Algemeen Bestuur  

Stichting Gemeenschapsvoorzieningen om 20.00 uur  

in ’t Geboew 

    : Werkavond van de werkgroep "Beeld en archief Schin  

     op Geul", in ’t Geboew, aanvang: 20.00 uur 

13 t/m  18 mrt. :  Huis-aan-huis collecte Reumafonds  

di. 21 mrt. : Jaarvergadering mannenkoor Inter Nos in ’t Geboew 

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

za. 25 mrt. : Reparatiecafé ‘Kump Good’ van 11.00-13.30 uur in  

    Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a 

zo. 26 mrt. : Concert Fanfare St.Cornelius  en Harmonie Amicitia Vilt 

     in ’t Geboew 

 

 
 

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen 

tot uiterlijk 14 maart 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 
              

 


