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e
 jaargang  /  nummer 8  /  augustus 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    

   september door te geven vóór dinsdag 15 augustus. 
 

   Opgeven van zieken voor een bezoek: 

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

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

   IBAN nummer (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 

 

Soms hebben wij de indruk dat wij gevoelloos met grote stappen door het 

leven gaan. Anders gezegd: wij konden wat meer erkentelijkheid 

opbrengen voor wat er allemaal rondom ons gebeurt. Erkennen heeft in 

zich iets van toegeven, erkennen dat je iets niet weet, of toegeven dat je 

fout zit. Dat hoeft niet per se iets ernstigs te zijn maar het blijft een 

gemis, een tekort aan wat je tot dusver niet had opgemerkt, of zelfs nooit 

bij stil had gestaan en geen aandacht aan had besteed. De meesten van 

ons zullen moeten erkennen dat ze geen weet hebben van wat er allemaal 

voor voorbereidend werk achter de schermen gebeurt bij het organiseren 

van de jaarlijkse processie of van de Sjaasbergergank. En dat ons kerkhof 

er piekfijn bij ligt en de kerk schoon is. Wie doen dat allemaal? Wie 

zorgen daarvoor? Wij vinden het zelfs vanzelfsprekend dat alles tot in de 

puntjes georganiseerd is en goed zal verlopen. Wij verwachten niet 

anders. Laten wij even stil staan en bij onszelf in herinnering brengen van 

hoe dit jaar opnieuw, zowel de processie als de Sjaasbergergank en het 

Koningsvogelschieten, prachtig verlopen zijn. Op die manier kunnen wij 

in onszelf grote waardering opbrengen voor wat onze dorpsgemeenschap 

aan leven en organisatietalent allemaal met zich meedraagt, maar ook 

naar buiten uitdraagt. Bij zulke evenementen zijn altijd veel personen in 

de weer en er weken van tevoren mee bezig. Dan groeit onze waardering 

tot bewondering voor de tijd en de energie die daarin gestoken worden. 

Onze erkentelijkheid, gegroeid tot waardering en bewondering, gaat 

vanzelf over in dankbaarheid. Dankbaarheid dat wij in samenwerking en 

in vrede al onze dorpsactiviteiten kunnen vieren. Dankbaarheid jegens 

personen en groepen die zich daarvoor inzetten en hun uiterste best doen 

om de leefbaarheid en saamhorigheid zo plezierig en aangenaam 

mogelijk te maken. Wij hopen dat wij daar niet zomaar aan voorbijgaan 

of het met minachting bejegenen. Als dat zo is dan kunnen we beter weer 

vooraan bij dit woordje beginnen. Erkentelijkheid. Eerlijk zijn tegenover 

jezelf om de inspanningen van anderen, waarvan jezelf meegeniet en 

voordeel van hebt, te waarderen en daarvoor dankbaar te zijn.  
 

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

 

Zondag 6 augustus 18
e
 Zondag Kerkelijk Jaar 

1
e
 lezing: Daniël 7, 9-10, 13-14  Evangelie:Matteüs 17, 1-9 

10.30 uur: Tiny Slangen-vd Hove b.g.v. haar verjaardag (c. buurt) 

 gest. jrd. ouders Cuijpers-Crutsen 

 

Zondag 13 augustus 19
e
 Zondag Kerkelijk Jaar 

   Viering van Maria Tenhemelopneming 

    Kruidenwijding (Kroedwusjzege) 

1
e
 lezing: Apok. 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab       Evangelie: Lucas 1, 39-56 

10.30 uur: ter ere van Maria 

 José Slippens-Funcken (c. buurt) 

 Harry Knoren (c. buurt) 

 Lieske Monsuwé-vd Hove (c. buurt) 

 Mia Groven-Paffen (c. begr.) 

 Jo de la Haye  

 Lieske Weerts-Eussen b.g.v. haar verjaardag 

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

 Lies Thewessen-Slenter b.g.v. haar verjaardag (c. begr.)  

 Fien Bien-Straaten (c. begr.) 

 Jo Leenders 

 Pierre Siepers 

 Fien Siepers-Tholen b.g.v. haar verjaardag (c. begr.) 

 1
e
 jrd. Bert Monsuwé 

 jrd. Júp Monsuwé 

 jrd. ouders Souren-Willems 

 gest. jrd. Sjang Wetzels 

 gest. jrd. ouders Rutgers-Verweij en  

 Annemarie Rutgers en Ina de Ru-Rurgers 

Deze H. Mis wordt opgeluisterd door Paul van Loo  

 

Zondag 20 augustus 20
e
 Zondag Kerkelijk Jaar 

1
e
 lezing: Jesaja 56, 1, 6-7  Evangelie: Matteüs 15, 21-28 

10.30 uur: jrd. pastoor Piet Benders 

 Bertus van Os b.g.v zijn verjaardag 

 ouders vd Hove-Bertrand 

 Piet Jacobs 

 jrd. Remco van Kuijk  
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Zondag 27 augustus 21
e
 Zondag Kerkelijk Jaar 

1
e
 lezing: Jesaja 22, 19-23  Evangelie: Matteüs 16, 13-20 

De opbrengst van de tweede collecte is bestemd voor de MIVA 
 

10.30 uur: Pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 

 Finy en Frans Ackermans-Driessens (c. begr.) 

 ouders Haesen- Swillens  

 Siem Witvoet 

 jrd. ouders Harry en Jetta Kickken-Ortmans 

 jrd. Lieske en René Rikers-Beuken 

 Broederschap St.Cornelius en de stille intenties  

 die ons zijn gegeven 
 

Dinsdag 29 augustus Dinsdag 21
e
 week Kerkelijk Jaar 

    Marteldood van de H.Johannes de Doper 

 14.00 uur: H.Mis in ’t Geboew 

 Hub Kroonen  

 Wiel Pasmans 

 Wiel Hamers 

 Mia Groven-Paffen (c. Bejaarden Soos) 

 Marieke en Joep vd Hove-Bemelmans 

 
 

Korte mededelingen / annonces 
 

Paul van Loo luistert viering van Maria Tenhemelopneming op 

Op 15 augustus viert de Kerk traditioneel het hoogfeest van Maria Ten-

hemelopneming. In onze parochie wordt dit belangrijke Mariafeest thans 

gevierd op zondag 13 augustus tijdens de H.Mis van 10.30 uur.  

De viering wordt dit jaar voor de 2
e
 keer opgeluisterd door de bekende 

Limburgse zanger Paul van Loo.  Hij zal enkele Maria- en dialectliedjes 

ten gehore brengen. De liedjes van Paul zijn uit het leven gegrepen en 

mooi om naar te luisteren. Tijdens de viering is er ook gelegenheid om de 

door U zelf mee gebrachte ‘kroedwusj’ te laten zegenen. In Limburg is 

deze Kruidenwijding (Kroedwusjzege) de bekendste traditie rond Maria 

Tenhemelopneming. Deze boeketten bieden volgens de traditie 

bescherming tegen allerlei gevaar, met name onweer.  
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Vrijwilligers voor het kerkhof gezocht; wie wil een handje helpen? 
Om ons kerkhof er netjes en onderhouden uit te laten zien zijn we nog 

steeds op zoek naar mensen (mannen en vrouwen) die willen helpen. 

De 1
e
 donderdag van de maand komt sinds een jaar een groepje 

vrijwilligers op het kerkhof samen om allerlei klussen ter hand te nemen. 

Wellicht wilt ook U ons hierbij af ten toe een handje helpen; meer 

informatie hierover is te verkrijgen bij Frans Lussenburg van het 

kerkbestuur (tel. 043-459 1861 of via mail f.lussenburg@gmail.com).   
 

Onze misdienaars en acolieten: de actuele stand 

Ook dit jaar zien we weer een lichte verschuiving in onze groep 

misdienaars en acolieten. We willen allereerst de afzwaaiers van het 

afgelopen jaar van harte bedanken voor hun inzet, soms gedurende vele 

jaren. Cornée en Gosjan Frissen en Jarno Aretz stoppen als misdienaar, 

Cornée blijft wel acoliet. Roy Dirks en Simone Lassauw stoppen als 

acoliet. Roy heeft 23 jaar zijn taak, eerst als misdienaar en later als acoliet, 

vervult, een geweldige prestatie. Simone was 15 jaar bereid ons te helpen 

als misdienaar en acoliet. De acolietengroep telt daarmee nu 8 jonge 

mensen die onze pastoor assisteren tijdens de H. Missen op feestdagen. De 

groep misdienaars bestaat nu uit 10 jongens en meisjes. En wij wensen hen 

heel veel plezier en succes met de mooie taak bij de vieringen in onze kerk.  
 

Bericht van het Missiecomité: MIVA-collecte  

In de viering van 27 augustus as. zal in onze kerk een tweede collecte 

gehouden worden ten bate van de MIVA (Missie Verkeersmiddelen Actie). 

Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: Brommers voor 

veldwerkers in Burkina Faso. Hiermee kunnen zij de meest kwetsbare 

mensen in dit arme land bereiken en helpen. Doet u alstublieft mee! 
 

Bedankt 

Langs deze weg willen we graag iedereen bedanken voor alle felicitaties, 

bloemen, kaarten en cadeautjes die we hebben ontvangen bij gelegenheid 

van ons vijftigjarig huwelijkfeest. Een speciaal woord van dank aan pater 

Maas en aan organist Sjef Muylkens, alsmede voor de zang van zijn 

dochter Janine en Harrie Jennekens. Door hun inzet werd deze feestmis een 

bijzonder mooie viering. Nogmaals hartelijk dank! 

                                       John en Tiny Habets-Caubo uit Oud Valkenburg. 
 

 

mailto:f.lussenburg@gmail.com
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23
e
 Strucht Wandeltocht 

Zondag 6 augustus kan vanuit het sportcomplex van voetbalclub SV 

Geuldal aan de Mauritiussingel te Schin op Geul, de 23
e
 Struchttocht 

gewandeld worden. De organisatie is in handen van SV Geuldal, 

aangesloten bij de LWB. Het IVV-stempel is aanwezig. De mogelijke 

afstanden (met bijbehorende starttijden) zijn 7 km. (7.00-14.00 uur), 14 

km. (7.00-12.00 uur), 21- of 28 km. (7.00-11.00 uur). Voor meer 

inlichtingen: hr. Bart Schrouff 043-459 1545.  

 

Verenigingsschiettoernooi schutterij St. Mauritius Strucht  

Op zondag 27 augustus as. kan het verenigingsschiettoernooi van schutterij 

St. Mauritius definitief doorgang vinden. Er hebben zich voldoende 

zestallen aangemeld om er samen een sportieve schietmiddag van te 

maken. Als de weergoden die dag een beetje meewerken belooft het weer 

een gezellig gebeuren te worden, want ook in het verleden gingen bij dit 

schiettoernooi wedstrijdelement en gezelligheid hand in hand. Uiteraard 

heeft de organiserende schutterij voor voldoende eet- en drinkwaren 

gezorgd. Niet alleen de deelnemende teams, maar ook supporters en 

belangstellenden zijn van harte welkom. 

De verenigingen/instellingen die zich hebben aangemeld ontvangen nog 

uitgebreide informatie ten aanzien van dit schiettoernooi, terwijl onze 

dorpsgenoten via een huis aan huis folder nader worden geïnformeerd. 

  

Banneux-bedevaart  

De jaarlijkse bedevaart naar Banneux vindt ditmaal plaats op donderdag 14 

september. Vertrek rond 9.00 uur vanaf de diverse opstapplaatsen. Rolstoel 

patiënten kunnen mee, mits er een begeleider of begeleidster meegaat! Er 

wordt zo nodig een rolstoelbus ingezet. Het thema van de viering in 

Banneux is dit jaar: ”Merci, merci, dankbaar leven”. 

Hoofdcelebrant van deze viering is onze deken Paul Bronneberg. En de 

viering wordt opgeluisterd door het koor van Eijsden 

U kunt zich opgeven uiterlijk tot 1 september bij Maria Dirks-Ladenstein, 

tel. 043-459 1818. De kosten bedragen € 15,- per persoon. 

 

Dorpskalender foto van de maand augustus:  

Zef Kroonen en Maria Kroonen-Janssen uit Strucht (1976) 
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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 

IBAN nummer:   NL23 RABO 0146 6011 73 
 

Misintenties t.b.v. de maand september 2017 kunt U 

opgeven vóór dinsdag 15 augustus 

 

 

 

 

Diensten in de maand augustus 2017 
 

 

Zaterdag  5 augustus Vooravond 18
e
 Zondag Kerkelijk Jaar 

De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk 

19.00 uur:  Voor opgegeven intenties 
 

 

Zaterdag  12 augustus Vooravond 19
e
 Zondag Kerkelijk Jaar 

   Kruidenwijding (Kroedwusjzege) 

19.00 uur:  jrd. Mia Vandewall-Debie 
 

 

Zaterdag  19 augustus Vooravond 20
e
 Zondag Kerkelijk Jaar 

19.00 uur: Elly en Matthias Bartels-van Liebergen 
 

 

Zaterdag  26 augustus Vooravond 21
e
 Zondag Kerkelijk Jaar 

19.00 uur:  Tij Retera en zoon 
 

 

Korte mededeling van Oud Valkenburg 
 

Op zaterdag 2 september as. is er, aansluitend aan de H.Mis van 19.00 uur, 

weer het jaarlijkse tuinfeest van de parochie.  Op uitnodiging van mevrouw 

en mijnheer Vissers vindt dat ditmaal plaats in de pastorietuin. 
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Activiteitenagenda voor de maand augustus 2017 

van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 

 

 

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

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

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

do. 3  aug. : s ’Ochtends vrijwilligers helpen op het kerkhof 

zo. 6 aug. : Struchtwandeling Voetbalvereniging SV Geuldal 

    vanuit de voetbalkantine aan de Mauritiussingel  

10 t/m 13 aug. : Heuvelland Vierdaagse te Berg en Terblijt 

zo. 13 aug. : Opluisteren H.Mis 10.30 uur door Paul van Loo  

do. 17 aug. : Heemkundevereniging: lezing ter voorbereiding op de 

     busexcursie naar Nijmegen, aanvang 20.00 uur,  

     in ’t Geboew 

za.  19 aug. : Heemkundevereniging busexcursie naar Nijmegen 

za. 26 aug. : Reparatiecafé ‘Kump Good’ van 11.00-13.30 uur in  

    Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a 

zo. 27 aug. : Schutterij St. Mauritius Strucht verenigingsschiet- 

     toernooi op de schietwei achter In d’r Proemehook  

 

 

Burgerlijke stand van de parochie 
 

  

Overleden:        26 juni   Hans Delnoije (84 jaar) 
 
 

 

 
 
 

 

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen 

tot uiterlijk 15 augustus 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 
                

 


