
 

 
55e jaargang  /  nummer 9  /  september 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  

   oktober door te geven vóór dinsdag 12 september. 
 

   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 

 

Nieuw licht in de straat.  

Het duurde even voordat ik het door had dat wij nieuwe straatverlichting 

hebben gekregen terwijl ik op vakantie was. Want de nachten waren kort 

en de straatverlichting was aan en uit, voordat ik in en uit het bed was. 

Bovendien moet je ook goed wakker zijn. Maar uiteindelijk had ik het 

toch door.  

Alles staat in een nieuw licht. 

Vreemd dat het dan toch wat anders uitziet.  

Dezelfde straat, dezelfde huizen, dezelfde bomen.  

Alleen een andere lichtval, een andere belichting. Het licht is niet zo hel 

en fel meer, maar enigszins zachter en gedempt. Het doet wat 

vriendelijker en gezelliger aan. Het geeft ook meer een gevoel van 

intimiteit en geborgenheid. 

Zou dat ook zo gebeuren als wij mensen eens in ander licht proberen te 

zien. Als wij ons felle licht van kritiek en vooroordelen wat gaan 

temperen. Nog altijd richten wij schijnwerpers op mensen waardoor 

vooral hun mindere kwaliteiten te voorschijn moeten komen. Maar wij 

kunnen onze medemens ook anders belichten. Wij kunnen mensen in het 

juiste licht zetten waardoor schaduwkanten minder prominent zijn. Vaak 

zijn de goede kanten van mensen onderbelicht. 

Heer wees mij een lamp voor mijn voeten, bidt de psalmist. Ook ons 

morele leven moet gebaseerd zijn op waarden en gewoontes die 

verlichtend werken en ons niet hulpeloos in het donker laten rondtasten. 

                             

                                                            Frans Mol, Missionaris van Mill Hill.  

 

 

Burgerlijke stand van de parochie 
 

 

Gedoopt:        29 juli            Leire Bemelmanns  

 

Overleden:          4 augustus   Jacques Mobers (56 jaar) 

                                                            5 augustus   Marieke-Ruypers-Eussen (89 jaar) 

                       13 augustus   Gerardina Pasmans-Bertrand (89 jaar) 
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Corneliusoctaaf 9 t/m 17 september  
 

 

Op zaterdag 10 september as. start in onze parochiekerk weer het jaarlijkse 

octaaf ter ere van de H. Cornelius.  In dat kader hierbij wat achtergrond  

informatie.  Deze heilige werd in 251 tot paus gekozen.  Hij voerde een op 

vrede en verzoening gericht beleid, maar werd twee jaar later het 

slachtoffer van de vervolgingen door de Romeinen.  Na zijn dood werd 

zijn verering alras snel verbreid. De H. Cornelius wordt vooral 

aangeroepen bij verkrampingen en stuipen, maar heden ten dage met name 

ook voor verlichting van rusteloosheid, zorgen, zenuwaandoeningen en 

ander lijden; kortom tegen alle vormen van overspanning en stress. 

Tijdens dit Corneliusoctaaf wordt er iedere dag een H.Mis opgedragen,  

waarbij na afloop de Corneliuszegen wordt gegeven; daarnaast is er op  

enkele dagen ook s’ middags gelegenheid voor gebed en relikwieverering.  

Opluistering van de diensten geschiedt door fanfare St.Cornelius (9 sept.), 

Jongerenkoor JOKO uit Reijmerstok (10 sept.), mannenkoor Inter Nos (16 

sept.) en dameskoor Cantara  uit Valkenburg (17 sept.). 

In het voorportaal van de kerk is een stand ingericht waar diverse 

religieuze artikelen te koop zijn.  Bij het Corneliusbeeld (rechtsvoor in de 

kerk) is een bus geplaatst, waarin een persoonlijke stille intentie kan 

worden opgegeven (pen en papier zijn aanwezig).  Tijdens de diensten in het 

octaaf en door het jaar heen als gebeden wordt voor de Broederschap St. 

Cornelius zal ook voor deze stille intenties worden gebeden. 

 

 

 

 

Diensten in de maand september 2017 

 
 

Zondag 03 september 22e Zondag Kerkelijk Jaar 

  Woord- en Communiedienst 

1e Lezing: Jeremia 20, 7-9  Evangelie: Matteüs 16, 21-27 

10.30 uur:  jrd. ouders Damoiseaux-Grooten en zoon Fon 
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Zaterdag 09 september Vooravond 23e Zondag Kerkelijk Jaar 

1e Lezing: Ezechiël 33, 7-9  Evangelie: Matteüs 18, 15-20 

Opening van het Corneliusoctaaf.  Na de H.Mis Corneliuszegen. 
 

19.00 uur:   voor de levende en overleden leden Fanfare St.Cornelius  

  en in het bijzonder voor de jubilarissen 

  Marieke en Guus Ruypers-Eussen  

  Zef Eussen 

  Annie Leunissen-Savelberg b.g.v verjaardag (c. begr.) 

  Riet en Harry Defauwes-Caelen (c. buurt) 

  gest. jrd. ouders Steins-Knubben 

  gest. jrd. ouders Huijnen-Brouwers 

  gest. jrd. ouders Palmen-Huntjens en dochter Leny 

  Broederschap St.Cornelius  

  en de stille intenties die ons zijn gegeven  

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Fanfare St.Cornelius 
 

Zondag 10 september 23e Zondag Kerkelijk Jaar 

1e Lezing: Ezechiël 33, 7-9  Evangelie: Matteüs 18, 15-20 

        Corneliuszegen na de H.Mis en van 14.00 - 16.00 uur 

10.30 uur:  Pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 

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

  gest. jrd. Jo Leenders 

  gest. jrd. Leneke en Marieke Senden 

  Broederschap St.Cornelius  

  en de stille intenties die ons zijn gegeven  

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Jongerenkoor JOKO uit Reijmerstok 
 

Maandag 11 september Maandag 23e week Kerkelijk Jaar 

 Corneliuszegen na de H.Mis 

19.00 uur:  Broederschap St.Cornelius  

  en de stille intenties die ons zijn gegeven  
 

Dinsdag 12 september  Dinsdag 23e week Kerkelijk Jaar 

  Corneliuszegen na de H.Mis 

19.00 uur:  Broederschap St.Cornelius  

  en de stille intenties die ons zijn gegeven  
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Woensdag 13 september  H. Johannes Chrysostomus, bisschop  

    Corneliuszegen van 14.00 - 16.00 uur en na de H.Mis 

19.00 uur:  Broederschap St.Cornelius  

  en de stille intenties die ons zijn gegeven  
 

Donderdag 14 september Kruisverheffing 

  Corneliuszegen na de H.Mis 

19.00 uur:  ouders Knubben-Blom, kleinzoon Roland en 

  en andere overleden familie 

  Broederschap St.Cornelius  

  en de stille intenties die ons zijn gegeven  
 

Vrijdag 15 september Onze Lieve Vrouw van Smarten 

14.00 uur:  Huwelijksmis van Tommy Marx en Jennifer Kreutzer 
  

19.00 uur:  Broederschap St.Cornelius  

  en de stille intenties die ons zijn gegeven  

  Corneliuszegen na de H.Mis 
 

Zaterdag 16 september HH.Cornelius, paus en Cyprianus,  

   bisschop, martelaren 

   Vooravond Parochieviering H. Cornelius 

  Corneliuszegen na de H.Mis 

1e Lezing: Romeinen 8, 31b-32, 35-39 Evangelie: Matteüs 10, 28-33 

19.00 uur:  pastoor Piet Benders 

  José Slippens-Funcken (c. begr.) 

  Jeu en Riet Lenssen-Cleuskens (c. begr.) 

  Fien Bien-Straaten (c. begr.) 

  Lies Thewessen-Slenter (c. begr.) 

  ouders Bemelmans-Blom, zoon Jan,  

  kleindochter Rosita en schoonzoon Hub Weusten  

  jrd. Frans Blom 

  jrd. Jo Sijstermans 

  Broederschap St.Cornelius  

  en de stille intenties die ons zijn gegeven  

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Mannenkoor Inter Nos 
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Zondag 17 september PAROCHIEVIERING H.CORNELIUS 

             Corneliuszegen na de H.Mis en van 14.00 - 16.00 uur 

   Sluiting van het Corneliusoctaaf 

1e  Lezing: Romeinen 8, 31b-32, 35-39 Evangelie: Matteüs 10, 28-33 

10.30 uur:  Maria Vliegen-van Weersch (c. begr.) 

  Ally Vliegen b.g.v. zijn verjaardag 

  Harry en Ans Snijders-Coenen 

  2e jrd. Jacques Eijssen 

  Rosa Eijssen-Wiertz (c. begr.) 

  Jo de la Haye 

  ouders Weerts-Eussen en zonen Jo en Frans 

  ouders van den Hove-Pasmans 

  jrd. Zef en Maria Kroonen-Janssen 

  jrd. Reina Van Loo-de Haas  

  jrd. Maria de Haas 

  jrd. ouders Rikers-Pasmans en zonen Jan en Pierre 

  gest. jrd. Siem Witvoet 

  Broederschap St.Cornelius  

  en de stille intenties die ons zijn gegeven   

 

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

o.l.v. Marjan Quaedvlieg 

 

 

 

 

 

 

 

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen 

tot uiterlijk 12 september 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 
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Zaterdag 23 september   Vooravond Parochieviering H. Mauritius 

                              Patroon van onze parochie 

1e Lezing: Wijsheid 3, 1-5, 9  Evangelie: Matteüs 10, 17-20, 22 

19. 00 uur: voor de levende en overleden leden van Schutterij  

 St. Mauritius en in het bijzonder voor de jubilarissen 

Tiny Scheien-Moonen (Schutterij St.Mauritius)  

Fien Siepers-Thole (Schutterij St.Mauritius)  

Michel Keijdener (Schutterij St.Mauritius)  

Wies Baeten-Jacobs (Schutterij St.Mauritius)  

Mia van Kempen-Coumans (Schutterij St.Mauritius)  

Peter Hilderink (Schutterij St.Mauritius)  

Lex Stassen (Schutterij St.Mauritius)  

José Slippens-Funcken (Schutterij St.Mauritius)  

Mia Groven-Paffen (Schutterij St.Mauritius)  

Truus Hodiamont-van der Loo (Schutterij St.Mauritius)  

Mien Keijdener-Hupperichs  (Schutterij St.Mauritius)  

Lieske Monsuwé-van den Hove (Schutterij St.Mauritius)  

Tiny Slangen-van den Hove (Schutterij St.Mauritius)  

Jeu Lenssen (Schutterij St.Mauritius)  

Harry Knoren (Schutterij St.Mauritius)  

Finy Ackermans-Driessens (Schutterij St.Mauritius)  

Ans Snijders-Coenen (Schutterij St.Mauritius)  

Hans Delnoije (Schutterij St.Mauritius)  

Jacques Mobers (Schutterij St.Mauritius)   

Marieke Ruypers-Eussen (Schutterij St.Mauritius)  

Gerardina Pasmans-Bertrand (Schutterij St.Mauritius)  
 

Annie Leunissen-Savelberg (c. begr.) 

Anny en Martin Weerts-Reneerkens 

gest. jrd. ouders Pasmans-Schaeks 
 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Schutterij St.Mauritius Strucht 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

Zondag  24 september PAROCHIEVIERING H.MAURITIUS 

   Patroon van onze parochie 

1e Lezing: Wijsheid 3, 1-5, 9  Evangelie: Matteüs 10, 17-20, 22 

10.30 uur:  zeswekendienst Marieke Ruypers-Eussen 

  Guus Ruypers 

  Zef Eussen 

  1e jrd. Michel Keijdener 

  Mien Keijdener-Hupperichs (c. begr.) 

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

  ouders Pluijmaekers-Wiertz en overleden kinderen 

Deze H. Mis wordt opgeluisterd door harpiste Pauline Nieuwenhuijs 
 

Dinsdag 26 september Dinsdag 25e week Kerkelijk Jaar 

14.00 uur: H.Mis in ’t Geboew 

  Hub Kroonen  

    Wiel Pasmans 

    Wiel Hamers 

    Mia Groven-Paffen (c. Bejaarden Soos) 

 

 

Korte mededelingen / annonces 
 

Corneliusviering fanfare St.Cornelius en huldiging muzikanten 

Op zaterdag 9 september viert de fanfare haar patroonsfeest. Om 19.00 uur 

luistert ze de H.Mis op in onze parochiekerk. In deze dienst worden de 

levende en overleden leden van de fanfare herdacht. Voorafgaand aan deze 

dienst vindt op het kerkhof de dodenherdenking plaats. Aansluitend aan de 

H.Mis trekt de fanfare naar ’t Geboew voor een feestavond. Hier worden 

rond 20.30 uur tijdens een interne huldiging de volgende leden in het 

zonnetje gezet:  

Mark Mraz, trombone, 12,5 jaar lid, Stefan Prevoo, saxofoon, 12.5 jaar lid. 

Anneke Smeets-Kengen, trompet, 12,5 jaar lid en 40 jaar muzikant. 

Wiel Maessen, euphonium, 50 jaar lid, Wiel Ruijpers, bas, 50 jaar lid. 

Jos Scheijen, trompet, 50 jaar lid. 

Na de huldiging is er voor familie, vrienden, sympathisanten, leden en 

ereleden de gelegenheid de jubilarissen persoonlijk te feliciteren waarna de 

avond wordt voortgezet met een gezellig samenzijn. 
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Harpiste Pauline Nieuwenhuijs in Mauritiusviering op 24 september  

Pauline Nieuwenhuijs  zal op zondag 24 september de parochieviering van 

onze patroonheilige St.Mauritius opluisteren. 

Zij is een actieve harpiste met een eigen harpzaak, harpleerlingen, 

optredens en speciale activiteiten voor en met (dementerende) ouderen. 

Pauline kreeg op tien jarige leeftijd een proefles bij Ank van Campen en  

was meteen gegrepen door het instrument. 

Op het conservatorium in Alkmaar studeerde ze schoolmuziek en harp. 

Haar harp studie was vooral gericht op de Keltische harp van 19 t/m 40 

snaren, wat niet wegneemt dat ze ook op de pedaalharp is afgestudeerd. Ze 

is breed onderlegd en kan daardoor flexibel op alle verschillende kleine 

harpjes spelen, als ook makkelijk arrangeren. 

Ze heeft een eigen harpschool waar ze harplessen verzorgt voor kinderen, 

volwassenen. Ze verzorgt workshops op haar eigen locatie, maar ook op  

scholen en in zorginstellingen. 

Naast harplessen verzorgt Pauline harpmuziek voor speciale gelegenheden. 

Tijdens de H.Mis op 24 september zal zij met gepaste muziek de prachtige 

klanken van de harp laten klinken in onze kerk. 

U bent van harte uitgenodigd om aan deze viering deel te nemen. 
 

Koor uit St.Petersburg met Kerstmis wederom in onze kerk 

Ook dit jaar mogen we ons met Kerstmis weer verheugen op de komst van 

het befaamde Russische koor in onze eigen parochiekerk. Op Tweede 

Kerstdag, dinsdag 26 december, zal de H.Mis van 10.30 uur worden 

opgeluisterd door het Koor van Solisten van de Philharmonie van Sint 

Petersburg o.l.v. Olga Stupneva. 

Nadere informatie volgt in de december-editie van dit parochieblad. 
 

Fakkeltocht Roermond 

Op zaterdag 7 oktober organiseert het bisdom Roermond voor de 31e keer 

de fakkeltocht. Na de eucharistieviering om 18.30 uur, in de St. 

Christoffelkathedraal van Roermond, vertrekt de fakkeltocht gaat naar de 

Kapel Onze Lieve Vrouw In ’t Zand. Kijk voor meer informatie en of 

aanmelden: Myriam Rademaker, Secretariaat Diocesane Pastorale Dienst, 

tel, 0475-386 892, email: m.rademaker@bisdom-roermond.nl,  

website: http://www.bisdom-roermond.nl 

 

 

  

mailto:m.rademaker@bisdom-roermond.nl
http://www.bisdom-roermond.nl/
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Patroonsviering en huldiging jubilarissen schutterij St.Mauritius 

Zaterdagmiddag 23 september a.s. huldigt schutterij St. Mauritius, in het 

kader van de patroonsviering, tijdens een feestvergadering 3 jubilarissen in 

schutterslokaal “In d’r Proemehook” te Strucht. 

Luitenant-kolonel Sjo Knubben viert zijn 60-jarig jubileum, terwijl 

commandant Peter Rosenboom die dag het feit herdenkt dat hij 25 jaar 

geleden toetrad tot de Struchtse schutterij. Tamboer Roger Lebon viert zijn 

12,5-jarig lidmaatschap. 

Om 19.00 uur wordt aansluitend in vol ornaat de H. Mis bijgewoond die 

muzikaal wordt omlijst door het klaroenkorps van de schutterij. 

Vervolgens wordt de jubilarissen traditie getrouw, zoals dat gebruikelijk is 

in de schutterswereld, van 20.30 uur tot 21.30 uur een receptie aangeboden 

in het schutterslokaal in Strucht. 
 

Uitslag tombola zomermarkt Walem-Schin op Geul 

Tijdens de zomermarkt die op zondag 30 juli jl. door schutterij St. 

Mauritius in Walem werd gehouden, vond de verkoop plaats van 

tombolalootjes. De uitslag van deze tombola was als volgt: 

1e prijs lotnummer 779 groen, 2e prijs lotnummer 905 groen 

3e prijs lotnummer 842 groen, Alle prijzen zijn inmiddels afgehaald. 
 

Gezocht: Leuke foto’s voor de Dorpskalender 

Ook dit jaar hoopt de stichting Gemeenschapsvoorzieningen in 

samenwerking met de Heemkundevereniging in december weer een 

Dorpskalender uit te geven die zal worden opgeluisterd met een aantal 

fraaie foto’s van ‘Sjin’ en omstreken.  Mocht U zelf wellicht nog in het 

bezit zijn van leuke foto’s voor deze uitgave, dan nodigen we U graag uit 

om hierover even contact op te nemen met de samensteller hr. Fon 

Weusten (tel. 043-459 1630). 
 

Dorpskalender foto van de maand september, Krekelsbos (ca 1955) 
 

Sensoor echte aandacht 

Sensoor locatie Heerlen is hard op zoek naar nieuwe luisterhelden voor het 

vrijwilligersteam. Je luisterdiensten kun je flexibel inplannen en 

thuiswerken is mogelijk. Hoewel je alleen je dienst doet, train je met een 

enthousiast vrijwilligersteam en krijg je persoonlijke begeleiding. 

Aanmelden kan via www.sensoor.nl/vrijwilligerswerk. 
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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 oktober 2017 kunt U 

opgeven vóór dinsdag 12 september 
 

 

 

 

 

Diensten in de maand september 2017 
 

 

Zaterdag  2 september Vooravond 22e Zondag Kerkelijk Jaar 

De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk 

19.00 uur:  jrd. ouders Rohs-Pijls 

  jrd. Lies en Josef Defauwes-Cuijpers 

Aansluitend aan de H.Mis is er het jaarlijkse tuinfeest in de pastorietuin 
 

 

Zaterdag  9 september Vooravond 23e Zondag Kerkelijk Jaar 

19.00 uur:  jrd. Finy Rijks-Arbeel 

  Cyril Gerards 

  Wiel Huntjens 
 

 

Zaterdag  16 september Vooravond 24e Zondag Kerkelijk Jaar 

19.00 uur: Voor opgegeven intenties 
 

 

Zaterdag  23 september Vooravond 25e Zondag Kerkelijk Jaar 

19.00 uur:  Tij Retera en zoon 
 

 

Zaterdag  30 september Vooravond 25e Zondag Kerkelijk Jaar 

19.00 uur:  jrd. familie Willems 
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Activiteitenagenda voor de maand september 2017 van de 

samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 

 
   sept. : Donateursactie Schutterij St.Mauritius Strucht   

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

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

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

4   t/m  9 sept. : Huis-aan-huis collecte Kankerbestrijding  

do.   7 sept. : s’ Ochtends vrijwilligers helpen op het kerkhof  

9   t/m  17 sept. : Corneliusoctaaf 

za.    9 sept. : Opluisteren H.Mis 19.00 uur door Fanfare St. Cornelius  

    met voorafgaand dodenherdenking op het kerkhof en aan- 

    sluitend interne feestavond met huldiging van de  

    jubilarissen in ’t Geboew 

zo. 10 sept. : Opluisteren H.Mis 10.30 uur door Jongerenkoor JOKO uit 

    Reijmerstok  

    : Corneliuszegen van 14.00-16.00 uur 

   :    Mannenkoor Inter Nos luistert H.Mis op te Noorbeek  

ma.  11 sept. : Heemkundevereniging: werkgroep Beeldarchief, 

    20.00 uur in ’t Geboew 

wo. 13 sept. : Corneliuszegen van 14.00-16.00 uur 

do.  14 sept. : Dekenale bedevaart naar Banneux 

za. 16 sept. : Opluisteren H.Mis 19.00 uur door Mannenkoor Inter Nos  

zo. 17 sept. : H. Mis 10.30 uur, sluiting van het Corneliusoctaaf, 

    opgeluisterd door Dameskoor Cantara uit Valkenburg, 

    Corneliuszegen van 14.00-16.00 uur 

   : Deelname Fanfare aan Marsparade te Valkenburg 

18  t/m 23 sept. : Huis-aan-huis collecte Nierstichting Nederland  

ma. 18 sept. : Zij-actief openingsvergadering met na de pauze een  

    verrassend optreden. In ’t Geboew, aanvang 19.30 uur 

za.   23 sept. : Opluisteren H.Mis om 19.00 uur door Schutterij  

     St.Mauritius Strucht met aansluitend viering patroonsfeest  

     en huldiging van  de jubilarissen in schutterslokaal  

     In d’r Proemehook, receptie van 20.30 tot 21.30 uur 

zo.  24 sept. : 10.30 uur parochieviering H.Mauritius opgeluisterd door   

     Harpiste Pauline Nieuwenhuijs 

ma. 26 sept. : Zij-actief  Kring bedevaart  

za.  30 sept. : Reparatiecafé ‘Kump Good’ van 11.00-13.30 uur in  

    Hotel Salden, Tolhuisstraat 1/a 
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	Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Schutterij St.Mauritius Strucht
	Deze H. Mis wordt opgeluisterd door harpiste Pauline Nieuwenhuijs

	19.00 uur:  jrd. ouders Rohs-Pijls
	jrd. Lies en Josef Defauwes-Cuijpers
	19.00 uur:  jrd. Finy Rijks-Arbeel
	Cyril Gerards
	Wiel Huntjens
	19.00 uur: Voor opgegeven intenties
	19.00 uur:  Tij Retera en zoon
	19.00 uur:  jrd. familie Willems

