
 
55e jaargang  /  nummer 12  /  december 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  

   januari 2017 door te geven vóór dinsdag 12 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 
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Woordje van de pastoor 
 

Wij hebben er een nieuwe brug bij. De brug over de Geul, ter hoogte van 

de Veeweg is geplaatst. En met die plaatsing is het nieuwe netwerk van 

fiets- en wandelpaden in de omgeving sluitend gemaakt. Die brug is niet 

ter plaatse gebouwd maar min of meer kant en klaar neergelegd. En dat 

was nog een hele klus. Het gevaarte is elders in elkaar gemonteerd en 

daarna met zwaar materiaal naar de juiste plek gebracht en over de Geul 

geplaatst. Met dat zware materiaal moest er vanwege de beperkte ruimte 

en de drassige ondergrond veel gemanoeuvreerd worden. Na de moeite 

en het zweet kunnen er nu Stille Wonderwandelingen ondernomen 

worden, zoals die georganiseerd worden. 

Een brug bouwen is een moeizaam karwei. En dat geldt niet alleen maar 

voor een brug of bruggetje over de Geul. Maar misschien meer nog over 

het bouwen van bruggen tussen mensen, het overbruggen van nooit 

opgeloste ruzies en meningsverschillen. Wij zijn eerder geneigd om 

muren op te trekken, een muur van zwijgen, een muur van afstand 

houden, zoals Bisschop Wiertz enkele jaren geleden in zijn boekje  

”Geen muren, maar bruggen” schreef. 

Wij moeten daar niet aan mee willen doen om muren op te zetten voor 

onze eigen bescherming. Heel wat riskanter, maar ook moediger is het 

om steeds opnieuw te proberen een brug te slaan naar de andere oever. 

En zeker in de vóór ons liggende maand. Allereerst komt Sint Nicolaas 

voorbij met zijn milde gaven om ons als kinderen zonder wrijvingen  

bijeen te brengen met zijn gaven en surprises. Op het einde van de maand 

vieren wij Kerstmis. Voor veel mensen biedt dit feest een gelegenheid 

om elkaar de vrede toe te zeggen, samen te zijn en samen te vieren. Met 

Nieuwjaar maken wij allerlei voornemens om met iedereen in vrede te 

leven en elkaar zalige dagen te wensen. Gelegenheden en feestdagen 

genoeg om alles in het reine te brengen en nieuwe bruggen te slaan over 

troebel water. Nu gaat ook onze Bisschop bruggen oversteken; van de 

Maasbrug in Roermond steekt hij deze maand de Sint Servaasbrug in 

Maastricht over om in die eerbiedwaardige stad rust en vrede te vinden 

na zoveel jaren van gedegen en gedane arbeid. Tezamen met U allen 

wensen wij hem nog mooie en vreugdevolle jaren toe. Met hem wachten 

wij op een nieuwe bruggenbouwer in ons bisdom.  
 

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

 

Zaterdag 2 december Barbaraviering 

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 met aansluitend 

   huldiging jubilarissen   
 

Zondag 3 december 1e Zondag van de Advent 

1e Lezing: Jesaja 63, 16b-17, 19b; 64, 3b-7 Evangelie: Marcus 13, 33-37 

10.30 uur: Woord- en Communiedienst 

 Lieske Monsuwé-van den Hove (c. begr.) 

 Jo Slenter (c. begr.) 

 gest. jrd. ouders Slenter-Limpens  
 

Zondag  10 december 2e Zondag van de Advent  

1e Lezing: Jesaja 40, 1-5, 9-11   Evangelie: Marcus 1, 1-8 

10.30 uur: Maria en Maurice Damoiseaux-Eijssen (c. begr.) 

 Marieke en Guus Ruijpers-Eussen 

 Zef Eussen 

 Harry Knoren (c. buurt) 

 Jan Knoren b.g.v. zijn verjaardag 

 Jo de la Haye  

 Frans Weerts b.g.v. zijn verjaardag 

 ouders Weerts-Eussen en zoon Jo 

 Gerardina Pasmans-Bertrand (neven & nichten Pasmans) 

 jrd. Zef Pasmans 

 ouders van den Hove-Pasmans 

 2e jrd. Charel Paffen  

 2e jrd. Annie Leunissen-Savelberg (c. begr.) 

 jrd. Sjef Bock 

 jrd. Wiel Bovens 

 gest. jrd. ouders Huijnen-Brouwers 

 gest. jrd. ouders Vanmechelen-Senden 

Deze H. Mis wordt opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia 

uit Wijlre 
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Zondag 17 december 3e Zondag van de Advent 

10.30 uur: H.MIS met BOETEVIERING van de ADVENT 

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

 ouders Lemmens-Hoven 

 Jo Sijstermans en overleden familie 

 7e jrd. Finy Olzheim-Schrijvers 

 Broederschap St.Cornelius en  

  de stille intenties die ons gegeven zijn 
 

Dinsdag 19 december Dinsdag in de 3e  week van de Advent  

14.00 uur: H.Mis met Boeteviering Brasserie de Kleine Koning 

 Hub Kroonen  

  Wiel Pasmans 

  Wiel Hamers 

 

Zondag 24 december KERSTAVOND 
 

18.00 uur:  Gezinsmis met kerstspel  

 Mien en Piet Keijdener-Hupperichs (c. begr.) 

 Sophie Marcus-Bisschops (c. begr.) 

 Levi Smeets  

 Hub Vanmechelen 
 

Deze H. Mis wordt opgeluisterd door een Fanfare ensemble 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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Zondag 24 december KERSTAVOND - NACHTMIS 

1e Lezing: 2 Samuel 7, 1-5, 8b-11, 16       Evangelie: Lucas 2, 1-14 

20.45 uur:   Kerstliederen door Mannenkoor Inter Nos 

21.00 uur:  pastoor Piet Benders 

  José Slippens-Funcken (c. begr.) 

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

  Jos van Weersch (c. begr.) 

  ouders van Weersch-Moes en schoonzoon Hub Toussaint 

  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 

Deze H. Mis wordt opgeluisterd door Mannenkoor Inter Nos 
 

Maandag 25  december HOOGFEEST van KERSTMIS 

   Geboorte van de Heer 

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

10.15 uur:   Kerstliederen door de fanfare 

10.30 uur: Uit dankbaarheid b.g.v. 60ste verjaardag 

 Gerardina en Zef Pasmans-Bertrand (c. begr.) 

  Tiny Slangen-van den Hove (c. buurt) 

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

 Jan Frijns 

 Johan Braeken 

 Hein Heijenrath 

 ouders Heijenrath-Niessen 

 ouders Palmen-Huntjens en overleden kinderen 

 ouders Bisschops-Lipsch b.g.v. hun verjaardag 

 ouders Bemelmans-Schreurs en zoon Harry 

 ouders Pluijmaekers-Wiertz en overleden kinderen 

 ouders Spijkers-Vossen 

Deze H. Mis wordt opgeluisterd door Fanfare St.Cornelius 
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OPENSTELLING KERK I.V.M. BEZICHTIGING KERSTSTAL VANAF  

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

 

 

Dinsdag 26 december TWEEDE KERSTDAG 

   H.Stefanus, eerste martelaar 

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

10.30 uur:  pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 

  prof. Jan Bosch b.g.v. zijn verjaardag  

  Kethy Paffen-Steinbusch (c. begr.) 

  Mia Groven-Paffen (c. begr.) 

  Jeanneke Steijnebrugh-Bosch  

  Siem Witvoet 

  ouders Haesen-Swillens 

  1e jrd. Fien Bien-Straaten (c. begr.) 

  jrd. ouders Wiel en Annie Meys-Douven en zoon Wim 

  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  

 

Zondag  31 december Oudejaarsavond - Jaarsluiting  

   H.Silvester, Paus 

1e Lezing: Genesis 15, 1-6; 21, 1-3 Evangelie: Lucas 2, 22-40 

10.30 uur:  uit dankbaarheid  

 voor hen voor wie niemand bidt 

 voor vrede en rechtvaardigheid 

 voor alle slachtoffers van oorlog en geweld 

 

 
 

Burgerlijke stand van de parochie 
 

Gedoopt:       12 november    Lily Ladu-van Weersch 
 

Overleden:      9 november    Jeanny Bock-Coemans (86 jaar) 
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Korte mededelingen / annonces 

 

Kerstspel in de gezinsmis 24 december 

Beste kinderen van groep 1 tot en met 8 

Wij zijn op zoek naar kinderen die mee willen spelen in het kerstspel of 

willen lezen in de gezinsmis op kerstavond 24 december, om 18.00 uur in 

de kerk van Schin op Geul. 

We oefenen in de kerk, op zaterdag 23 december  

van 14.00 uur tot 15.30 uur. 

Lijkt het je leuk om mee te doen geef je dan  

op vóór maandag 11 december via een mail aan: 

a.nass@bouwadviesnass.nl 

Zet daarin je naam, leeftijd en of je wilt spelen  

in het kerstverhaal of wilt lezen!  

Namens de kerstspel-organisatie, 

Anita Nass. 
 

Voedselbank  

Hallo lieve mensen van Schin op Geul en Oud Valkenburg.  

Zoals al verschillende jaren, wil ik ook dit jaar weer een blikkenactie 

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 19 december, dit i.v.m. het wegbrengen. Ik wil u alvast hartelijk 

bedanken voor uw medewerking. 

Patricia Habets. 
 

Dorpskalender foto van de maand december 

Toneelvereniging Schin op Planken viert Kerst (1996) 

Achterste rij vlnr: Jeanne Reuters, Marjan Slangen, Piet Vliegen, Hein 

Reuters, Susan Rouvroye, Ans van Oorschot, Henk Ockers, Rita Tuinman. 

Voorste rij vlnr: Dennis Slangen, Tim Slangen, Peter Dekker, Margot 

Weber, Mike Ockers. 

 

mailto:a.nass@bouwadviesnass.nl
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Bericht van het Missiecomité  

Afgelopen maand hebben wij van zuster Elisabeth van het kindertehuis in 

Loitokitok, Kenia, een brief ontvangen waarin ze ons hartelijk dankt voor 

onze ondersteuning. 

Zij geeft aan dat het golfplatendak van het kindertehuis en enkele kleinere 

onderhoudszaken om vernieuwing vragen. De meegestuurde foto’s laten 

zien dat de platen kromgetrokken zijn en gaten bevatten.  

Groot onderhoud is dan ook geen overbodige luxe. 

Mochten er parochianen zijn die een gift aan dit doel willen besteden dan 

kunnen zij deze overmaken op NL36 RABO 0146 6963 87 inzake 

Missiecomité Schin op Geul. Namens de kinderen zeggen wij alvast 

hartelijk dank. 
 

Kerstdennen verkoop Fanfare St.Cornelius 
Van vrijdag 1 december t/m zaterdag 16 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 de zondagen 3 en 10 december. 
 

Gala concert fanfare St.Cornelius 

Op zaterdag 9 december  om 19.30 uur organiseert onze fanfare  in het 

gemeenschapshuis 't Geboew een bijzondere muziekavond: “America in 

concert”. Een spetterend concert met als thema Noord en Zuid Amerika. 

Tijdens het concert wordt u meegenomen langs de verschillende gezichten 

van Amerika. Zo hoort u bekende muziek over grote steden en het moment 

daarna waant u zich in Mexico. 

Prachtige, romantische en swingende muziek op een wijze zoals u die van 

de fanfare nog niet heeft gehoord.  

Een aantal solisten en muziek groepen geven deze avond nog een extra 

dimensie. Combo: Rick van Weersch, gitaar; Joannes Vos, bas gitaar; 

Toon Konings, piano. Zangeres Linda Koolen en zanger Gerald van 

Gemert. Bandoneon: Gerard van Duinen. En tot slot een swingende 

dixieband. De entree bedraagt slechts € 10,-. 

Kom en geniet van deze unieke muziekavond. 
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Vredeslicht uit Bethlehem met Kerstmis in onze kerk 

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. 
 

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. 
 

Dit jaar wordt ons Vredeslicht door de scouting van Schinnen in Wenen 

opgehaald en via de Clemensparochie in Hulsberg komt het licht in onze 

parochie terecht. Dit 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 of olie 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.  
 

TV uitzending m.b.t. het Vredeslicht 

De Duitse televisie pakt de verspreiding van het Vredeslicht groots aan 

met een feestelijke avondvullende tv show aan de vooravond van de 1e 

zondag van de Advent. Het programma wordt via de ARD (het eerste 

Duitse net) uitgezonden op zaterdagavond 2 december om 20.15 uur. De 

titel van het programma is: Das Adventsfest der 100.000 Lichter. 

Informatie via internet onder: Das Fest der 100.000 Lichter. 
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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. Een 

ensemble 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 met  

sfeervolle klanken wordt opgeluisterd door Mannenkoor Inter Nos.  
 

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 17e maal dat dit befaamde koor onze parochie bezoekt. 

Voor het Koor is het opluisteren van de viering in de kerk van Schin op 

Geul de afsluiting van hun tournee door onze regio. 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 maandag 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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Voettocht van Valkenburg naar Banneux  

De traditionele Kerstvoettocht naar Banneux is op zondag 24 december. 

Na de reiszegen aan het eind van de pelgrimsmis om 8.30 uur in de H.H. 

Nicolaas- en Barbarakerk te Valkenburg beginnen de bedevaartgangers 

rond 9.00 uur aan de 51 km. lange voettocht naar Banneux. 
 

De bedevaartroute wordt middels borden goed aangegeven en loopt van 

Valkenburg via Sibbe en Margraten naar de grensovergang De Plank en 

dan via Aubel, Charneux, Battice en Pepinster naar Banneux. Onderweg 

aansluiten is ook mogelijk. 
 

De organisatie zorgt voor volgbusjes tijdens de tocht en het Rode Kruis 

van Valkenburg zal eveneens op de pelgrimsroute aanwezig zijn. 

Indien iemand niet verder kan lopen of medische hulp nodig heeft dan 

wordt assistentie verleend. 
 

Om 21.00 uur begint in de Boodschapskapel te Banneux de Kerstnachtmis 

die muzikaal opgeluisterd wordt door het leerlingenorkest van Harmonie 

Walram uit Valkenburg o.l.v. Jos Paffen. 
 

Voor de pelgrims die niet over eigen vervoer terug beschikken vertrekken 

na de Kerstnachtviering  rond 22.30 uur bussen  naar Valkenburg, Eijsden 

en Maastricht. Wil men zeker zijn van een zitplaats dan dient men zich 

uiterlijk zondag 17 december aan te melden bij  Roos Spits-Vossen, Stiena 

Ruypers Park 4 te Valkenburg, tel. 043-601 5447. 

Meer info: www.kerstvoettochtbanneux.nl  

De intentie van deze Kerstvoettocht is: Dat de vreugde van het geloof de 

tegenslagen in het leven overwint. 

 

Overtollig meubilair ’t Geboew 

Binnenkort zal een gedeelte van het meubilair (tafels en stoelen) in 't 

Geboew worden vervangen door nieuw materiaal.  Na vele jaren is dit 

inmiddels afgeschreven en niet meer goed bruikbaar voor het 

gemeenschapshuis; het merendeel wordt beschikbaar gesteld voor de oud-

ijzer actie van de fanfare maar wellicht kan iemand bepaalde spullen nog 

gebruiken.  Laat dit s.v.p. even weten aan de beheerder Sandra Claessens 

tel. 043-459 2681 en dan kan bezien worden wat mogelijk is.  

 

 

 

http://www.kerstvoettochtbanneux.nl/
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Thema Kerkbalans 2018 ‘Geef voor je kerk’  

De voorbereiding voor de Actie Kerkbalans is alweer van start gegaan. 

‘Geef voor je kerk’ is het thema van de Kerkbalans 2018. Maar waar geef 

je eigenlijk voor? Kerkbalans gaat niet over geld alleen. De parochie, de 

geloofsgemeenschap heeft een grote opdracht. 

‘Uw rijk kome’ bidden gelovigen in het Onze Vader. Het rijk van God 

waarin vrede is, waar mensen elkaar op een waardige manier ontmoeten en 

elkaar tot steun zijn. Daarin schuilt een opdracht voor ons allemaal. 

Die opdracht kun je niet alleen vervullen. De geloofsgemeenschap is een 

plek waar mensen elkaar versterken. Waar ze God ontmoeten om van 

daaruit aan het werk te gaan voor zijn rijk. Dat is heel concreet. Onze 

pastoor en vrijwilligers bezoeken ouderen en zieken. Zijn betrokken bij 

feestelijke en droevige gebeurtenissen. Bij jubilea en patroonsvieringen 

van verenigingen. 

Om de gemeenschap te onderhouden zijn middelen nodig. Denk aan ons 

kerkgebouw waar mensen regelmatig samenkomen. Aan ons kerkhof en 

pastorie. Ook voor de liturgie worden er kosten gemaakt; niet alleen v.w.b. 

altaarbenodigdheden zoals abonnementen voor teksten, de muziek (koren 

en organist), kaarsen, hosties, wijn en bloemversieringen, maar ook 

communicatiemiddelen zoals een computer of telefoon zijn noodzakelijk 

om als gemeenschap aan die grote opdracht ‘Uw rijk kome’ te werken. 

Geef daarom voor je kerk en steun je parochie. Ook als je zelf weinig in de 

kerk komt, is het nuttig om te geven. Zo kan jouw en onze 

geloofsgemeenschap blijven bestaan en tot steun zijn voor anderen. Help 

dus mee en geef aan je parochie tijdens de Kerkbalans in de actieperiode 

van 20 januari t/m 3 februari 2018.  
 

Herinnering Actie Kerkbalans 

Het jaar 2017 loopt te einde, mocht U het eerder voor het huidige jaar 

toegezegde bedrag nog niet hebben overgemaakt, zou U zo vriendelijk 

willen zijn dit dan nu s.v.p. alsnog willen doen.  Wij rekenen op U! 
 

Ophalen oud papier december 2017 

Aangezien in het verleden wel eens misverstanden zijn geweest ten 

aanzien van het ophalen van oud papier rond de feestdagen, hierbij de 

mededeling dat het oud papier wordt opgehaald op  

zaterdag 30 december a.s.  
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Boek ‘Conflicten rond een kerkgebouw’ 

Op vrijdag 17 november heeft de presentatie plaats gevonden van het boek 

‘Conflicten rond een kerkgebouw. Schin op Geul: Een geval apart!’ Dit 

boek van de hand van pastoor Frans Crutzen uit Ransdaal over de 

geschiedenis van onze parochiekerk is onder auspiciën van onze 

Heemkundevereniging verschenen. 

Deze publicatie telt ruim 300 pagina’s en is voorzien van bijna 200 

illustraties, waarvan veel mooi oud fotomateriaal. 

Het is het eerste deel in de reeks ‘Historische aspecten van Schin op Geul, 

Strucht en Oud Valkenburg’ deze reeks beschrijft op thematische wijze de 

uitgebreide geschiedenis van deze plaatsen. 

Misschien een leuk cadeau voor pakjesavond of voor onder de Kerstboom. 

Het boek is verkrijgbaar via Heemkundevereniging Schin op Geul door 

overboeking van € 24,95 op bankrekening NL26 RABO 0146 6102 37 

t.n.v. genoemde vereniging.  

Of telefonisch bestellen bij Fon Weusten 043-459 1630. 

 

Schutterij  St.Mauritius is op zoek naar lood. 

De voorraad lood van de schietploeg van de schutterij is weer aardig 

geslonken en dus is men op zoek naar oud lood om de kogels te kunnen 

gieten voor de schietoefeningen en wedstrijden tijdens de schuttersfeesten 

volgend jaar. Het gieten van de loden kogels gebeurt in de wintermaanden. 

Dus, heeft u nog oud lood thuis en de schutterij zou dit mogen gebruiken, 

geeft u dit dan door aan Harrie Jennekens (tel: 06-2041 5499). 

Alvast onze dank voor uw medewerking. 

Bestuur schutterij St.Mauritius Strucht. 

 

Spreekuur arbeidsongeschiktheid en uitkering 

Onze spreekuren voor vragen over arbeidsongeschiktheid en uitkering 

gaan tussen 22 december en 5 januari even niet door. In Gulpen (Willem 

Vliegenstraat 12) bent u welkom in 2017 op alle dinsdagochtenden (10.00 

tot 12.00 uur) t/m 19 december en in 2018 weer vanaf 9 januari. (afspreken 

via 043-407 2579). Zie ook www.waowiamaastrichtheuvelland.nl  
 

 

 

 

 

http://www.waowiamaastrichtheuvelland.nl/
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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 januari 2018 kunt U 

opgeven vóór dinsdag 12 december 
 

 

 

 

 
 

Diensten in de maand december 2017 
 

 

Zaterdag  2 december Vooravond van de 1e zondag vd Advent 

De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk 

19.00 uur:  Uit dankbaarheid 
 

 

Zaterdag  9 december Vooravond van de 2e zondag vd Advent 

19.00 uur: Elly en Mathias Bartels-van Liebergen 
 Paul Snepvangers 
 

 

Zaterdag  16 december Vooravond van de 3e zondag vd Advent 

19.00 uur: Cyril Gerards 
 Wiel Huntjens 
 Paul Snepvangers b.g.v. zijn verjaardag 
 

 

Zaterdag  23 december Geen H.Mis 
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Zondag  24 december KERSTAVOND 

21.00 uur:  Cyril Gerards 
  Wiel Huntjens 
  Pierre Gerekens 
  Paul Snepvangers 
  Els van Oers-Franssen 
  ouders van Laar-Molin 

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

o.l.v. Marjan Quaedvlieg 
 

 

Maandag  25 december EERSTE KERSTDAG 

10.00 uur: Tij Retera en zoon 
 

 

Zaterdag  30 december Laatste zaterdag van het jaar 

19.00 uur: zeswekendienst Jeanny Bock-Coemans 

 Voor alle parochianen en overledenen op het kerkhof 
 

 

 

 

 
 

Korte mededelingen van het kerkbestuur: 
 

 

• Uw medewerking wordt op prijs gesteld bij de voorbereiding op 

Kerstmis: 

- Maandag 11 december wordt de kerststal opgebouwd 

- Dinsdag 12 december wordt de kerk gepoetst 

 Beide dagen vanaf 9.30u 
 

• Op Eerste en Tweede kerstdag is de kerk open van 14.00u – 16.00u. 
 

• Het jaar 2017 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. 
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Activiteitenagenda voor de maand december 2017 

van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 
 
 

 

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

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

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

vr. 1 dec. : Start verkoop kerstdennen door fanfare St.Cornelius 

    bij kampeerboerderij René Kroonen, Strucht 48 

za.. 2 dec. : Barbaraviering FNV Groot Valkenburg in de Herbergier 

    met aansluitend huldiging jubilarissen, aanvang 10.00 uur 

vr.  8 dec. : Schutterij St.Mauritius, jaarvergadering  In d’r Proemehook 

za. 9 dec. : Fanfare St.Cornelius themaconcert in ’t Geboew 

wo. 13 dec. : Zij-Actief uitstapje naar Krippana en Monschau    

     : Club 77, activiteit Club Jong  

za. 16 dec. : CV de Waterratte, jaarvergadering bij Woodz 

do. 21 dec. :  s’Ochtends vrijwilligers helpen op het kerkhof  

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

een ensemble van Fanfare St.Cornelius 

    : Nachtmis 21.00 u opgeluisterd door Mannenkoor Inter Nos 

zo.   24 dec. : Spelen kerstliederen door leden Fanfare St.Cornelius 

      bij de kerk van Schin op Geul en Oud Valkenburg   

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

     Fanfare St.Cornelius 

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

di. 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  

vr. 29 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  

za.  30 dec. : Ophalen oud papier 

zo.  31 dec. : Oudejaarsviering-jaarsluiting in de kerk om 10.30 uur 
 

 
 

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen tot 

uiterlijk 12 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 
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