
 
56e jaargang  /  nummer 11  /  november 2018 

 
 

   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  

   december door te geven vóór dinsdag 11 november. 
 

   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 via de Website:  www.geboew.nl/parochie 
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Woordje van de pastoor 

 
In de voorbije maanden oktober en september hebben wij verschillende 

herdenkingen gevierd. Daar was allereerst het Corneliusoctaaf en daarna het 

feest van Sint Mauritius. Bij beide gelegenheden hebben wij relikwieën van 

deze heiligen een prominente plaats gegeven om hen meer tastbaar en nabij 

te brengen. 

November is ook een maand van herdenkingen, van Allerheiligen en 

Allerzielen. Vooral het blijven denken aan onze geliefden, die overleden 

zijn, doen wij met liefde en met waardering. Van onze overledenen bewaren 

wij ook voorwerpen om hen in onze herinnering te bewaren. Denken wij 

daarbij ook aan de gedachteniskruisjes achter in de kerk. Een juist beeld van 

relikwieën, een woord met meer godsdienstige strekking, en relieken, een 

term van meer wereldlijke strekking, is hier misschien op zijn plaats. Wij 

spreken van  relieken uit de wereldoorlog, zoals de betonnen blokken die er 

nog over zijn van de Siegfriedlinie hier vlak over de grens of zoals de 

Romeinse sarcofaag uit Simpelveld. Relieken zijn dan gewoonlijk 

voorwerpen, of oude gebouwen. Relikwieën verwijzen dikwijls naar 

tastbare overblijfselen van dierbare doden en binnen kerkelijk verband naar 

onze heiligen. Maar relikwieën hebben een nare bijsmaak gekregen. Niet 

vanwege de relikwieën zelf, maar vanwege de onfrisse handel die daarmee 

in de loop van de vroegere geschiedenis heeft plaats gevonden. Certificaten 

van  echtheid zijn tegenwoordig voorschrift.  

Een ander gedenken, een andere gedachtenis, welke wij veelvuldig kunnen 

vieren, gaat terug op de woorden die Jezus uitsprak na de instelling van de 

Eucharistie onder het Laatste Avondmaal. “Blijft dit doen om mij te 

gedenken”, of “doet dit tot mijn gedachtenis”. Is dat een gebod of een 

uitnodiging; is het een bevel of een verzoek? De grote Catechismus van de 

Katholieke Kerk schrijft dat de Heer zijn apostelen beval deze gedachtenis 

te vieren. Wij hoeven ons niet te verliezen in taalkundige vraagstukken, 

maar het gebod zelf of de uitnodiging is duidelijk. En naast de vele andere 

benamingen is de Heilige Mis een gedachtenis van het lijden en sterven van 

de Heer. En deze gedachtenis aan het sterven van de Heer zelf past goed in 

de algehele gedachtenis van onze doden in deze maand.  
 

                                                     Frans Mol, Missionaris van Mill Hill. 
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Vormelingen 

   

Onderstaande kinderen zullen op vrijdag 23 november as. het H.Vormsel 

ontvangen. Dit wordt toegediend door hulpbisschop mgr. dr. E. de Jong.  

De H.Mis is om 19.00 uur. De voorbereiding op het H.Vormsel gebeurt 

volledig na schooltijd en wordt verzorgd door meneer Pastoor, Anita Nass 

en Annie Bouwens.  

Het thema van de viering is: ”Een groot hart”!  

 

Sofie Coumans               Skye Fraiquin 

Francesca Laheije                   Fleur Huntjens 

Bente Leunissen         Kyra Kroonen 

 

Het woord Vormen komt vanuit het Latijn en betekent bevestigen. Ouders 

laten hun kind dopen en de Eerste Communie doen, de vormeling maakt nu 

zelf de keuze om bij de RK Kerk te horen.  

Wij wensen de vormelingen, hun ouders, opa’s en oma’s en verdere familie 

een mooie dag toe.  

 

 

 

 

 

Diensten in de maand november 2018 

 
 

Donderdag 1 november ALLERHEILIGEN 

1e Lezing: Openbaring 7, 2-4, 9-14 Evangelie: Matteüs 5, 1-12a 

19.00 uur:  voor de voorspraak van Alle Heiligen 

 

Vrijdag 2 november ALLERZIELEN  

1e Lezing: Wijsheid 4, 7-15  Evangelie: Johannes 11, 17-27 

19.00 uur:  voor al onze dierbare overledenen  
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Zondag 4   november 31e Zondag Kerkelijk Jaar 

1e Lezing: Deuteronomium 6, 2-6 Evangelie: Marcus 12, 28b-34 

10.30 uur: Woord- en Communiedienst 

 zeswekendienst Maria Bemelmans-Maessen 

 Frans Bemelmans 

 zeswekendienst Sjir Cuijpers 

 Agnes Cuijpers-Kevers 

 Lou Schuivens en José Schuivens-Wolters 

 Mia en Jo Lucassen-Eggen 

  George Eggen 

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

o.l.v. Marjan Quaedvlieg 
 

Zondag 11 november 32e Zondag Kerkelijk Jaar 

1e Lezing: I Koningen 17, 10-16 Evangelie: Marcus 12, 38-44 

10.30 uur: zeswekendienst Lies Paffen-Pleijers 

 Annie Smeets-Reijnders (c. begr.) 

 jrd. ouders vd Hove-Pasmans 

 jrd. ouders Bouwens-Kortooms 

 jrd. ouders Hub en Els Maessen-Rooden 

Broederschap St. Cornelius en  

de stille intenties die ons zijn gegeven 

Deze viering wordt opgeluisterd door een Fanfare ensemble 
 

Zondag 18 november 33e Zondag Kerkelijk Jaar 

1e Lezing: Daniël 12, 1-3  Evangelie: Marcus 13, 24-32 

10.30 uur:  pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 

  Tiny Slangen-vd Hove 

  Helena Olbrijcht 

  jrd. Zef Haesen 
 

Vrijdag 23 november Vrijdag in de 33e week Kerkelijk Jaar 

19.00 uur  Toedienen H. Vormsel door hulpbisschop  

                                                                        mgr. dr. E. de Jong 

  Annie Leunissen-Savelberg (c.begr.) 

  Colla Bastings 

  jrd. Nen Huntjens 

 



 5 

 

Zondag 25 november Christus Koning van het Heelal 

   34e en laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar 

1e Lezing: Daniël 7, 13-14     Evangelie: Johannes 18, 33b-37 

10.30 uur:  pastoor Piet Benders 

  Sjef Heusschen (c. begr.) 

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

  Annie Smeets-Reijnders (c. begr.)   

  Philomena Huntjens-Neven 

  jrd. Hub Huntjens 

  jrd. Wiel Wouters 

  jrd. Wiel Sieben 

  jrd. Jan Teneij 

  ouders Teneij-Frusch en overleden kinderen 

  ouders Souren-Willems en overleden familieleden 

  Rood Muyrers 

Deze viering wordt opgeluisterd door het Vocaal Ensemble Donna Voce 

uit Wahlwiller, o.l.v. Hans Geerkens 

 

Dinsdag 27 november Dinsdag 34e week Kerkelijk Jaar 

14.00 uur:  H.Mis in ’t Geboew 

  Hub Kroonen  

  Wiel Pasmans 

  Wiel Hamers 

  Annie Smeets-Reijnders (c. Bejaardensoos) 

  Joep en Marieke vd Hove-Bemelmans 
 
 

 

 

Burgerlijke Stand van de parochie 
 

 

Overleden:      18 september       Maria Bemelmans-Maessen (88 jaar) 

                        19 september       Sjir Cuijpers (92 jaar) 

                        26 september       Karel Hoven (80 jaar) 

                        01 oktober           Lies Paffen-Pleijers (88 jaar) 
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Korte mededelingen / annonces 

 

Het Corneliusoctaaf en de Mauritiusviering, een korte terugblik 

Het Corneliusoctaaf en de Mauritiusviering zijn op onze parochiekalender 

al lange tijd vaste waarden in de maand september. 

Dit jaar vierde onze parochie het octaaf ter ere van H.Cornelius in de 

periode van zaterdag 15 tot en met zondag 23 september.  Het was fijn te 

kunnen constateren dat in het bijzonder de weekenddiensten goed werden 

bezocht; sinds 2011 is het aantal kerkgangers zelfs niet meer zo hoog 

geweest.  De muzikale omlijsting van de verschillende vieringen was 

afwisselend en aangenaam: fanfare St.Cornelius, dameskoor Cantara uit 

Valkenburg, mannenkoor Inter Nos en Zangvereniging Orphée uit 

Houthem droegen ieder op hun eigen wijze een muzikaal steentje bij aan 

het welslagen van de vieringen.  De doordeweekse missen staken daar met 

gemiddeld een twintigtal bezoekers wat schril tegen af. 

In het weekend van 29 en 30 september werd in de parochie stilgestaan bij 

onze patroonheilige H.Mauritius.  Op zaterdag geschiedde dat tijdens een 

viering samen met schutterij St.Mauritius Strucht, die muzikaal werd 

opgeluisterd door het eigen drum- en klaroenkorps; traditioneel waren bij 

deze mis veel families aanwezig van de overleden donateurs. De 

parochieviering op zondag werd fraai opgeluisterd door de bekende 

harpiste Pauline Nieuwenhuijs en hr. Pastoor werd in deze mis als 

celebrant stijlvol geassisteerd door vier acolieten. 

En wellicht is het U in de kerk niet ontgaan dat het priesterkoor gesierd 

werd door nieuwe banieren; in totaal acht stuks rondom het koor en op de 

twee voorste pilaren.  Dat was langzamerhand echt nodig geworden want 

de oude banieren hadden hun beste tijd gehad; ze waren erg verschoten en 

vielen bijna uit elkaar. Daarom waren we ook heel blij dat onze 

naaikunstenares van de parochie, Lida Van Wersch, aanbood om acht 

nieuwe exemplaren te maken; wat een hele klus bleek te zijn, waarvoor 

dan ook onze hartelijke dank! 

Samenvattend mogen we zeggen dat beide vieringen ook dit jaar weer als 

geslaagd mogen worden beschouwd.  Het klinkt allemaal simpel en bijna 

vanzelfsprekend, maar weet dat zoiets alleen mogelijk is dankzij de inzet 

en medewerking van heel wat mensen.  Als parochiegemeenschap kunnen 

we daar gewoon trots op zijn; onze grote dank hiervoor! 
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Onderhoudswerkzaamheden aan de kerk 

Onlangs is de firma Kleijnen Mergelbouwsteen uit Sibbe begonnen met 

noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan onze kerk; wellicht heeft U dat 

zelf al kunnen constateren.  Het betreft het vervangen van mergelblokken 

aan de keermuren aan de voorkant en langs het Kerkewegje, aan de toren 

en zijkanten van de kerk en kerktrap; tevens worden mergelvoegen 

uitgeslepen en opnieuw ingevoegd.  We zijn er ons van bewust dat een en 

ander voor wat overlast heeft gezorgd, waarvoor onze excuses; er was 

vooral veel stof maar dat was met dit droge weer moeilijk te voorkomen.  

Als alles volgens planning verloopt zal een en ander vóór Allerheiligen zijn 

afgerond; daarna zal het bovenste gedeelte van de kerktoren waar nodig 

worden hersteld met behulp van een hoge smalle steiger. 

Het buitenschilderwerk is inmiddels klaar en ook opgeleverd; de door de 

hoogwerker veroorzaakte schade aan de bestrating voor de kerkdeuren is 

gelukkig goed hersteld.  Nu is nog het houtwerk van de deuren van de 

hoofdingang aan de beurt; dit moet grotendeels vernieuwd worden en 

daarna geschilderd.  We hopen ook deze klus nog dit jaar te kunnen 

afronden. 

 

Dorpskalender 2019   

Graag maken we U erop attent dat de stichting Gemeenschaps-

voorzieningen Schin op Geul ook eind van dit jaar - in samenwerking met 

de Heemkundevereniging - weer een fraaie en informatieve dorpskalender 

zal uitbrengen.  Deze [18e] editie zal zoals gebruikelijk worden verfraaid 

met een aantal fraaie foto’s van ‘Sjin’ en omstreken en bevat daarnaast 

uiteraard ook gegevens van de in 2019 geplande evenementen in Schin op 

Geul en Oud-Valkenburg.  De dorpskalender 2019 zal in de laatste week 

van de maand november en de eerste week van de maand december as. 

huis aan huis te koop worden aangeboden; daarna is hij ook verkrijgbaar in 

’t Geboew.  De prijs bedraagt net als in voorgaande jaren  

€ 5,- en de opbrengst komt geheel ten goede aan de dorpsgemeenschap. 

 

Dorpskalender foto van de maand november 2018 

Kinderen gezin Eijssen-Willems (1937) 

Achterste rij vlnr: Ella, Jacques, Martha, Maria.  

Voorste rij vlnr: Bertien, Sjir, Victor, Harie en Tilla. 
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Paardenzegening bij de Kluis, 4 november om 13.00 uur 

Een van de belangrijkste bewoners van de Kluis op de Sjaasberg was 

kluizenaar Arnoldus Haessen. Hij was het die naar voorbeeld van Antonius 

Abt geneeskrachtige kruidenbroodjes bakte welke hij aan de boeren in de 

verre omgeving van Schin op Geul uitdeelde om de veestapel gezond te 

houden. Als je dan toch eenmaal bij de Kluizenaar was nam je de hond 

mee dan kreeg deze met de Hubertussleutel een brandmerk met het H teken 

waardoor de hond voor altijd bevrijd zou zijn van Razernij. 

Zondag 4 november aanstaande om 13.00 uur treffen zich voor de 10e maal 

de leden met paarden en koetsen van Behat (Belangenvereniging van het 

Actieve Trekpaard) en natuurlijk andere paardenliefhebbers op de 

Sjaasberg waar naar voorbeeld van kluizenaar Arnoldus Haessen weer de 

Teunisbroodjes worden gezegend en uitgedeeld. Ook de honden zijn weer 

welkom en zullen de zegen van Emeritus Pastoor Jan Janssen alsmede een 

broodje ontvangen. Geruststelling, de Hubertussleutel zal niet meer 

gebruikt worden.  

De stichting Sjaasbergergank organiseert samen met Behat deze 

paardenzegening waar iedere paarden- en honden liefhebber met paard en 

of hond welkom is op het terrein rond de Kluis. 

De Kluis is eigendom van de vereniging tot behoud van Natuurmonumen-

ten.  De stichting Sjaasbergergank werkt al ruim 42 jaar samen met 

Natuurmonumenten en heeft naast de Kluis ook onder andere de Drie 

Beeldjes in onderhoud. Heb je interesse om het team van openstellers van 

de Kluis te versterken kom gerust eens kijken of neem contact op via de 

website of de mail, info@dekluisvalkenburg.nl of 

www.dekluisvalkenburg.nl.  

Na de paardenzegening is de Kluis open. 

 

Filmavond ‘Schin op Geul terug in de tijd’ 

Ook dit jaar organiseert de werkgroep ‘Beeldarchief Schin op Geul’ van de 

Heemkundevereniging weer een filmavond in gemeenschapshuis ’t 

Geboew en wel op vrijdag 30 november as.  Er zullen weer fragmenten 

worden vertoond van bestaand materiaal uit de rijke collectie van de 

vereniging; dit alles onder het motto ‘Schin op Geul terug in de tijd’.  De 

avond begint om 20.00 uur en is voor alle belangstellenden gratis 

toegankelijk. 
 

 

mailto:info@dekluisvalkenburg.nl
http://www.dekluisvalkenburg.nl/
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Laatste huis aan huis collecte van de Nierstichting 

Maar liefst gedurende 37 jaar lag de organisatie van de jaarlijkse collecte 

van de Nierstichting in Schin op Geul en Oud Valkenburg in handen van 

Frans Lussenburg.  Echter nu het steeds moeilijker wordt om voldoende 

collectanten te vinden [er zijn momenteel nog slechts vier à vijf personen 

beschikbaar], heeft hij de beslissing moeten nemen om deze taak als 

organisator bij de Nierstichting neer te leggen; dit jaar was het voor hem 

dan ook de laatste maal. Het geringe aantal beschikbare collectanten was er 

ook de belangrijkste reden van dat de opbrengst van de collecte van de 

Nierstichting dit laatste jaar wat minder was dan in voorgaande jaren; dat 

neemt niet weg dat toch nog het fraaie bedrag van € 735,74 voor dit doel is 

opgehaald.  Hartelijk dank aan alle gulle gevers; maar zeker ook aan alle 

collectanten voor hun inzet door de jaren heen. 

En tenslotte uiteraard voor Frans een heel groot dankjewel voor het vele 

werk en de trouwe inzet voor de Nierstichting gedurende al die jaren. 
 

Intocht St.Nicolaas  

De intocht van de Sint staat gepland voor zondag 25 november as. rond de 

klok van 14.00 uur. De exacte tijd en plaats van aankomst wordt 

aangekondigd via een folder die in Schin op Geul huis aan huis verspreid 

wordt en op facebook https://www.facebook.com/SintInSjin  
 

Ziekenbezoek St.Nicolaas  

Op maandag 26 november zal de Sint weer een bezoek brengen aan de 

zieken en hoogbejaarden van onze parochiegemeenschap. Zijn er in uw 

naaste omgeving personen waarvan u denkt dat ze in aanmerking komen 

voor een bezoek van Sint en Piet, laat ons dit even weten, U kunt onze 

voorzitter Victor Damoiseaux bellen, tel 043-459 2829 of mailen  

victor.damoiseaux@zuyd.nl   Bij voorbaat onze hartelijke dank. 
 

 
 

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen tot 

uiterlijk 11 november 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 
 

 

 

https://www.facebook.com/SintInSjin
mailto:victor.damoiseaux@zuyd.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 december 2018 kunt U 

opgeven vóór dinsdag 11 november 
 

 

 

 

 

 

Diensten in de maand november 2018 
 

 

 

Zaterdag  3 november ALLERHEILIGEN / ALLERZIELEN 

19.00 uur:  jrd. ouders vd Linden-Crutzen-Offermans 

  Mathias en Elly Bartels-van Liebergen 

  Marcel Jeukens 

H.Mis wordt opgeluisterd door organist Jef Muijlkens 

Na de viering zegening van de graven 
 

 

Zaterdag  10 november Vooravond 32e Zondag Kerkelijk Jaar 

19.00 uur:  Uit dankbaarheid 
 

 

Zaterdag  17 november Vooravond 33e Zondag Kerkelijk Jaar 

19.00 uur: Voor opgegeven intenties 
 

 

Zaterdag  24 november Vooravond Christus Koning van het Heelal 

   34e en laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar 

19.00 uur:  In dankbare herinnering voor Helena-Jacoba Maria  

   van der Klugt-Hubér 
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Korte berichten 
 
 

Bedankt 

Hartelijk dank voor de lieve reacties bij gelegenheid van ons 50-jarig 

huwelijksfeest. Wij hebben deze zeer op prijs gesteld. 

                                                                             Familie Rikers-Jennekens. 

 

 

 

Allerheiligen/Allerzielen 

Op zaterdagavond 3 november gedenken wij speciaal de overledenen van 

afgelopen jaar tijdens de H.Mis van 19.00 uur.  Er zal dan voor hen een 

kaarsje worden ontstoken en na afloop van deze viering worden alle graven 

op ons kerkhof gezegend. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

IN MEMORIAM 

 

Jeanny Bock-Coemans       09 - 11 - 2017 

Emmy Visser-Ruijter 30 - 11 - 2017 

Macel Jeukens  22 - 08 - 2018 
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Jaaroverzicht van de kerkelijke financiën over 2017 

 

ONTVANGSTEN   2017     2016 
 

Kerkbijdragen                     €   4.267,-    €    4.786,- 

Collecten voor eigen kerk      €   2.540,- €    2.633,- 

Lezen H. Missen    €   1.134,-   €    1.135,- 

Opbrengst offerkaarsen     €   1.496,-   €    1.504,- 

Uitvaarten, Huwelijk, Dopen  €   2.180,-  €    1.850,- 

Grafrechten en huren                            €   5.798,-   €  18.336,- 

Acties                                                   €      591,- 

Rente                                                   €         -      €       211,- 

Collecte voor derden                        €      100,-     €       100,- 

Subsidie Gemeente                €      675,-     €       675,- 

Totale ontvangsten   € 28.781,-     € 31.230,- 

 

UITGAVEN 
 

Onderhoud begraafplaats         €    1.792,-   €   1.155,- 

Onderhoud, energie, verzekeringen      €    9.392,-    €   7.847,- 

Overig onderhoud                                   €     1100,- 

Personeels- en functiekosten                   €    2.991,- €   3.114,- 

Kosten eredienst                                      €    1.509,-    €      862,- 

Pastorale kosten                                      €       143,-    €      130,- 

Inkoopkosten kaarsen                              €       915,-    €      653,- 

Solidariteits- en percenten nota Bisdom  €   4.312,-     €   3.950,- 

Afdrachten aan Dekenaat                        €         37,-    €        48,- 

Beheerskosten                                         €       992,-    €   1.629,- 

Bankkosten                                             €       129,- 

Toevoeging voorziening groot onderhoud €    5.000,- 

Netto resultaat                                       €       469,-    € 11.842,- 

Totale uitgaven                                       €  28.781,-    € 31.230,- 

                                                                ================== 
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Toelichting op de jaarcijfers van 2017 
  

In het kader van het lopende restauratieplan wordt van het Rijk een 

uitkering uit het restauratiefonds ontvangen van € 4.641,- per jaar 

gedurende de looptijd van zes jaar van het plan, van 2016 t/m 2021, 

(50% van de kosten). Ook de Provincie Limburg verstrekte een 

eenmalige subsidie van € 12.377,75 (20% van de kosten). De overige 

30% zijn voor rekening van de parochie, alsmede de kosten van 

restauratie van de pastorie die niet subsidiabel zijn.  

Dit jaar werd voor bijna € 75.000,- besteed, waarvan € 45.000,- aan de 

pastorie. Alle kosten werden bisschoppelijk goedgekeurd. Het plan wordt 

begeleid door Satijn+Architecten. Betalingen waren mogelijk door het 

aanspreken van de reserve groot onderhoud en waar dit onvoldoende was 

door onttrekkingen aan het eigen vermogen. De bijdragen en donaties van 

parochianen blijven daarnaast onmisbaar!  
 

Het verslagjaar 2017 hebben we kunnen afsluiten met een klein positief 

resultaat. De totale opbrengsten zijn iets teruggelopen terwijl de uitgaven, 

vooral voor onderhoud, gestegen zijn. De kosten van de eredienst hebben 

betrekking op de altaarbenodigdheden, de koren en de bloemversieringen. 

De pastorale kosten betreffen de kosten van de Mauritiusbode. De 

beheerskosten bestaan o.a. uit bestuurskosten, representatiekosten, 

administratiekosten, porti. Door het positieve resultaat hebben we € 5.000,- 

kunnen toevoegen aan de reserve groot onderhoud en is dit jaar besteed 

aan het restauratieplan. 

Onze dank gaat uit naar de vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten 

voor de parochie en alle parochianen die van hun financiële steun blijk 

gaven. 
 

Namens het Kerkbestuur, 

Wim van der Klugt, penningmeester. 
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Activiteitenagenda voor de maand november 2018 

van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 
 

  : Huis aan huis collecte Sint Nicolaas comité 

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

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

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

di.  nov. :  Iedere dinsdag Bejaardensoos (14-16.30u)  in ’t Geboew 

do. 1 nov. : Allerheiligen. H.Mis om 19.00 uur 

vr. 2 nov. : Allerzielen. H.Mis om 19.00 uur 

za. 3 nov. : CV de Waterratte 10e Buuttetreffen in Party Bowlingcentrum 

zo. 4 nov.  : Opluisteren Woord- en Communiedienst 10.30 uur 

   door Dameskoor Cantara uit Valkenburg  

   : Paardenzegening bij de Kluis aanvang 13.00 uur 

za.     10 nov. : Club Jong, St. Maartensoptocht in ’t Geboew, start 18.45 uur 

  : Patsjebal met Erwin, in café In d’r Proemehook  

zo. 11 nov. : Opluisteren H.Mis 10. 30 uur door Fanfare-ensemble 

    : Voorspeelochtend jeugdsolisten fanfare St.Cornelius 

     vanaf 11.00 uur in ’t Geboew 

    : CV de Waterratte opening carnavalsseizoen 2018-2019 

di.  13 nov. : Huiskamer: luister/meezing muziek met MAX,  

     14.00 uur  in ’t Geboew 

wo. 14 nov. : Samen aan tafel in Hotel Salden, 12.00 uur 

za. 17 nov. : Deelname schutterij St.Mauritius Kerstparade te Valkenburg 

zo. 18 nov. : Jeugdsolistenconcours muziekfederatie ‘De Geulvallei’  

    mmv solisten fanfare St.Cornelius in ’t Geboew 

wo. 21 nov. : Activiteit in de Dorpsgaard, mmv Club Jong, 15.00-17.00 uur 

vr. 23 nov. : Toediening H.Vormsel om 19.00 uur in de kerk 

za. 24 nov. :  Reparatiecafé ‘Kump Good’ van 11.00-13.30 uur in  
    Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a 

    : Activiteit in de Dorpsgaard, mmv Club Jong, 13.00-17.00 uur 

zo. 25 nov. : Opluisteren H. Mis 10.30 uur door Vocaal Ensemble  

    Donna Voce uit Wahlwiller 

   : St Nicolaascomité: intocht Sinterklaas en Zwarte Piet   

ma. 26 nov. : Ziekenbezoek Sinterklaas en Zwarte Piet 

vr. 30 nov. : Filmvoorstelling “Demain tout commence” 14.00 uur in ’t 

    Geboew, voor meer info zie bijlage Heerlijkheid 

   : Filmavond door de Heemkundevereniging in ’t Geboew 

    aanvang 20.00 uur 
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