
 
57e jaargang  /  nummer 3  /  maart 2019 

 
 
   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 12 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 
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Het water in de Geul is gelukkig omhoog gekomen. Dat geeft een 
vertrouwd en veilig gevoel. Tijdens de voorbije zomermaanden hebben ze 
ons bang gemaakt en gezegd dat het water in de Maas te laag stond en dat 
ons grondwater helemaal onder peil zat. Hele beelden van droge seizoenen, 
zoals wij die bij de Maasai geregeld ondervonden, trokken aan mijn geest 
voorbij. Overal in het veld lagen dode koeien en andere beesten. Je had dan 
soms het gevoel van “dat komt nooit meer goed”. Maar na enkele fikse 
regenbuien bloeide gelukkig alles weer op en werd het land voor een of 
twee maanden een lust om te zien en liepen er overal weer wilde dieren 
rond. En in onze heerlijkheid van Schin op Geul leven wij ook bij de 
spreuk :”kump good”. 
Nu is de Geul dan gelukkig op peil en zorgt ervoor dat “Mooder Maas”, 
zoals het hoort, opnieuw statig zeewaarts vloeit. Het is op en neer, omlaag 
en omhoog. Niet alleen de Geul gaat op en neer, maar ook onze paden en 
wegen gaan bergje-op en bergje-af. Enigszins zoals ons eigen leven. Iedere 
dag herkenbaar aan dezelfde indeling en sleur, en toch iedere dag weer 
anders en uniek. Soms omhoog en soms neerwaarts. Soms vermoeiend en 
dan weer opbeurend. Dat geeft de nodige afwisseling, maar eist ook 
inspanning. 
Toch weerhoudt dat er ons niet van om volhardend door te gaan, soms 
bergje-op als alles meezit, en andere keren bergje-af als veel ons tegenzit. 
Het houdt ons wel in beweging. Vooral al die 34 treden van de trap naar de 
kerk. Soms denk ik wel: als je nou even doorloopt ben je zo in de hemel. 
Maar dat valt dan weer tegen, want de trap houdt abrupt op. En zo gaat dat 
dan ook met ons. Als alles goed meeloopt en er geen einde schijnt te 
komen aan ons geluk, dan houdt het opeens op, dan loop je opnieuw verder 
op vlakke grond en sta je weer met beide benen op de grond. De kunst 
bestaat in het blijven doorlopen, in het volhouden, in het met enthousiasme 
verder gaan. Zo ga je van het ene punt naar het andere, van het ene doel 
naar een einddoel. 
                                                  
                                                          Frans Mol, Missionaris van Mill Hill. 
 
 
 
 
Diensten in de maand maart 2019 
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Zondag   03 maart 8e Zondag Kerkelijk Jaar Carnaval 
10.30 uur: Carnavalsmis (dialect – eigen lezingen) 
 Joep van Weersch (c. begr.) 
 Annie Leunissen-Savelberg (c. begr.) 
 Colla Bastings 
 Rika Claessens-Smeets b.g.v. haar verjaardag 
 pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 
 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Maria & Pierre m.m.v. het Fanfare- 
Ensemble en CV de Waterratte en JCV de Waterretjes  
 
Woensdag 06 maart Aswoensdag  
 Vasten- en onthoudingsdag. Begin van de Veertigdagentijd 
1e lezing Joël 2, 12 – 18 Evangelie: Matteüs 6, 1 – 6, 16 – 18 
19.00 uur: H.Mis met Aswijding  en Askruisje 

Dat deze veertigdagentijd op weg naar Pasen, een  
vruchtbare tijd mag worden waarin we ons met elkaar en  
met God verzoenen en verbonden mogen voelen  

 
Zondag   10 maart  1e Zondag van de Veertigdagentijd 
1e lezing: Deuteronomium 26, 4-10  Evangelie: Lucas 4, 1-13 
10.30 uur: Woord- en Communiedienst   
 Tonie Lassauw b.g.v zijn verjaardag (c. buurt) 
 Hub Caubo b.g.v. zijn verjaardag (c. begr.) 
 2e jaardienst Harry Knoren 
 Jozef Pasmans b.g.v. zijn verjaardag en naamdag 
 Gerardine Pasmans-Bertrand (c. begr.) 
 Truike Wijnands-Huntjens 
 jrd. Jean Wijnands 
 Hub Huntjens 
 jrd. Philomena Huntjens-Neven en b.g.v. haar verjaardag 
 jrd. Lambert Smeets 
 jrd. ouders Dré en Mia Kickken-Smeets 
 
 
 
 
Zondag  17 maart  2e Zondag van de Veertigdagentijd 
1e lezing: Genesis 15, 5-12, 17-18 Evangelie: Lucas 9, 28b-36 
10.30 uur:  zeswekendienst Harie Eyssen  
 Pastoor Piet Benders 
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 Sjef Heusschen (c. begr.) 

 Maria Damoiseaux-Eijssen b.g.v. haar verjaardag (c. begr.) 
 Maurice Damoiseaux 
 jrd. Fransje Eijssen-Wolters 
 jrd. Hub Kroonen 
 Jozef Jahach 
 jrd. Rosalie Jahach-Paffen en overleden kinderen 
 

Deze H.Mis zal worden opgeluisterd door Isa (klarinet) en Lieneke 
(klarinet) beiden lid van Koninklijke Harmonie de Berggalm uit Klimmen 
 
Zondag  24 maart  3e Zondag van de Veertigdagentijd 
1e lezing: Exodus 3, 1-8a, 13-15 Evangelie: Lucas 13, 1-9 
10.30 uur:  Lies Paffen-Pleijers (c. begr.) 
 Maria Bemelmans-Maessen b.g.v. haar verjaardag (c. begr.) 
 Frans Bemelmans 
 Karel Hoven b.g.v. zijn verjaardag (c. buurt) 
 Jan Savelberg b.g.v. zijn verjaardag (c. buurt) 
 Bertha Savelberg-Stassen 
 Maria Vliegen-van Weersch b.g.v. haar verjaardag (c. begr.) 
 Ally Vliegen 
 5e jrd. Gerrit Meerveld 
 Broederschap St.Cornelius en  

de stille intenties die ons gegeven zijn 
 
Dinsdag 26  maart Dinsdag in de 3e week van de Veertigdagentijd 
14.00 uur: H.Mis in ’t Geboew 
 Wiel Hamers 
 Annie Smeets-Reijnders (c. Bejaardensoos) 
 Hub Kroonen  
 Wiel Pasmans 
 Cor Huntjens 
 Hay Somers en Karel Hoven 
 
 

 
Zondag  31 maart  4e Zondag van de Veertigdagentijd` 
1e lezing: Jozua 5, 9a, 10-12  Evangelie: Lucas 15, 1-3, 11-32 
10.30 uur: Conny Frissen-Konertz 
 1e jrd. Arthur Frissen (c. buurt) 
 1e jrd. Annie Smeets-Reijnders (c. begr.) 
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 Jacques Eijssen (c. begr.) 
 5e jrd. Rosa Eijssen-Wiertz 
 jrd. Riet en Harry Defauwes-Caelen (c. begr.) 
 jrd. ouders Funcken-Tummers en overleden familie 

 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door het Oogstdankkoor  
 
 
 
Korte mededelingen / annonces 

 

 
Oogstdankkoor luistert op 31 maart H.Mis op  
In het kort het ontstaan van het Oogstdankkoor van de LLTB: 
Het Oogstdankkoor van de LLTB is in 1996 opgericht ter gelegenheid van 
het 100 jarig bestaan van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond. 
Na de jubileumviering waarop veel positieve reacties werden ontvangen, 
vond men het jammer om het koor op te heffen en werd besloten om het 
Oogstdankkoor van de LLTB in stand te houden. 
Het is een gemengd kerkelijk zangkoor en de koorleden zijn bijna allen van 
agrarische afkomst en komen uit verschillende dorpen uit de omgeving. 
Op dit moment telt het koor 32 leden en zijn er 2 dirigenten die 
afwisselend de repetities verzorgen. Zij brengen nieuwe muziekstukken in 
en stellen het programma samen voor de uitvoeringen. U bent van harte 
uitgenodigd de H.Mis op 31 maart om 10.30 uur bij te wonen. 
 
Oud ijzer Fanfare  
Op zaterdag 23 maart a.s. vanaf 9 uur 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. 
 
 
 
Dekenale bedevaart naar Israël 
Altijd al eens een bezoek willen brengen aan de plaats waar Jezus heeft 
geleefd? Door de steden en straten lopen waar Hij gelopen heeft? Dan is 
het nu de gelegenheid om met ons dekenaat mee te gaan. Een 13-daagse 
reis brengt ons op vele (Bijbelse) plaatsen. Van 18 t/m 30 september a.s. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij deken Bronneberg, maar er is 
intussen ook een informatiemiddag gepland, op zondag 17 maart a.s. Dan 
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zal ook de gids aanwezig zijn, die mee zal gaan om ons alles te laten zien 

en te vertellen in Israël. Wees welkom, op 17 maart a.s. om 14.00 uur in 
het parochiezaaltje van Gulpen. Aanmelden is wenselijk. Parochiekantoor 
Gulpen: Mevr. H.Vonken, tel. 043-450 2046. 
 
Uitvoering van de Johannes Passion 
Op vrijdag 12 april, aanvang 20.15 uur zal door het Kempisch Kamerkoor 
& Concerto Barocco o.l.v. Cees Wouters, m.m.v. Limburgse solisten en 
gastzangers, de indrukwekkende Johannes Passion van J.S. Bach worden 
uitgevoerd, in de St.Petruskerk te Gulpen. Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.tickli.nl, of bij de plaatselijke VVV of rechtstreeks bij het 
parochiekantoor van Gulpen (Kapelaan Pendersplein 10). De toegang 
bedraagt € 23,-. Wees erbij!   
 
Stille Omgang Amsterdam  
In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 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 € 25,- 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 8 maart as. 
 
 
 

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen 
tot uiterlijk 12 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 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Parochie H.Johannes de Doper Oud Valkenburg 
 

Administrator: ZEP pastoor R Graat, tel. 043-4571221 
Contactpersonen voor kerkbestuurszaken:  
Algemeen:                      Hr. Hub Gerekens 
                                        tel. 06-653 425 028  
Administratie kerkhof:   Hr. Jo & mw. Rita Wachelder 
                                        tel. 043-321 6357 
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Opgeven misintenties:    Mw. Paula Gerekens 
                                        tel. 043-459 1207 
Bankrekeningnummer:   NL23 RABO 0146 6011 73 
 

Misintenties t.b.v. de maand april 2019 kunt U 
opgeven vóór dinsdag 12 maart 
 

 
 
 
Diensten in de maand maart 2019 

 
Zaterdag  2 maart Vooravond 8e Zondag Kerkelijk Jaar 
De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk 
19.00 uur:  jrd. ouders Janssen-Maessen 
 
Zaterdag  9 maart Vooravond 1e Zondag vd Veertigdagentijd 
19.00 uur:  jrd.  Mia Vandewall-Debie 
 Annelies Jaspers-Quaedvlieg 
 
Zaterdag  16 maart Vooravond 2e Zondag vd Veertigdagentijd 
19.00 uur: uit dankbaarheid 
 
Zaterdag  23 maart  Vooravond 3e Zondag vd Veertigdagentijd 
19.00 uur: Astrid Snepvangers-Vanspauwen (c. buurt) 
 
Zaterdag  30 maart  Vooravond 4e Zondag vd Veertigdagentijd 
19.00 uur: Lieske Spierts b.g.v. haar verjaardag 
 Annelies Jaspers-Quaedvlieg 
 
 
 
 
Activiteitenagenda voor de maand maart 2019 
van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 

 
   : Donateursactie Sportvereniging Geuldal 1e helft 
vr. 1 mrt. : Ziekenbezoek door Prins Roel I en zijn gevolg 
   : Carnavalstreffen Groot Valkenburg organisatie CV de  
    Waterratte, In d’r Proemehook aanvang 20.11 uur  
za. 2 mrt. : Bezoek Prins Roel I aan de wagenbouwers  
   : Uitreiken optochtnummers in ’t Graefke vanaf 18.11 uur 
zo. 3  mrt. : Dialectmis om 10.30 uur in de kerk 
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    : Carnavalsoptocht Oud-Valkenburg en Schin op Geul 

    : ’t Carnavalstreffen na de optocht in ’t Geboew 
ma. 4  mrt. : Deelname aan de Carnavalsoptocht te Valkenburg 
    : Prijsuitreiking Carnavalsoptocht in ’t Geboew 
di. 5 mrt. : Katerlunch JCV de Waterretjes i.s.m. CV de Waterratte 
    in ’t Geboew 

: Officiële sluiting Carnavalsseizoen  
wo. 6 mrt. : Aswoensdag 19.00 uur H.Mis met Askruisje in de kerk 

: Hièringbiete 
ma.  mrt. : Iedere maandag wandelen om 13.30 uur vanaf ’t Geboew  
di./do. mrt. : Iedere dinsdag (10-12u) ‘Open Bieb’ en donderdag  
   (13-15u) ‘Open Bieb’ en Breien in ’t Geboew 
di.  mrt.  :  Iedere dinsdag Bejaardensoos (14-16.30u)  ’t Geboew 
ma. 11 mrt. : Voorjaarsvergadering Comité Samenwerkende  
     Verenigingen in ’t Geboew om 19.30 uur 
   : Bijeenkomst Gebruikersoverleg Stichting 

Gemeenschapsvoorzieningen om 20.45 uur in ’t Geboew 
di. 12 mrt.  : Huiskamer: Bloemschikken 
zo. 17 mrt. : Algemene Ledenvergadering Fanfare St.Cornelius  
    aanvang 10.30 uur in ’t Geboew 
18 tm 23 mrt. :  Huis-aan-huis collecte Reumafonds  
do. 21 mrt : Jaarvergadering Vrienden vd Fanfare in ‘t Geboew 
vr. 22 mrt. : Heemkundevereniging jaarvergadering en lezing  
    "Wie sjoan oos Limburg is" door Jef Boosten in ’t Geboew 
za. 23 mrt. : Oud ijzer actie Fanfare St.Cornelius vanaf 9.00 uur 
di. 26 mrt. : Jaarvergadering Mannenkoor Inter Nos in ’t Geboew 
vr. 29  mrt.  : Filmvoorstelling “ I, Daniel Blake” 14.00 uur in ’t Geboew,  
        voor meer info zie bijlage Heerlijkheid 
za. 30 mrt. :  Reparatiecafé ”Kump Good” van 11.00-13.30 uur in  
    Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a 
 


