
 
57e jaargang  /  nummer 4  /  april 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    

   mei door te geven vóór dinsdag 16 april. 
 

   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. 

 

Er is in ons dorp een trap die nog hoger reikt dan de lange trap naar de 

kerk. Wij kunnen dus altijd nog hoger. Dat is de trap bij het station die naar 

een punt voert om van een weids uitzicht te genieten. Heel Schin op Geul, 

Schoonbron en Strucht aan je voeten. De Sousberg en de Keutenberg als 

dwerg Alpjes daar ergens beneden.  Ik ben er nog niet tegenop gelopen, en 

die kans wordt steeds kleiner. Er is sinds het begin dat de trap er ligt wel 

het een en ander aan verandert om de klim aantrekkelijker te maken. Er is 

een leuning aangebracht en de zig-zag lijn van de treden is recht getrokken. 

De trap heeft 20 treden. En dat valt een beetje tegen als je er aan denkt dat 

de kerktrap 34 treden telt. Dus toch nog baas boven baas! 

Misschien zou ik het nog halen om naar boven te komen, maar de vraag 

blijft of je weer veilig beneden geraakt. Ik ben daar niet zo zeker van en 

dus blijven we maar onderaan de trap dromen van hoe mooi het daar boven 

wel niet is. Laat dat zo zijn.  

Het is mij allemaal net iets te hoog gegrepen. En zo gaat dat in een 

mensenleven ook. Sommige zaken blijven buiten ons bereik, hoezeer wij in 

onze fantasie menen dat wel even op te knappen. En waar leidt die trap 

uiteindelijk naar toe? Hij is vrijblijvend. Voor ons blijft het een 

schijnwereld buiten ons bereik. De trap ligt er wel, maar niet meer voor 

ons. Anderen zullen er profijt van hebben om de klim te wagen en van het 

uitzicht te genieten. Ik wens hen daarbij veel plezier. 

De trap naar de kerk vraagt om uithoudingsvermogen en heeft de kerk als 

einddoel. Daarom wordt die trap ook meer gebruikt. De trap bij het station 

is voor velen te hoog gegrepen en vraagt om nederigheid, om erkenning 

van eigen zwakte en beperktheid. Er komt nu eenmaal een tijd dat je de 

werkelijkheid onder ogen moet zien en dat alles niet meer zo vlot gaat als 

vroeger. En er zijn in onze omgeving wel andere plaatsen met een 

schitterend uitzicht. Ik denk aan het uitzichtpunt bij de “Kloes”. Daar staat 

ook een bank waar je kunt gaan zitten en dromen van alle trappen in de 

wereld, de begaanbare en de onbegaanbare, de noodzakelijke en de 

plezierige. Waar je kunt mijmeren over alle hindernissen in het leven, de 

onvermijdelijke en de onnodige. Bedenk daarbij dat de onnodige ook 

meestal de mooiste uitzichten bieden. 
 

                                                           Frans Mol, Missionaris van Mill Hill. 
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Diensten in de maand april 2019 

 

Zondag 7 april 5e Zondag vd Veertigdagentijd 

10.30 uur:  H.Mis met Boeteviering van de Veertigdagentijd 

  pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 
 

Zondag 14  april PALMZONDAG  Begin vd Goede Week 

   Palmwijding en uitdelen Palmtakjes 

10.30 uur:     Voorstellingsmis van de Communicanten 

  pastoor Piet Benders 

  Agnes en Sjir Cuijpers-Kevers b.g.v. hun verjaardagen 

  Maria en Frans Bemelmans-Maessen (c. begr.) 

  2e jrd. Ans Snijders-Coenen (c. begr.) 

  3e jrd Harry Snijders 

  Remco van Kuijk 

  jrd. Piet Jacobs 

  jrd. Hub en Lenie Souren-Knubben 

  Jos Beumers  

  Jan Teneij b.g.v zijn verjaardag 

  ouders Teneij-Frusch en overleden kinderen 

  ouders Souren-Willems en overleden familieleden 

  Roos Muyrers 

  ouders van den Hove-Pasmans 

  jrd. Roel van den Hoogen en b.g.v. zijn verjaardag 

  jrd. ouders Dullens-Lipsch en dochter Rosalie 

  gest. jrd. ouders Bemelmans-Schreurs en zoon Harry 

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

o.l.v. Marjan Quaedvlieg, m.m.v. de communicanten 
 

Dinsdag 16 april Dinsdag in de Goede Week  

14.00 uur: H.Mis met Boeteviering 

  Hub Kroonen 

  Wiel Pasmans 

  Wiel Hamers 

  Annie Smeets-Reijnders (c. begr.) 

  Hay Somers en Karel Hoven 
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Donderdag 18 april WITTE DONDERDAG 

1e  lezing: Exodus 12, 1-8, 11-14  Evangelie: Johannes 13, 1-15 
 

19.00 uur:  Viering van de instelling van de H.Eucharistie  

  het Sacrament van het priesterschap 

 en van het gebod van de naastenliefde   
 

Vrijdag 19 april GOEDE VRIJDAG 

   VASTEN- en ONTHOUDINGSDAG 

15.00 uur:  Viering van het Lijden en Sterven van de Heer met 

  Kruisweg en Kruisverering 
 

Zaterdag 20 april       PAASZATERDAG / STILLE ZATERDAG 

1e Lezing: Genesis 1, 1-2, 2  Evangelie: Lucas 24, 1-12 

19.00 uur:  Plechtige Paaswake met  

  - Wijding van de Paaskaars  

  - Wijding van het Doopwater 

  - Hernieuwing van de Doopbeloften 

  - Mis van de Paasvigilie 
 

Zondag  21 april HOOGFEEST VAN PASEN  

   VERRIJZENIS VAN DE HEER 

   Hernieuwing van de Doopbelofte 

1e Lezing: Handelingen 10, 34a, 37-43 Evangelie: Johannes 20, 1-9 

10.30 uur:  Harie Eyssen (c. buurt) 

  Annie Smeets-Reijnders (c. begr.) 

  Jacques Bosten (c. begr.) 

  Gerardina en Jozef Pasmans-Bertrand  

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

  Hein Heijenrath en ouders 

  4e jrd. Rina Kroonen-Huijnen (c. begr.) 

  gest. jrd. ouders Huijnen-Brouwers 

  jrd. Jan Frijns 

  gest. jrd. Guus en Marieke Ruypers-Eussen 

  gest. jrd. Zef Eussen 

  gest. jrd. Jo en Mia Lucassen-Eggen en George Eggen 

  gest. jrd. Pierre Pasmans 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Fanfare St.Cornelius o.l.v.  

Paul Oligschläger 
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De Parochieadviescommissie, kosteressen en alle andere  

medewerkers van onze parochie wensen u allen een 
ZALIG PAASFEEST 

 

Maandag 22 april TWEEDE PAASDAG 

1e Lezing: Handelingen 2, 14, 22-32  Evangelie: Matteüs 28, 8-15 

10.30 uur:  Broederschap St.Cornelius en de stille intenties  

  die ons zijn gegeven 

 

Zondag 28 april 2e Zondag van Pasen / Beloken Pasen 

   Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid 

1e Lezing: Handelingen 5, 12-16  Evangelie: Johannes 20, 19-31  

10.30 uur:  Woord- en Communiedienst 

  jrd. Hennie Nijland-van Riet 

  gest. jrd. ouders Smeets-Hoven 

 

 

 

Korte mededelingen / annonces 

 

Bericht van het Missiecomité  

Op de eerste zondag van februari, werd in onze kerk een tweede collecte 

gehouden voor de Memisa. Met uw opbrengst van € 318,- worden de 

medische omstandigheden van moeders en hun pasgeboren kind verbeterd  

en zeggen wij “Stop moedersterfte”. Hartelijk dank daarvoor! 
 

Daarnaast willen wij alvast de Vastenactie onder uw aandacht brengen. 

Sinds jaar en dag ondersteunt Schin op Geul twee eigen projecten.  

Het weeshuis St Rita in Rio de Janeiro (Brazilië) en het kindertehuis voor 

gehandicapten kinderen in Loitokitok (Kenia).  

In de huis aan huisfolder incl. Vastenactiezakje die in de week van 8 april 

wordt bezorgd zullen wij u verder informeren.  In de week van 15 april 

(Goede Week) zullen vrijwilligers van het Missiecomité huis-aan-huis de 

Vastenzakjes bij u ophalen. De kinderen rekenen op uw steun. Ook 

hiervoor bij voorbaat: “Dank U Wel!” 
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De communicantjes tellen weer af…… 

Wij zijn heel blij dat we ná een afwezigheid van vier jaar weer een 

zevental communicantjes mogen verwelkomen in onze parochie. Op 

Hemelvaartsdag, 30 mei, ontvangen zij in onze kerk hun Eerste Heilige 

Communie. We zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen. Ook in de 

kerk worden we hierop geattendeerd en omdat we met de kinderen en hun 

ouders meeleven tellen we ook hier de weken af tot aan deze blijde 

gebeurtenis. Het thema van de viering van dit jaar is: 

Een boot vol vrienden! 

En u zult het zien aan de aftelkalender, de boot zit propvol vrienden! 

Nog tien weekjes…dan is het zover…we kunnen bijna niet meer 

wachten….telt u mee? En omdat we de kinderen graag leren kennen zullen 

zij zich in de Palmpasenviering op zondag 14 april aanstaande persoonlijk 

aan u voorstellen! 

 

Klepperactie misdienaars 

Net als in voorgaande jaren zullen onze misdienaars op Goede Vrijdag  

19 april al klepperend bij u aan de deur komen om u een Zalig Paasfeest 

toe te wensen. De misdienaars staan meneer Pastoor het hele jaar in de 

vieringen in onze kerk ter zijde, wat in de tegenwoordige tijd toch niet als 

vanzelfsprekend gezien mag worden. De parochieadviescommissie hoopt 

dan ook dat u hen niet alleen een warm hart toedraagt, maar ook een mooie 

duit in het spreekwoordelijke zakje zult doen. Bij voorbaat alvast hartelijk 

dank hiervoor. 

 

Dankbetuiging 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij het overlijden van 

Harie Eyssen. Uw aanwezigheid bij de avondwake en uitvaartdienst  

en alle andere blijken van deelneming zijn ons tot steun geweest bij het 

verwerken van dit verlies.  Maria Eyssen-Maessen en kinderen. 

 

Wijziging ophalen oud papier maand april 

Normaliter zou het oud papier opgehaald worden op de laatste zaterdag van 

april. Echter vanwege de viering van Koningsdag op 27 april a.s. wordt het 

oud papier opgehaald op zaterdag 4 mei a.s. vanaf 12.00 uur. 
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Gemeentelijk schietkampioenschap Groot-Valkenburg in Strucht 

Zaterdag 20 april a.s. organiseert schutterij St.Mauritius het gemeentelijk 

schietkampioenschap 2019 van Groot-Valkenburg. De wedstrijden worden 

gehouden op de schietaccommodatie achter schutterslokaal San Blas in 

Strucht.  Naast de organiserende schutterij St.Mauritius nemen ook de 

schietteams van de Nobele Schutterijen Valkenburg, St.Martinus Houthem 

en het Nachtwachtgilde uit Berg en Terblijt aan de kampioenschappen 

deel. De wedstrijden worden om 11.00 uur ’s morgens officieel geopend 

door een afgevaardigde van het college van B en W van de gemeente 

Valkenburg aan de Geul. Vervolgens vangt de schietwedstrijd aan voor 

zestallen. Hierna wordt gestreden voor het persoonlijk kampioenschap van 

Groot-Valkenburg, waaraan alle leden van de schietteams kunnen 

deelnemen. Verwacht wordt dat de prijswinnaars in de late namiddag 

gehuldigd kunnen worden. 

 

Lenteconcert Mannenkoor Inter Nos en Gemengd koor St. Ceacilia 

Ransdaal  

Om het naderende voorjaar nog meer te veraangenamen geeft Mannenkoor 

Inter Nos en het Gemengd koor St.Ceacilia uit Ransdaal een klinkend 

Lenteconcert. Met een uitgebreid repertoire aan mooie en goed in het 

gehoor liggende liederen belooft Inter Nos o.l.v. Leo van Weersch er 

samen met St.Ceacilia uit Ransdaal o.l.v. Ger Franken een zeer aangename 

avond van te maken. Ze garanderen u een frisse koorklank, een prachtig 

repertoire en een beleving waar je ‘u’ tegen zegt. Ook de Limburgse 

muziek zal niet ontbreken. Kortom, een avond om van te genieten. 

Het concert vindt plaats op zaterdag 13 april in het Gemeenschapshuis  

’t Geboew te Schin op Geul en begint om 20.00 uur. Entree: Vrije Gift. 

 

Verloren in ‘t Geboew 

Tijdens de filmvoorstelling op vrijdag 22 februari zijn er twee gouden 

ringen verloren. De eerlijke vinder kan zich melden bij José Van den 

Hove-Pluijmaekers, tel: 043-459 2278. 

 

Dorpskalender foto van de maand april    

Walem (ca. 1958) 
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San Blas (In d’r Proemehook) 

3 Jaar geleden hebben we café Weerts overgenomen en de zaak In d’r 

Proemehook gedoopt zoals de buurt genoemd wordt. 

Omdat de passie van eigenaar John, (tevens chef-kok van beroep), de Zuid 

Amerikaanse keuken is, hebben wij de inrichting aangepast aan deze stijl. 

En besloten de zaak om te dopen in eetcafé San Blas. 

De naam San Blas is afgeleid van een groep van 357 eilanden voor de kust 

van Panama en ook een van de buitenwijken van Madrid heet San Blas. 

Wilt u onze omgetoverde zaak komen bewonderen en tevens genieten van 

onze tapas Latino’s, wij heten u van harte welkom. 

Hasta Luego (zie je later), Sonja en Johnnie Vranken. 
 

Banneux bedevaart vooraankondiging  

De jaarlijkse bedevaart naar Banneux is dit jaar op donderdag 22 augustus  

Vertrek rond 9.00 uur vanaf de opstapplaatsen. Rolstoel patiënten kunnen 

mee mits er een begeleider of begeleidster meegaat! Er wordt zo nodig een 

rolstoelbus ingezet. Meer informatie volgt in de loop van dit jaar.  
 

Het "Huis voor de Pelgrim" organiseert pelgrimstochten naar Lourdes, 

Banneux, Israël, Rome en nog diverse andere pelgrimsoorden. 

Informatie: via tel. 043-321 5715 of www.huisvoordepelgrim.nl 

 

 

Burgerlijke stand van de parochie 
 

Overleden:    26 februari       José Vliegen (75 jaar)  

                      16 maart          Wim Vanmeulebrouk (72 jaar) 
 

 

 

 
 

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen  

tot uiterlijk 16 april a.s. 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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Parochie H.Johannes de Doper Oud Valkenburg 
 

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 mei 2019 kunt U opgeven 

vóór dinsdag 16 april 
 

 

 

 
 

Diensten in de maand april 2019 
 

 

Zaterdag  6 april Vooravond 5e Zondag vd Veertigdagentijd 

De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk 

19.00 uur:  jrd. Els Souren-Jennekens 

  jrd. Frans Vrancken en zoon Peter 
 

Zaterdag  13 april Vooravond van Palmzondag 

19.00 uur: Annelies Jaspers-Quaedvlieg 

Palmwijding en uitdelen van de Palmtakjes 
 

Zaterdag  20 april PAASZATERDAG / STILLE ZATERDAG 

19.00 uur: Astrid Snepvangers (c. buurt) 
 

Zondag  21 april HOOGFEEST VAN PASEN 

10.00 uur: Tij Retera en zoon 
 

Zaterdag  27 april Vooravond van Beloken Pasen 

19.00 uur: Elly en Mathias Bartels- van Liebergen 

 
Korte mededelingen van het kerkbestuur 

 

Op woensdag 17 april zal de kerk gepoetst worden vanaf 9.30u;  

Uw hulp wordt daarbij zeer op prijs gesteld! 
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Activiteitenagenda voor de maand april 2019 

van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 

 

 april  : Donateursactie Mannenkoor Inter Nos 

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

di./do. april : Iedere dinsdag (10-12u) ‘Open Bieb, donderdag (14-16u)  

     ‘Open Bieb’ en breien, (19-20u) ‘Open Bieb’ in ’t Geboew 

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

do. 4  april : s’ Ochtends vrijwilligers helpen op het kerkhof  

za. 6  april : Geulvalleitreffen  in de Polfermolen te Valkenburg met  

     deelname van Fanfare St.Cornelius en drumband 

zo. 7  april : Geulvalleitreffen in de Polfermolen te Valkenburg   

di. 9 april : Huiskamer: Spellenmiddag 

wo. 10 april : Club 77 Palmpasenactiviteit  15.00-17.00 uur in ’t Geboew 

vr. 12 april : Voorjaarsvergadering Schutterij St.Mauritius Strucht  

     in schutterslokaal, eetcafé San Blas te Strucht 

za. 13 april : Voorjaarsconcert Mannenkoor Inter Nos en Gemengd koor  

    St.Ceacilia uit Ransdaal om 20.00 uur in ’t Geboew 

zo. 14 april : Palmzondag,  om 10.30 uur voorstellingsmis van de  

     communicanten opgeluisterd door Cantara uit Valkenburg 

15  t/m 20 april : Huis aan huis collecte Vastenactie Missiecomité 

do. 18 april : Witte Donderdag, H.Mis om 19.00 uur  

vr. 19 april : Goede Vrijdag, Kruisweg 15.00 uur, aansluitend 

    rondgang misdienaars (klepperen) 

za. 20 april : Gemeentelijk schietkampioenschap Groot Valkenburg  

     org. Schutterij St.Mauritius Strucht, schietterrein achter het  

     schutterslokaal, eetcafé San Blas te Strucht 

   : Paaszaterdag, Paasvigilie H.Mis om 19.00 uur   

zo. 21 april : Hoogfeest van Pasen, H.Mis om 10.30 uur, opgeluisterd  

     door Fanfare St.Cornelius  

ma. 22 april : Tweede Paasdag, H.Mis om 10.30 uur  

vr.  26 april : Filmvoorstelling “The Wife ” 14.00 uur in ’t Geboew,  

        voor meer info zie bijlage Heerlijkheid 

za. 27 april : Koningsdag: Club 77 Oranjeviering optocht m.m.v. Fanfare  

    St.Cornelius en Schutterij St.Mauritius Strucht  

   : Reparatiecafé ‘Kump Good’ van 11.00-13.30 uur en  

    Plantenruildag van 11.00-13.00 uur, Hotel Salden,  

    Tolhuisstraat 1a 

   : Er wordt geen oud papier opgehaald (wel op 4 mei) 


