
 

 
57e jaargang  /  nummer 9  /  september 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  

   oktober door te geven vóór dinsdag 10 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 
  
Onze fanfare Sint Cornelius bestaat honderd jaar. En dat vieren wij dus. 

Niet alleen de fanfare met het bestuur en de leden vieren feest, maar de 

hele dorpsgemeenschap viert samen met hen. 

De band tussen de dorpsgemeenschap, de kerk en de fanfare staat 

nauwkeurig beschreven in het gedenkboek dat uitgegeven werd bij het vijf 

en zeventig jarig jubileum van de fanfare. Daarin staat: “De fanfare heeft 

het altijd als haar plicht beschouwd aanwezig te zijn tijdens 

kindercommunies en jubilea, bij bruiloften en begrafenissen, tijdens 

feesten en recepties van andere verenigingen; kortom bij alle voorkomende 

kerkelijke en burgerlijke gelegenheden in Schin op Geul”. En daarin is in 

de laatste vijf en twintig jaren weinig verandering gekomen. Wij mogen 

ons gelukkig prijzen dat de band met de dorpsgemeenschap bewaard is 

gebleven. En bovendien zijn wij dankbaar voor de voortdurende goede 

band en belangstelling voor de kerkelijke gebeurtenissen. Samenwerking 

en samen gaan verhoogt zichtbaar de goede sfeer en stemming. 

Gelukkig zijn er ook de anekdotes. De oprichters van de fanfare in 1919 

wilden eerst de naam De Geulgalm aan de nieuwe vereniging geven, maar  

-  en daar zou de pastoor op hebben aangedrongen - tenslotte kiezen ze dan, 

waarschijnlijk dus enigszins noodgedwongen, voor Sint Cornelius. Niet 

voor Mauritius, want die had de schutterij al onder zijn hoede. Cornelius, 

van het Latijnse woord cornus, wat hoorn betekent, viel met een beetje 

fantasie wel  te verenigen met de galm van de hoornen van de fanfare en 

ook met het land waar de “hoorn des herders schalt”.  

Toch schijnt het niet helemaal geboterd te hebben tussen de fanfare en de 

toenmalige pastoor. Hij is niet bij de oprichtingsvergadering aanwezig, 

wordt geen geestelijk adviseur wat toch algemeen gebruikelijk was in die 

jaren, en wij zien hem ook geen bestuursfunctie bekleden. Misschien was 

de klerikale bemoeienis niet zo gewenst.  

Gelukkig zijn de verhoudingen nu uitstekend.  

Wij wensen de fanfare Sint Cornelius alle goeds toe en hopen dat er over 

honderd jaar nog steeds met veel lof over hen geschreven kan worden.  

 

                                                            Frans Mol, Missionaris van Mill Hill.  
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Corneliusoctaaf 14 t/m 22 september  
 

 

Op zaterdag 14 september as. start in onze parochiekerk weer het jaarlijkse 

octaaf ter ere van de H.Cornelius.  In dat kader hierbij in het kort wat 

achtergrondinformatie.  Deze heilige werd in het jaar 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 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 en er gelegenheid is 

om de relikwie te vereren; daarnaast is er op de zondagen van 14.00 - 

16.00 uur gelegenheid voor gebed, zegen en relikwieverering.  

Opluistering van de diensten geschiedt door fanfare St.Cornelius (14 sept.), 

harpiste Pauline Nieuwenhuijs  (15 sept.), mannenkoor Inter Nos (21 

sept.) en troubadour Thea Kollee  (22 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 doos 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. 

 
 

 H.Mauritius patroon van onze parochie   
 

 

De feestdag van de H.Mauritius valt officieel op 22 september, maar in de 

praktijk wordt deze gevierd in het daaropvolgende weekend.  Aangezien 

dat weekend dit jaar nog in het Corneliusoctaaf valt, wordt de viering met 

een week verschoven naar het laatste weekend van september.  Op 

zaterdag 28 september om 19.00 uur is er dan een speciale viering voor de 

patroonheilige van onze schutterij St.Mauritius Strucht; de eigenlijke 

parochieviering is vervolgens op zondag 29 september om 10.30 uur. 
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Diensten in de maand september 2019 

 
 

Zondag 1 september 22e Zondag Kerkelijk Jaar 

1e Lezing: Sirach 3, 17-18, 20, 28-29            Evangelie:Lucas 14, 1, 7-14 

10.30 uur:  jrd. Jo Leenders 

  jrd. Jo Dautzenberg-Rikers 

  jrd. ouders Rikers-Pasmans en zonen Jan en Pierre 

 

Zondag 8 september 23e Zondag Kerkelijk Jaar 

10.30 uur:  Woord- & Communiedienst  

  Viering 75 jaar bevrijding Schin op Geul 
 

Met medewerking van schutterij St.Mauritius Strucht, fanfare St.Cornelius, 

mannenkoor Inter Nos, CV de Waterratte, Jeugdstichting en Club 77  

Communicantjes 2019 

 

Zaterdag     140 september Vooravond Parochieviering H. Cornelius 

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

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

19.00 uur:   voor de levende en overleden leden van Fanfare 

St.Cornelius en in het bijzonder voor het 100 jarig 

jubileum van onze Fanfare en haar jubilarissen 

  Annie Smeets-Reijnders (v.w. Fanfare) 

  Jacques Bosten (c. begr.) 

  Marieke en Guus Ruypers-Eussen (c. begr.) 

  Zef Eussen 

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

  ouders van den Hove-Pasmans 

  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  

o.l.v. Paul Oligschläger 
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Zondag 15 september PAROCHIEVIERING H.CORNELIUS 

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

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

10.30 uur:  Harie Eyssen (c. buurt.) 

  1e jrd Lieke van Dijck-Eijssen 

  4e jrd. Jacques Eijssen (c. begr.) 

  Rosa Eijssen-Wiertz  

  jrd. ouders Harry en Jetta Kickken-Ortmans 

  jrd. Jo Sijstermans en overleden familieleden 

  gest. jrd. Siem Witvoet 
 

Deze H Mis wordt opgeluisterd door harpiste Pauline Nieuwenhuijs  
 

Maandag 16 september HH. Cornelius, paus en Cyprianus,  

   bisschop, martelaren 

  Corneliuszegen na de H.Mis 

19.00 uur:  Broederschap St.Cornelius  

  en de stille intenties die ons zijn gegeven  
 

Dinsdag 17 september  Dinsdag 24e week Kerkelijk Jaar 

  Corneliuszegen na de H.Mis 

19.00 uur:  Broederschap St.Cornelius  

  en de stille intenties die ons zijn gegeven  
  

Woensdag 18 september  Woensdag 24e week Kerkelijk Jaar  

     Corneliuszegen na de H.Mis 

19.00 uur:  Broederschap St.Cornelius  

  en de stille intenties die ons zijn gegeven  
 

Donderdag 19 september Donderdag 24e week Kerkelijk Jaar 

  Corneliuszegen na de H.Mis 

19.00 uur:  Broederschap St.Cornelius  

  en de stille intenties die ons zijn gegeven  
 

Vrijdag 20 september HH. Andreas Teagön, priester en  

  Paulus Chöng Hassang, martelaren 

  Corneliuszegen na de H.Mis 

19.00 uur:  Broederschap St.Cornelius  

  en de stille intenties die ons zijn gegeven  
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Zaterdag 21 september Vooravond 25e Zondag Kerkelijk Jaar 

  Corneliuszegen na de H.Mis 

1e Lezing: Amos 8, 4-7 Evangelie: Lucas 16, 1-13 

19.00 uur:  José Slippens-Funcken (c. begr.) 

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

  José Vliegen 

  Maria Vliegen-van Weersch (c. begr.) 

  Ally Vliegen b.g.v. zijn verjaardag 

  ouders Bemelmans-Blom  

  Lenie en Hub Weusten-Bemelmans 

  zoon Jan en kleindochter Rosita   

  jrd. Frans Blom 

  gest. jrd. ouders Huijnen-Brouwers 

  Broederschap St.Cornelius  

  en de stille intenties die ons zijn gegeven  

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door mannenkoor Inter Nos  
 

Zondag 22 september 25e Zondag Kerkelijk Jaar 

  Sluiting Corneliusoctaaf     

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

1e Lezing: Amos 8, 4-7 Evangelie: Lucas 16, 1-13 

10.30 uur:  zeswekendienst Mien Scheien-Steinbusch  

  pastoor Piet Benders 

  Geradina en Jozef Pasmans-Bertrand  

  Harry Knoren  

  1e jrd. Sjir en Agnes Cuijpers-Kevers (c. begr.) 

  3e jrd. Michel Keijdener 

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

  Wiel Dautzenberg 

  ouders Pluijmaekers-Wiertz 

  jrd. ouders Harie en Jo Weusten-Starmans 

  jrd. Joep en Marieke van den Hove-Bemelmans  

  gest. jrd. Leneke en Marieke Senden 

  Broederschap St.Cornelius  

  en de stille intenties die ons zijn gegeven  

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door troubadour Thea Kollee 
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Dinsdag 24 september Dinsdag 25e week Kerkelijk Jaar 

14.00 uur: H.Mis in ’t Geboew 

 Hub Kroonen  

 Wiel Pasmans 

 Wiel Hamers 

 Annie Smeets-Reijnders (c. begr.) 
 

Zaterdag 28 september   Vooravond parochieviering H. Mauritius 

                              Patroon van onze parochie 

1e Lezing: Brief van Mauritius  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 

Maria Bemelmans-Maessen (Schutterij St.Mauritius)  

Sjir Cuijpers (Schutterij St.Mauritius)  

Karel Hoven (Schutterij St.Mauritius)  

Lies Paffen-Pleijers (Schutterij St.Mauritius)  

Cor Huntjens (Schutterij St.Mauritius)  

Tonie Lassauw (Schutterij St.Mauritius)  

Sjef Voncken  (Schutterij St.Mauritius)  

Lien Creugers-Lucassen  (Schutterij St.Mauritius)  

Mabel Prinsen-Gilissen (Schutterij St.Mauritius)  

Peter van Weersch (Schutterij St.Mauritius)  

Sonja Rijcken-Wagner (Schutterij St.Mauritius)  

Harie Eyssen (Schutterij St.Mauritius)  

Wim Vanmeulebrouk (Schutterij St.Mauritius)  

Wim Bulder (Schutterij St.Mauritius)  

Marcelle Chrissing-Closset (Schutterij St.Mauritius)  

Fien Wouters (Schutterij St.Mauritius)  

Lei Funcken (Schutterij St.Mauritius)  

Annelies Lemmens-Schetters (Schutterij St.Mauritius)  

Marjet Claessens-Hodiamont (Schutterij St.Mauritius)  

Mien Scheien-Steinbusch (Schutterij St.Mauritius)  

  jrd. Reina Van Loo-de Haas  

  jrd. Maria de Haas 

gest. jrd. ouders Pasmans-Schaeks 

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door schutterij St.Mauritius Strucht 
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Zondag  29 september PAROCHIEVIERING H. MAURITIUS 

   Patroon van onze parochie 

10.30 uur:  pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 

  Voor de levende en overleden leden van de families 

  van Dijck en Eijssen 
 

 

 

 

Korte mededelingen / annonces 

 

Patroonsviering fanfare St.Cornelius 

Op zaterdag 14 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. En dit jaar in het  

bijzonder voor het 100 jarig jubileum van onze fanfare en haar   

jubilarissen. Voorafgaand aan deze dienst vindt op het kerkhof de  

dodenherdenking plaats.  

De jubilarissen Thomas Camps, 12,5 jaar lid en Guus Smeets, 75 jaar lid 

worden op vrijdag 20 september tijdens de feestelijkheden rond het 100  

jarig bestaan van de fanfare in het feestpaviljoen gehuldigd en in het 

zonnetje gezet. 
 

Patroonsviering en huldiging jubilarissen schutterij St.Mauritius 

Strucht 

Zaterdagmiddag 28 september a.s. huldigt schutterij St. Mauritius in het 

kader van de patroonsviering, tijdens een feestvergadering, 2 jubilarissen 

in schutterslokaal “San Blas” te Strucht. 

Klaroenblazer Tim Boesten en tamboer Roy Dirks herdenken die dag het 

feit dat zij 25 jaar geleden toetraden tot de Struchtse schutterij. 

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

parochiekerk die muzikaal wordt omlijst door het klaroenkorps van de 

schutterij. De patroonsviering wordt afgesloten met een interne feestavond 

in het schutterslokaal. 
 

Dorpskalender foto van de maand september.  

Oud-Valkenburg 2010 
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Viering 75 jaar bevrijding Schin op Geul 

Op 16 september is het 75 jaar geleden dat voor ons dorp een einde kwam 

aan de Tweede Wereldoorlog. Als eerbetoon aan onze gevallen 

dorpsgenoten Jean Michel Caubo, Frans Huntjens, Hubert Knoren en Bér 

Houben, willen wij samen met de hele gemeenschap deze bijzondere dag 

herdenken. Ook dienstplichtig soldaat Evert Mirck uit Rotterdam willen 

wij niet vergeten. Hij sneuvelde bij de inval van de Duitsers op 10 mei 

1940 toen hij de kazemat wilde ontvluchten om een veilige plek in de kerk 

te vinden. Tevens herdenken wij soldaat Albert.S. Cook afkomstig uit 

Tennessee die op tweeëndertig jarige leeftijd sneuvelde op 15 september 

1944 in de Grachtstraat. Op zondag 8 september is er in onze parochiekerk 

een bijzondere bevrijdingsviering om 10.30 uur, met medewerking van 

onze Schutterij St.Mauritius Strucht, Fanfare St.Cornelius, Mannenkoor 

Inter Nos, CV de Waterratte, Communicantjes en Club 77.  

Onze viering is de eerste in een reeks van bevrijdingsvieringen binnen onze 

gemeente. Aansluitend aan de viering in de kerk wordt alle aanwezigen in 

’t Geboew een kop koffie met vlaai of wafel aangeboden. 
 

Overzicht van de vieringen in de gemeente Valkenburg a/d/ Geul: 

- Zondag 8 september 10.30 uur: Bevrijdingsviering kerk Schin op Geul. 

- Vrijdag 13 september 10.00 uur: Nicolaaskerk Valkenburg, 

  Belevingstocht voor de jeugd van Stella Maris. 

- Vrijdag 13 september 10.30 uur:  

  In St Gerlachuskerk Houthem  

- Zaterdag 14 september: Kapel Vilt 

- Zondag 15 september 11.30 uur: Opening van de Vredesweek in de  

  Nicolaaskerk Valkenburg met de Dialekmès van Veldeke Valkeberg.   

  Muzikale opluistering door mannenkoor Inter Nos uit Schin op Geul.  

- Dinsdag 17 september: Bevrijdingsviering Basisscholen. 10.00 uur-  

  12.00 uur Samenkomst in het Openluchttheater en belevingstocht naar de   

  Gemeentegrot langs diverse historische plekken uit WOII, struikelen over  

  de struikelstenen en het leggen van bloemen bij het monument van   

  Vrede. 19.00 uur: Viering in Nicolaaskerk voor de hele Valkenburgse  

  gemeenschap, opgeluisterd door Chorale Valkenburg. 

- Zaterdag 21 september 19.00 uur: Sluiting van de Vredesweek in de St  

  Nicolaaskerk Valkenburg, Oecumenische Viering. 

  Bloemen leggen bij het monument van Vrede nabij de Nicolaaskerk. 
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Nieuwe website parochie Heilige Mauritius  

Website Kerken aan de Geul 

Op 1 september start de nieuwe website van de Kerken aan de Geul. 

Zoals bekend zijn op 1 april 2017 de parochies van Valkenburg Centrum, 

Oud Valkenburg en Schin op Geul gaan samenwerken in federatieverband. 

Een van de voornemens was het moderniseren en optimaliseren van de 

communicatie. Onze dorpsgenoot Ralph Souren heeft de nieuwe website 

ontworpen en gebouwd. Met trots mogen wij dan ook de nieuwe website 

aan U voorstellen. 

Met deze site proberen wij naast de vertrouwde Mauritiusbode onze 

communicatie extra uit te breiden en te verbeteren. Op onze website vindt 

U alle praktische informatie onder verschillende hoofdstukken. Onder het 

hoofdstuk “wat te doen bij” vindt U bv. alle informatie over: doopsel, 

eerste communie, vormsel, kerkelijk huwelijk, boete en verzoening en bij 

overlijden. Uiteraard staan alle vieringen op de website. Het is nu ook 

mogelijk foto’s of filmpjes te plaatsen. De website van Oud Valkenburg 

moet nog grotendeels worden ingevuld en er zullen bij gebruik 

ongetwijfeld hier en daar nog aanpassingen wenselijk zijn.   

De website heeft de naam “Kerken aan de Geul” en U vindt alle informatie 

van de parochies die aangesloten zijn bij de federatie. De parochie H. 

Johannes de Doper van Oud Valkenburg en van de Centrumparochies H.H. 

Nicolaas en Barbara en O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand en 

uiteraard onze eigen H. Mauritiusparochie. De gezamenlijke website vind 

U onder: www.kerkenaandegeul.nl. Onze kerk is ook makkelijk te vinden 

onder: www.kerkschinopgeul.nl. Wij nodigen U uit onze site te bezoeken 
 

Diefstal van koper aan de kerk 

Op woensdagmiddag 31 juli jl. hebben we weer bezoek gehad van het 

dievengilde. De dieven hebben hier, nota bene aan de straatkant van de 

kerk, twee koperen leidingen van de bliksemafleider op ruim 2 meter  

hoogte doorgeknipt en met grof geweld van de muren  getrokken, 

waardoor tevens enkele mergelblokken ernstig beschadigd zijn. We vragen 

iedereen om extra attent te zijn als er mensen aan de kerk bezig zijn. Het 

zou fijn zijn als u dan iemand van het parochiebestuur belt en dit even laat 

weten; zo vaak wordt er niet aan de kerk gewerkt. De schade is inmiddels 

hersteld, wat ons toch weer ruim driehonderd euro heeft gekost. Want de 

verzekering dekt deze schade niet! 
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100% Fanfare staat voor 100% Sjin! 

Fanfare St.Cornelius bestaat 100 jaar! En dat vieren we met een groot 

feest voor het hele dorp en omgeving van donderdag 19 september t/m 

zondag 22 september 2019.  

100% Concert: donderdag 19 september, 20.00 uur. Concert van de 

Marinierskapel der Koninklijke Marine. Onder leiding van chef-dirigent en 

artistiek leider Arjan Tien presenteert de Marinierskapel een gevarieerd 

programma van symfonische blaasmuziek tot jazz, pop en entertainment. 

De avond wordt afgesloten door de Weissheimer kapel uit Partij-Wittem. 

Entree: € 15,00.  Kaartverkoop: Bie der Bekker, gemeenschapshuis ’t 

Geboew of online via www.fanfareschinopgeul.nl 

100% Fanfare St.Cornelius: vrijdag 20 september. 18.00 uur ontvangst 

oud leden en genodigden; 18.30 uur interne huldiging; 19.30 uur receptie; 

21.00 uur start feestavond. Huldiging van de jubilerende fanfare en haar 

jubilarissen Thomas Camps (12,5 jaar lid) en Guus Smeets (75 jaar lid).  

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de Sjinäöster en de band 

Wahnsinn. Uiteraard is het ook een mooie gelegenheid voor oud-leden en -

betrokkenen van de fanfare om herinneringen op te halen. Geen entree. 

100% Fiëste, zaterdag 21 september, 20.00 uur. Het feest gaat verder met 

maar liefst 3 bands. De Schin op Geulse band The Pigeons trappen af, 

gevolgd door TONCA, dé feestband van het Wilde Zuiden. De avond 

wordt afgesloten door “de mooder van de Limburgse dialect-pop”, ofwel 

de Janse Bagge Bend. Knettergek, lekkere muziek en vooral één ding is 

zeker: er wordt pas gestopt als de hele tent op z'n kop staat! 

Entree: € 15,00.  Kaartverkoop: Bie der Bekker, het gemeenschapshuis ’t 

Geboew of online via www.fanfareschinopgeul.nl 

100% Festival, zondag 22 september. Jong en oud feesten vandaag met de 

fanfare mee. Laat je verrassen op het festivalterrein door goede muziek, 

lekker eten en drinken en een kinderkermis. Een greep uit het programma: 

vanaf 11.00 uur Frühschoppen met diverse kapellen, optredens van Ohne 

Gewähr, The Pigeons, SKArtacus, Flf Jazzband. 14.30 uur Marsparade en 

showoptredens. Afsluiting door Wir sind Spitze. Geen entree. 

Locatie: Feestpaviljoen en festivalterrein aan de Mauritiussingel in Schin 

op Geul. 

 

http://www.fanfareschinopgeul.nl/
http://www.fanfareschinopgeul.nl/
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Harpiste Pauline Nieuwenhuijs 15 september  

Pauline Nieuwenhuijs zal op zondag 15 september de H.Mis opluisteren 

tijdens het Corneliusoctaaf. 

Ze heeft een eigen harpschool waar ze harplessen verzorgt voor kinderen 

en 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 15 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. 

 

Thea Kollee 22 september  

Op zondag 22 september om 10.30 uur luistert troubadour Thea Kollee de 

viering van de sluiting van het Corneliusoctaaf op. Dit is de derde keer dat 

zij komt zingen in onze parochiekerk. Thea Kollee komt uit Hoensbroek en 

zingt eigen werk, luisterliedjes, love songs en populaire oude meezingers, 

waarbij ze zichzelf begeleidt op gitaar. Ze noemt zichzelf “Troubadour met 

een lach en een traan”. U bent van harte uitgenodigd. 

 

 

 

Burgerlijke stand van de parochie 
 

 

Overleden:       23 juli  Marjet Claessens-Hodiamont (67 jaar) 

                         25 juli  Mien Scheien-Steinbusch (92 jaar) 
                                                 

 

 
 

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen 

tot uiterlijk 10 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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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 

IBAN nummer:               NL23 RABO 0146 6011 73 
 

Misintenties t.b.v. de maand oktober 2018 kunt U 

opgeven vóór dinsdag 10 september 
 

 

 

 

 

Diensten in de maand september 2019 
 

 

Zaterdag  7   september Vooravond 23e Zondag Kerkelijk Jaar 

De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk 
 

19.00 uur:  Lies en Joseph Defauwes-Kuipers 

  Cyril Gerards 

  Wiel Huntjens 
 

 

Zaterdag  14 september Vooravond 24e Zondag Kerkelijk Jaar 

19.00 uur:  Jo De Bie (buurt) 
 

 

Zaterdag  21 september Vooravond 25e Zondag Kerkelijk Jaar 
 

19.00 uur: uit dankbaarheid  
 

 

Zaterdag  28 september Vooravond 26e Zondag Kerkelijk Jaar 

19.00 uur:  familie Willems 

  Astrid Snepvangers-Vanspauwen (Schutterij St.Mauritius) 

  Jo De Bie (Schutterij St.Mauritius) 
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Activiteitenagenda voor de maand september 2019 van de 

samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 
 

   sept. : Donateursactie schutterij St.Mauritius Strucht   

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

di.  sept. :  Iedere dinsdag Bejaarden Soos (14-16.30u)  in ’t Geboew 

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

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

2  t/m  7 sept. : Huis-aan-huis collecte Kankerbestrijding  

do.   5 sept. : s’Ochtends vrijwilligers helpen op het kerkhof  

za.   7 sept. : Onderling schietkampioenschap schutterij St.Mauritius op 

     schietterrein achter San Blas 

zo.  8 sept. : Viering 75 jaar bevrijding 10.30u in de kerk m.m.v.  

     Schin op  Geulse verenigingen 

vr.  13  sept. : Ontvangst stoet historische voertuigen op Ljubljanaplein  

14  t/m 22 sept. : Corneliusoctaaf 

za.    14 sept. : Opluisteren H.Mis 19.00u door fanfare St.Cornelius  

    met voorafgaand dodenherdenking op het kerkhof  

zo. 15 sept. : H. Mis 10.30u opgeluisterd door harpiste P. Nieuwenhuijs.  

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

    : Mannenkoor  Inter Nos luistert H.Mis 11.30u op in  

     HH. Nicolaas en Barbarakerk Valkenburg 

di.  17 sept. : Huiskamer, spelmiddag en geheugentraining in ‘t Geboew 

do. 19 sept. : 100 % concert: Marinierskapel in het feestpaviljoen 

vr. 20  sept. : 100 % Fanfare: Jubileumreceptie en reünie in feestpaviljoen 

za.  21 sept. : Corneliusoctaaf, opluisteren H.Mis 19.00u door  

     mannenkoor Inter Nos 

   : 100% Fiëste: Festival in het feestpaviljoen 

zo. 22 sept. : H.Mis 10.30u, sluiting van het Corneliusoctaaf, 

    opgeluisterd door Thea Kollee. Corneliuszegen na de  

    H.Mis en van 14.00-16.00u 

   : 100% Festival: Frühschoppen en meer op het feestterrein 

di.  24 sept. : Spreekuur Wijk-Boa van 14.00-15.00u in ’t Geboew.  

vr. 27 sept. : Filmvoorstelling  ”Bankier van het Verzet” 14.00u in  

     ’t Geboew, voor meer info zie bijlage Heerlijkheid   

za.  28 sept. : Reparatiecafé  van 11.00-13.30u in Hotel Salden  

    : H.Mis 19.00 uur, wordt opgeluisterd door Schutterij  

  St.Mauritius Strucht i.v.m. viering patroonsfeest 

zo.  29 sept. : Parochieviering H.Mauritius 10.30 uur 
 


