
 
57e jaargang  /  nummer 12  /  december 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  

   januari 2019 door te geven vóór dinsdag 10 december. 
 

   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.kerkschinopgeul.nl  
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Woordje van de pastoor 
 

Boven aan de Vinkenbergstraat ligt een spoorwegovergang. Een soort van 

grens tussen dorp en buitengebied. Het is onderdeel van het beroemde 

miljoenenlijntje. Als de trein voorbijkomt gaan de spoorwegbomen dicht 

en knippert er een rood waarschuwingslicht. Is de trein, dikwijls bezet 

door vrolijk wuivende kinderen en glunderende oma’s en opa’s, eenmaal 

gepasseerd, dan gaan de spoorwegbomen weer omhoog. Maar het rode 

waarschuwingslicht knippert nog even door. En daar staat een bord: 

“Wacht er kan nog een trein komen!”. Gehoorzame burgers kunnen dan 

soms dagen wachten voordat er weer  een trein voorbij komt want zo druk 

bereden is de miljoenenlijn niet. Het bord staat aan beide zijden van de 

overgang, maar valt meer op aan de dorpszijde.  Alsof het zeggen wil: 

Wacht nou even ! Sta even stil !  

Kijk naar achteren en zie wat je achterlaat. Heel Schin op Geul aan je 

voeten omringd en beschut door de zekerheid van stoere heuvels: de 

Keutenberg, de Sousberg, en de Schaelsberg. Waardeer eerst je zegeningen 

voordat je oversteekt en het buitengebied betreedt. Wij mensen willen 

altijd maar vooruit. Wij worden daaraan herinnerd door VOORWAARTS, 

de pas verschenen publicatie van onze Schutterij Sint Mauritius.  

Altijd zijn wij op zoek naar een bestemming. En toch zeggen we dat de tijd 

zo hard gaat. Wij gunnen ons ook de tijd niet meer, die toch al zo vlug 

voorbij schiet. Wij kunnen niet wachten op wat komen gaat en te gebeuren 

staat. Maar waar willen wij dan heen? Is er dan toch in ieder van ons een 

stille hunkering naar een vervulling van al onze verlangens. Is er dan toch 

een grote thuiskomst waar alles gereed ligt om ons te ontvangen. Voor ons 

gelovigen is er geen twijfel. De hele maand december is ook een tijd van 

wachten: Advent en het wachten op de herhaling van de beloften die ons 

door Christus zijn gemaakt; Sinterklaas waarnaar ons hart vol verwachting 

klopt; Kerstmis met zijn verwachting van zegenrijke vieringen en 

eensgezindheid binnen de gemeenschap, gedragen door wensen van vrede 

en vriendschap; het nieuwe jaar dat in aantocht is en altijd de belofte van 

iets nieuws in zich draagt. Laten wij aan deze maand een zinvolle inhoud 

geven, waarin wij niet alleen wachten op alles wat komen gaat, maar er 

door onze inzet ook een positieve lading aan meegeven.  

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

 
 

Zondag 1 december 1e Zondag van de Advent 

1e Lezing: Jesaja 2, 1-5  Evangelie: Matteüs 24, 37-44 

10.30 uur: Woord- en Communiedienst 

 jrd. Jo Slenter  

 gest. jrd. ouders Slenter-Limpens  

 jrd. ouders Laeven-Bemelmans en dochter Bertje 

 jrd. ouders Laeven-Pasmans 

 jrd. ouders Laeven-Lennaers 

 gest. jrd. ouders Laeven-Bosch 

 gest. jrd. Bertha Laeven 

Deze viering  wordt opgeluisterd door Erik van Kempen (schuiftrombone) 

 

Zondag  8 december 2e Zondag van de Advent  

1e Lezing: Jesaja 11, 1-10   Evangelie: Matteüs 3, 1-12 

10.30 uur: Marieke en Guus Ruijpers-Eussen (c. begr.) 

 Zef Eussen 

 Tiny van den Hove-Slangen (c. begr.) 

 Ans Snijders-Coenen-b.g.v. haar verjaardag (c. begr.) 

 Harry Snijders  

 Sjef Heusschen (c. begr.) 

 Triny en Bertus van Os-van den Hove(c. begr.) 

 Jos van Weersch 

 1e jrd. Peter van Weersch (c. begr.) 

 2e jrd. Jacques Bosten (c. begr.) 

 4e jrd. Charel Paffen 

 4e jrd. Annie Leunissen-Savelberg 

 9e jrd. Finy Olzheim-Schrijvers 

 jrd. Wiel Bovens 

 gest. jrd. ouders Vanmechelen-Senden 

 gest. jrd. ouders Huijnen-Brouwers 
 

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

uit Wijlre 
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Zondag 15 december 3e Zondag van de Advent 

10.30 uur: H.MIS met BOETEVIERING van de ADVENT 

 Pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 

 Gerardina Pasmans-Bertrand 

 50e  jrd. Jozef Pasmans 

 jrd. ouders Bertrand-Souren 

 jrd. ouders Lemmens-Hoven 

 Broederschap St.Cornelius en  

 de stille intenties die ons zijn gegeven 

 

Dinsdag 17 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 

 Annie Smeets-Reijnders (c. begr.) 

 

Zondag 22 december GEEN H. MIS 

 

Dinsdag 24 december KERSTAVOND 
 

18.00 uur:  Gezinsmis met kerstspel  

 Levi Smeets  

 Hub Vanmechelen 
 

Deze H.Mis wordt verzorgd m.m.v. kinderen voor het kerstspel, lezertjes 

en vrijwilligers 
 

Parochiebestuur, Kosteressen, Liturgiegroep en alle medewerkers van 

onze parochie wensen U allen een 

 

ZALIG KERSTFEEST EN GODS ZEGEN OVER HET  

NIEUWE JAAR. 
 

Het Parochiebestuur dankt alle mensen die zich op een of andere manier 

voor de parochie hebben ingezet, met woorden, daden of  

financiële steun. 

 

 



 5 

 

Dinsdag 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 Vliegen (c. begr.) 

 Maria en Ally Vliegen-van Weersch 

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

  José Slippens-Funcken  

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

  Peter en Jos van Weersch (c. begr.) 

  ouders van Weersch-Moes 

  Hub Toussaint 

  Daan en Mia Rooding-Franssen en dochter Tineke 

  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 
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Woensdag 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: Hein Heijenrath en ouders 

 Wiel Dautzenberg 

 ouders Pluijmaekers-Wiertz en overleden kinderen 

 ouders Spijkers-Vossen 

  Annie Smeets-Reijnders (c. begr.) 

 Jan Frijns 

 Jo Leenders 

 Piet Jacobs 

 Remco van Kuijk 

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

 ouders Bemelmans-Schreurs en zoon Harry 

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

Deze H.Mis wordt opgeluisterd door Fanfare St.Cornelius 
 

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

  Jeanneke Steijnebrugh-Bosch  

 Lieske en René Rijcken-Beuken 

 ouders Sjir en Agnes Cuijpers-Kevers (c. begr.) 

  Marcelle Chrissing-Closset (c. begr.) 
 

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  29 december GEEN H.MIS  
 

 

Burgerlijke stand van de parochie 
 

Overleden:      16 november   Mina Lassauw-Souren (88 jaar) 
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Dinsdag  31 december Oudejaarsavond - Jaarsluiting  

   H.Silvester, Paus 

1e Lezing: Johannes 2, 18-21 Evangelie: Johannes 1, 1-18 

19.00 uur: voor hen voor wie niemand bidt 

 voor vrede en rechtvaardigheid 

 voor alle slachtoffers van oorlog en geweld 

 
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 dinsdag 24 december, om 

18.00 uur in de kerk van Schin op Geul. We oefenen in de kerk, op 

zaterdag 21 december van 14.00 uur tot 15.30 uur. 

Lijkt het je leuk om mee te doen, geef je dan  

op vóór maandag 10 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 17 december, dit i.v.m. het wegbrengen. Mocht 

dat voor die tijd niet lukken, kan het ook nog tussen kerst en nieuwjaar. 

Die spullen worden dan in januari gebracht. Let daarbij wel even op de 

openingstijden van de winkel. Ik wil u alvast hartelijk bedanken voor uw 

medewerking.      Patricia Habets. 

 

mailto:a.nass@bouwadviesnass.nl
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DANK U WEL CONCERT Fanfare St.Cornelius 

2019: Een fantastisch jubileumjaar voor fanfare St. Cornelius. Wat hebben 

we genoten van onze feesten het hele jaar door. 

Het galaconcert in juni in het openluchttheater in Valkenburg. Een druk 

bezocht concert. Samen met onder andere het klaroenkorps van Schutterij 

St.Mauritius, Mannenkoor Inter Nos, de Sjinse Oud Prinse en The Pigeons 

hebben we het publiek laten genieten.  

Daarna ons zonovergoten Jubileumweekend. Jong en oud heeft genoten 

van de diverse activiteiten en verschillende bands, om er enkele te 

noemen, de Marinierskapel der Koninklijke Marine, Wahnsinn en de Janse 

Bagge Band. Afgesloten met een prachtig festival op de zondag.  

Wij willen iedereen die ons geholpen heeft, de sponsoren, de vele 

vrijwilligers, de bezoekers maar vooral de inwoners van Schin op Geul en 

Oud Valkenburg bedanken voor hun steun. Als fanfare willen wij dit 

muzikaal doen met een spetterend dank u wel concert op zaterdag 14 

december om 20.00 uur in Gemeenschapshuis ’t Geboew. 

Naast de fanfare zullen hier ook aan meewerken de dansclub van Club 77, 

onze blokfluit leerlingen, en Marlou Obers en Geralt van Gemert als 

solisten. U bent van harte uitgenodigd. 
 

Kerstdennen verkoop Fanfare St.Cornelius 
Van zaterdag 30 november t/m maandag 16 december. Openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 16.00 

uur. Verkooppunt: Boerderijcamping Kroonen, Strucht 48. 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 1 en 8 en 15 dec. 
 

Oud IJzer fanfare 

Als fanfare waarderen wij het bijzonder als u ook door het jaar heen het 

Oud IJzer voor ons bewaart of belt als het in de weg staat. De laatste tijd 

weten ook enkelen onder u het depot te vinden. Echter, wij treffen dan ook 

spullen aan die niets met Oud IJzer van doen hebben en tot onnodige 

afvoerkosten voor uw fanfare leiden. Wij stellen het dan ook bijzonder op 

prijs als in overleg Oud IJzer wordt aangeboden. U kunt hiervoor contact 

opnemen met de heer Wiel Ruijpers 06-2357 3624. 
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Kerstgroet voor iedereen 

Wij zijn Aggie, Marjo en Anja, drie dochters van ouders die niet meer 

zelfstandig kunnen of konden wonen. Het is ons opgevallen dat zodra 

mensen naar een zorgcentrum of verpleegkliniek (moeten) verhuizen, dat 

ze snel vergeten worden door de vroegere omgeving. Thuis ontvingen 

onze ouders nog vele kerstkaarten, maar in de verpleegkliniek was dit 

drastisch verminderd. Het bleek dat niet alleen onze ouders bijna geen 

kerstkaarten meer ontvingen, maar dat er op de hele afdeling weinig tot 

geen kerstkaarten werden bezorgd. Daarom hebben wij het initiatief 

bedacht om zoveel mogelijk mensen te vragen om een leuke en/of lieve 

kerstkaart te schrijven voor deze mensen. Deze eerder gehouden actie in 

december 2017 en 2018 bleek erg succesvol! Ook dit jaar willen wij ons 

hiervoor opnieuw inzetten en ervoor zorgen dat de kerstkaarten netjes bij 

de mensen worden bezorgd in de zorgcentra te Vaals en Gulpen. Hoe meer 

kaarten, hoe meer mensen wij een plezier kunnen doen.  Graag bezorgen 

we ze een lach op hun gezicht. Voor deze mensen zijn de kerstdagen net 

zo belangrijk als voor iedereen! 

U kunt de kerstkaarten bij Marjo van Gessel, Panhuis 27, in de brievenbus 

deponeren zonder postzegel en geen adres op de enveloppe of kaart. 

U kunt als aanhef op de kaart bijvoorbeeld schrijven Beste, en dan de 

tekst.    Onze dank is groot!  Namens de ontvangers. 

 

Hey!  Bingo 20 december 

Wij zijn Luna Ropers en Demi Kroonen. Wij hebben de kans gekregen om 

dit jaar samen met Global Exploration naar Bhutan te gaan. In een reis van 

3 weken maken we kennis met de mensen en de cultuur van dit bijzondere 

land en dragen we een steentje bij aan verschillende projecten in Bhutan.  

Om mee te kunnen met deze unieke reis moeten wij geld inzamelen. 

Daarom organiseren wij een bingoavond. Deze vindt plaats op 20 

december in ’t Geboew. De bingo begint om 19.00 uur en de zaal gaat 

open om 18.30 uur. Wij zouden het leuk vinden als u erbij bent.  

Let op: in verband met een beperkt aantal plekken verzoeken wij u om u 

van tevoren op te geven. Dit kan van 1 tot en met 17 december. 

U kunt zich opgeven via email st126353@leerling.stellamariscollege.nl 

of via de telefoon 043-459 2374.  Hopelijk zien we u op 20 december! 

 

 

mailto:st126353@leerling.stellamariscollege.nl
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Vredeslicht uit Bethlehem met Kerstmis in onze kerk  

Het Vredeslicht wordt jaarlijks ontstoken door een kind in de grot van de 

Geboortekerk te Bethlehem en daarna verspreid door kinderen over de hele 

wereld. Ook dit jaar wordt ons Vredeslicht 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.  

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 30 november om 20.15 uur. De 

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

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. 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.Cornelius 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 19e maal dat dit befaamde koor onze parochie bezoekt. Dit 

ensemble, bestaat uit zes dames en zes heren. Het repertoire omvat ook  

profane muziek vanaf de zestiende tot en met de twintigste eeuw, veelal 

geraffineerde arrangementen van Russische volksmuziek. Na de H.Mis 

wordt 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 het tournee; e.e.a. wordt uiteraard van harte bij U 

aanbevolen.  
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Activiteit van de pastoraatgroep in de Kerstperiode. 

Op 1 april 2017 werd een convenant getekend waarmee de 

Centrumparochies Valkenburg, Oud-Valkenburg en Schin op Geul samen 

een Federatie vormen. ( Federatie VOS ). 

Na een periode van intensief bestuurlijk overleg is het nu de beurt aan de 

pastoraatgroep om in de komende tijd gezamenlijke activiteiten uit te 

werken om de verbinding tussen de vier parochies te stimuleren. 

De pastoraatgroep nodigt hierbij alle parochianen uit om in de Kersttijd 

elkaars kerken te bezoeken: 
 

• De kerk van Oud Valkenburg is toegewijd aan de Heilige Johannes 

de Doper. Ook de Heilige Rita van Cascia ( patrones van onmogelijke 

en hopeloze zaken ) wordt er vereerd.  Op 25 en 26 december, Eerste 

en Tweede Kerstdag, bent u tussen 14.00 en 16.00 uur welkom om 

in de intieme sfeer van dit mooie kerkje de Kerstvreugde te 

vergroten! 
 

• Vanaf 1e Kerstdag 25 december t/m Nieuwjaarsdag 1 januari is de 

kerk van de Heilige Mauritiusparochie in Schin op Geul dagelijks 

opengesteld van 14.00 uur tot 16.00 uur. Vrijwilligers heten u hier 

van harte welkom om de uitgebreide, prachtige kerststal te bezoeken en 

een persoonlijke kerstwens aan een van de kerstbomen te hangen. 
 

• De kerk van de H.H. Nicolaas en Barbara in Valkenburg biedt u 

meerdere activiteiten.   

* In week 51, van 16 t/m 22 december, is er tussen 14.00 en 17.00 

uur een bijzondere foto-expositie te bewonderen. Ook worden er 

kerststerretjes aangeboden waarop een persoonlijke kerstwens 

geschreven kan worden. Alle sterren samen vormen een 

indrukwekkende versiering van de grote kerstbomen die in de kerk  

staan opgesteld.        

* Van 25 t/m/ 29 december kan de kerststal worden bewonderd 

tussen 15.00 en 17.00 uur.   
 

De pastoraatgroep hoopt op een enthousiaste respons op dit aanbod….! 

 

 

 

 



 12 

 

Kerstvoettocht  Valkenburg - Banneux  2019 

De uit 1933 bestaande traditie om op de dag voor Kerstmis vanuit 

Valkenburg te voet naar het in de Belgische Ardennen gelegen 

bedevaartsoord  Banneux  te gaan, zal ook dit jaar weer voortgezet 

worden. De pelgrims beginnen op dinsdag 24 december met een 

Eucharistieviering om 8.30 uur in de kerk van de H.H. Nicolaas en 

Barbara te Valkenburg. Na de reiszegen wordt vertrokken  om via Sibbe, 

Margraten en grensovergang De Plank naar Aubel te gaan. Van daaruit 

wordt de 51 km. lange tocht voortgezet via Charneux, Battice, Pepinster en 

Tancrémont naar Banneux. Om 21.00 uur begint in de Boodschapskapel te 

Banneux de plechtige Kerstnachtviering die muzikaal zal worden 

opgeluisterd door het leerlingenorkest van het Koninklijk Walram´s 

Genootschap uit Valkenburg. 

Na afloop vertrekken, voor pelgrims die niet over eigen vervoer terug 

beschikken, bussen naar Eijsden, Maastricht en Valkenburg. 

Om zeker te zijn van een plaats in de bus dient men zich uiterlijk dinsdag 

17 december aan te melden bij: Roos Spits-Vossen, Stiena Ruypers Park 4 

te Valkenburg. tel. 043-601 5447. Pelgrims die niet de hele tocht willen 

lopen kunnen ook onderweg aansluiten. Meer informatie kan men vinden 

op de website: www.kerstvoettochtbanneux.nl 

Ook kan men telefonisch informatie inwinnen op het hierboven reeds 

genoemde adres. 
 

Diefstal op ons kerkhof 

Regelmatig bereiken ons berichten van diefstal op ons kerkhof van 

bloemen, beeldjes en andere voorwerpen van de graven van onze 

dierbaren.  Voor de nabestaanden is dit heel erg verdrietig en pijnlijk. 

Ook wij als parochiebestuur vinden het verschrikkelijk dat zoiets gebeurt 

op ons kerkhof. En hopen dan ook dat iedereen alert is en ons onmiddellijk 

doorgeeft als er iets verdachts geconstateerd wordt op of rond kerk en 

kerkhof.     
 

Herinnering Actie Kerkbalans 

Het jaar 2019 loopt ten einde, mocht U het eerder voor het huidige jaar 

toegezegde bedrag nog niet hebben overgemaakt, zou U dan zo vriendelijk 

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

 

http://www.kerstvoettochtbanneux.nl/
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Bericht van het Missiecomité 

Op 20 oktober jl. heeft de tweede collecte geresulteerd tot het mooie 

bedrag van € 272,50. Hiermee ondersteunen wij de rondtrekkende zusters 

Franciscanessen in de deelstaat Arunachal Pradesh in de Himalaya. Deze 

“Touring Sisters” verlenen medische zorg, geven onderwijs en delen 

gedurende enkele weken het eenvoudige leven met de inwoners van het 

dorp. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

Mocht u tijdens de feestdagen de kinderen in het weeshuis in Rio de 

Janeiro of in Loitokitok willen ondersteunen dan kunt u gebruikmaken van 

de bankrekening van het Missiecomité NL36 RABO 0146 6963 87. Ook 

voor deze gift zeggen wij namens de kinderen “Dank U Wel!” 
 

Spreekuur arbeidsbeperking en uitkering 

U kunt bij ons terecht met vragen over: WAO of (toekomstige) WIA- 

uitkering, rechten en plichten in de “wachttijd”-periode van 2 jaar bij 

langdurig ziek zijn, Wajong-uitkering en werk, participatiewet, WW-

uitkering en ziek zijn tijdens de WW. 

De spreekuurhouders zijn ervaringsdeskundig en houden de actualiteit bij 

door scholing. Zij denken graag met u mee en geven uitleg als u dat wenst. 

Ze doen dit gratis - iedere week in het gemeentehuis van Gulpen (Willem 

Vliegenstraat 12) bent u welkom op alle dinsdagochtenden (10.00 tot 

12.00 uur) vrije inloop, tel. tijdens spreekuur: 06-3004 2209; afspreken: 

043-407 2579, zie ook www.waowiamaastrichtheuvelland.nl  

Van 24 december tot 3 januari zijn de spreekuren gesloten. 
 

Dorpskalender foto van de maand december 

Bruggetje over de zijtak van de Geul (2010), gelegen aan het voetpad van 

Schin op Geul naar Oud-Valkenburg. 
 

 

 

 

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen 

tot uiterlijk 10 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 
 

 

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 2020 kunt U 

opgeven vóór dinsdag 10 december 
 

 

 

 
 

Diensten in de maand december 2019 
 

 
 

Zaterdag  7 december Vooravond van de 2e zondag vd Advent 

De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk 

19.00 uur:  René Souren 
 

Zaterdag  14 december Vooravond van de 3e zondag vd Advent 

19.00 uur: Elly en Mathias Bartels-van Liebergen 

 Cyril Gerards 

 Wiel Huntjens 
 

Zaterdag  21 december Vooravond van de 4e zondag vd Advent 

19.00 uur: Astrid Snepvangers-Vanspauwen 
 

Dinsdag  24 december KERSTAVOND 

21.00 uur:  Astrid en Paul Snepvangers-Vanspauwen 

  Cyril Gerards 

  Wiel Huntjens 

  Pierre Gerekens 

  oud. Caubo-van den Hoven, dochter Annie en zoon Hub 
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Woensdag  25 december EERSTE KERSTDAG 

10.00 uur: Tij Retera en zoon 
 

Zaterdag  28 december HH Onnozele Kinderen,Martelaren 

   Vierde dag onder het octaaf van Kerstmis  

19.00 uur: Voor alle parochianen 

 

 
 

Korte mededelingen van het kerkbestuur: 
 

 

• Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld bij de voorbereidingen op 

Kerstmis.  Op maandag 16 december [vanaf 9.30u] wordt de kerststal 

opgebouwd en worden de versieringen aangebracht.  Op dinsdag 17 

december [ook vanaf 9.30u] wordt de kerk gepoetst. 

• Diegenen, die de kerkbijdrage over het jaar 2019 nog niet hebben over-

gemaakt, worden vriendelijk gevraagd om dat alsnog deze maand te 

doen, zodat het financiële jaar 2019 afgesloten kan worden. 

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

 

Het parochiebestuur wenst u allen fijne Kerstdagen en een 

gelukkig en gezond 2020! 
 
 

Mededeling van pater Maas: 
 

 

Op zaterdag 7 december, na de H.Mis van 19.00u, komen de missiezusters 

van de H.Petrus Claver in onze kerk de jaarlijkse missiekalender [2020] te 

koop aanbieden.  Ook verkopen zij kerstkaarten, rozenkransen en 

armbandjes.  De opbrengst is bestemd voor hun missiewerk ten bate van 

de allerarmsten, oa. in Afrika.  Ik wil deze actie bij u warm aanbevelen; bij 

voorbaat hun hartelijke dank! 
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Activiteitenagenda voor de maand december 2019 

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 

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

t/m 16 dec. : Verkoop kerstdennen door fanfare St.Cornelius 

    bij kampeerboerderij René Kroonen, Strucht 48 

zo. 1 dec. : “Stamppot-wandeltocht” vanaf 14.00u Hotel Valkennest  

    Bij terugkomst vanaf 17.00u oer Hollands stamppotbuffet  

vr.  6 dec. : Heemkundevereniging filmavond, 20.00 uur in ’t Geboew 

6-7-8   dec. : Kunst- en Cultuur met concerten Kloosterkerk Valkenburg  

za. 7  dec. : CV de Waterratte, jaarvergadering  bij Woodz 

zo.   8 dec. : Kerstconcert in Kloosterkerk Valkenburg m.m.v. quintet 

     Fanfare St.Cornelius van 14-15.30 uur 

vr. 13  dec. : Jaarvergadering Schutterij St.Mauritius in San Blas 

za. 14 dec. : Club Jong knutselactiviteit   

    : Dank u wel concert Fanfare St.Cornelius  i.v.m. 100-jarig  

     jubileum in ’t Geboew, aanvang 20.00 uur 

vr.  20 dec. : Bingo in ’t Geboew om 19.00 uur reserveren 043-459 2374 

za. 21 dec. : Deelname Schutterij aan de Kerstparade te Valkenburg 

ma. 23 dec. : Kerstparade te Schin op Geul vanaf 19.30 uur 

di.   24 dec. : Gezinsmis met kerstspel om 18.00 uur  

    : Nachtmis 21.00 u opgeluisterd door Mannenkoor Inter Nos 

    : Spelen kerstliederen door leden van Fanfare St.Cornelius 

      bij de kerken van Schin op Geul en Oud Valkenburg   

wo.   25 dec. : 1e Kerstdag H.Mis 10.30 uur opgeluisterd door Fanfare  

     St. Cornelius 

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

do. 26 dec. : Opluisteren H. Mis om 10.30 uur door het Koor van  

    Solisten van de Philharmonie uit Sint Petersburg  

za. 28 dec.  : Ophalen oud papier 

   : “Snert-tocht” vanaf 14.00u Hotel Valkennest, voor vertrek 

    koffie met vlaai, bij terugkomst een kop erwtensoep  

      : 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 

di.  31 dec. : Jaarsluiting H.Mis in de kerk om 19.00 uur 
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