
 
57e jaargang  /  nummer 11  /  november 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  

   december door te geven vóór dinsdag 12 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.kerkschinopgeul.nl 
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Woordje van de pastoor 

 

Misschien heeft U thuis de dorpskalender met iedere maand een foto van 

Schin op Geul of omgeving in vroeger tijden. Meestal zijn de afgebeelde 

prenten wel herkenbaar en toch zijn ze anders. Wat gewoonlijk op die 

foto’s staat is er niet meer. Het tekent de veranderlijkheid van mensen en 

dingen. En meer nog dan de verandering tonen zij ons de vergankelijkheid 

van wat ons omringt. 

Vergankelijkheid. De zomer is net voorbij en volgende maand is het al 

Kerstmis. Waar blijven de dagen? Zij vliegen voorbij. Waar blijven wij? 

De dagen schijnen ons in te halen. Misschien hebben we nog geen tijd 

gehad om het kalenderblad van september af te scheuren, laat staan dat van 

oktober. Ondanks al ons gedraaf schijnt de tijd ons steeds voorbij te hollen. 

Vergankelijkheid heeft te maken met voorbijgaan. Het heeft niet te maken 

met een abrupt einde maar in het geleidelijk voorbij vlieden van het 

gewone en vertrouwde naar iets nieuws, naar iets anders. De foto’s op de 

dorpskalender komen vertrouwd voor, maar toch zijn zij wat vreemd, 

tijdgebonden en misschien helemaal achterhaald, maar in ieder geval 

voorbij.  

Eind oktober en begin november denken wij ook aan vergankelijkheid. Wij 

denken vooral aan het voorbij gaan van mensen die wij goed gekend 

hebben en die ons dierbaar zijn. De breuk met hen is geen gewelddadig 

einde, geen plotseling verbreken van alle banden, maar laat ruimte en 

gelegenheid voor blijvende herinnering en omzien in dankbaarheid en in 

liefde. 

Bovendien is er in ons geloof de troostrijke gedachte dat wij mogen hopen, 

in andere woorden dat wij positief een weerzien verwachten. Een betere 

belofte dan deze van de Heer hebben wij niet, betrouwbaar en rustgevend.  

Een andere boodschap welke de vergankelijkheid ons meegeeft is dat wij 

ons niet al te zeer moeten hechten aan het bestaande. Wij moeten ook open 

durven staan voor wat nieuw is. Krampachtigheid aan het heden verlamt 

ons voor de altijddurende tocht naar het vooruitgaan, naar het uitzien naar 

nieuwe uitdagingen en kansen totdat ons onrustig hart rust vindt, als wij 

uiteindelijk arriveren waar wij willen zijn. 
 

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

 

Vrijdag 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 
 

Zaterdag 2 november ALLERZIELEN  

1e Lezing: Wijsheid 3, 1-9  Evangelie:Lucas 24, 13-35 

19.00 uur:  voor al onze dierbare overledenen  
 

Zondag 3   november 31e Zondag Kerkelijk Jaar 

1e Lezing: Wijsheid 11, 23-12,2 Evangelie: Lucas 19, 1-10 

10.30 uur: Woord- en Communiedienst 

 Mia en Jo Lucassen-Eggen 

  George Eggen 

Broederschap St. Cornelius en  

de stille intenties die ons zijn gegeven 
 

Zondag 10 november 32e Zondag Kerkelijk Jaar 

1e Lezing: Makkabeeën 7, 1-2, 9-14 Evangelie: Lucas 20, 27-38 

10.30 uur: zeswekendienst José Crützen-Heiligers 

 1e jrd. Tonie Lassauw (ooms en tantes) 

 Peter van Weersch b.g.v. zijn verjaardag (c. begr.) 

 Jos van Weersch b.g.v.zijn verjaardag 

 Harie Eyssen b.g.v. zijn verjaardag (c. buurt) 

 Annie Smeets-Reijnders (c. begr.) 

  Helena Olbrycht b.g.v. haar verjaardag 

  Karel Hoven (c. buurt) 

 jrd. ouders Hub en Els Maessen-Rooden 

Deze viering wordt opgeluisterd door een Fanfare ensemble 

 

Zondag 17 november 33e Zondag Kerkelijk Jaar 

1e Lezing: Maleachi 3, 19-20a  Evangelie: Lucas 21, 5-19 

10.30 uur:  pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 

  jrd. ouders vd Hove-Lipsch 

 

 



 4 

 

Zondag 24 november Christus Koning van het Heelal 

   34e en laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar 

1e Lezing: II Samuel 5, 1-3      Evangelie: Lucas 23, 35-43 

10.30 uur:  pastoor Piet Benders 

  Marcelle Chrissing-Closset (c. begr.) 

  Gerardina en Jozef Pasmans-Bertrand  

  Fien Sieben-Wouters (c. begr.) 

  7e jrd. Wiel Wouters 

  Philomena Huntjens-Neven 

  jrd. Hub Huntjens 

  jrd. Nen Huntjens 

  jrd. Wiel Sieben 

 jrd. ouders vd Hove-Pasmans 

 jrd. ouders Bouwens-Kortooms 

  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 26 november Dinsdag 34e week Kerkelijk Jaar 

14.00 uur:  H.Mis in ’t Geboew 

  Hub Kroonen  

  Wiel Pasmans 

  Wiel Hamers 

  Annie Smeets-Reijnders (c. begr.) 

  Joep en Marieke vd Hove-Bemelmans 
 

 

 

Burgerlijke Stand van de parochie 
 

 

Overleden:      30 september       José Crutzen-Heiligers (85 jaar) 
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Korte mededelingen / annonces 

 

Paardenzegening bij de Kluis, 3 november om 13.00 uur 

Zondag 3 november aanstaande om 13.00 uur treffen zich voor de 11e maal 

op de Schaelsberg bij Walem de leden van BeHAT (Belangenvereniging 

van Het Actief Trekpaard) met hun paarden en koetsen waar naar 

voorbeeld van kluizenaar Arnoldus Haessen weer de Teunisbroodjes 

worden gezegend en uitgedeeld. 

Een van de belangrijkste bewoners van de Kluis op de Schaelsberg 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. 

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 paardenzegening wordt georganiseerd door de Stichting 

Sjaasbergergank en BeHAT; deze paardenzegening waar iedere paarden- 

en honden liefhebber met paard en of hond welkom is vindt plaats op het 

terrein rond de Kluis. De Kluis is eigendom van de vereniging tot behoud 

van Natuurmonumenten.  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 dan 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. 
 

Koningin Wilhelminafonds voor de kankerbestrijding  

In de eerste week van september, liet u onze collectanten die namens de 

Kankerbestrijding collecteerden niet in de kou staan.  

Met een Sjinse bijdrage van ruim € 1.032,- kan mede namens u het 

broodnodige onderzoek gecontinueerd worden. Hartelijk dank hiervoor. 
 

 

 

mailto:info@dekluisvalkenburg.nl
http://www.dekluisvalkenburg.nl/
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Concert Die Moselsänger en Bèr Schillings  op 17 november 

Met wereldmelodieën die voor het hart geschreven zijn wil zanggroep Die 

Moselsänger en Bèr Schellings samen met u enkele mooie en gezellige 

uren doorbrengen op zondag 17 november vanaf 13.30 uur in de 

Borenburg te Voerendaal. Wereldmelodieën uit opera, operette, musicals, 

evergreens, ballades en Limburgse Loesterleedjes worden u o.l.v. Leo van 

Weersch gepresenteerd in vierstemmige samenzang en gevoelige soli.  

Entree € 12,50 per persoon. 

Kaarten zijn te koop via: IBAN nummer NL14 RABO 0140237747 t.n.v. 

Die Moselsänger, o.v.v. naam, datum concert en aantal personen.  
 

Bij: Hotel Salden Tolhuisstraat 1A, 6305 BA Schin op Geul. 

Borenburg Voerendaal, di t/m do vanaf 17.00 uur, weekend vanaf 12.00u. 

’T Toebackhuys, Passage 8a, 6301 DW Valkenburg, open 9.30 - 18.00 uur. 

Een middag met zanggroep Die Moselsänger is een Grenzeloos genoegen. 

Kom en geniet met ons mee. 
 

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. 
 

15 - 16 November feestweekend in ’t Geboew 

Vrijdag 15 november: Back to Disco 77 - Dansen en Swingen op heerlijke 

70's / 80's muziek van Abba tot Earth Wind & Fire, van Tina Turner tot de 

Golden Earring! Er wordt gedraaid met Vinyl platen door DJ Hans 

Bemelmans en DJ Jack Franken. Tickets vanaf € 5,00 verkrijgbaar in ’t 

Geboew en via www.geboew.nl/tickets. In samenwerking met Club 77. 

Zaterdag 16 november: Proud and Fout - Heerlijke ‘foute’ muziek van 

Abba tot de Spice Girls, van Snollebollekes tot de Vengaboys met DJ 

Robin Eygelshoven. Tickets vanaf € 6,00 verkrijgbaar in ’t Geboew en via 

www.geboew.nl/tickets   

Voor beide evenementen geldt toegang vanaf 18 jaar! 

 

 

http://www.geboew.nl/tickets
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Dorpskalender 2020   

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 [19e] editie zal zoals gebruikelijk worden 

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

daarnaast uiteraard ook gegevens van de in 2020 geplande evenementen in 

Schin op Geul en Oud-Valkenburg.  De dorpskalender 2020 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 2019 

Arthur Frissen (ca. 1953) 

Een verdienstelijk amateurwielrenner begin jaren vijftig. 
 

Intocht St.Nicolaas  

De intocht van de Sint staat gepland voor zondag 24 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 25 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 12 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 12 november 
 

 

 

 

 

 

Diensten in de maand november 2019 
 

 

Zaterdag  2 november ALLERHEILIGEN / ALLERZIELEN 

De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk 

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

  Mathias en Elly Bartels-van Liebergen 

De H.Mis wordt opgeluisterd door organist Jef Muijlkens 

Na de viering zegening van de graven 
 

Zaterdag  9 november Vooravond 32e Zondag Kerkelijk Jaar 

19.00 uur:  Voor bijzondere intenties 
 

Zaterdag  16 november Vooravond 33e Zondag Kerkelijk Jaar 

19.00 uur: Astrid Snepvangers  
 

Zaterdag  23 november Vooravond Christus Koning van het Heelal 

   34e en laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar 

19.00 uur:  Voor bijzondere intenties 
 

Zaterdag  30 november Vooravond van de 1e Zondag vd Advent 

19.00 uur:  Voor opgegeven intenties 
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Allerheiligen/Allerzielen 

Op zaterdagavond 2 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 

 

Astrid Snepvangers-Vanspauwen   15-11-2018 

Annelies Jaspers-Quadvlieg          13-01-2019 

Bettina Alers-Meis             26-03-2019 

René Souren    19-04-2019 

Jo de Bie                                          17-05-2019 

José Crützen-Heiligers 30-09-2019 
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Activiteitenagenda voor de maand november 2019 

van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 
 

                nov. : 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 (10.30 -11.30) 50+ gym. ’t Geboew 

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

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

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

  : CV de Waterratte 11e Buuttetreffen in Party Bowlingcentrum 

za.     : “Tiroler Avond” gezellige muziek, heerlijke Wienerschnitzel,  

      Hotel Valkennest Oud Valkenburg, reserveren 043-459 2443 

zo. 3 nov. : Paardenzegening bij de Kluis aanvang 13.00 uur 

za.       9 nov. : Club Jong, St Maarten- Lampionnenoptocht start 18.45 uur 

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

    : Voorspeelochtend jeugdsolisten fanfare, in ’t Geboew 

    : CV de Waterratte opening carnavalsseizoen 2019-2020 

di.  12 nov. : Huiskamer: luister/meezing muziek met Thea Kollee  

     14.00 uur  in ’t Geboew 

wo. 13 nov. : Heerlijkheid: Samen aan tafel in Hotel Salden, 12.00 uur 

vr. 15 nov. : Back to Disco 77 in ’t Geboew  

za. 16 nov. : Proud and Fout in ’t Geboew  

zo. 17 nov. : Jeugdsolistenconcours muziekfederatie ‘De Geulvallei’ mmv  

    solisten fanfare St.Cornelius, in De Holle Eik, Houthem 

di. 19 nov. : Spreekuur Wijk-Boa van 14.00-15.00 uur in ’t Geboew  

za. 23 nov. : Deelname schutterij St.Mauritius Kerstparade te Valkenburg 

zo. 24 nov. : Opluisteren H. Mis 10.30 uur door Vocaal Ensemble  
    Donna Voce uit Wahlwiller 

   : St Nicolaascomité: intocht Sint en Piet   

ma. 25 nov. : Ziekenbezoek Sint en Piet 

wo. 27 nov. : Club Jong Pietengym 

vr. 29 nov. : Filmvoorstelling ‘BALLON’14.00 uur in ’t Geboew, voor  

      meer info zie bijlage Heerlijkheid 

     : Club Jong Bucketdrum  

za. 30 nov. :  Reparatiecafé ‘Kump Good’ van 11.00-13.30 uur in  

    Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a 

   : Start kerstdennen verkoop Fanfare St. Cornelius 

    Boerderijcamping Kroonen, Strucht 48 
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