
 
58e jaargang  /  nummer 3  /  maart 2020 

 

 

   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 17 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.kerkschinopgeul.nl  
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Woordje van de pastoor 

   
Ons dorp telt twee markante gebouwen: de Kerk en ‘t Geboew. Beide 

liggen vrij centraal en dienen de gemeenschap. De een staat op de plaats 

waar je van mag zeggen dat ons dorp wellicht geboren en geplant is; de 

ander staat op de plaats waar ons dorp al die jaren naar toe gegroeid is. 

Beiden vervullen hun eigen functie, religieus en anderszins, maar beiden 

zijn van groot sociaal belang. Tezamen dienen zij de hele mens. Veelal 

dezelfde mensen trekken van de Kerk naar ‘t Geboew en van ‘t Geboew 

naar de Kerk. Er is gezond verkeer op en neer en een gezonde invulling 

van beiden. Beiden liggen in elkaars verlengde in zoverre als ieder apart 

bepaalde taken vervult welke het geheel ten goede komen. Beide 

gebouwen zijn in goede staat en worden zorgvuldig onderhouden.  

De Verenigingen hebben hun vieringen op gezette tijden in de Kerk. De 

Carnavalsmis, het optreden van onze Fanfare bij diverse gelegenheden, de 

Schuttersmis, de jeugd van Club 77 en de veelvuldige bijdragen van Inter 

Nos. Het toont hun verbondenheid welke van oudsher in het dorp leeft. 

Naarmate de welvaart groeide en daarmee de interesses van de 

dorpsgemeenschap, werd ook de noodzaak geboren om voor die andere 

interesses een plaats te hebben waar zulke interesses beleefd en geuit 

konden worden. 

Je zou kunnen zeggen, maar dan wel met enige terughoudendheid, dat 

degenen die enkel naar de Kerk gaan of alleen maar ‘t Geboew bij 

gelegenheden bezoeken, enkel de helft van ons leven in deze gemeenschap 

meemaken en ervaren. Maar de bedoeling is juist dat het 

gemeenschappelijk belang versterkt wordt en dat wij niet langs elkaar gaan 

leven. Het kan niet goed zijn om onszelf van elkaar te verwijderen. Het 

streven in de wereld en in de kerk is juist dat wij dichter naar elkaar 

toegroeien. Vroeger was alles wat buiten Schin op Geul lag ver weg ofwel 

heel ver weg. Tegenwoordig zit je met internet en iPad in de verste hoeken 

van de wereld. Wij mogen dankbaar zijn dat wij plaatsen hebben waar wij 

ons sociaal en ons religieus leven mogen beleven en waar wij elkaar 

kunnen blijven ontmoeten.   

                                               

                                                          Frans Mol, Missionaris van Mill Hill. 
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Diensten in de maand maart 2020 
 

Zondag  1 maart  1e Zondag van de Veertigdagentijd 

1e lezing: Genesis 2, 7-9; 3, 1-7  Evangelie: Matteüs 4, 1-11 

10.30 uur: Woord- en Communiedienst 

 Annie Smeets-Reijnders (c. begr.) 

 Rika Claessens-Smeets b.g.v haar verjaardag 

 jrd. Lambert Smeets 

 jrd. Riet en Harry Defauwes-Caelen 

 3e jrd. Lieske Monsuwé-vd Hove (c. begr.) 
 

Dinsdag  3   maart Dinsdag in de 1e week van de Veertigdagentijd 

14.00 uur: H.Mis in ’t Geboew 

 Hub Kroonen  

 Wiel Pasmans 

 Wiel Hamers 

 Hay Somers  

 Annie Smeets-Reijnders (c. begr.) 
 

Zondag   8 maart  2e Zondag van de Veertigdagentijd 

1e lezing: Genesis 12, 1-4a Evangelie: Matteüs 17, 1-9 

10.30 uur:  zeswekendienst Zef Schrijvers 

 Mina Lassauw-Souren (c. buurt) 

 Tonie Lassauw b.g.v. zijn verjaardag (c.buurt) 

  Sjef Heusschen (c.begr.) 

  Hub Caubo b.g.v. zijn verjaardag (c. begr.) 

 Jozef Pasmans b.g.v. zijn verjaardag en naamdag 

 Gerardine Pasmans-Bertrand  

 Maria en Ally Vliegen-van Weersch 

 1e jrd. José Vliegen (c. begr.) 

 3e jrd. Tiny Slangen-vd Hove (c. begr.) 

 Truike Wijnands-Huntjens 

 jrd. Jean Wijnands 

Deze H.Mis zal worden opgeluisterd door St.Caecilia koor uit Ransdaal 
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Zondag  15 maart  3e Zondag van de Veertigdagentijd 

1e lezing: Exodus 17, 3-7 Evangelie: Johannes 4, 5-42 

10.30 uur:  3e jrd. Harry Knoren 

 Hub Huntjens 

 jrd. Philomena Huntjens-Neven en b.g.v. haar verjaardag 

 jrd. Fransje Eijssen-Wolters 

Deze H.Mis zal worden opgeluisterd door sopraan Floor Bosman 

 

Zondag  22 maart  4e Zondag van de Veertigdagentijd 

1e lezing: Samuel 16, 1b, 6-7, 10-13a  Evangelie: Johannes 9, 1-41 

10.30 uur: zeswekendienst Anny Houppermans-Zenden  

 Jan Houppermans 

 Pastoor Piet Benders 

 Broederschap St.Cornelius en  

 de stille intenties die ons zijn gegeven 
 

Zondag 29 maart 5e Zondag van de Veertigdagentijd 

10.30 uur: H.Mis met Boeteviering van de Veertigdagentijd  

 pastoor Willy Coenen, Sophie en ouders 

 Jan Savelberg b.g.v. zijn verjaardag (c. buurt) 

 Bertha Savelberg-Stassen  

 Jacques Eijssen (c. begr.) 

 6e jrd. Rosa Eijssen-Wiertz 

 jrd. ouders Dullens-Lipsch en Rosalie en Hub 
 

 

Korte mededelingen / annonces 
 

 

Bedevaarten en bezinningsreizen 

Het Huis voor de Pelgrim organiseert reizen met meerwaarde, dichtbij en 

verder weg. U kunt met ons naar Banneux en naar Lourdes. Maar ook naar  

andere bedevaartsoorden. Dit jaar staan onder meer de Bourgognestreek in 

Frankrijk, Ierland, Rome, Suriname en - voor het eerst - Wenen op het 

programma. Ook is het mogelijk om via ons in te schrijven voor 

wandeltochten langs kloosters en abdijen. Een uitgebreide folder kunt u 

aanvragen bij het Huis van de Pelgrim, Raadhuisplein 1, 6226 GN 

Maastricht, tel: 043-321 5715 of kijk op  www.huisvoordepelgrim.nl 

 

http://www.huisvoordepelgrim.nl/
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Bezoek van dievengilde: kleine buit, grote schade. 

Zoals bekend zal zijn, is het niet de eerste keer dat onze parochie 

geconfronteerd werd met diefstal.  Heel vervelend natuurlijk en de schade 

moet ook altijd hersteld worden aangezien dit i.v.m. de veiligheid van het 

gebouw nu eenmaal noodzakelijk is.  Ronduit zorgelijk is echter dat de 

frequentie recentelijk behoorlijk is toegenomen; de afgelopen zeven 

maanden was het maar liefst vijf keer raak.  Het betrof met name diefstal  

van materialen aan het kerkgebouw zoals koper [uit bliksemafvoer-

leidingen] en lood.  Een korte opsomming: 

• Juni 2019: beperkte schade van het lood op het dak van de 

hulpsacristie. 

• 31 juli 2019: verwijdering van twee bliksemafvoerleidingen [inclusief 

bescherm mantel] aan de straatkant; dit geschiedde na afloop van een 

begrafenis en is in de namiddag geconstateerd doordat er enkele 

bestratingsklinkers los lagen. 

• November/december 2019: verwijdering [met grof geweld] van grote 

hoeveelheden lood op het dak van de sacristie en hulpsacristie.  E.e.a. 

werd pas later geconstateerd vanwege waterlekkage in de sacristie.  De 

schade is eerst provisorisch hersteld om erger te voorkomen; definitief 

herstel gaat volgens offerte € 9.500 kosten, hetgeen te maken heeft met 

het feit dat het zeer arbeidsintensief [vak]werk betreft.  Als men weet 

dat de opbrengst voor de dieven [oftewel de buit] hooguit € 300 

betreft, dan wordt duidelijk dat de verhouding eigenlijk helemaal zoek 

is [net als het geval bij de koper diefstal bij het spoor].  Maar het is 

nog niet gedaan. 

• Begin januari 2020: verwijdering [wederom met grof geweld] van één 

bliksemafvoer leiding met beschermmantel aan de muur bij het laagste 

plateau van graven op het kerkhof. 

• Eind januari 2020:  opnieuw verwijdering van de twee net herstelde 

bliksemafvoerleidingen [inclusief beschermmantel] aan de straatkant.  

Een mens zou er een beetje moedeloos van worden. 
 

Het spreekt vanzelf dat in alle gevallen aangifte is gedaan bij de politie.  

Verder is uitvoerig overleg gepleegd met de verzekeringmaatschappij voor 

kerken ‘Donatus’; een gedeelte van de schade is gelukkig gedekt, wel 

hebben we de polis moeten uitbreiden.   
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Tenslotte is uiteraard ook de technische kant besproken; hoe kan diefstal 

en schade zoveel mogelijk worden voorkomen [bijvoorbeeld door gebruik 

te maken van andere materialen dan lood en koper].  Overleg hierover 

vindt plaats met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en onze externe 

bouwkundig adviseur; onze kerk is immers een rijksmonument waarvoor 

strikte regels gelden bij renovatie / herstel.  Kortom we zitten zeker niet stil 

en doen wat we kunnen om onze kerk tiptop te houden; helemaal te 

voorkomen is deze vorm van criminaliteit helaas nu eenmaal niet.  Wel 

zouden we iedereen willen vragen om, als U in de buurt van de kerk bent 

en iets verdachts ziet, 112 te bellen.  Eens loopt het geboefte tegen de 

lamp.  Alvast bedankt! 
 

Voorjaarswandeling Mannenkoor Inter Nos te Schin op Geul 

Op zondag 1 maart 2020 organiseert Mannenkoor Inter Nos te Schin op 

Geul de jaarlijkse Voorjaarswandeling. Een mooie gelegenheid om vlak na 

de carnaval de spieren los te lopen en te genieten van het mooie landschap 

en de natuur in onze omgeving. Ook in deze periode van het jaar wordt 

getracht begaanbare paden in de veldlandschappen met bossen te 

combineren. Deze wandeling is ook vanwege de hoogteverschillen een 

pittige tocht. Met steile klimmetjes, holle wegen en mooie vergezichten. 

Alle routes voeren door een prachtig Heuvellandschap. In Scheulder in het 

Gemeenschapshuis is de centrale rustplaats ingericht en bestaat de 

mogelijkheid om een drankje en een hapje te nuttigen. Van hieruit gaat de 

route verder. Ook wandelt men door een aantal pittoreske gehuchten. 

Verder zijn in deze streek kastelen, wegkruizen en vakwerkhuizen te 

ontdekken. Een tocht voor het gehele gezin, ook voor gezinnen met 

kinderen. De afstanden zijn: 21 - 14 – 9 km. Starttijden:  

21 km. van 8.00 tot 12.00 uur, 14 km. van 8.00 tot 13.00 uur,  

9 km. van 8.00 tot 14.00 uur. Gestart wordt vanuit de kantine van 

Voetbalclub SV Geuldal, Mauritiussingel 2 A, 6305AZ Schin op Geul. 

Inschrijven kost € 2,50 per persoon, leden van erkende wandelbonden 

genieten  € 1,- reductie. Het startbureau sluit om:17.30 uur. 

De wandeling vindt plaats onder auspiciën van de kWbn. 

Het IVV-stempel is aanwezig. Inlichtingen: 043-459 2021 /  06-2703 2417 

E-mail: paulvanweersch123@gmail.com  of  www.mannenkoor-internos.nl 
 

 

 

mailto:paulvanweersch123@gmail.com
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Sopraan Floor Bosman luistert zondag 15 maart H.Mis op  

Floor is een jonge sopraan van 17 jaar oud en volgt de Havo opleiding aan 

het Eijkhagencollege te Landgraaf. Sinds vier jaar heeft ze zangles van 

operazangeres Janine Kitzen, Anna Barkoudarian en Rob Meijers. 

In 2016 heeft ze deelgenomen aan het Prinses Christina Concours. Ook 

treed ze met veel plezier op met verschillende orkesten, harmonieën en 

fanfares. Topper van vorig jaar was haar Benefietconcert met de 

belangeloze medewerking van Jack Vinders, Martin Hurkens, Harmonie St 

Gregorius Haanrade, CMK 1912, Enzo Kok, Veronique Meuffels, Rob 

Mennen en Janine Kitzen. 

Muziek is voor Floor een uitlaatklep, ongeacht hoe ze zich voelt, muziek is 

altijd een soort vriend, als iemand (of iets) die haar begrijpt en haar steunt 

in wat voor gemoedstoestand ze zich ook bevindt. Of ze nu in een blijde, 

romantische of vrolijke bui is, muziek werkt altijd. Laten we ons verrassen 

tijdens de omlijsting van de H.Mis op zondag 15 maart om 10.30 uur, u 

bent van harte uitgenodigd aan deze viering deel te nemen. 
 

Oud ijzer Fanfare  

Op zaterdag 28 maart a.s. vanaf 9.00 uur houden wij weer onze jaarlijkse 

oud ijzeractie. Maar mocht u nu al oud ijzer of andere metalen 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. 
 

Stille Omgang Amsterdam  

In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart as. 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 6 maart as. 
 

Dorpskalender foto van de maand Maart.    

De kaart van hertogdom Limburg (Martini-kaart uit 1653) met o.a. Schin 

op Geul, Strucht en Oud-Valkenburg. 
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Banneux bedevaart vooraankondiging 

De jaarlijkse dekenale bedevaart naar Banneux is dit jaar op donderdag 10 

september. 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.  
 

Jongerenbedevaart naar Rome 

In de laatste week van april vindt er een gezamenlijke bedevaart naar 

Rome plaats voor jongeren uit heel Nederland. Een week lang bezoeken 

zij de Eeuwige Stad en maken daar kennis met de wereldkerk. Ze 

bezoeken de belangrijkste kerken van Rome en gaan natuurlijk op bezoek 

bij paus Franciscus tijdens zijn wekelijkse algemene audiëntie. Wil je erbij 

zijn? Kijk voor meer informatie op www.huisvoordepelgrim.nl 
 

Avond van Martelaren 

Martelaren zijn van alle tijden. Met de recente aanslagen op Christenen in 

Sri Lanka nog voor ogen, weten we hoe hard gebed voor martelaren, hun 

nabestaanden en hun vervolgers ook vandaag de dag nodig blijft. Bidt u 

mee? Op vrijdag 27 maart om 19.00 uur H.Mis en van 20.00 - 21.15 

gebedsavond met getuigenissen en muziek. In de Basiliek van OLV Sterre 

der Zee te Maastricht. 
 

 

 

Burgerlijke stand van de parochie 
 

Overleden:    24 januari    Anny Houppermans-Zenden  (92 jaar) 

                      13 februari   Lies Leenders-Thoma (86 jaar) 
 

 
 

Berichten voor het volgende nummer van de Mauritiusbode kunnen 

tot uiterlijk 17 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 
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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 april 2020 kunt U opgeven 

vóór dinsdag 17 maart 
 

 

 

 

 

 
 

Diensten in de maand maart 2020 
 

 
 

Zaterdag  7 maart Vooravond van de 2e zondag Vastentijd 

De collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk 

19.00 uur:  jrd. Mia Vandewall-Debie 
 

 

Zaterdag  14 maart Vooravond van de 3e zondag Vastentijd 

19.00 uur: Els en Rene Souren-Jennekens 

 b.g.v. hun verjaardag 
 

 

Zaterdag  21 maart Vooravond van de 4e zondag Vastentijd 

19.00 uur: Voor opgegeven intenties 
 

 

Zaterdag  28 maart Vooravond van de 5e zondag Vastentijd 

19.00 uur:  Lieske Spierts b.g.v. haar verjaardag 
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Activiteitenagenda voor de maand maart 2020 

van de samenwerkende verenigingen in Schin op Geul 
 

 

   : Donateursactie Sportvereniging Geuldal 1e helft 

zo. 1 mrt. : Winterwandeling Mannenkoor Inter Nos. Gestart kan   

     worden vanaf 8.00 uur, vanuit de kantine van  

     voetbalclub SV Geuldal, Mauritiussingel 2 A 

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

di./do. mrt. : Iedere dinsdag (10-12u) ‘Open Bieb’ en donderdag  

   (14-16u) ‘Open Bieb’ en Breien in ’t Geboew 

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

di.   mrt.  : Iedere dinsdag workshop Weight Watchers 18.30u in  

      ‘t Geboew 

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

zo. 8  mrt.    : Opluisteren H.Mis 10.30 uur door Gemengd Koor  

      St.Caecilia uit Ransdaal 

ma. 09 mrt. : Voorjaarsvergadering Comité Samenwerkende  

    Verenigingen in ’t Geboew om 19.30 uur 

   : Bijeenkomst Gebruikersoverleg Stichting 

Gemeenschapsvoorzieningen om 20.45 uur in ’t Geboew 

di. 10 mrt.  : Huiskamer: “Muziek met Max” 

zo. 15  mrt.    : Opluisteren H.Mis 10.30 uur door sopraan Floor Bosman  

15 tm 21 mrt. :  Huis-aan-huis collecte Reumafonds  

vr. 20 mrt. : Heemkundevereniging jaarvergadering en lezing  

    in ’t Geboew aanvang 20.00 uur 

zo. 22 mrt. : Algemene Ledenvergadering Fanfare St.Cornelius  

    aanvang 10.30 uur in ’t Geboew 

wo. 25 mrt. : Heerlijkheid Schin op Geul: Samen aan tafel in Hotel  

     Salden, aanvang 12.00 uur zie bijlage Heerlijkheid 

vr. 27  mrt.  : Filmvoorstelling “The Children Act” 14.00 uur in  

        ’t Geboew, voor meer info zie bijlage Heerlijkheid 

za. 28 mrt. : Oud ijzer actie Fanfare St.Cornelius vanaf 9.00 uur 

   :  Reparatiecafé ”Kump Good” van 11.00-13.30 uur in  

    Hotel Salden, Tolhuisstraat 1a 

zo. 29 mrt. : H.Mis met Boeteviering van de Veertigdagentijd  

   : Combinatie fanfare St.Cornelius met Kunst en Vriendschap  

    uit Partij-Wittem doet mee aan het Gemeentetoernooi 

    Gulpen-Wittem om 14.45u in A ge Wienhoes in Partij 

 


