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         23 januari 2020 
     56e jaargang no. 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARIA LICHTMIS OP ZONDAG. 

Dit feest wordt gevierd precies 40 dagen na 
de geboorte van Jezus. 
Er wordt al over gesproken op het einde van 
de vierde eeuw.   
In de traditie van de oosterse kerken heeft 
dit feest altijd “ontmoeting” geheten. 
In de westerse kerk kreeg het op den duur 
de naam “Maria Lichtmis” en deze naam 
behield het tot de Liturgievernieuwing van 
het Tweede Vaticaans Concilie. 
Maar die naam geeft de inhoud niet volledig 
weer. 

Ontmoeting en licht daar gaat het om. 
De grijze Simeon, beeld van het lange wachten van Israël, krijgt eindelijk 
het Kind in handen als het in de tempel aan de Enige wordt opgedragen. 
De Nederlandse naam Lichtmis herinnert met name aan de lichtprocessie, 
die vanouds op deze dag  gehouden wordt. 
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KERKDIENSTEN VAN  zaterdag 25 januari t/m zondag 2 februari 2020. 
 
Zaterdag 25 januari: Bekering van de H. Apostel Paulus, feest. 
19.00 uur: Hoogmis met Gregoriaanse zang. 
       Intenties: Martien Piereij (verjaardag). 
Zondag 26 januari: Derde zondag door het jaar. 
11.00 uur: H. Mis met samenzang. 
       Intenties: Jan Schouteten (jaardienst); overleden ouders  

      Harie Vankan en Annie Vankan-Delahaye (jaardienst); 
       Hub Smeets (jaardienst). 
Maandag 27 januari: Maandag in week 3 door het jaar.  
  8.00 uur: H. Mis voor bijzondere intentie. 
Dinsdag 28 januari: H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar. 
Geen H. Mis. 
Woensdag 29  januari: Woensdag in week 3 door het jaar. 
  8.00 uur: H. Mis voor pater Hubert Kunkels s.m.m.. 
Donderdag 30 januari: Donderdag in week 3 door het jaar. 
  8.00 uur: H. Mis uit dank bij een verjaardag. 
Vrijdag 31 januari:  H. Johannes Don Bosco, priester. 
Geen H. Mis. 
Zaterdag 1 februari: Maria op Zaterdag. 
19.00 uur: H. Mis met samenzang. 
       Intenties: Herman Op ‘t Veld 
Zondag 2 februari: Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis). 
11.00 uur: Hoogmis, opgeluisterd door Gemengd kerkelijk Zangkoor. 
       Intenties: Maria van Oppen en overleden familie (Gestichte  

      jaardienst); Jeanne Speetjens-Van Dongen; Jo en Elly  
      Heiligers-Corten (jaardienst); Oda Damoiseaux-Lemmens; 
      Bêr en Lily Lemmens-Ramakers (jaardienst), tevens ter  
      nagedachtenis aan hun kleinzoon They Lemmens en  
      schoonzoon Jeu Limpens. 

14.00 uur: H. Doopsel van Boaz Koot. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
De heer die gij verwacht treedt zijn Heiligdom 
binnen. 
 
Jezus wordt door zijn ouders in de tempel 
opgedragen en er door Simeon en Hanna als de 
Messias herkend. 
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DIENBEURTEN MISDIENAARS. 
Zaterdag 25 januari: 19.00 uur: Roger Notermans-Koen Bouwens 
     Dino Verhage-Remco Raeven. 
Zondag   26 januari: 11.00 uur: Maaike en Manouk Soons. 
 
Maandag   27 januari: 08.00 uur: Sunny Vankan en Sophie Buijsen. 
Woensdag 29 januari: 08.00 uur: Britt Lemmens en Dewi Cortenraad. 
Donderdag 30 januari: 08.00 uur: Sterre Steins en Jasmijn Roijen. 
 
LECTOREN. 
Zaterdag 25 januari 19.00 uur: Dhr. P. Ritt. 
Zondag   26 januari 11.00 uur: Dhr. F. Janssen. 
 

COLLECTANTEN. 
Zaterdag 25 januari 19.00 uur: Dhrn. R. Wennmacher en G. Pricken. 
Zondag   26 januari 11.00 uur: Dhrn. P. Severeyns en P van der Zalm. 
 

DANKBETUIGING. 
Wij danken u allen voor de lieve kaartjes, de woorden van troost en een 
kerk vol mensen na het overlijden en tijdens de uitvaart van Fons  
Vankan. Uw steun heeft ons goed gedaan. 
Een speciaal woord van dank aan pastoor Van Oss die ons de gelegenheid 
heeft geboden om aan de mis een persoonlijke tint te geven. 

          Familie Vankan-van Mulken. 
 
BERICHT VAN DE STUURGROEP COMMUNIE. 
Meneer Pastoor heeft bij de eerste bijeenkomst met de communieouders 
aangegeven dat de communiemis 2020 een mooie afsluiting voor hem zal 
worden m.b.t. de H. Communie. 
We willen als stuurgroep meneer pastoor een blijvende herinnering geven 
van vele jaren H. Communie in Schimmert. 
Daarom zouden we het leuk vinden als we van u foto’s mogen ontvangen 
die betrekking hebben op uw communie of die van uw kinderen. 
Deze kunt u sturen naar: communieschimmert@hotmail.com.  

We ontvangen de foto’s graag, met uw naam en het jaar waarin de foto 

gemaakt is, voor 1 mei a.s.. 
We maken hier dan een fotoboek van wat we op 31 mei aan meneer 
pastoor zullen overhandigen tijdens de H. Communiemis. 
Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking. 

De Stuurgroep Communie Schimmert 

mailto:communieschimmert@hotmail.com
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EHBO. 
Maandag 27 januari om 20.00 uur herhalingsles "bewegingsletsels". 
 
MEDEDELING KBO. 
Op dinsdag 28 januari is er weer kienen in ‘t Gemeinsjapshoes. 
We beginnen om 14.00 uur en ook niet-leden kunnen hieraan deelnemen. 
U bent van harte welkom. 
 
PROGRAMMA ZIJACTIEF 
Denkt u aan het overmaken van de contributie o.v.v. naam en adres. De 
contributie bedraagt: € 22,50 en voor leden niet woonachtig in Schimmert  
€ 25,-.  S.v.p. dit bedrag overmaken vóór 1-2-2020 rekening nummer:  
NL57 Rabo 0146 4076 28 t.n.v. Zijactief Schimmert. Heb u dit reeds 
gedaan: bedankt hiervoor! 
 

11 februari: Jaarvergadering. De uitnodiging valt binnenkort in uw 
brievenbus. 
 

10 maart: Van 9.30 tot 15.45 uur. Dag voor Alleengaanden, Zaal Keulen, 
Schoolstraat 3, Klimmen. Het thema is: “Actieve vrouwen” met vooral 
onderwerpen over boerinnen, boerderijen en muziek. Uitgebreid 
programma vindt u op de website: www.zijactieflimburg.nl  Opgeven voor 
deze dag vóór 28 februari d.m.v. email te sturen naar: 
zijactief@zijactieflimburg.nl Vermeld bij aanmelding: datum, locatie, namen 
en zijactief Schimmert. Kosten: leden: € 18,- niet leden € 23,- overmaken 
naar rek. nr. NL62 Rabo 0144 1034 00 t.n.v. ZijActief Limburg. Ook hier alle 
gegevens volledig vermelden.  

Fanfarereünie 

Op 21 november 2020 
organiseren we in het kader 
van ons 175 jarig bestaan een 
reünie! Hoe meer zielen hoe 
meer vreugd! Het wordt een 
uitdaging om actuele 

contactgegevens te achterhalen van oud leden. Mogen we je vragen om 
ons hierbij te helpen en portokosten te besparen? Ben je oud-lid en wil je 
deelnemen aan de reünie? Of ken je oudleden die wel mee zouden willen 
doen. Laat dan je email-adres achter op 175@fanfareschimmert.nl. Voor de 
zomer krijg je dan een uitnodiging van ons. Alvast bedankt! 
 

De jubileumcommissie 

http://www.zijactieflimburg.nl/
mailto:zijactief@zijactieflimburg.nl
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AMNESTY INTERNTIONAL ZOEKT COLLECTANTEN IN SCHIMMERT. 
Wordt dit jaar ook een van de 13 duizend collectanten die de 
straat opgaan om geld in te zamelen voor Amnesty 
International? 
De jaarlijkse collecteweek van Amnesty vindt plaats van 9 tot en 
met 14 maart 2020. 
 

Amnesty collectanten gaan met veel plezier langs de deuren, én met 
succes. 
Vorig jaar haalden zij 1,2 miljoen euro op. 
Amnesty zoekt voor de gemeente Beekdaelen, kerkdorp SCHIMMERT, 
vrijwilligers die willen collecteren. 
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden als collectant, neem dan 
contact op met de collecte-coördinator. 
Voor Nuth, Schimmert, Hulsberg, Vaesrade en Wijnandsrade:  
dhr Jo Wierts, 045 5241804. 
 
Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.amnesty.nl/collecte  
of mail naar collecteservice@amnesty.nl 
 
Waarom collecteren? 
Amnesty International komt op voor de slachtoffers van 
mensenrechtenschendingen, waar ook ter wereld. 
De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om het werk voor deze 
mensen voort te kunnen zetten. Want Amnesty wil altijd en overal kunnen 
zeggen wat ze vindt. Tegen welke autoriteit of machthebber dan ook. 
Daarom neemt de organisatie voor onderzoek en actie geen geld aan  
van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst  
van de jaarlijkse collecte voor Amnesty van onschatbare waarde. 
Kijk voor meer informatie over het werk van Amnesty International op: 
www.amnesty.nl . 

 
TAARBREUK NUUTS.  
Dees waek wissele verdreet en vreug zich sjnel aaf binne 
ós vereiniging. Midde in de veurbereidinge veur de 
zittinge krege veer ‘t sjlechte nuuts dat Piet Keulers 
euverleje waor. Piet haet hiël väöl beteikend veur de 
carnaval en de zittinge in ‘t biezónder. D’r waor dan ouch 
geine twiefel meugelik dat d’r ‘n aanpassing in ‘t 
programma neuëdig waor.  

http://www.amnesty.nl/collecte
http://www.amnesty.nl/
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De seniorezitting van de dónderdig höbbe v’r daoróm verplaats nao de 
zaoterdigmiddig. Zoa wie gewind waert g’r óntvange mit ‘n tas koffie en e 
sjtök cake. Óm 13:11 begint de zitting en vanaaf 12:33 is de zaal aope. De 
entreepries is geliek aan veurig jaor: € 7,50. 
 

Veur de vriedigzitting zin nog get kaarte bie Soons in de winkel te koup. Via 
facebook en ós website hout v’r uch op de heuëgte of d’r nog kaarte zin. 
 
De prinseproclamatie van zaoterdig is gans oetverkoch. Nao aafloup van 
de zitting geit de zaal waal aope veur luuj zónger kaarte om óze nuuje prins 
te kómme felicitere mit zien oetreuping. Dees 2 aovende beginne óm 
20:11. 
 

Op zóndig is ‘t dan de beurt aan de kinger. Vanaaf 13:30 is de zaal aope en 
waere de kinger óntvange door de nuuje prins dae hun dan ouch zal 
traktere. Óm 14:11 begint de kingerzitting, verzörg door kinger van de 
basissjoal. Veur de kinger is de entreepries € 1,00 en de volwassene betale 
€ 5,00 óm binne te kómme. Nao aafloup is d’r natuurlik tied óm te sjpringe. 
 

Ouch dit jaor  haet ederein weer zien bès gedaon óm good veur de daag te 
kómme en v’r raoje uch zeker aan om de zittinge te bezeuke.  
 
Alaaf 
Vors Pascal, prins Jules I en de Wieze Raod. 

 ZLF ZONDAG 19 JULI 2020 IN SCHIMMERT. 

Op zondag 19 juli a.s. vindt het ZLF plaats in Schimmert. Aan dit 
schuttersfeest zullen 54 schutterijen deelnemen, het wordt ook wel het  
“kleine OLS”  genoemd.   
Wij als schutterij zijn trots dat wij dit evenement mogen organiseren,  
maar we kunnen het natuurlijk niet alleen! 
We hebben ook de inwoners van Schimmert hierbij nodig!  
Zowel door jullie betrokkenheid maar ook als vrijwilliger zodat het zondag 
19 juli een mooi en succesvol feest wordt, waarin we Schimmert als dorp 
goed op de kaart zetten! 
 
DUS GEEF JE OP OM ALS VRIJWILLIGER TE HELPEN!  
Hoe doe je dit? 
* ga naar de website : www.zlf2020.nl/vrijwilliger 
* vul het aanmeldformulier in. 

http://www.zlf2020.nl/vrijwilliger
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Er zijn diverse opties, je kunt meerdere opties invullen. Er zijn het hele 
weekend activiteiten, maar we hebben jullie als vrijwilliger met name nodig 
op de zondag!  
Als dank zal er op een nader te bepalen datum een vrijwilligers feestavond 
georganiseerd worden! 
Heb je vragen, mail dan naar  
vrijwilligers@zlf2020.nl of neem contact op met 
 secretariaatschutterijschimmert@kpnmail.nl of 06 31686977 Monique 
Goossens secretaris. 
Heb je geen computer of vind je het moeilijk om het formulier in te vullen, 
neem dan met ons contact op!  
Bij voorbaat dank voor je opgave als vrijwilliger! 
Namens Schutterij St Sebastiaan Schimmert 
 
TTV QUICK’72 SCHIMMERT. 
Komende zaterdag start de voorjaarscompetitie. Er zijn enkele wisselingen 
in de teams. Jens Slakhorst zal in de landelijke jeugd B competitie gaan 
spelen. Hij gaat deel uitmaken van het team van ‘t Belke uit Tegelen. Het 
team jeugd 1, gaat aangevuld worden met een jeugdlid uit Sevenum. TTV 
Quick’72 Schimmert speelt met 1 team in de competitie voor volwassenen 
en met 4 teams in de jeugdcompetitie.  
Komende zaterdag worden de volgende wedstrijden gespeeld.  
Heren1, 2e klasse: Quick '72/Schim 1 -  Vijlen '72 2   13.00 uur 
Jeugd1, 1e klasse: Quick '72/Schim 1 - HelwegenPeters/Westa 1 13.00 uur 
Jeugd2, 3e klasse: Quick '72/Schim 2 -  HelwegenPeters/Westa 3 13.00 uur 
Jeugd4, starters: TTCN '72 3  -  Quick '72/Schim 4   14.00 uur 
Landelijk B (team Jens) : Hilversum 3   -  't Belke 1   11.00 uur 
Voor het team jeugd 3 start de competitie een week later.  
Heel veel succes allemaal! 
Kijk voor meer informatie over TTV Quick’72 Schimmert  op 
www.ttvquick72.nl 
 
V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 26 JANUARI. 
Competitiewedstrijden: 
Schimmert 1  - Kakertse Boys 1  14.30 uur. 
SVME 3  - Schimmert 3   10.30 uur. 
 

PROGRAMMA VAN DINSDAG 28 JANUARI. 
Oefenwedstrijd: 
Schimmert 1  - Berg’28 1   19.30 uur. 

mailto:vrijwilligers@zlf2020.nl
mailto:secretariaatschutterijschimmert@kpnmail.nl
http://www.ttvquick72.nl/
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OUD PAPIER. 
Zaterdag 25 januari zal er oud papier worden opgehaald door 
buurtvereniging "de Bies ". 
De route zal aanvangen om 8.30 uur in de Torenstraat en Op de Bies. 
Wij verzoeken u het oud papier op de bekende wijze, gebundeld of in 
dozen op het trottoir te zetten. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Gelp = weelderig, mals, jong, fris (van gewassen). “Sjabbeleer” = ? 
R:  404 2200 / dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
 
 

Aan de hand die rozen schenkt , 
blijft er altijd een beetje rozengeur hangen. 

 
Vruchten rijpen door de zon 

Mensen door de liefde. 
 

Blijheid is dankbaarheid om het leven. 
 

 
 Pastorie 045-4041227;   Klooster 045-4048111;  
Kapelaan Charles   0639431465 
Kapelaan Stephan   0639431473
 Koster 045-4041530;   Genhout 046-4371361.  
Parochieblad        IBAN: NL29 RABO 0146 4121 09;      
Kerkbijdrage        IBAN: NL42 RABO 0146 4006 23;  
Misstipendia        IBAN: NL50 RABO 0146 4011 58;  
Restauratiefonds    IBAN: NL82 RABO 0146 4122 22; 
Giften en diversen       IBAN: NL52 RABO 0146 4053 90. 
Orgelfonds     IBAN: NL51 RABO 0322 8156 22 
Dinsdag en donderdag van 19.00 tot 20.00 uur kantoordienst in de 
Pastorie voor het bestellen van misintenties en dergelijke zaken. 
E: Redactie Nuuts:  parochieblad@st-remigius.nl  
E: Pastoor van Oss:  j.v.oss@st-remigius.nl 
Website:   www.st-remigius.nl 

mailto:dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com
mailto:parochieblad@st-remigius.nl
mailto:j.v.oss@st-remigius.nl

