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BIJ DE HEMELPOORT 
 
Een man komt bij de hemelpoort met een mooie grote zware edelsteen in 
zijn hand. Petrus vraagt hem wat dat voor een steen is. 
“Dat is de waarheid” antwoordt de man.  
En op dat ogenblik laat hij hem per ongeluk uit zijn hand vallen, totdat hij in 

miljoenen stukjes op de aarde uiteen 
spat. De man is vreselijk ontdaan. 
Petrus merkt dat en zegt: “Kalm maar, 
wees niet bedroefd, het is zo erg niet, nu 
kan iedereen op aarde een klein stukje 
van de waarheid hebben.” 
“Dat weet ik wel,” zei de man, “daar ben 
ik ook niet zo ontzet over. Het erge is dat 
nu iedereen zal denken dat zijn kleine 
stukje de héle waarheid omvat.” 
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KERKDIENSTEN van zaterdag 1 februari t/m zondag 9 februari 2020. 
Zaterdag 1 februari: Maria op Zaterdag. 
14.00 uur: H. Doopsel van Boaz Koot.  
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; Oda Damoiseaux- 

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

Maandag 3 februari: H. Blasius, bisschop en martelaar.  
  8.00 uur: H. Mis voor Fam. Kooloos-Verhaeg (stichting)  
Dinsdag 4 februari: Dinsdag in week 4 door het jaar. 
Geen H. Mis. 
Woensdag 5 februari: H. Agatha, maagd en martelares. 
  8.00 uur: H. Mis voor Zuster Celie. 
Donderdag 6 februari: HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren. 
  8.00 uur: H. Mis uit dank bij een verjaardag. 
Vrijdag 7 februari: Vrijdag in week 4 door het jaar. 
 Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. 
 Vanaf 8.30 uur: Communie aan de zieken. 
Zaterdag 8 februari: Maria op zaterdag. 
19.00 uur: H. Mis met samenzang. 
       Intenties: Fons Vankan als Zeswekendienst; Marion Chappin- 
       Muitjens (tweede Jaardienst); Math en Annie Lucassen-   
                 Timmers (gestichte jaardienst). 
Zondag 9 februari: Vijfde zondag door het jaar. 
11.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door “Sing a Song”. 
       Intenties: Hub Ramakers en overleden familie (jaardienst). 
      Ton Feuker (5e jaardienst) en Wiel en Maria Feuler-Frissen. 

    
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 Messias herkend. 
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DIENBEURTEN MISDIENAARS. 
Vrijdag 31 januari: 14.00 uur:  Uitvaart van Dhr. Hubert Speetjens. 
   Sunny Vankan-Ties Slakhorst-Dewi Cortenraad. 
 
Zaterdag 1 februari: 19.00 uur: Jens Slakhorst en Tjen van Weersch. 
Zondag   2 februari: 11.00 uur: Marcel Leenders, Niels Keulers, 
     Paul Derks, Max Bouwens. 
 
Maandag    3 februari: 08.00 uur: Cas Lemmens en Lars Okkersen. 
Woensdag  5 februari: 08.00 uur: Pim en Skip Delnoij. 
Donderdag 6 februari: 08.00 uur: Ties Slakhorst en Tom Storcken. 
 

LECTOREN. 
Zaterdag 1 februari 19.00 uur dhr. P. Willems. 
Zondag   2 februari 11.00 uur mevr. M. Zeegers. 
 
COLLECTANTEN. 
Zaterdag 1 februari 19.00 uur   mevr. E. Eijssen en dhr. E. Hennekens. 
Zondag   2 februari 11.00 uur   dhrn. H. Goossens en F. Soons. 
 

KERKZANG. 
Druk weekend Gemengd Kerkelijk Zangkoor 
St. Remigius. 
De komende dagen is de meest afwisselende 
invulling voor een kerkkoor. Na onze normale 
repetitie op donderdagavond wordt op 
vrijdagmiddag 14 uur de uitvaartdienst 
opgeluisterd voor ons erelid Hubertus Speetjens. 
Wij danken de Zjwarte Hoebèr voor zijn jarenlang 
lidmaatschap en gezelligheid; hij was een kundig 

gregoriaans zanger.  
Op zaterdagavond rond 19 uur gaan wij de battle aan met het Jeugdkoor 
Dievanoss tijdens Carnaval pur Zang bij 't Weverke. Hei Thei, woo zin de 
neut uit 2003 door Dievanoss tegen De indiaan mit de carnavalsbanaan uit 
2006 door de Kèrkdoeve. Zondag een meerstemmige mis op Maria 
Lichtmis.  
Het is bewezen dat zingen gezond is, ontspant en energie geeft en 
hartstikke goed voor je hart! We gaan op naar Pasen, dus van harte 
welkom....Overigens, er zijn veel verenigingsjubilea in Schimmert dit jaar, 
zo ook ons koor: 60 jaar Gemengd Kerkkoor.  
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PAROCHIERAAD – Vergadering 13 januari 2020 
Monument bisschop Lemmens: een nieuwe plaquette 
is vervaardigd en gereed om geplaatst te worden. Het 
kerkbestuur zal in overleg met de gemeente, eigenaar 
en beheerder van het monument, een datum 
voorstellen voor de onthulling en inzegening.  
Evenementenkalender 2020: de voorzitter spreekt 
dank uit aan allen die hebben bijgedragen aan de 

samenstelling van deze kalender. Het is immers geen sinecure om tot een 
dergelijk overzicht te komen. Een speciaal woord van dank gaat uit naar de 
coördinator Guus Eijssen. 
Kwaliteit geluid in kerk: er wordt momenteel onderzocht hoe deze 
verbeterd kan worden.  
Parochieraad 50 jaar: dit jubileum zal op een bescheiden wijze gevierd 
worden. 
Nieuws vanuit de buurten: de buurt Hoofdstraat verwijst naar het initiatief 
om in samenwerking met andere buurten te komen tot een grotere sociale 
cohesie en het delen van ideeën. Tot nu hebben zich naast Hoofdstraat 
slechts ’t Kirkeveldsje en Roosebeek aangemeld in de app-groep. Een 
telefoontje voldoet! 
Onze nieuwe kapelaans Stefan Musanai en Charles Leta, afkomstig uit 
Flores-Indonesië en sinds zondag 20 oktober 2019 geïnstalleerd, geven 
aan dankbaar te zijn voor de hartelijke ontvangst en begeleiding in 
Schimmert en Genhout. Maar ondanks de intensieve begeleiding door de 
montfortaanse congregatie vinden ze dat hun taal en vooral hun Limburgs 
nog verder ontwikkeld moet worden. Ze wonen in de communiteit achter de 
kerk.  
Nieuwe secretaris: Huub Meertens is als nieuwe secretaris van de 
parochieraad gestart. 
 
MEERDAAGSE REIS KBO. 
Zoals u weet  gaan we van 21 juni t/m 26 juni naar Westendorf in Tirol. 
Het belooft een gezellige en vooral mooie reis te worden. 
Er zijn nog plaatsen vrij in de bus, dus u kunt zich nog altijd opgeven. 
Het aanmeldingsformulier kunt u bezorgen bij Annelie Voncken, 
Hoofdstraat 88. 
OOK NIET-LEDEN kunnen aan deze reis deelnemen. 
Belt u even voor meer informatie naar 045-4042439 / 0650572813. 
Wij zorgen dan dat u een aanmeldingsformulier krijgt. 
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TURNVERENIGING EXCELSIOR SCHIMMERT. 
Op zondag 26 januari togen een drietal Excelsior-turners en hun 
begeleiders naar Veldhoven voor de eerste districtswedstrijd i.v.m. het 
Nederlands Kampioenschap turnen bij de heren. In de categorie Pupil 
eindigde Pieter van Eindhoven 5e , Mathijs Weening 16e en Ruben 
Castermans 33ste. Na afloop werd trainer Jo Lahaije vanwege zijn 
jarenlange diensten nog in het zonnetje gezet en mocht hij de medailles 
uitreiken. 
In de maand februari zullen leden van Excelsior bij u aanbellen met de 
jaarlijkse donateurskaarten met hierop een selectie van foto's uit het 
inmiddels 100-jarige bestaan van de vereniging. 
Evenals vorige jaren hopen wij weer op uw ruimhartige steun.  
Alvast bedankt ! 
 
TTV QUICK’72 SCHIMMERT. 
Afgelopen zaterdag zijn de volgende wedstrijden gespeeld:  
Heren1, 2e klasse: Quick '72/Schim 1 -  Vijlen '72 2      2-8 
Jeugd1, 1e klasse: Quick '72/Schim 1 -  HelwegenPeters/Westa 1   5-5 
Jeugd2, 3e klasse: Quick '72/Schim 2 -  HelwegenPeters/Westa 3   niet 
gespeeld 
Jeugd4, starters: TTCN '72 3  -  Quick '72/Schim 4   3-5 
Landelijk B (team Jens) : Hilversum 3   -  't Belke 1   5-5 
 
Voor komende zaterdag staan de volgende wedstrijden op de planning: 
Heren1, 2e klasse: TTC 4 - Quick '72/Schim 1   15.00 uur 
Jeugd1, 1e klasse: Falco 1 - Quick '72/Schim 1  16.00 uur 
Jeugd2, 3e klasse: Seta 2 - Quick '72/Schim 2  14.00 uur 
Jeugd 3, duo: Quick '72/Schim  3 – Brunssum 3  13.00 uur 
Jeugd4, starters: Quick '72/Schim 4 – Kluis 5  13.00 uur 
Landelijk B (team Jens) : 't Belke 1 – Gorkum 1  10.30 uur 
Kijk voor meer informatie over TTV Quick’72 Schimmert  op 
www.ttvquick72.nl 
 
PROGRAMMA ZIJACTIEF. 
Kunstcursus voorjaar 2020: data: 4, 11 en 18 maart en 1, 8 en 15 april 
2020. 
Mevrouw van Romondt geeft deze lessen van 9.45 tot 11.45 uur in het 
Weverke te Schimmert. 
De kosten bedragen € 24,- en deze dient u bij opgave te voldoen.  

http://www.ttvquick72.nl/
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Inhoud lessen: 
1. Allereerst een prachtige wandeling door oud en nieuw Valencia.  
2. Caravaggio, en het licht donker contrast, een onstuimig en meesterlijk   
    schildersleven.  
3. Charley Toorop, een sterke vrouw in de Nederlandse kunst  
4. De Amsterdamse school, prachtig tijdvak in de Nederlandse architectuur  
    en toegepaste kunsten in de Art Deco.  
5. Co Westerik en tijdgenoten, schilders van de Magische vingerafdruk en  
    snijden aan gras.  
6. De fantastische beeldhouwer Anthony Gormley, maker van the lady of  
    the North en nog veel meer onverwachte en originele beelden en  
    installaties. Laat u verrassen. 
U kunt zich op 2 manieren vóór 27 februari aanmelden: 
-  door betaling van € 24 per bank, NL57RABO0146407628 t.n.v. ZijActief  
   Schimmert o.v.v. naam en kunstcursus; 
-  per envelop met naam, adres en € 24 bij Suzanne Vrancken: Klein  
   Haasdal 54, Schimmert. 
 
BUURTVERENIGING KLEIN HAASDAL. 
A.s. zaterdag 1 februari gaan we de carnavalsversiering weer aanbrengen. 
We beginnen om 10.00 uur vanaf Nieuwstraat 10. 
Alle hulp is welkom. 
 
KERSTSTALLENDORP SCHIMMERT.   

De Kerststallenwerkgroep Schimmert wil met u 
delen er trots op te zijn dat ons kerststallendorp 
Schimmert door steeds meer mensen gekend en 
bezocht wordt. Ruim 3100 bezoekers mochten we 
ontvangen bij de tentoonstelling.  Daarnaast zijn er 
vele wandelingen door ons dorp gemaakt met 
gebruik van de App-Kerststaldorp of een 
wandelkaart om de 71 persoonlijke kerststalcreaties 

en de 73 kerstgroepen van pastoor te bewonderen. Het is ieder jaar weer 
een uitdaging, maar wat is het fantastisch om zoveel fijne reacties te 
ontvangen. Mede dankzij de hulp van u hebben we er samen weer iets 
moois van weten te maken. Wij hopen dat u ook aan onze volgende editie, 
kerst 2020, weer wilt deelnemen. Ook nieuwe deelnemers zijn heel 
welkom!  

Kerststallenwerkgroep  
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TAARBREUK NUUTS. 
V’r höbbe het zittingweekend achter de rök en kieke 
mit een tevreeje geveul dao op trök. Zaoterdig 
aovend, nao 3 sjieke zittinge, is Prins Wouter I 
oetgerope es 64e prins van De Taarbreuk. Op zóndig 
9 februari is zien prinse receptie en kint g’r heum 
kómme felicitere, mè dao euver vólgende waek miè. 
Dank wil ich oetsjpraeke aan ederein dae een 
biedrage haet geleverd aan het sjlage van de 

zittinge. Oud Prins Jules I en zien femilie wil v’r bedanke veur een geweldig 
jaor dat v’r same belaef höbbe en natuurlik bedanke v’r oud Prins Jules I 
ouch veur ’t sjieke kado dat hae ós gegaeve haet. Dat gaot geer nog dèk 
zeen. 
Vanaaf kómmend weekend gaon veer beginne mit de krankebezeuke. Es 
geer hie euver get wilt weite kint geer ‘t bèste mit André Eijssen kontak 
opnumme. Zien nummer is: 06-22 23 66 86. 

Prins Wouter I, Vors Pascal en de Raod van Èlf. 
 
Wageboewers optoch 
De jaorlikse vergadering mit de wageboewers zal gehoute waere op 
dónderdig 6 februari in café Oos Heim óm 20:30 oer. Veer zeen gaer dat 
dan 2 persone dao zin van alle wages die mitgaon. Dizze aovend is ouch 
bedoeld veur het opgaeve van de wages. 
Prins Wouter I , vors Pascal en de Raod van Èlf. 
 
V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 1 FEBRUARI. 
Competitiewedstrijden: 
Schimmert/GSV’28 JO17-1  -  VRIJ  
Schimmert/GSV’28 JO17-2 -  RVU/SV Meerssen JO17-2  12.15 uur. 
SJO BMR/SNC’14 JO15-1 -  Schimmert/GSV’28 JO15-1 12.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO13-1 -  FC Hoensbroek JO13-1  12.15 uur. 
GSV’28/Schimmert JO13-2 -  UOW’02 JO13-2G   10.45 uur. 
Voerendaal/RKSVB JO12-3G - Schimmert/GSV’28 JO12-1 o.v.b.10.15 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO11-1 -  VRIJ  
GSV’28/Schimmert JO10-1 -  FC Geleen Zuid JO10-2  09.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO9-1 -  RKHSV JO9-1   09.15 uur. 
Caesar JO8-2   -  Schimmert/GSV’28 JO8-1  09.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO8-2 -  SCG JO8-1    09.15 uur. 
RKVVL/Polaris JO7-1+2 -  Schimmert/GSV’28 JO7-1+2 09.00 uur. 
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Veteranen: 
Schimmert   -  Schimmert VR1   17.00 uur.  
 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 2 FEBRUARI. 
Competitiewedstrijden: 
UOW’02 1   -  Schimmert 1   14.30 uur. 
Haslou 3   -  Schimmert 2   12.15 uur. 
Schimmert 3   -  RKMVC 3    10.30 uur. 
 
PROGRAMMA VAN DONDERDAG 6 FEBRUARI. 
Oefenwedstrijd: 
Schimmert/GSV’28 JO17-1 -  SV Geuldal JO17-1   19.30 uur. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Sjabbeleer = scapulier. “Emes eine insjödde” (oetdrökking) = ? 
R:  404 2200 / dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
 
  
 

Het leven is als zeilen. 
Ook met tegenwind kun je vooruit gaan. 

 
 
 

 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 
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