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         20 augustus 2020 
     56e jaargang no. 31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97 jaar 
 
Ongelooflijk, hoeveel parochianen van Schimmert en 
Genhout mijn talrijke  jubilea en verjaardagen blijven 
gedenken op allerlei fijne wijzen. Ook nu weer op mijn 
97ste verjaardag. 
Dank je wel, ‘t raakt me, ook emotioneel. 
Sinds oktober 1973, dat pastoor Van Oss en ik de 
parochie verzorgden, is er zoveel veranderd, zijn vooral 
zoveel goede mensen gestorven. Dat alleen al in dit 

opzicht  je kunt zeggen: “tempora mutantur et nos cum illis”: mettertijd 
veranderen mens en maatschappij. 
Ik ben blij, hoop en bid dat de Montfortanen in jongere priesters, mensen 
kunnen helpen de weg te gaan naar en met elkaar als christenen in deze 
tijd. 
Op een van de kaarten stond: “Geneet van ’t laeve, zoalang es te kins”. 
Niet zo makkelijk met zo’n oud lichaam (kraakpand), duurt ook zolang niet 
meer. 
Nogmaals bedankt, ’t gaat jullie bijzonder goed: es God bleef. 
      Pastoor G. Op ’t Veld s.m.m. 
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KERKDIENSTEN VAN: 22 augustus tot en met 30 augustus 2020. . 
Zaterdag 22 augustus: Zaterdag in week 20 door het jaar. 
 H. Maagd Maria, Koningin.  
19.00 uur:  H. Mis. 
 Intenties: Mia Frissen-Lucassen; pater Jan Leistra s.m.m.. 
Zondag 23 augustus: Een en Twintigste zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis. 

     Intenties: 6 wekendienst voor Theo Bougie en 6 wekendienst  
       voor Ben Lemmens. 

Maandag 24 augustus: Maandag in week 21 door het jaar. 
 H. Bartolomeus, apostel.   Geen H. Mis. 
Dinsdag 25 augustus: Dinsdag in week 21 door het jaar. 
 H. Jozef de Calasanz, priester.   Geen H. Mis. 
Woensdag 26 augustus: Woensdag in week 21 door het jaar. 
 Z. Dominicus a Maitre Dei, priester. . Geen H. Mis. 
Donderdag 27 augustus: Donderdag in week 21 door het jaar. 
 H. Monica.     Geen H. Mis. 
Vrijdag 28 augustus: Vrijdag in week 21 door het jaar. 
 H. Augustinus, bisschop en kerkleraar.  Geen H. Mis. 
Zaterdag 29 augustus: Zaterdag in week 21 door het jaar. 
 Marteldood van de H. Johannes de Doper. 
19.00 uur:  H. Mis. 
            Intentie: overleden ouders Gil en Mina Vankan-Speetjens. 
Zondag 30 augustus: Twee en twintigste zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis.  
        Intenties: Bertha en Anna Vankan (gest. jaardienst),  

       Ria Lemmens-Houtvast (gest. jaardienst), Raymond Raeven 
       en  Math Raeven (jaardienst), Jo Lemmens (jaardienst),  
       levende en overleden leden van de Ziekendienst (50-jarig  
       jubileum). 

 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 

De lezingen van vandaag zijn “sleutel”-teksten: de 
symboliek van de sleutel speelt er een belangrijke rol in. In 
het evangelie horen we Jezus tegen Petrus zeggen dat hij 
hem de sleutels van het rijk der hemelen zal geven. Petrus 
krijgt hiermee een belangrijke rol en in Petrus heel de 
kerkgemeenschap. We krijgen hiermee de opdracht om 
voor mensen de deur naar God te openen. 
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LECTOREN. 
Zaterdag 22 augustus 19.00 uur:   mevr. M. Zeegers-Soons. 
Zondag   23 augustus 11.00 uur:  dhr. P. Willems. 
 
DOOPSEL. 
Op zondag 9 augustus 2020 is in onze kerk gedoopt Lars Houtvast. 
Hij is de zoon van Rik Houtvast en Kirsten Vankan. Ze wonen 
Rooseveltstraat 11 in Schimmert. 
Op zondag 9 augustus 2020 is eveneens in onze kerk gedoopt Fabian 
Janssen. Hij is de zoon van Gino Janssen en Cora Sturhold. Zij wonen 
Hoofdstraat 51A in Schimmert. 
Beide families van harte gefeliciteerd met hun zonen. 
 
OVERLEDENEN: 
MINY COENEN. 
Ze werd geboren in Schimmert op 12 april 1960 en ze overleed in Geleen 
op 3 augustus 2020. 
We hebben afscheid van haar genomen op 7 augustus 2020. 
RUST NU MAAR UIT. 
JE HEBT JE STRIJD GESTREDEN, 
JE HEBT HET DAPPER GEDAAN. 
WIE KAN BEGRIJPEN, HOE JE HEBT GELEDEN. 
WIE KAN VOELEN WAT JE HEBT DOORSTAAN. 
RUST NU MAAR UIT. 
Miny heeft haar hele leven gewerkt voor anderen. 
Maar al gauw trok het bejaardenhuis in Beek en daar was zij het 
visitekaartje. 
Iedereen kende haar daar en altijd was zij er met haar vriendelijke gezicht. 
Als je iets moest weten of als je een vraag had: Miny wist het antwoord. 
Die laatste dagen waren niet gemakkelijk voor haar. 
Ze verscheen niet op het werk. Vreemd! 
Na zoeken vond men haar thuis. 
Ze werd naar het ziekenhuis gebracht en daar is ze enkele dagen later 
overleden. In alle rust. 
Daarom : ”Rust nu maar uit, Miny, dank je wel”. 
Ons medeleven gaat uit naar haar familieleden. 
Moge God haar nu geven: Licht, rust en vrede. 
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ANNIE LIMPENS-GEURTS. 
Geboren op 29 juni 1934 in Beek. Overleden op 28 juli 2020 in Geleen. 
Echtgenote van Jan Limpens. 
Annie groeide op in Neerbeek. 52 jaar lang volgde ze pap. 
Ze woonde afgelegen aan de Kling in Schimmert. 
Het overlijden van Leo en de tweeling was een groot verdriet voor haar. 
Met vallen en opstaan pakte ze het leven weer op. 
Ze genoot van haar gezin en van de mooie dingen die ze tegenkwam op 
haar levensweg. 
Samen met pap genoot ze van de duiven, die zondags thuis kwamen. 
Toen kwamen de kleinkinderen op haar pad. Later de achterkleinkinderen. 
In 2009 kwam er weer een groot verdriet op haar levenspad. 
Pap stierf en het alleen wonen Op de Kling werd zwaar voor haar. 
Ze verhuisde naar Schimmert naar de Koster Jacobsstraat. 
Daar kreeg ze weer levenslust. 
Ze sloot zich aan bij een wandelclubje en ze deed van alles voor de 
gemeenschap. 
Ze had haar  stekje weer gevonden. 
Totdat Jos in 2016 stierf. Het was zwaar voor haar. 
Maar tevredenheid heeft mam haar leven gesierd. 
De laatste weken van haar leven heeft ze met veel  respekt  en geduld 
ondergaan. 
Ze heeft nooit geklaagd. Rustig is ze ingeslapen. 
Moge God haar nu geven: licht, rust en vrede. 
 

ZIEKENDIENST SCHIMMERT 1970. 
Dit jaar, uitgerekend het jaar van ons 50-jarig 
bestaan, kunnen we vanwege het coronavirus 
onze Ziekenzondag niet vieren. Heel jammer. 
Hopelijk is alles volgend jaar weer normaal 
en kunnen we de schade dan inhalen. Es God 
bleef!!! 
Ook zullen we, om dezelfde reden, in oktober geen 
huis-aan-huiscollecte houden. Als u ons toch net als 
andere jaren financieel wil steunen kan dat door een 

gift over te maken op rekeningnummer: NL40 RABO 0146 4975 62 t.n.v. 
Ziekendienst Schimmert 1970. 
Alvast van harte bedankt. 
 

Het bestuur van de Ziekendienst Schimmert 1970 
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TONEELVERENIGING CRESCENDO.  
Ondanks de coronaperikelen willen wij dit jaar 
nog iets van ons laten horen en daarom zullen 
we volgende maand twee korte sketches op de 
planken zetten en wel op zondag 27 september 
a.s. in het Gemeenschapshuis. Informatie met 

betrekking tot de aanvangstijden van de uitvoeringen volgt nog. Het gaat 
hier om twee korte stukjes van ongeveer een uurtje in totaal. Er is geen 
entree, maar een vrije gift t.b.v. onze vereniging bevelen wij van harte bij u 
aan. Reservering via onze website is wel verplicht i.v.m. de coronaregels, 
maar dit kan pas vanaf 4 september a.s.. 
Dus noteer alvast zondag 27 september; er zijn meerdere voorstellingen in 
de middag en avond afhankelijk van de reserveringen.  
Volgende keer meer. 

Namens de PR commissie Toneelvereniging Crescendo. 
 
DANKBETUIGING 
Wij willen u hartelijk bedanken voor de lieve en troostende woorden en 
kaartjes die wij hebben ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder, 
schoonmoeder, oma, en overgrootoma Fien Cruts – Lenaerts. 
Uw warme reacties zijn voor ons een grote steun. 

Kinderen, kleinkinderen en  achterkleinkinderen Cruts. 
 
DANKBETUIGING 
Wij willen u bedanken voor de vele kaarten, brieven, bloemen en 
troostende woorden bij het plotselinge overlijden van Ben. 
Een speciaal woord van dank aan Pastoor Van Oss. 
Heel veel dank. 

Zussen, schoonbroers, neven en nichten Lemmens 
 

KAPELAAN CHARLES HEEFT HET RIJBEWIJS.  
U kent hem wel… op de fiets. 
Rechtop, op weg naar Genhout of naar 
medeparochianen in Schimmert. 
Maar nu is de fiets verruild voor een auto. 
Afgelopen maandag heeft kapelaan Charles het 
rijbewijs gehaald. Van harte Proficiat!. 

Alles is nu gemakkelijker te bereiken. 
“Hae geit noe wie unne trein!” 
Kapelaan Charles, veel succes.  Pastoor J. v. Oss s.m.m. . 
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THUISKIENEN VV SCHIMMERT. 
Onderstaand de winnende kaarten van de maand augustus, de volledige 
uitslag (inclusief gevallen nummers) is de gehele maand te bekijken op 
onze website www.vvschimmert.nl. 
De prijzen van de maand augustus: 
1e prijs 45 euro op kaartnummer 247 
2e prijs 22,50 euro op kaartnummer 220 
3e prijs 14 euro op kaartnummer 246 
Indien u een prijs heeft gewonnen wordt deze automatisch op uw rekening 
gestort. 
 
BIBLIOTHEEK SCHIMMERT IS OPEN!   
Vanaf dinsdag 18 augustus ben je weer welkom in ons servicepunt in 
Schimmert, St. Remigiusstraat 1a. We nemen de richtlijnen van het RIVM 
in acht. 
Let op: in- en uitgang via de nooddeur. 
Openingstijden:    

Di 12.30-15.30u   
Do 12.30-15.30u en 17-19u  

Advies: kom ná 14.30u in verband met klassenbezoeken.  
Kom alleen, houd 1,5 meter afstand, blijf thuis bij verkoudheidsklachten en 
volg de aanwijzingen van het personeel. 
Meer info: www.bibliotheeknuth.nl of 045-4042056. 
 
JONG NEDERLAND. 
Vanaf maandag 31 augustus zijn al onze leden 
weer welkom op de wekelijkse clubavonden 
De nieuwe groep voor kinderen van groep 4 van 
de basisschool start op 15 september. 
 
Natuurlijk zijn ook in de andere groepen nieuwe 
leden van harte welkom.  Op de wekelijkse 
clubavonden organiseren we activiteiten op het 
gebied van sport, spel, creativiteit en buitenleven. 
Verder worden een aantal activiteiten voor alle 
leden georganiseerd zoals o.a. het 
voorjaarsweekeinde en het zomerkamp.  
Heb je interesse kom gerust eens kijken op de 
clubavond. 
 

http://www.vvschimmert.nl/
http://www.bibliotheeknuth.nl/
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Basisschool: 
Groep 4: Dinsdag 18:00-19:00 uur 
Groep 5: Donderdag 18:00-19:00 uur 
Groep 6: Donderdag 18:00-19:00 uur 
Groep 7: Dinsdag 19:00-20:00 uur 
Groep 8: Dinsdag 19:00-20:00 uur 
 
Voortgezet onderwijs: 
Groep V1: Donderdag 19:00-20:00 uur  
Groep V2: Donderdag 19:00-20:00 uur 
Groep V3: Donderdag 20:00-21:00 uur 
Groep V4: Donderdag 20:00-21:00 uur 
 
Voor meer informatie kunnen jullie terecht bij 
Raymond Soons (tel. 4042691) / 
www.jongnederlandschimmert.nl 
 
SLEUTEL GEVONDEN. 
Op 6 augustus jl werd op de Hoofdstraat nabij Gabry Hairdesign een sleutel 
met nummer 1250 gevonden. Is deze sleutel van u? Bel dan 045-4041402 
en kom hem ophalen. 
 
HALLO. 
Wil diegene die in de nacht van 14 op 15 augustus, (misschien in een 
gekke bui) mijn groen hekwerk inclusief twee houten ronde palen heeft 
meegenomen, dit terugbrengen op het grasveld aan de Sint  
Remigiusstraat 16. 
Ik had dit hekwerk geplaatst zodat mijn kleindochter van 3 jaar NIET 
zomaar die drukke straat kan oprennen. 
Helaas moest ik op zaterdagochtend constateren dat het verdwenen is.  
Hopelijk krijg ik het nog terug. 
    Bij voorbaat dank,  Yolanda  
 
V.V.SCHIMMERT. 
 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 23 AUGUSTUS 
Oefenwedstrijden: 
Born 1   - Schimmert 1   12.00 uur. 
Schimmert 2  - Born 2     11.00 uur. 
 

http://www.jongnederlandschimmert.nl/
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Vrouwen: 
Keer VR2  - Schimmert VR1  11.00 uur. 
 
PROGRAMMA VAN DINSDAG 25 AUGUSTUS 
Oefenwedstrijden: 
Schimmert 1  - IVS 1    19.30 uur. 
IVS 2   - Schimmert 2   19.30 uur. 
 
PROGRAMMA VAN WOENSDAG 26 AUGUSTUS 
Oefenwedstrijd: vrouwen 
Schimmert VR1 - SVME VR1   20.00 uur. 
 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Akkermenneke = witte kwikstaart. Kent u “dae/die is turrelut” = ? 
Turrelutte = ? R:dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
 
 

Pastorie: 045 4041227;   Klooster 045 4048111.  
Kapelaan Charles:   0639431465; ch.leta@montfortanen.nl. 
Kapelaan Stefan:   0639431473; stefanmusanai@gmail.com.
Koster:     045-4041530.  
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 kantoor/telefoondienst in 
de Pastorie. 
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

