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Kaarsengedichtje voor advent  
 
Er staan vier kaarsjes op een rij 
te wachten op het feest. 
Eén lichtje laat ons alvast zien 
hoe mooi het is geweest.  
 
Nu mogen er twee kaarsjes aan, 
ons wachten wordt beloond. 
Het wordt steeds lichter in de kerk, 
dit huis waarin God woont.  
 
Vandaag branden drie kaarsjes, 
drie vlammetjes van licht 
vertellen van het Kind dat komt, 
is dát geen mooi bericht?  
 
Nu mag het vierde kaarsje aan. 
Vier lichtjes laten horen: 
nog een paar nachtjes slapen, 
dan wordt het Kind geboren.  
     - Coby Poelman - Duisterwinkel –  
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KERKDIENSTEN VAN 19 tot en met 27 december 2020. 
Zaterdag 19 december: Zaterdag in week 3 van de Advent. 
19.00 uur:  H. Mis. 
 Intentie: Jan Aarts (jaardienst). 
Zondag 20 december: Vierde zondag van de Advent. 
11.00 uur:  H. Mis. Teksten worden voorgelezen door leden van het 
 Dameskoor Schimmert. 
 Intenties: Paul Lemmens (gest. jaardienst); bij gelegenheid van 
 een 40 jarig huwelijk, tevens voor Wiel en Maria Feuler-
 Frissen en zoon Ton Feuler; Noud Beusen. 
Maandag 21 december: Maandag in week 4 van de Advent. 
8.00 uur H. Mis. 
Dinsdag 22 december: Dinsdag in week 4 van de Advent.  
         Geen H. Mis. 
Woensdag 23 december: Woensdag in week 4 van de Advent. 
8.00 uur H. Mis.  H. Johannes  van Kenty, priester. 
 
Donderdag 24 december: Kerstnoveen. Geen morgenmis. 
21.30 uur: Kerstwake;  Heilige Kerstavond en Heilige Kerstnacht. 
22.00 uur: Nachtmis. 
 Intenties: Willem en Maria Speetjens-Coumans;  
 Rosita Verkoulen-Goossens; overleden ouders Gil en Mina  
 Van Kan-Speetjens. 
Vrijdag 25 december:. Hoogfeest van Kerstmis. 
11.00 uur   H. Mis verzorgd door het Jeugdkoor DievanOss. 
 Intenties: Pierre Vrancken (jaardienst); Jean Steijns;  
 Jo Bouwens; Noël Stassen (verjaardag). 
Zaterdag 26 december: Tweede Kerstdag,  
11.00 uur:  H. Mis.  H. Stefanus, eerste martelaar. 
 Intentie: Joep Hermans (gest. jaardienst); overleden familie  
 Hermans-Bierganz en overleden familie Kampkens-Van Hoesel; 
 overleden ouders Lucassen-Vroemen (stichting);  
 Jo en Elly Heiligers-Corten; Wil en Beppie Kersten-Op den  
 Camp; Gerda Soons-Kuipers; Leo en Mia Lemmens-Goossens  
 en Ben Lemmens. 
Zondag 27 december: Derde Kerstdag. 
11.00 uur:  H. Mis. H. Familie, Jezus, Maria en Jozef. 
 Intenties: Zes wekendienst voor Tilke Hermans-Vijgen. 
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LECTOREN. 
Zaterdag 19 december 19.00 uur:   de heer F. Janssen. 
Zondag   20 december 11.00 uur:  eigen lezers 
 
Weekdienst: kapelaan Charles s.m.m.. 
 

LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Waar is God? Waar kunnen wij Hem vinden? God is 
nergens, Hij bestaat niet, horen we dikwijls om ons 
heen. Anderen zeggen: Hij is te vinden in de natuur, in 
de schepping, en zo beleven ze dat ook. Wij zijn 
vandaag hier, bij elkaar, in de kerk, dit huis van hout en 
steen, en wij zoeken ook naar God. Waar is Hij? Straks 
horen we verhalen die misschien een antwoord geven. 
Het zijn in ieder geval wonderlijke verhalen, over een 

God die zich aandient, ontstuitbaar. Hij verschijnt, te midden van mensen, 
midden onder ons, altijd weer, ja, wellicht ook aan ons, vandaag . . . . 
 

NACHTMIS 2020. 
Beste parochianen, deze vreemde tijden vragen om creatieve oplossingen. 
Aangezien we tijdens onze kerstvieringen nog altijd maar slechts 30 personen 
mogen toelaten hebben we gekeken naar mogelijkheden om zoveel mogelijk 
dorpsgenoten te laten meevieren met onze nachtmis door een livestream te gaan 
opzetten. Deze zal via een link op onze website www.st-remigius.nl toegankelijk 
zijn op donderdag 24 dec. Ook na de livestreaming op kerstavond zal deze link 
toegankelijk blijven zodat ook tijdens kerstdagen en daarna naar de nachtmis 
gekeken kan worden. In verband met de AVG attenderen wij de mensen die in de 
nachtmis aanwezig zijn erop dat er opnames gemaakt worden. Wij hopen op deze 
manier zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken tijdens de kerstdagen. 

Het Kerkbestuur. 

 

DE VOLGENDE UITGAVE VAN HET PAROCHIEBLAD “NUUTS OET SJUMMERT”. 

Kerstmis valt dit jaar op een vrijdag. Daardoor is de tijd beperkt voor het 
opstellen, drukken en verspreiden van het parochieblad in die week. 
Daarom zijn wij voornemens het parochieblad op dinsdag 29 december op 
te stellen. Dat betekent dat de artikelen voor deze uitgave van het 
parochieblad op dinsdag 29 december vóór 12.00 uur moeten worden 
ingeleverd. Bovendien zal deze uitgave van het parochieblad dan 2 weken 
omvatten. Op 8 januari 2021 zal dan de eerste uitgave in het nieuwe jaar 
verschijnen. 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
       De redactie. 
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AAN ALLE PAROCHIANEN EN INWONERS VAN SCHIMMERT EN GENHOUT. 

In de Beleidsbrief-oktober-2020 heeft bisschop Harrie Smeets van het 
bisdom Roermond nogmaals benadrukt, dat in Limburg alle parochies 
uiterlijk eind 2021 deel uit dienen te maken van een zogenaamde federatie 
of samenwerkingsverband. De kerkbesturen van de parochies Sint-
Remigius-Schimmert en Sint-Hubertus-Genhout zijn onlangs 
bijeengekomen om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. De 
beide kerkbesturen  hebben unaniem  besloten om de mogelijkheden  in 
deze te onderzoeken en ons ten volle in te zetten om tot een positief 
resultaat te komen. Doel daarbij is dat wij de zelfstandige toekomst van 
onze parochies, van onze kerken,  en van ons gezamenlijk pastoraal team 
kunnen waarborgen. Wij zullen u als parochianen en inwoners van 
Schimmert en Genhout op de hoogte houden van de ontwikkelingen en 
vorderingen in dit proces. 

Kerkbestuur parochie Sint-Remigius-Schimmert. 
Kerkbestuur parochie Sint-Hubertus-Genhout. 

 

LAATSTE NIEUWS KERSTSTALLENWERKGROEP. 
Voor de peuters en kleuters hebben we dit jaar ook nog 
het kerstverhaal uit het bekende prentenboek “Kerstmis 
met Nijntje” van Dick Bruna uitgebeeld. Het is een 
prachtige beschrijving van het kerstverhaal en de 
geboorte van Jezus, op eenvoudige wijze verteld. Vast 
heel bekend bij velen.  

De diverse Nijntjes figuren staan vanaf 19 december verspreid opgesteld in 
de voortuinen  van diverse woningen in het eerste deel van de Sint 
Remigiusstraat (tot aan de hoek van de Rooseveltstraat). Kom en zoek de 
figuren net zoals in het prentenboek beschreven is. Ga ze zoeken! Heb je 
alle figuren gevonden? Of mis je toch nog iets? Voor verdere info verwijzen 
we jullie naar de website https://www.kerststallendorp.nl/ en de app 
kerststaldorp.  
Vanwege de volledige lockdown hebben we besloten om de wandelroutes 
met een week te verlengen. We willen de deelnemers die dat willen, vragen 
de kerstgroep te laten staan t/m de 10e januari.  Aangezien we beperkt zijn 
in ons dagelijks doen en laten is er wellicht nog behoefte aan het maken 
van een wandeling in kerstsfeer. Ophalen is dus niet op de 9e maar op 
zaterdag de 16e januari.  
We wensen jullie allen een fijne kersttijd toe.  
 

Kerststallenwerkgroep Schimmert. 

https://www.kerststallendorp.nl/
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BUURTVERENIGING JONG EN OUD. 
Met ingang van 1 januari 2021 draagt het 
bestuur het stokje over aan de jongere 
generatie. 
De vereniging zal dan worden 
aangevoerd door Ingrid Debije 
(voorzitter), Pastoor Lemmensstraat, met 
Huub Meertens (secretaris) , 

Remigiusstraat, die het papierwerk gaat doen en Annemie Mevis 
(penningmeester), Dr. Hermansstraat, die op de centjes zal letten. Verder 
zal Chajen Debije (bestuurslid), Remigiusstraat, voor de nodige 
ondersteuning gaan zorgen.  
Naar meer ondersteuning wordt nog naarstig gezocht. 
Wij wensen de nieuwe ploeg heel veel succes!  

Het bestuur. 
TAARBREUK NUUTS. 
Bèste luuj, 
De Taarbreuk bedanke uch veur eur sjtum via de actie Rabo ClubSupport. 
Door ‘t groate aantal sjtumme höbbe v’r weer ‘n sjoan bedraag binne 
gekrege. Dank aan de sjtummers meh zeker ouch aan De Rabobank veur ‘t 
organisere van de actie.  
Ouch wunsje v’r uch langs dizze waeg, ondanks alle beperkinge en 
missjien waal gevolge van de corona pandemie, sjoan fiësdaag.  Houpelik 
kinne  v’r in 2021 langzaamaan de draod van ‘t normale laeve en van de 
vereinigingsactiviteite weer oppakke. 
Alaaf       CV De Taarbreuk. 
 

ADVENTSVERWACHTING 
Advent is verwachten, 

Maar wat verwacht je dan? 
Zijn het alleen wat gedachten 

Van iets wat komen kan, 
Of is het een hartsverlangen 

Van iets wat komen gaat. 
Verlangen met vuurrode wangen 
Omdat wat er te gebeuren staat. 
‘Iets’, wat werkelijkheid wordt. 

Een boodschap die niet verstomt. 
‘Iets’ wat nog lang duurt of juist kort. 

Waar zelfs geen einde aan komt. 
Een verwachting van echt ‘Iets’, 
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Wat dan ook werkelijk echt Alles is. 
Vanuit de vrije keuze: Alles of niets 
In een leven met Alles of het gemis 
Van eeuwige liefde en van vreugde 
Want dat wordt dan ook gegeven, 
Ondanks dat er niets van deugde, 

Aan het eind van het mensen leven, 
Maar toch de boodschap geloofde 

Van de vervulling van het verwachten. 
Door Hem Die de boodschap beloofde; 

De Heere van de hemelse legermachten 
Jezus, Die op je wacht met open armen 

Om je eindelijk een plaats te geven, 
En je met Zijn liefde te verwarmen 

In een eeuwig durend leven. 
 
OUDPAPIER 
A.s. zaterdag 19 december wordt er vanaf 09.00 uur weer oud papier 
opgehaald. Graag het oud papier gebundeld of in dozen verpakt. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Sjraap = schraapijzer, schraapmes; schraal. ómmesjang = ? 
R:  404 2200 / 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 oet Sjummert:  parochieblad@st-remigius.nl. 
E: Pastoor van Oss:    j.v.oss@st-remigius.nl. 
Website:     www.st-remigius.nl. 
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