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GODS WERK IS ONZICHTBAAR  
God leidt mensen als een zaaier die zaad 
zaait op de akker.  
Wij mensen kennen het zaad van goed 
en kwaad.  
Wij weten ook hoe we voor het zaad 
moeten zorgen, zodat het kan gedijen en 
vrucht kan dragen.  

Het enige wat wij niet weten is hoe het zaad ontkiemt,  
zodat het vrucht kan voortbrengen.  
Wij genieten van de vruchten die het graan opbrengt.  
Wij vragen ons echter zelden af hoe het komt dat het zaad graan opbrengt, 
graan dat ons voedt.  
 
Als een zaadje op de akker, groeit het geloof van een mens.  
De apostel Paulus zegt dat het geloof een geschenk van God is  
dat aan alle mensen wordt gegeven.  
Iedereen krijgt een geloof mee, maar alleen degenen die het bewaren en 
koesteren, zullen groeien in geloof. 
Daarom, weet dat we het vertrouwen in God kunnen verliezen.  
Sta daarom open voor Hem en probeer dat elke dag te beleven. 

Kapelaan Stefan, s.m.m. 
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KERKDIENSTEN VAN 19 juni tot en met 27 juni 2021. 
Zaterdag 19 juni: Zaterdag in week 11 door het jaar.  
 Maria op zaterdag.  H. Romualdus, abt. 
19.00 uur:  H. Mis, opgeluisterd door een afvaardiging van de  
 Gregoriaanse Schola. 
 Intenties: Maria Roks-Speetjens (1e jaardienst) en Hubert Roks;  
 overleden ouders Van Wijk-Kemp (jaardienst);  
 Rosita Verkoulen-Goossens (jaardienst). 
Zondag 20 juni: Twaalfde zondag door het jaar. Vaderdag. 
11.00 uur:  H. Mis, verzorgd door het Jeugdkoor DievanOss  
 Intenties: overleden ouders Hönders-Heuts (gest. jaardienst); 
 Noël Souren; Jo Vankan; Maria Goltstein-Provaas; Gerda 
  Soons-Kuipers; Jo Laumen; Eugène Kuipers (zeswekendienst);  
 Servé Voncken (zeswekendienst); Martien Piereij  
 (2e jaardienst); overleden ouders Riedel-Speetjens; Rosalie  
 Voncken-Rouwette. 
Maandag 21 juni: maandag in week 12 door het jaar.  
 H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling. 
8.00 uur:  H. Mis,  
Dinsdag 22 juni: dinsdag in week 12 door het jaar.   
 H. Paulinus van Nola, bisschop.   Geen H. Mis. 
Woensdag 23 juni: woensdag in week 12 door het jaar. 
 H. Jozef Cafasso, priester. 
8.00 uur: H. Mis.  
Donderdag 24 juni: donderdag in week 12 door het jaar. 
 Geboorte van de H. Johannes de Doper. 
8.00 uur: H. Mis. 
Vrijdag 25 juni: vrijdag in week 12 door het jaar.   
 H. Adelbert, diaken.    Geen H. Mis. 
Zaterdag 26 juni: Zaterdag in week 12 door het jaar.  
 Maria op zaterdag. 
13.00 uur  Huwelijksinzegening van Aimee Lardinois en Selwyn van Rijn. 
19.00 uur:  H. Mis. 
Zondag 27 juni: Dertiende zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis, opgeluisterd door een afvaardiging van de dames van  
 het Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Remigius. 
 Intenties:  Leny Moonen (gest. jaardienst); Piet Frijns (gest.  
 jaardienst). 
 
Weekdienst: kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
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LECTOREN: 
Zaterdag 19 juni: 19.00 uur:  mevrouw T. Hennekens.   
Zondag 20 juni: 11.00 uur:  eigen lezers. 
 

LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Windkracht 10, windkracht 11: het kan in ons 
land soms flink stormen, vooral aan de kust. Dat 
zijn de stormen waarbij we onze spullen die 
buiten staan naar binnen halen of verankeren, en 
waarbij we angstig wachten tot onze geliefden 
veilig en wel thuis zijn. Maar ook in ons leven 
kunnen stormen woeden. Ze doen ons beseffen 
dat het leven allesbehalve maakbaar is, maar ons 
vaak overkomt. Waar houd je je dan aan vast? 

De leerlingen van Jezus belanden in een dergelijke storm. Waar is hun 
geloof en vertrouwen dat God bij hen is en hen behoedt? 
 
HET BOERDERIJMUSEUM IN SCHIMMERT. 
Na een gedwongen sluiting van ruim een jaar is het Boerderijmuseum in 
Schimmert weer geopend voor bezoekers. 
Er is wel het nodige veranderd. Na een samenwerking van ruim 12 jaar is 
het zorgproject van John Starmans in het museum beëindigd. 
Dit betekent dat het museum niet meer iedere dag en niet meer het hele 
jaar geopend is. 
In 2021 is het museum tot en met de maand september iedere zondag van 
11.00 tot 17.00 uur en iedere woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur 
geopend voor bezoekers. 
Ook is het mogelijk buiten de vaste openingsdagen het museum te 
bezoeken na telefonische afspraak met Eef of Margriet Smitshuysen: 045-
4042470. 
In de afgelopen periode hebben wij van de gelegenheid gebruik gemaakt 
een deel van het museum opnieuw in te richten. 
De entreeprijs bedraagt € 2,50, kinderen van 6 tot 12 jaar € 1,-. 

Eef en Margriet Smitshuysen. 
 
HEEMKUNDEVERENIGING & DIALEKPROJEK HVS.  
-Zaterdag 19 juni exclusieve Open Middag voor aangemelde leden. 
-Vröchte van de buim neume veer fruit, mer de grane zin vröchte. 
Groat gaon = ? R:4042200 Website: Laesplenkske-picto Loch.  
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V.V.SCHIMMERT.  PROGRAMMA VAN ZATERDAG 19 JUNI. 
KNVB REGIOCUP 
FC Kerkrade West JO17-1 -  Schimmert/GSV’28 JO17-1 15.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO15-1 -  RKASV JO15-1   13.30 uur. 
De Ster JO15-1  -  GSV’28/Schimmert JO15-2 13.15 uur. 
GSV’28/schimmert JO13-1 -  Passart-VKC JO13-1  11.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO13-2 -  Keer JO13-1   11.30 uur. 
SV Hulsberg JO11-1  -  Schimmert/GSV’28 JO11-1 09.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO10-1 -  Walram JO10-2   10.00 uur. 
Berg’28 JO9-1G  -  Schimmert/GSV’28 JO9-1  10.45 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO9-2 -  SJO Krijtland JO9-3  10.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-1 -  Haslou JO7-4   10.00 uur.  
 
TONEELVERENIGING CRESCENDO  

Door de versoepelingen van de 
coronamaatregelen wordt het voor 
onze vereniging ook weer mogelijk 
om de draad op te pakken. In 
samenwerking met toneelvereniging 
St. Donatus uit Nuth gaan we weer 
een muzikale productie op de 
planken zetten, zoals wij enkele 

jaren geleden reeds hebben gedaan met de voorstelling "Laevesmelodie". 
Deze nieuwe productie is getiteld "D'r Komiek" met de première in ons 
gemeenschapshuis. Het wordt een grote toneeluitvoering met lichteffecten, 
muziek en zang. Meer info via www.dr-komiek.nl.  
Om alvast te noteren de speeldata.  
Gemeenschapshuis Schimmert: 
vrijdag 29 oktober 20:00 uur feestelijke première; 
zaterdag 30 oktober 20:00 uur;  
zondag 31 oktober middagvoorstelling 14:00 uur.  
Trefcentrum Nuth:  
vrijdag 5 november 20:00 uur; 
zaterdag 6 november 20:00 uur; 
zondag 7 november 19:00 uur. 
Over enkele weken meer nieuws!  
     Bestuur toneelvereniging Crescendo 
 
 
 

http://www.dr-komiek.nl/
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KINDERVAKANTIEWEEK 30 AUGUSTUS T/M 
3 SEPTEMBER 2021. 
We gaan ervan uit dat we dit jaar KVW weer 
“normaal” kunnen organiseren. Toch kan het 
zijn dat de maatregelen rondom corona 
opnieuw aangescherpt worden. Daarom zijn  de 
programma’s onder voorbehoud. Hou de 
website in de gaten voor actuele informatie. 
Dit jaar wordt de week voor de 43ste keer 
georganiseerd. We hopen er weer met alle 
deelnemers en leiding een  spectaculaire week 
van te maken. 

Opgave KVW en TVW. 

Kinderen die op 6 september 2021 4 jaar of ouder zijn kunnen meedoen. 
Kinderen en tieners die geen programmaboekje hebben ontvangen kunnen 
dit afhalen bij café ’t Weverke (dinsdag t/m zondag vanaf 12 uur). 
 
Aanmelden en betalen kan alleen via www.kvwschimmert.nl. 
Opgeven kan t/m vrijdag 25 juni. 

Leiders Kindervakantieweek. 

Je kunt leider worden als je nu in het 3e schooljaar zit van het voortgezet 
onderwijs of vóór 1 oktober 2021, 15 jaar of ouder bent. 
 
Je kunt je alleen aanmelden via www.kvwschimmert.nl. 
Opgeven kan t/m vrijdag 25 juni. 
 
Op dinsdag 20 juli is om 20.00 uur een bijeenkomst voor alle leiders, die 
zich hebben opgegeven voor KVW, in zaal 't Weverke. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kvwschimmert.nl/
http://www.kvwschimmert.nl/
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WELKOM IN DIT GODSHUIS 
Vermoeide reiziger, welkom in dit huis. 
Hier is een stoel voor wie moe is. 
Hier is hoop voor wie verdwaald is. 
Hier is liefde voor wie vol wrok is. 
Hier is geloof voor wie twijfelt. 
Hier ben je verwacht zoals je bent. 
Want zo dikwijls heeft God naar jou gezocht. 
Zo dikwijls heeft hij op jou gewacht. 
Sta even stil. 
Adem in het verleden van dit huis 
je eigen nieuw begin. 
Sluit je ogen, word even stil, 
want in de stilte hoor je 
de echo van Gods woord. 
Ga even zitten, 
hol ook hier niet jezelf voorbij. 
Vouw je handen, open je hart, bid. 
En als je dat niet kunt, 
als je niet geloven kunt, 
omdat je pijn hebt, 
ga dan naar huis 
met de groet ‘Sjaloom’, vrede en alle goeds. 

Tekst gevonden in een kapel 
 

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

