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PETJE AF VOOR AL DIE TOPPERS. 
Onze provincie Limburg wordt geteisterd 
door wateroverlast. In Duitsland, België en 
Oostenrijk zijn zelfs veel doden en 
vermisten. Nu zijn wij in Schimmert gelukkig 
niet direct getroffen. Ons hart gaat uit naar 
alle mensen die getroffen zijn. Wij staan stil 
bij hen die have en goed hebben verloren. 

We denken ook aan hen die hun meest geliefden betreuren; aan hen die 
machteloos staan tegenover deze ramp. Wij danken de hulpverleners die 
alles doen om mensenlevens te redden. 
Deze ramp roept overal solidariteit op. Diverse oproepen tot donaties en 
vrijwilligersacties hebben ons hart wakker gemaakt. Het is hartverwarmend 
om te zien hoe iedereen elkaar helpt. Ik denk dat het in de eerste plaats 
niet gaat om hoeveel je doet of hoeveel je geeft. Het gaat om empathie 
voor het leed van je naaste; het gaat om liefde voor je medemens. Want 
echte liefde bezit je pas, als het lijden van anderen je pijn doet. Dat soort 
liefde brandt meestal in je hart, zet je voeten aan om uit je huis te stappen 
en iets voor iemand anders te doen.  
Petje af voor iedereen die er, op welke manier dan ook, aan meedoet. Jullie 
zijn allemaal toppers!   
      Kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
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KERKDIENSTEN VAN 24 juli tot en met 1 augustus 2021. 
Zaterdag   24 juli: Zaterdag in week 16 door het jaar.  
  Maria op zaterdag.    H. Charbel Makhlüf, priester. 
19.00 uur:   H. Mis. 

 Intenties: Alice Sieben-VanKan (zeswekendienst); Annie 
 Limpens-Geurts (1e jaardienst); Jan Limpens (11e jaardienst) 
 en zoon Jos. 

Zondag   25 juli: Zeventiende zondag door het jaar. 
11.00 uur:   H. Mis, opgeluisterd door een afvaardiging van de dames van  
  het Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Remigius. 
  Intenties: Marc Thoma (jaardienst) en Wiel Thoma. 
Maandag   26 juli: maandag in week 17 door het jaar.  
8.00 uur:   HH. Joachim en Anna, ouders van de heilige Maagd Maria. 
  H. Mis.  
Dinsdag   27 juli: dinsdag in week 17 door het jaar.   
  Z. Titus Brandsma, priester en martelaar. Geen H. Mis. 
Woensdag  28 juli: woensdag in week 17 door het jaar. 
8.00 uur:  H. Mis.  
  Intentie: Eugène Kuypers namens buurtver. Klein Haasdal. 
Donderdag 29 juli: donderdag in week 17 door het jaar. 
  H. Martha. 
8.00 uur:  H. Mis.  
Vrijdag   30 juli: vrijdag in week 17 door het jaar.   
  H.  Petrus Chrysologus, bisschop en kerkleraar.   Geen H. Mis. 
Zaterdag   31 juli: zaterdag in week 17 door het jaar.  
  H. Ignatius van Loyola, priester. 
19.00 uur:   H. Mis.   
Zondag   1 augustus: Achttiende zondag door het jaar. 
11.00 uur:   H. Mis. H. Alfonsus, stichter c.s.s.r.. 
  Intenties: Ans Van de Mortel-Jenneskens (gest. jaardienst);  
  Clara Boshouwers-Bertrand (zeswekendienst); overleden 
  ouders Steijns-VanKan en Felix, Nico en Jean. 
 
Weekdienst: pastoor J. Van Oss s.m.m.. 
 
LECTOREN: 
Zaterdag 24 juli: 19.00 uur:  mevr. T. Hennekens. 
Zondag   25 juli: 11.00 uur:  dhr. P. Ritt. 
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LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Hebt u het wel eens meegemaakt: je hebt een 
feestje, er komen mensen, je hebt voldoende eten 
en drinken in huis gehaald, maar er komen veel 
meer gasten dan je dacht. Wat een paniek kan 
zich dan van je meester maken. Er is veel te 
weinig voor zovelen…! Zoiets maken vandaag 
Jezus en zijn leerlingen mee. Ze moeten een paar 
duizend mensen te eten geven en ze hebben maar 

een paar broodjes en wat vis. Maar wat blijkt? Als dat weinige voor zovelen 
gedeeld wordt, blijkt er over te zijn! 
 
IN MEMORIAM RICHARD SIEBEN. 
Geboren op 9 juni 1972 in Schimmert. Overleden op 3 juli 2021 in Heel. 
Richard was de jongste van het gezin Sieben. 
Hij werd gedoopt op 1 juli 1972 in onze kerk door kapelaan Kleinen. 
Na de basisschool in Schimmert is hij naar de MAVO gedaan. Vervolgens 
is hij overgegaan naar de LDS in Maastricht. Deze school heeft hij 
afgemaakt. 
Zijn ouders, Jean en Ans, hebben lang voor hem gezorgd. 
Op enig moment wilde hij het huis uit. Hij is toen begeleid gaan wonen in 
Heerlen en Heerlerheide. 
Hij heeft hier ruim 10 jaar gewoond. Richard was in het dorp een graag 
gezien persoon. Altijd in voor een praatje en altijd zeer begaan en 
betrokken bij het leed van anderen. 
Ieder weekend kwam hij met de bus naar Schimmert, op bezoek bij mam.  
Hij deed toen nog veel zelfstandig en werkte op de sociale werkplaats. 
Toen het niet meer ging en na een opname hebben we een mooie 
woonplek voor hem gevonden in Daelzicht in Heel. Hier heeft hij twee en 
een half jaar gewoond. Hier was hij thuis. 
Sinds de laatste kerst heeft hij moeten inleveren. Het leven viel hem zwaar, 
maar toch hield hij altijd de moed erin.  
Zijn overlijden hebben we niet zien aankomen. 
We hopen dat hij de rust heeft gevonden bij mam en pap. 
 
Ons medeleven gaat uit naar de familie. 
Moge God hem nu geven: licht, rust en vrede. 
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GEMENGD KERKELIJK ZANGKOOR ST. REMIGIUS SCHIMMERT. 
Na een noodgedwongen pauze van ruim 1 jaar i.v.m. corona zijn we met 
enkele heren van de gregoriaanse schola op 23 maart j.l. weer begonnen 
met repeteren in onze kerk. 
Op Witte Donderdag en Beloken Pasen werd voor het eerst weer de mis 
opgeluisterd met 4 heren. Inmiddels zijn de dames ook opgestart en 
hebben ondertussen al 2 missen opgeluisterd met succes, gezien de vele 
leuke reacties; waarvoor onze dank. 
Door de versoepelingen mogen we inmiddels de missen opluisteren met 12 
dames of heren. Op donderdag 22 juli a.s. is onze laatste repetitieavond 
voor onze vakantieperiode gedurende de schoolvakantie. Op deze avond 
luiden we onze vakantie in met een ontmoetingsavond in ‘t 
Gemeinsjapshoes. Normaal gesproken luisteren we in onze vakantie geen 
missen op, maar gezien de uitzonderlijke situatie rond corona hebben we 
besloten in de volgende weekenden de mis toch op te luisteren: zondag 25 
juli 11.00u dames, zaterdag 14 augustus 19.00u heren, zondag 29 
augustus 11.00u. dames, zaterdag 4 september 19.00u heren. Op 
donderdag 9 september a.s. zullen we dan onder voorbehoud weer starten 
met onze repetities in ‘t Gemeinsjapshoes. Prettige vakantie allemaal. 

 bestuur Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Remigius. 
 

MEDEDELING KBO. 
Op de volgende dinsdagen is er weer kienen in ‘t Gemeinsjapshoes : 
27 juli en 10 augustus. We beginnen telkens om 14.00 uur en iedereen is 
welkom!       Bestuur K.B.O.. 
 

FRUITHOF LEMMENS, KLEIN HAASDAL. 
Fruithof Lemmens is wegens vakantie gesloten vanaf maandag 26 juli t/m 
zaterdag 14 augustus 2021.    Astrid en Cyril Lemmens. 
 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
ziepe = (langdurig) hard regenen. Dat is neet väöl soeks = ? 
R:  404 2200 of dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
 

Pastorie: 045 4041227;   Klooster 045 4048111.  
Kapelaan Charles:   0639431465; ch.leta@montfortanen.nl. 
Parochieblad:        IBAN: NL29 RABO 0146 4121 09.      
Kerkbijdrage:        IBAN: NL42 RABO 0146 4006 23.  
Misstipendia:        IBAN: NL50 RABO 0146 4011 58.  
Dinsdag en donderdag van 19.00 tot 20.00 uur telefoondienst in Pastorie. 
E: Redactie Nuuts:  parochieblad@st-remigius.nl. 
E: Pastoor van Oss:  j.v.oss@st-remigius.nl. 
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