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      9 december 2021 
     57e jaargang no. 46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IK ZIE, IK ZIE. WAT JIJ NIET ZIET. 
Dat is een bekend kinderspelletje. 
Je benoemt een kleur en de ander moet raden welk 
voorwerp je bedoelt. 
Zelfs volwassenen vinden het wel eens leuk om te doen, 
want het betekent dat je goed om je heen moet kijken. 
Wat ziet die ander nu precies? En wat is het verschil 

tussen kijken en zien. 
Wanneer je goed naar mensen kijkt, dan zie je vaak inderdaad veel.  
Je ziet dan zelfs meer dan wat je met het blote oog kunt aanschouwen, 
want je ziet het ook met je hart.  
Er wordt gezegd: “Slechts met het hart kan men goed zien, het essentiële 
is onzichtbaar voor de ogen.” Wat iemand werkelijk voelt, is soms alleen 
bekend als je het met je hart probeert te zien.  
En van de andere kant, vraagt het ook natuurlijk om openheid. Want hoe 
kunnen we elkaar helpen, zeker in deze tijd, als we de werkelijkheid niet 
kunnen zien en niet willen laten zien?  
 
Wat vind je hiervan? Misschien vraag je wel eens: wat zie ik?!  

   
 Kapelaan Charles Leta s.m.m 
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KERKDIENSTEN van 11 december tot en met 19 december 2021.  
Zaterdag   11 december: zaterdag in week 2 van de Advent.  
  H. Damasus I, paus. 
16.00 uur:   H. Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola (o.v.b.). 
Zondag   12 december: Derde zondag van de Advent. “Gaudete”.  
11.00 uur:   H. Mis, opgeluisterd door Jeugdkoor DievanOss.   

 Intenties: Hari Slenter (gest. 1e jaardienst); Wiel Thoma en 
 zoon Marc. 

Maandag   13 december: maandag in week 3 van de Advent.  
  H. Lucia, maagd en martelares. 
8.00 uur  H. Mis.   
Dinsdag   14 december: dinsdag in week 3 van de Advent.    
  H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar.  
        Geen H. Mis. 
Woensdag 15 december: woensdag in week 3 van de Advent.  
8.00 uur:  H. Mis.  
Donderdag 16 december: donderdag in week 3 van de Advent. 
8.00 uur:   H. Mis.   
Vrijdag   17 december: vrijdag in week 3 van de Advent.   
         Geen H. Mis. 
Zaterdag   18 december: zaterdag in week 3 van de Advent.  
16.00 uur:   H. Mis. 
  Intenties: 6 wekendienst voor Annie Kuypers-Niessen;  
  Jan Aarts (jaardienst). 
Zondag   19 december: Vierde zondag van de Advent.  
11.00 uur:   H. Mis, opgeluisterd door het Dameskoor.   

 Intenties: Paul Lemmens (gest. jaardienst) en overleden   
 familieleden Lemmens-Kuipers.  

 

Weekdienst: kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 
 

 

CORONAMAATREGELEN. 
Door de laatste wijzigingen in de coronamaatregelen zal de aanvangstijd 
van de avondmis op zaterdag worden vervroegd naar 16.00 uur.  
Deze maatregel zal vanaf 11 december 2021 ingaan. 
           Het kerkbestuur 
 
LECTOREN. 
Zaterdag 11 december     16.00 uur:   Dhr. P. Severeyns.  
Zondag   12 december     11.00 uur:   leden Jeugdkoor. 
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LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Diepe vreugde. 
Vanouds heet deze derde zondag van de advent 
Gaudete, verheug u, wees blij! De lezingen spreken 
vandaag zonder uitzondering over de vreugde die wij 
vinden in God. Hij is in ons midden, zeggen de 

profeten Sefanja en Jesaja. Hij is nabij, schrijft Paulus aan de Filipenzen. 
En in het evangelie van Lucas horen we hoe Johannes het goede nieuws 
van de komst van Jezus aankondigt.  
Vandaag wordt ons toegezegd dat God niet ver weg is. Zijn komst is 
aanstaande, zijn licht breekt door in onze wereld, in zijn vreugde mogen wij 
delen. Dat mogen wij vieren, met een opgewekt en blij hart! 
 
ORGANISATIE VAN DE PAROCHIE 
Bereikbaarheid pastorie. 
Door het afscheid van pastoor Van Oss zal de pastorie in de toekomst 
minder bereikbaar zijn. Daarom adviseert het kerkbestuur om indien 
mogelijk misintenties per email door te geven (secretaris@st-remigius.nl of 
parochieblad@st-remigius.nl. Wanneer u niet de mogelijkheid heeft om een 
email te versturen, kunt u uw misintentie ook op een briefje schrijven en dit 
in de brievenbus (voordeur) van de pastorie deponeren. De kosten van de 
misintenties kunt u natuurlijk overboeken op het bankrekeningnummer 
NL50 RABO 0146 4011 58 t.n.v. het kerkbestuur Sint Remigius onder 
vermelding van de misintentie. 
Verder heeft elke week een lid van het pastorale team weekdienst. Deze 
dienst loopt van zaterdagmorgen tot zaterdagmorgen. De naam van de 
dienstdoende priester staat vermeld in het parochieblad achter de 
kerkdiensten. Wanneer u voor een dringende reden een lid van het 
pastorale team wilt spreken kunt u de dienstdoende priester bellen. Hun 
telefoonnummers staan op de achterzijde van het parochieblad vermeld. 
 

Ziekencommunie. 
Het pastorale team wil graag weer het uitreiken van de Ziekencommunie 
opstarten. Daarom verzoeken zij de parochianen die graag de 
Ziekencommunie willen ontvangen om zich telefonisch te melden bij een 
van de kapelaans. De mensen die voorheen gebruik maakten van de 
Ziekencommunie wordt geadviseerd om zich toch nog eens aan te melden. 
Het pastorale team weet niet zeker aan wie vroeger deze communie werd 
uitgereikt. De Ziekencommunie zal elke eerste vrijdagmorgen van  
de maand worden uitgereikt. 
           Het Kerkbestuur 

mailto:secretaris@st-remigius.nl
mailto:parochieblad@st-remigius.nl


 
4 

 
IN MEMORIAM: 
Pastoor Gir Op ’t Veld s.m.m. 
Geboren: op 11 augustus 1923 in Maasniel;       
overleden: op 5 november 2021 in Schimmert. 
Vanaf 1954 was hij prefect en vanaf 1964 was hij overste van het 
Montfortaanse klooster Sainte Marie in Schimmert.  
Van september 1973 tot 1994 pastoor van de Sint Remigiusparochie van 
Schimmert. 
Het is stil in het klooster van de Montfortanen, nu de overste Gir Op ‘t Veld 
er niet meer is. Het klooster Sainte Marie zonder pater Op ’t Veld is 
eigenlijk ondenkbaar. 
Pastoor Op ’t Veld had altijd goede moed en had altijd een vriendelijk 
woord voor iemand over. Ondanks zijn hoge leeftijd (98 jaar) was hij altijd 
helder van geest. Hij was een wijze man waar je altijd voor een advies 
terecht kon. 
Hij is begraven op het kloosterkerkhof van de Montfortaanse congregatie; 
Op de Bies. 
 
Louis Ghijsen. 
Geboren: op 28 september 1944 te Raar in Meerssen in Café Ghijsen;  
overleden: op 16 november 2021 in Hulsberg. 
Louis ass een telg uit een groot gezin van 10 kinderen.  
Na zijn beroepsopleiding ging hij werken bij een schildersbedrijf. Hij 
trouwde met Annie Timmermans en ze kregen 2 kinderen: Vincent en 
Erwin. Na het overlijden van Annie is zijn huidige vrouw Annie Schaaks 
Op 23 november is hij gecremeerd 
 
Maria Moonen-Quadakkers. 
Geboren: 16 maart 1936 in Hulsberg; overleden: 28 november 2021 
in Heerlen. Zij was echtgenote van Jef Moonen. 
Zij kregen 3 kinderen, waarvan Lilianne en Claudia inmiddels al overleden 
zijn. 
We hebben Maria altijd gekend als een hartelijke vrouw. Bij Maria was je 
altijd welkom. Zij was vriendelijk en opgewekt. Ofschoon daar niet altijd  
een reden voor was, want het leven van haar was niet gemakkelijk en  
haar gezondheid was niet ideaal. We herinneren ons de hartoperatie in het 
ziekenhuis van Eindhoven. 
Een aantal jaren geleden verloor ze haar jongste dochter Claudia.  
In 2017 overleed haar man Jef na een lang ziekbed en enkele maanden 
geleden overleed ook nog haar andere dochter Lilianne. 
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Ze is jarenlang actief geweest voor de Ziekendienst Schimmert, waar ze 
een drijvende kracht was. 
Zij is begraven bij haar man en haar dochter op de Algemene 
Begraafplaats in Schimmert. 
 
Tonnie Kurvers-Lahaye. 
Geboren: 6 februari 1929 in Meerssen; overleden: 29 november 2021 in 
Geleen. 
Zij was getrouwd met Jef Kurvers. Samen hebben zij 2 kinderen gekregen. 
Toen Tonnie in 1952 trouwde met Jef  gingen ze Op de Bies wonen.  
In 1974 verhuisden ze naar de Rooseveltstraat. 
Ze kon het maar moeilijk verwerken toen haar man Jef  in 1990 overleed. 
Als een rode draad is de zorg voor haar zoon Frans door haar leven 
gegaan. De laatste jaren heeft ze in Glana in Geleen gewoond. 
Op 4 december 2021 is zij begraven op de Algemene Begraafplaats in 
Schimmert. 
 
Ons medeleven gaat uit naar de families. 
Moge God hen geven: licht, rust en vrede. 
 
KERSTSTALLENDORP SCHIMMERT 2021 – HERINNERING.  

De deelnemers aan de kerststallenroute ontvangen 
zaterdag 11 december(vanaf 11.00 uur) een kerstgroep 
uit de verzameling van Pastoor Van Oss. We willen u 
vragen een kleine poster van ons logo, die we u 
zaterdag ook zullen geven, op een plek aan een raam 
te bevestigen, zodat goed zichtbaar is dat u meedoet 
aan de kerstroute. 

De deelnemers die een kerstgroep van henzelf plaatsen, ontvangen in de 
loop van de komende week ook een poster van ons logo in de brievenbus. 
De wandelroute is van zondag 19 december tot en met zondag 2 januari.  
Ophalen doen we op zaterdag 8 januari vanaf 10.00 uur.  
Indien nodig kunt u voor verdere informatie terecht bij: 4042618, 5281024 
of 4042281. 

Kerststallenwerkgroep Schimmert  
 

TAFELTENNISVERENIGING  QUICK ‘72/SCHIMMERT. 
De uitslag van vorige week: 
Jeugd:  TTV L/Brunssum 5 – Quick ‘72/S 4                2-3 

Zaterdag worden de laatste wedstrijden van dit seizoen gespeeld. 
Senioren:  
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TTV Lybrae Heerlen 2  - Quick ‘72/S 1 om 13.00 uur in Heerlen 

Jeugd:          Quick ‘72/SETA/TTC 1      - Brunssum 1    
                     Quick ‘72/S 2                     - Westa 1          
                     Quick ‘72/S 4                     - Falco 3           
Alle jeugdteams spelen in Schimmert om 13.00 uur.  
De wedstrijden zijn ivm corona-regels zonder publiek. 
 
V.V.SCHIMMERT. 
 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 11 DECEMBER  
Schimmert/GSV’28 JO17-1 - De Ster JO17-1  14.00 uur. 
SV Meerssen JO15-1  - GSV’28/Schimmert JO15-1 12.30 uur. 
Sporting Heerlen JO15-1 - GSV’28/Schimmert JO15-2 11.00 uur. 
Voerendaal/RKSVB JO13-1 - Schimmert/GSV’28 JO13-1 10.15 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO12-1 - VRIJ   
Daalhof JO11-2  - Schimmert/GSV’28 JO11-1 09.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO10-1 - SVM JO10-1   09.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO9-1 - Caesar JO9-2   10.00 uur. 
RKUVC JO8-1  - Schimmert/GSV’28 JO8-1 09.15 uur. 
 
Sportpark Jean Nijsten te Genhout 
GSV’28/Schimmert JO7-1 - Heer JO7-2   09.30 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-1 - Daalhof JO7-3  09.40 uur. 
Haslou JO7-2   - GSV’28/Schimmert  JO7-1 09.50 uur. 
 
Sportpark Jean Nijsten te Genhout 
FC Hoensbroek JO7-1 JM - GSV’28/Schimmert JO7-2 09.30 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-2 - Walram JO7-1JM  09.40 uur. 
Voerendaal JO7-4JM  - GSV’28/Schimmert JO7-2 09.50 uur. 
 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 12 DECEMBER 
Schimmert 3   - RKVV Neerbeek 4  10.30 uur. 

 

 
Thuiskienen VV Schimmert 
Onderstaand de winnende kaarten van de maand december, de volledige 
uitslag (inclusief gevallen nummers) is de gehele maand te bekijken op 
onze website www.vvschimmert.nl 
De prijzen van de maand december: 
1e prijs 45 euro op kaartnummer 160 

http://www.vvschimmert.nl/


 
7 

2e prijs 22,50 euro op kaartnummer 122 
3e prijs 14 euro op kaartnummer 100 
Indien U een prijs heeft gewonnen wordt deze automatisch op uw rekening 
gestort. 
 

Door het lagere aantal deelnemers hebben we besloten om met 
thuiskienen te stoppen met ingang van het jaar 2022. De deelnemers zijn 
hierover geïnformeerd, we willen ze nogmaals van harte bedanken voor de 
steun van de afgelopen jaren. 
 

Isolatie. 

Via de sluis in de sluis in het ziekenhuis  

dat ook een sluis is  

voor contact- en druppelisolatie. 
 

Maanmannen in pakken met mouwen,  

handschoenen, mondmasker,  

hoofdbedekking,  

hoesjes over de schoenen.  

Volgens de gele kaart  

met instructies op deur één. 
 

Tweemaal de deur,  

tweemaal de belofte  

van bezoek of  

is het een arts,  

een verpleegster  

met medicijnen, een infuus, 

controle van bloeddruk,  

temperatuur en saturatie. 
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Je raadt en weet niet totdat je ziet  

na de tweede deur,  

verwachting duurt een sluis lang. 

 

Terug hetzelfde:  

deur die zich tweemaal onverbiddelijk sluit  

en jou isoleert van de wereld  

zoals de wereld van jou. 

(Joke Pen) 
 
 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Gesjteveld en gesjpäörd = aangekleed, reisklaar (gepakt en gezakt). 
Eine reinsjtein mit drie getuge = ? Reacties:  404 2200. 
 
 

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 van 19.00 tot 20.00 uur kantoor/telefoondienst in de Pastorie. 
E: Redactie Nuuts:  parochieblad@st-remigius.nl. 
E: Kerkbestuur:  secretaris@st-remigius.nl  
Website:   www.st-remigius.nl. 

 

mailto:parochieblad@st-remigius.nl
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