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ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN. 
We zijn net de maand november ingegaan. Twee 
kerkelijke vieringen die we begin deze maand vaak 
vieren zijn Allerheiligen (op 1 november) en 
Allerzielen (op 2 november). Allerheiligen is 
bedoeld voor alle heiligen van de kerk, zowel heilig 
verklaard als niet-gecanoniseerd. Ondertussen 
worden we tijdens de Allerzielenviering uitgenodigd 
om speciaal te gedenken en te bidden voor onze 
medebroers en -zussen die zijn overleden, maar 

nog steeds in het vagevuur zijn. De Kerk leert dat iedereen die sterft in 
Gods genade maar niet volledig geheiligd is, eeuwige heiliging zal ervaren. 
Dit zijn degenen die gered zullen worden van het vuur (1 Kor. 3:15).  
Het is voor hen dat we tot God bidden dat Hij hen zal vergeven en genadig 
zal zijn. In Schimmert wordt Allerheiligen/Allerzielen gevierd op de eerste 
zondag na 1 november. 
Waarom vieren we deze twee vieringen in november? November is het 
einde van het kerkelijk liturgisch jaar voordat de adventsperiode ingaat als 
het begin van het nieuw kerkelijk liturgisch jaar. Daarom nodigt de Kerk ons 
uit, alvorens een nieuw liturgisch kerkelijk jaar (advent) te beginnen, om na 
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te denken over de hele reis van ons leven in deze tijdelijke wereld, over de 
dood en over het leven in de toekomst in gemeenschap met de heiligen  
in de hemel. Wij zijn dan ook onderweg.  

Kapelaan Stefan, s.m.m.. 
 
KERKDIENSTEN van 6 november tot en met 14 november 2021. 
Zaterdag   6 november: zaterdag in week 31 door het jaar.  
  H. Iltutus, monnik. 
11.00 uur:   H. Mis voor de Montfortaanse familie opgeluisterd door het  
  Dameskoor. 
19.00 uur:   H. Mis.  
Zondag   7 november: Twee-en-dertigste zondag door het jaar. 
  Hoogfeest van Allerheiligen/Allerzielen. 
  H. Willibrordus, bisschop, patroon van de Ned. Kerkprovincie. 
11.00 uur:   H. Mis, opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor  
  Sint Remigius. 
  Intenties: Eugène Kerkhofs (gest. jaardienst); Hein Janssen en  
  familie Janssen-Bogman (stichting); Willy Wijermans(stichting);  
  Philomena Frijns (stichting); Sef Zeegers (gest. jaardienst);  

  Pastoor G. Op ’t Veld en overleden familie (stichting);   
        overleden ouders Gelissen-Janssen, Jo, Jack, Lie en Melani  
        Eurelings-Gelissen; overleden ouders Jo en Elly Heiligers- 
        Corten; overleden ouders Wil en Beppie Kersten-Op de Camp  
  (jaardienst); Jo Janssen-Van Etten; Heins Bisschoff (eerste  
  jaardienst); overleden ouders Zeegers-Kerkhoffs; overleden  
   ouders Soons-Pijls; Odiel Schneiders-Provaas; Ton Kerkhofs;  
  overleden ouders Janssen-Maas en Tiny Janssen-Speetjens;   
        Servé Voncken. 

15.00 uur:  Allerzielenlof met aansluitend de zegening van de graven,  
  opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint  
  Remigius. 
Maandag   8 november: maandag in week 32 door het jaar.  
  H. Willehad, bisschop. 
8.00 uur:  H. Mis. 
Dinsdag   9 november: dinsdag in week 32 door het jaar.    
  Kerkwijding van de Lateraanse Basiliek.   
        Geen H. Mis. 
Woensdag 10 november: woensdag in week 32 door het jaar.    
  H. Leo de Grote, paus en kerkleraar. 
8.00 uur:  H. Mis.  
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Donderdag 11 november: donderdag in week 32 door het jaar. 
  H. Martinus, (van Tours) bisschop. 
8.00 uur:   H. Mis.  
Vrijdag   12 november: vrijdag in week 32 door het jaar.   
  H. Josafat, bisschop en martelaar.    
        Geen H. Mis. 
Zaterdag   13 november: zaterdag in week 32 door het jaar.  
  Maria op zaterdag. 
19.00 uur:   H. Mis.  
  Intenties: Alice Sieben-Vankan; overleden ouders Riedel- 
  Speetjens; overleden ouders Luijten-Leeuw (jaardienst); Toon  
  Goossens (verjaardag), oma Van den Berge, overleden ouders  
  Schouteten.. 
Zondag   14 november: Drie-en-dertigste zondag door het jaar. 
11.00 uur:   H. Mis, opgeluisterd door de Jeugdfanfare.    
  Intenties: Zeswekendienst Tiny Maas-Eussen; overleden  
  ouders Van der Kaa-Akkermans, Hub en Anneke (gestichte  
  jaardienst); overleden ouders Van Horck- Weijermans  
  (gestichte jaardienst); Tonny en Leo Lahaye-Evers (jaardienst);  
  Tilke Hermans-Vijgen (1ste jaardienst), Jan Hermans  
  (jaardienst) en dochter Francien. 
 
Weekdienst: kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 
 

LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Het thema is: Verkondig het evangelie. 
Vandaag is het Willibrordzondag, de dag waarop 
we gedenken hoe ruim dertien eeuwen geleden de 
monnik Willibrord vanuit Ierland kwam om hier in 
onze Lage Landen het evangelie te verkondigen.  
In een voor hem vreemde samenleving vond hij 
gehoor voor de boodschap van Jezus, een 
boodschap van bevrijding en liefde.  
Nu, zoveel jaren later, kunnen we ons afvragen hoe 

het momenteel met onze wereld gesteld is. Wordt deze boodschap in onze 
dagen nog verstaan? Hoe is de grote uitdaging van deze tijd: ons geloof in 
woord en daad actueel maken. Hoe kunnen wij anno 2021 het evangelie 
verkondigen? 
 
 



 
4 

 
DIENBEURTEN MISDIENAARS. 
Zaterdag 6 november  11.00 uur: Maaike en Manouk Soons. 
Zaterdag 6 november  19.00 uur: Sander en Lars Okkersen. 
Zondag   7 november  11.00 uur: acolieten. 
Zondag   7 november  15.00 uur: acolieten. 
   en 4 misdienaars:  Jasmijn Roijen, Dewi Cortenraad. 
            Ilse Nulens, Tom Storcken. 
 

Maandag       8 november  08.00 uur: Ilse Nulens en Tom Storcken. 
Woensdag  10 november  08.00 uur: Joes Slakhorst en Cas Lemmens. 
Donderdag 11 november  08.00 uur: Lars Okkersen. 
 
LECTOREN. 
Zaterdag 6 november  19.00 uur: Mevr. T. Feuler.  
Zondag   7 november  11.00 uur: Mevr. P. Schonewille. 
    15.00 uur: Hr. F. Janssen. . 
 
 

COLLECTANTEN. 
Zaterdag 6 november  11.00 uur: Hrn. P. Visschers en F. Soons. 
    19.00 uur: Hrn. C. Leenders en N. Lemmens.  
Zondag   7 november  11.00 uur: Hrn J. Feuler en F. Herijgers. 
    15.00 uur: Mevr. E Eijssen en Hr. H. Collaris. 
 
KERKZANG. 
Dameskoor. 
Montfortaanse Requiemviering: 
Zaterdag 6 november om 11.00 uur Eucharistieviering, waarin de overleden 
Montfortanen, hun directe familieleden en Dochters der Wijsheid herdacht 
worden. Koorleden a.u.b. 10.25 uur present.   
[Zwart boekje, 13-B, 28, 203, 265; 442, Map427, Map706] 

 

GEHUWD. 
Op zaterdag 30 oktober zijn in onze kerk gehuwd Margriet Timmers en  
Ed Somogyi. 
Wij wensen hen een mooie en gelukkige toekomst toe. 

KERSTSTALLENDORP SCHIMMERT 2021. 

De leden van de kerststallenwerkgroep zijn verheugd dat 
ze weer aan de slag mogen. 
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Er wordt weer een unieke kerststal gebouwd. De kerststal van 2021 
verbeeldt het leven van Santons tussen rotsen wijngaarden en bosschage. 
Natuurlijk is er ook weer de expositie van Limburgse kunstenaars. 
 

De kerstwandelingen door ons dorp zijn van zondag 19 december t/m 
zondag 2 januari. We vragen daarbij weer uw hulp. Heeft u het 
voorgaande jaar meegedaan dan gaan we ervan uit dat u ook dit jaar weer 
mee wilt doen (we bellen en/of mailen u daar dan niet over). De 
deelnemers die vorig jaar een kerstgroep uit de verzameling van Pastoor 
Van Oss hebben geleend, krijgen die dit jaar thuisbezorgd op zaterdag 
11 december (vanaf 11.00 uur). Heeft u vorig jaar een kerstgroep van 
uzelf gebruikt, maar wilt u dit jaar een kerstgroep lenen uit de verzameling 
van Pastoor, geef dit dan aan ons door.  
 

Heeft u nog nooit meegedaan om een kerstgroep te plaatsen dan is dit nu 
wellicht een goed moment. Wilt of kunt u geen kerststal voor het raam of in 
de tuin zetten, dan kunnen ook andere creaties bijdragen aan een warme 
sfeer, zodat wij samen onze naam “Kerststallendorp Schimmert” hoog 
kunnen houden.  
 

Wij hopen op een grote deelname met liefst veel nieuwe aanmeldingen. 
Het maakt een wandeling door ons dorp dan nog mooier.  
Indien nodig kunt u voor verdere informatie terecht bij:  
Riny Kicken      tel. 4042618 (rinyenharrie@hotmail.nl ) 
Nelly Meertens tel. 4042281 (nelly.meertens@home.nl) 
Miriam Soons   tel. 5281024 (miriamsoons@gmail.com) 
 

Voor de komende expositie tijdens de kerstperiode zijn wij op zoek naar 
schilderijen en beelden die betrekking hebben op Kerstmis, het verhaal 
rond Jezus geboorte en de H. Familie, die nog niet eerder in onze kerk zijn 
geëxposeerd. 
Reactie op deze oproep graag via het mail-adres: kerstkunst@gmail.com  
                                         Namens de Kerststallenwerkgroep Schimmert.  
 

JONG MONTFORTANEN. 

De paters Montfortanen organiseren elke 
maand een gespreksgroep voor jongens en 
meisjes vanaf 12-15 jaar, waarin het geloof op 
vriendelijke en open manier besproken wordt. 
De eerste bijeenkomst heeft vorige maand 
plaats gevonden met een aantal deelnemers. 

mailto:rinyenharrie@hotmail.nl
mailto:nelly.meertens@home.nl
mailto:kerstkunst@gmail.com
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Ze hebben het leuk gevonden en ze willen graag verder gaan.  
Elk gesprek wordt uitgevoerd in verschillende thema’s door middel van 
spel, muziek, verhaal, filmpje, etc.. Wat er besproken wordt, kan ook 
voortkomen uit de eigen ervaringen van deelnemers: wat er bijvoorbeeld 
wordt gelezen, op tv, instagram of tiktok bekeken, van vrienden gehoord, 
etc..  
Geen vraag is te gek om te stellen. Kortom, het is een vertrouwde plek 
waarin er lol, gezelligheid en diepgaande gesprekken kunnen zijn. 
De volgende bijeenkomst is op woensdag 17 november om 19 uur.  
Die vindt plaats in het klooster van de Montfortanen (Montfortstraat 6).  
Heb jij of heeft uw kind/broertje/zusje interesse, neem gerust contact met 
ons op via 06 39431465 of mail naar: ch.leta@montfortanen.nl   
Kom rustig eens langs. Misschien is dit iets voor jou.  
                                       Paters  Montfortanen, Stefan en Charles. 
 

VACATURES KERKBESTUUR. 
Het kerkbestuur Sint Remigius is naarstig op zoek 
naar geschikte personen voor invulling van 
bestuursfuncties van onder andere secretaris en 
penningmeester per januari 2022.  

Reden hiervoor is het einde van de maximale 
herbenoemingstermijn van de huidige 
kerkbestuursleden. Geïnteresseerden kunnen voor 
verdere informatie zich melden bij de secretaris of de 

penningmeester van het kerkbestuur, hetzij telefonisch (zie website), 
hetzij per mail: secretaris@st-remigius.nl   

 

PROGRAMMA ZIJACTIEF. 
16 November: Lezing Hub van Loo. Een mooie, digitale wandeling met 
name door het gebied Gulpen-Wittem-Vaals. Tijdens deze lezing vertelt 
Hub zijn eigen verhaal over dieren, planten, woningen etc., dingen die wij 
normaal niet zo zouden zien. 
U kunt zich t/m 13 november aanmelden bij:  
Silvy Wiekken: tel. 06-40246841 appen kan ook!,  
Mail: s.wiekken@hotmail.com of een briefje in de brievenbus bij Silvy: 
Langstraat 9. 
Denkt u wel aan uw coronatoegangsbewijs, dit is verplicht! 
Voor in de agenda: 14 december Kerstavond ZijActief. 
 

mailto:ch.leta@montfortanen.nl
mailto:secretaris@st-remigius.nl
mailto:s.wiekken@hotmail.com
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MEDEDELING KBO. 
Op dinsdag 9 november is weer een gezellige soos-middag in ‘t 
Gemeinsjapshoes. U bent vanaf 14.00 uur welkom om een spelletje te 
spelen of gezellig wat met elkaar te kletsen. 
Ook kunt u deze middag genieten van een hapje en een drankje. Of breng 
wat leuke foto’s mee van vroeger! Of een handwerkje, alles is welkom! 
We starten om 14.00 uur en sluiten om 16.00 uur. 
Welkom!! 
 
WINKELSLUITING. 
Bakkerij Weusten-Vroemen is volgende week maandag 8-11-2021 tot en 
met donderdag 11-11-2021 gesloten. 
Vrijdag 12-11-2021 is weer geopend. 
 
 
 

FANFARE SINT CAECILIA SCHIMMERT. 
Op zondag 21 november vieren wij ons St. Caeciliafeest, 
waarvoor we ook de Vrienden van de Fanfare graag 
uitnodigen. 
We starten met een H. Mis in de St. Remigiuskerk om 11.00 
uur. De ontvangst voor de gezellige middag/avond is tussen 
15.30 en 16.00 uur. 

We zetten ’s middags ook 11 jubilarissen in het zonnetje.  I.v.m. de catering 
graag aanmelden vóór 16 november a.s.: bestuur@fanfareschimmert.nl. 

Muzikale groet, het bestuur.  
 
 

TAARBREUK NUUTS.  
Traone van ’t lache, die gaot g’r zeker kriege es g’r op 27 of 28 november 
nao ’t Gemeinsjapshoes kómp. V’r haole 6 toppers van buutereedners nao 
Sjömmert die uch gaon traktere op ‘ne ónvergaetelike aovend of middig.  
De presentatie is in heng van Hub Stassen, dae dat mit de neuëdige humor 
zal invölle. 
Kómmende zóndig 7 november óm 11:11 is de veurverkoup in ’t 
Gemeinsjapshoes. Entreekaarte koste € 17,50.  
Het sjprik veur zich dat v’r ós aan de corona-maotreigele houte. Dat 
beteikent dat g’r in eder geval ‘n coronatoegangsbewies neuëdig höb óm 
binne te kómme. D’r kint natuurlik nog vanalles verangere nao ‘t sjrieve van 
dit berich. Blief wat dat betref ós website, facebook pagina en ‘t kómmende 
Taarbreuk nuuts in de gate houte. 
Alaaf. 

CV De Taarbreuk. 

mailto:bestuur@fanfareschimmert.nl
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RIJVERENIGING EN PONYCLUB SCHIMMERT. 
Beste dierenvrienden, 
 
A.s. zondag 7 november zal rond de klok van 12 uur 
weer de jaarlijkse huisdierenzegening plaatsvinden 
ter ere van Sint Hubertus. Iedere viervoeter is met 
zijn/haar baasje van harte welkom op ons terrein 
aan de Waterkuilsweg. Vanaf een uur of 11:00 staat 
de koffie klaar. En voor je trouwe vriend een 
gezegend stuk brood/koekje/wortel!  

Graag uiterlijk 11.45 uur aanwezig zijn.  
Inlichtingen: lrvenpcschimmert@gmail.com  

Namens Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Schimmert. 
 
ETEN EN DRINKEN VOOR DE HUBERTUSKERK IN GENHOUT. 
Jawel, het kan weer! De Vrienden van de Kerk van Genhout organiseren dit 
jaar weer een diner ten bate van de Hubertuskerk. De afgelopen jaren was 
het een gezellige bijeenkomst. Dat wordt het nu zeker weer.  
We hebben wat moeten schuiven met de datum. Het is druk in Genhout!  
Het diner vindt dit jaar plaats op zaterdag 11 december in  
 

Gasterie Genhout Treft, 
 

Pastoor Lippertsplein 1, Genhout, aanvang: 16.00 uur, einde: 19.00 uur. 
Jawel, een iets andere naam voor dezelfde locatie, die mooi is verbouwd en 
met een nieuwe uitbater, die zelf de keuken bestiert. En hoe!  Er is een drie 
gangen tellend keuzediner. De gerechten worden aan tafel uitgeserveerd. 
Deelnemers genieten bovendien van een bruisend aperitief, twee glazen pas-
sende wijnen (of bier of fris) en water. Het diner wordt opgeluisterd met live-
muziek uit Genhout.  
 
De bijdrage bedraagt € 49,50 voor diner, aperitief en begeleidende dranken. 
Deelnemers kunnen zich uiterlijk tot 1 december opgeven per e-mail 
(felecie@ziggo.nl) of het aanvragen van een deelnameformulier bij  
F. Kerkhoffs-Senden, Hubertusstraat 71, Genhout-Beek. 06-51371005 
Stichting Centrum voor Religieuze kunst en van het Montfortaanse Erfgoed: 
Hubertusstraat 61,  6191 PB Beek.  
Secretariaat: Langstraat 44, 6333 CE Schimmert. 
Geef meteen uw dinerkeuze op: 
 

mailto:lrvenpcschimmert@gmail.com
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Voorgerecht: 
o kipcocktail 
o bospaddenstoelensoep 
Hoofdgerecht met aardappelgratin, sla, ware groenten en aardappelkroketten 
o zalm met dillesaus 
o biefstuk met gebakken champignons 
Nagerecht: 
o dame blanche  
o tiramisu 
 
Naam: 
Adres: 
Telefoonnummer: 
Aantal personen: 
 
TAFELTENNISVERENIGING QUICK ‘72/SCHIMMERT. 
Uitslagen van 30 oktober: 
Senioren: Quick ‘72/S1    -      Landgraaf 4                            2-8 

                HP/Westa 1     -       Quick ’72/SETA/TTC 1      1-9 

                Quick ‘72/S 2   -       VTV Nieuwegein                    6-4 
                TTC 3              -       Quick ‘72/S 3                          0-10 

  
Voor komende zaterdag staan de volgende wedstrijden op het programma: 
Senioren: Quick ‘72/S 1   -      Brunssum 2           13.00 uur in Schimmert 
Jeugd:      Quick ‘72/Seta/TTC 1 - Taverbo 1        11.00 uur in Tegelen 

                 Brunssum 1    -        Quick ‘72/S 2        11.00 uur in Brunssum 

                 Quick ‘72/S 3  -        Destatec 1            13.00 uur in Schimmert 
                 Quick ‘72/ 4     -       Kluis 3                   13.00 uur in Schimmert 
  

V.V.SCHIMMERT. 
 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 6 NOVEMBER. 
Schimmert/GSV’28 JO17-1 - FC Hoensbroek JO17-1 14.00 uur. 
Heer JO15-1   - GSV’28/Schimmert JO15-1 12.00 uur.  
Schinveld JO15-1  - GSV’28/Schimmert JO15-2 14.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO13-1 - FC Landgraaf JO13-1 12.15 uur. 
Groene Ster JO12-1  - Schimmert/GSV’28 JO12-1 11.30 uur 
Schimmert/GSV’28 JO11-1 - Geertruidse Boys JO11-1 10.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO10-1 - RKVV Neerbeek JO10-1 09.15 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO9-1 - FC Geleen Zuid JO9-3 09.15 uur. 
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Haslou JO8-2JM  - Schimmert/GSV’28 JO8-1 09.00 uur. 
Sportpark Mergelakker te Elsloo 
GSV’28/Schimmert JO7-1 - Daalhof JO7-3  09.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-1 - RKASV JO7-1   09.10 uur. 
Haslou JO7-2   - GSV’28/Schimmert JO7-1 09.20 uur. 
 
Sportpark Oost te Valkenburg 
FC Hoensbroek JO7-1JM - GSV’28/Schimmert JO7-2 08.45 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-2 - Walram JO7-1JM  08.55 uur. 
SV Hulsberg JO7-3  - GSV’28/Schimmert JO7-2 09.05 uur. 
 
Veteranen:  
GSV’28    - Schimmert   17.00 uur. 
 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 7 NOVEMBER. 
DBSV 1   - Schimmert 1   14.30 uur. 
Scharn 3   - Schimmert 2   11.00 uur. 
Schimmert 3   - De Ster 5   10.30 uur.  
Vrouwen: 
GSV’28 VR1   - Schimmert VR1  10.00 uur. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
moelesjniejer = muilentrekker (bekkentrekker). Einjäörig = ?   
R:404 2200 of 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 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

