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HET FEEST VAN CHRISTUS KONING VAN HET HEELAL. 
Het feest van Christus Koning van het Heelal vieren we  
een week voor het begin van de advent. Deze viering 
markeert ook het einde van het liturgische jaar van de 
katholieke kerk. Deze viering werd voor het eerst 
ingesteld door paus Pius XI in 1925. De achtergrond van 
de bepaling van de viering is onlosmakelijk verbonden 
met de arrogantie van de heersers en de leiders in 

verschillende regio's van Europa. Ze gebruikten hun macht om de 
samenleving te onderdrukken en te domineren. Er waren veel mensen het 
slachtoffer geworden van de wreedheid van hun leiders. In die tijd was er 
de opkomst van Mussolini in Italië en Hitler in Duitsland. 
 
Dit feit bracht paus Pius XI ertoe het hoogfeest van Christus, de koning van 
het heelal, in te stellen. Met deze benoeming wilde paus Pius XI de wereld 
laten zien dat de menselijke macht grenzen heeft. We zullen de kracht van 
God niet kunnen overtreffen. 
Christus is de koning die regeert over het heelal en zelfs de koning van 
hemel en aarde. Moge deze viering ons voorbereiden om de adventstijd  
in te gaan en om daarna Kerstmis met vreugde te vieren. 
 

    Kapelaan Stefan, s.m.m.. 



 
2 

KERKDIENSTEN van 20 november tot en met 28 november 2021. 
Zaterdag    20 november: zaterdag in week 33 door het jaar.  
  Christus Koning, laatste weekend van het kerkelijk jaar. 
19.00 uur:   H. Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola.  
  Intenties: Felix en Bertha Dreessen-Penders (gest. jaardienst); 
  Jos Lucassen (jaardienst) en Jochen Lucassen. 
Zondag   21 november: Vier-en-dertigste zondag door het jaar. 
  Christus Koning, laatste weekend van het kerkelijk jaar. 
11.00 uur:   H. Mis, opgeluisterd door fanfare Sint Caecilia. 
  Intenties: overleden ouders Jeu Speetjens-Heiligers (gest.  
  jaardienst); Gerda Soons-Kuipers (1e jaardienst) en Harrie  
  Soons.    
Maandag   22 november: maandag in week 34 door het jaar.  
  H. Cecilia, maagd en martelares. 
8.00 uur  H. Mis   
Dinsdag   23 november: dinsdag in week 34 door het jaar.    
  H. Clemens I, paus en martelaar.  Geen H. Mis. 
Woensdag 24 november: woensdag in week 34 door het jaar.  
  HH. Andreas Dung Lac, priester, en gezellen, martelaren van  
  Vietnam. 
8.00 uur:  H. Mis.  
  Intentie: overleden ouders Collaris-Wouters en overleden  
  Familieleden. 
Donderdag 25 november: donderdag in week 34 door het jaar. 
  H. Catharina van Alexandrië, maagd en martelares. 
8.00 uur:   H. Mis.  
Vrijdag   26 november: vrijdag in week 34 door het jaar.   
         Geen H. Mis 
Zaterdag   27 november: zaterdag in week 34 door het jaar.  
  H. Oda, maagd. 
19.00 uur:   H. Mis.  
Zondag   28 november: Vijf-en-dertigste zondag door het jaar. 
  Eerste zondag van de Advent.  
11.00 uur:   H. Mis. Opgeluisterd door Sing a Song.    

 Intenties: Overleden ouders Gijzen-Wiekken (gest. jaardienst); 
 Silvia Frissen (gest. jaardienst); Mathilda Cordeweners-Alberts  
 (gest. jaardienst); Rosalie Voncken-Rouwette; overleden  
 ouders Lardinois-Smeets en overleden familieleden; Richard,  
 Ans en Jean Sieben. 
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Weekdienst: kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
 

LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Zoals aan de dag een einde komt, zo komt ook aan een 
jaar een einde. Vandaag besluiten we het kerkelijk jaar met 
het hoogfeest van Christus Koning. Dit feest maakt ons 
bewust van de aard van Christus’ koningschap. 
In de evangelielezing horen we hoe Pilatus aan Jezus 

vraagt: “Ben jij koning?”. Uit Jezus’ antwoord kunnen we opmaken dat het 
gaat om een bijzonder koningschap.Hij biedt ons geen werelds leiderschap, 
maar een leiderschap in dienstbaarheid en dat stelt ons voor de vraag: 
waar laten wij ons door leiden? 
 
LECTOREN. 
Zaterdag 20 november     19.00 uur:   mevr. T. Hennekens. .  
Zondag   21 november     11.00 uur:   leden fanfare. 

 
 Helaas hebben we moeten besluiten het St. 
Caeciliafeest a.s. zondagmiddag 21 november  
niet door te laten gaan, vanwege het stijgend aantal 
besmettingen met het coronavirus. 
Wel zullen we om 11.00 uur de H. Mis opluisteren  
in onze parochiekerk.  

Het bestuur. 

 

PASTOOR GEORGE DÖLLE ADMINISTRATOR PAROCHIES 
GENHOUT EN SCHIMMERT. 
Pastoor George Dölle, parttime pastoor van de parochie Sint Clemens 
te Hulsberg, is met ingang van 01 oktober 2021 door vicaris-generaal 
Maessen van het bisdom Roermond benoemd tot administrator van 
de parochies Sint Hubertus te Genhout en Sint Remigius te 
Schimmert.  
Pastoor George Dölle [leeftijd 62 jaar] is in 2012 tot priester gewijd, 
na een studie van 6 jaar theologie. Voor die tijd was hij werkzaam in 
het voortgezet onderwijs, als leraar klassieke talen Grieks en Latijn, 
op een middelbare school in Weert. Na zijn priesterwijding heeft hij 
een benoeming als kapelaan in Roermond en Herten gekregen. In 
2019 is hij door bisschop Smeets van het bisdom Roermond benoemd 
tot parttime pastoor [0,5 fte] van de parochie Sint Clemens Hulsberg, 
alsmede tot kapelaan in de parochies Nuth, Vaesrade en 
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Wijnandsrade. Voor de overige tijd [0,5 fte] is hij gedelegeerde voor 
het katholieke onderwijs in het bisdom Roermond, en doceert hij 
klassieke talen aan het grootseminarie Rolduc en organiseert hij de 
reizen vanuit Nederland naar de Wereldjongerendagen van de Rooms 
Katholieke kerk. 

De benoeming van pastoor George Dölle tot 
administrator van de parochies van Genhout en 
Schimmert loopt tot en met 31 december 2021. Deze 
tijdelijke benoeming tot administrator is bedoeld als 
overbrugging. Een administrator voert dezelfde 
pastorale en bestuurlijke taken uit als een pastoor, 

echter heeft kerkrechtelijk gezien minder bevoegdheden.   
De bedoeling is dat pastoor George Dölle met ingang van 01 januari 
2022 benoemd wordt tot parttime pastoor [0,5 fte] van het 
samenwerkingsverband / parochiecluster Genhout-Hulsberg-
Schimmert. Pastoor George Dölle blijft nu en straks zijn pastorale 
taken vervullen in de parochie Sint Clemens. In de parochies Sint 
Hubertus en Sint Remigius blijven de pastorale taken nu en straks 
verzorgd worden door de kapelaans Stefan Musanai en Charles Leta. 
Tezamen vormen zij het pastorale team voor het parochiecluster 
Genhout-Hulsberg-Schimmert. 
De kerkbesturen van de parochies Sint Hubertus Genhout, Sint 
Clemens Hulsberg en Sint Remigius Schimmert zijn 
zeer verheugd over de benoeming van pastoor George 
Dölle. Wij feliciteren hem van harte en kijken vol 
vertrouwen uit naar een vruchtbare samenwerking in 
het belang van het voorbestaan en de toekomst van 
onze parochies.  
Kerkbestuur parochie Sint Hubertus Genhout. 
Kerkbestuur parochie Sint Clemens Hulsberg. 
Kerkbestuur parochie Sint Remigius Schimmert.   
 

DANKBETUIGING. 
Namens de Montfortanen, in het bijzonder de 
communiteit van Schimmert en hun medewerkenden, 
danken wij u hartelijk voor uw meeleven bij het 
overlijden van onze confrater Gir Op ’t Veld en uw 
aanwezigheid bij zijn uitvaart.  

Namens de confraters,  
Peter Denneman 
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DANKBETUIGING. 
Het is stil en leeg. 

Uw blijk van medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn lieve vrouw, zorgzame moeder, schoonmoeder en oma 

Annie Kuypers-Niessen. 
heeft  ons doen beseffen dat Annie niet alleen voor ons, maar ook voor 
anderen veel heeft betekend. Dit is voor ons een grote steun en zal een 
blijvende herinnering zijn. Een speciaal woord van dank aan de 
Meandergroep en aan kapelaan Charles voor de warme woorden en de 
begeleiding tijdens de crematie. Onze hartelijke dank hiervoor. 

            Fam. Kuypers-Niessen 
 
CORONAMAATREGELEN. 
De laatste weken is het aantal besmettingen in Nederland flink 
toegenomen. Daarom hebben de Nederlandse bisschoppen besloten om 
de coranamaatregelen aan te scherpen. 
 
Dat betekent: 

 Het dragen van de mondkapjes in de kerk wordt weer verplicht 
gesteld. Dit geldt alleen wanneer u zich in de kerk verplaatst. 
Wanneer u in de bank zit mag u het mondkapje afdoen. 

 De onderlinge afstand tussen personen, die geen gezin vormen, 
dient minimaal anderhalve meter te zijn. 

 Bovendien geldt natuurlijk ook nog steeds de regel, wanneer je ziek 
bent of je niet lekker voelt, blijf dan thuis, kom niet naar de kerk en 
laat je testen. 

 Bij de ingangen van de kerk en voor de communiebank staan weer 
de flessen met desinfecterend middel klaar. Hiervan kunt u gebruik 
maken. 

 Door deze maatregelen is het niet gewenst dat de collectanten  
door de kerk gaan lopen om te collecteren. Daarom staan bij de 
ingangen de mandjes klaar waar u het “plaatsengeld”en de gift  
voor de “collecte” in kunt deponeren. 

 
CORRECTIE. 
In het Nuuts oet Sjummert no. 42 van vorige week is bij de begrafenis de 
naam van de overledene foutief weergegeven. Dit dient te zijn:  HARRY 
HORSTEN. 
Hiervoor onze excuses. 
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TAARBREUK NUUTS.  
Aafgeloupe dónderdig 11-11 höb v’r ós jubileumsezoen 
geäöpend. Nao ‘t bedanke van Jo en Lil van Café Oos 
Heim veur 2 jaor gasvrieheid zin v’r nao ’t Weverke 
getrokke óm dao de tempel in te richte. Same mit de 
aanwezige höb v’r ‘ne toast oetgebrach op de sjtart van 

6x11 jaor Taarbreuk.  
Helaas waor tösje ‘t sjrieve van ’t veurige Taarbreuk Nuuts en ’t oetbringe 
van ’t Parochieblaedje de besjlissing genómme ’t Sjömmerts Vastelaoves 
Leedjeskonkoer oet te sjtèlle. Mit ‘t oug op de besjmèttingsciefers waor dat 
ouch de gooj besjlissing. Op de nuuje sjlager mót v’r dus nog effe wachte. 
Normaal gesjpraoke zou in dit Taarbreuk Nuuts de jaorlikse róndgank mit 
de sjteunkaart aangekóndig waere. En ouch diezelfde besjmèttingsciefers 
doon ós besjlete ouch dizze róndgank effe oet te sjtèlle. 
Es d’r nóg anger aanpassinge neuëdig zin dan kint g’r dat laeze op 
taarbreuk.nl of op ós sociale media. 
In de tösjetied: hout uch gezónd en tot ‘t vólgende Taarbreuk Nuuts 
Alaaf 

CV De Taarbreuk 
 
LAATSTE DAG “GRATIS INZAMELEN SNOEIAFVAL”. 
Aanstaande zaterdag 20 november is alweer de laatste zaterdag dat u de 
mogelijkheid heeft om gratis snoeiafval aan te bieden op het parkeerterrein 
van de voetbalvereniging Schimmert aan de Waterkuilsweg. Tussen 9.30 
uur en 15.30 uur kan het snoeiafval aangeboden worden. 
 
OUD PAPIER. 
Zaterdag 20 november zal er oud papier worden opgehaald door de 
buurtvereniging " de Bies ". 
De route zal aanvangen om 8.30 uur in de Torenstraat en Op de Bies. 
Wij verzoeken u het oud papier op de bekende wijze, gebundeld of in 
dozen op het trottoir te zetten.       
 
TAFELTENNISVERENIGING QUICK ‘72/SCHIMMERT. 
Uitslagen van  13 november: 
Senioren:     Lybrae/Heerlen 2      -  Quick ‘72/S 1        6-4 

Jeugd:          Red Stars 5              -  Quick ‘72/S 4        1-4 

  
Aanstaande zaterdag worden de wedstrijden zonder publiek gespeeld. 
(conform de corona-regels): 
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Senioren:  Heerlen 2       -      Quick ‘72/S 1     om 15.00 uur in Heerlen 

Jeugd:   Quick ‘72/S 2  - Quick ‘72/SETA/TTC 1 om 13.00 uur in Schimmert 
             TTV L/Brunssum 3   -   Quick ‘72/ S 3    om 11.00 uur in Heerlen 

              Quick ‘72/S 4         -     Elsloo 1             om 13.00 uur in Schimmert 

Vorig weekend waren er Jeugdchallenge wedstrijden in Swalmen. Lars 
Grond, Dewi Cortenraad en Liam Saton deden namens onze vereniging 
mee. Ze speelden in de 3e klasse. Lars eindigde op een verdiende 3e 
plaats, Dewi werd 5e en Liam 10e. Mooie resultaten. 

Afgelopen weekend was er in Tilburg een Jeugdranglijsttoernooi. Sophie 
Florack en Jens Slakhorst kwamen niet verder dan de poules. Ties 
Slakhorst werd in de ¼ finale uitgeschakeld. Allen speelden goede 
wedstrijden op een sterk bezet toernooi. Joes Slakhorst speelde in een 
gemengde MO11-MO13 klasse. Bij de MO11 (haar leeftijdsklasse) werd zij 
1e. Ook speelde zij in de MO13 klasse. In deze klasse werd de finale net 
verloren. Geweldig resultaat, Proficiat!                                                                                      

Bestuur Quick ‘72.  
 
V.V.SCHIMMERT. 
 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 20 NOVEMBER. 
Walram JO17-1  - Schimmert/GSV’28 JO17-1 13.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO15-1 - Sportclub Jekerdal JO15-2 13.30 uur. 
GSV’28/Schimmert JO15-2 - WDZ JO15-1   11.30 uur.  
Schimmert/GSV’28 JO13-1 - RKASV JO13-1  12.15 uur. 
FC Kerkrade West JO12-2 - Schimmert/GSV’28 JO12-1 13.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO11-1 - Weltania JO11-3  10.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO10-1 - SJO Krijtland JO10-1  09.15 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO9-1 - DVO JO9-3   09.15 uur. 
Eijsden JO8-1   - Schimmert/GSV’28 JO8-1 09.30 uur. 
Sportpark Spaubeek te Spaubeek. 
GSV’28/Schimmert JO7-1 - Spaubeek JO7-1  09.30 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-1 - Heer JO7-2   09.40 uur. 
Haslou JO7-2   - GSV’28/Schimmert  JO7-1 09.50 uur. 
Sportpark Jean Nijsten te Genhout. 
Spaubeek JO7-2  - GSV’28/Schimmert JO7-2 09.30 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-2 - Caesar JO7-1   09.40 uur. 
SV Hulsberg JO7-3  - GSV’28/Schimmert JO7-2 09.50 uur. 
Veteranen:  
Schimmert    - Sporting Heerlen  17.00 uur. 
 



 
8 

PROGRAMMA VAN ZONDAG 21 NOVEMBER. 
Schimmert 1   - RKVVM 1   14.30 uur. 
Schimmert 2   - RKVVM 2   12.00 uur. 
Geulsche Boys 2  - Schimmert 3   12.00 uur. 
Vrouwen: 
Schimmert VR1  - Slekker Boys VR1  09.30 uur. 
 
PROGRAMMA VAN WOENSDAG 24 NOVEMBER. 
Inhaal: 
Voerendaal/RKSVB JO11-2 - Schimmert/GSV’28 JO11-1 18.15 uur. 
 
PROGRAMMA VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER. 
Inhaal: 
DBSV 1   - Schimmert 1   20.00 uur. 
Schimmert 2   - Geusselt Sport 2  20.00 uur. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Sjtreuësjpier = strohalm. Sjameswaerd = ? Reacties: 4042200. 
 
 

Wanneer de mensen alleen zouden praten  

over datgene waarvan ze verstand hebben,  

dan zou er op aarde spoedig veel gezwegen worden. 

 

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. 
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