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ADVENTSTIJD IS GEEN HERHALING. 
De tijd gaat snel voorbij. Vorig jaar zijn we 
eind november met advent begonnen. Dit 
jaar ook. Is deze adventstijd een herhaling 
van vorig jaar? 
Nee. Elke adventstijd heeft iets eigens, iets 
nieuws. Twee jaar geleden hebben we 
misschien advent gevierd met onze ouders, 
man, vrouw, vrienden, nog in leven. Dit jaar 

zijn ze misschien overleden. De situatie waarin wij ons bevinden heeft een 
grote invloed op ons om de adventstijd dit jaar te beleven.  Wat er volgend 
jaar gaat gebeuren weten we niet. 
Daarom is de boodschap van het evangelie belangrijk: “Wees waakzaam 
en bid om voorbereid te zijn op de dingen die gebeuren gaan en om voor 
de Mensenzoon te kunnen verschijnen”.  
 
Deze boodschap herinnert ons eraan dat we onze voorbereiding op die dag 
moeten vullen met nuttige activiteiten. We zijn geroepen om te bidden. 
Bidden is hier niet in de zin van het bidden van het Onze Vader of het 
Weesgegroet, of elke ochtend naar de kerk komen, knielend voor het 
altaar, maar bidden is hier in de zin van jouw hele persoon tot God richten: 
jouw dankbaarheid, de kleine wonderen in jouw leven, jouw moeilijkheden 
tijdens je leven, jouw relaties met familie en anderen, jouw diepste 
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vertrouwen in het leven. Hoe je dat alles plaatst binnen jouw relatie met 
God. Dat is jouw gebed, ons gebed.  Door zo te bidden, kan ons wachten 
op de komst van Jezus Christus ons redding brengen. 

Kapelaan Stefan, s.m.m.. 
 

KERKDIENSTEN van 4 december tot en met 12 december 2021.  
Zaterdag    4 december: zaterdag in week 1 van de Advent.  
  H. Johannes van Damascus, priester en kerkleraar.  
19.00 uur:   H. Mis.   
  Intentie: Frans Speetjens (stichting, verjaardag). 
Zondag   5 december, Tweede zondag van de Advent. 
11.00 uur:   H. Mis, opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor. 
  Intenties: Noël Souren (eerste jaardienst); Jo Janssen- 
  Van Etten; Leilani Riga (jaardienst); Riet Janssen-Wehrens en 
  dochter Désiree. 
Maandag   6 december: maandag in week 2 van de Advent.  
8.00 uur  H. Mis.  H. Nicolaas, bisschop. 
Dinsdag   7 december: dinsdag in week 2 van de Advent.    
  H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar.  Geen H. Mis. 
Woensdag 8 december: woensdag in week 2 van de Advent.  
  Onbevlekte ontvangenis van de heilige Maagd Maria. 
8.00 uur:  H. Mis.  
Donderdag 9 december: donderdag in week 2 van de Advent. 
  H. Juan Diego Cuauhtlatoatzin. 
8.00 uur:   H. Mis.  Intentie: Seph Jaspar en overleden familieleden. 
Vrijdag   10 december: vrijdag in week 2 van de Advent.   
  H. Maagd Maria van Loreto.   Geen H. Mis. 
Zaterdag   11 december: zaterdag in week 2 door het jaar.  
  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. 

 
Weekdienst: kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
 

LECTOREN. 
Zaterdag 4 december     19.00 uur:   mevr. M. Zeegers.  
Zondag   5 december     11.00 uur:   leden Gemengd Kerkelijk Zangkoor. 
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LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Advent is een tijd van bezinning en verstilling. Er 
klinken in deze periode profetische woorden en 
woorden die ons oproepen om aandachtig te 
leven. De advent is zo een tijd van verwachting en 
voorbereiding. In feite kunnen we ons het appel 
dat nu in allerlei toonaarden klinkt, elke dag 
opnieuw aantrekken. Christelijk leven is immers 
altijd aandachtig leven. Dat geldt zeker in onze 

hectische samenleving waarin we zo vaak opgestuwd  worden tot steeds 
maar meer, sneller, beter, hoger . . .  
Laten we ons in deze advent bewust worden van nieuwe kansen en 
mogelijkheden om te groeien in een andere levenshouding. Dat wij verleid 
worden tot een leven van aandacht en opmerkzaamheid niet morgen of 
overmorgen, maar nu en vandaag.  
 
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. 
 
CORONAMAATREGELEN EN SINT HUBERTUSKUNSTCENTRUM. 
Helaas moeten wij u berichten dat de geplande activiteiten ETEN en 
DRINKEN voor de kerk en het Vriendentreffen in de maand december 
niet doorgaan. 
De kerststallententoonstelling in de kerk is geopend op de derde zondag 
van december en rondom de kerstdagen. 
Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik u allen een Zalig Kerstfeest 
en een Gelukkig Nieuwjaar te wensen en ook een gezond 2022. 

Het Bestuur. 
 
DANKBETUIGING. 
Leef luuj van Sjummert, 
Veer wille uch gaer bedanke veur alle attenties die veer hubbe moage 
ontvange bie os 60 jaorig huwelijk. 
     Math en Paula Thewessen-Senden. 
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KERSTSTALLENDORP SCHIMMERT 2021. 
De huidige coronamaatregelen verlangen dat de 
expositie in de kerk helaas NIET kan plaatsvinden. 
Gelukkig kunnen de wandelroutes langs de 
kersttaferelen WEL doorgaan. We vragen daarom ook 
dit jaar extra aandacht voor de route.  
Heeft u nog nooit meegedaan om een kerstgroep te 
plaatsen dan is dit mogelijk NU 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. Wat zou het immers 
fijn zijn om ook dit jaar in de straten van ons Kerststallendorp SAMEN voor 
veel licht en sfeer te zorgen.  
U DOET TOCH OOK MEE??? 
Opgave kan nog steeds, bel daarvoor met 4042618 of 4042281. 

Namens de Kerststallenwerkgroep Schimmert. 
 
MEDEDELING KBO. 
Beste leden van KBO Schimmert, 
Aansluitend aan de persconferentie van afgelopen vrijdag 26 november, 
hebben wij besloten om de Kerstviering op woensdag 15 december 2021 
niet te laten doorgaan. 
Tegen beter weten in, hebben we tot het uiterste gewacht om hierin een 
beslissing te nemen, temeer daar wij zeer veel waarde hechten aan de 
Kerstviering. Het doet ons dan ook veel leed om dit besluit met u te delen, 
maar hopen dat we in 2022 weer een normaal programma kunnen draaien. 
Rest ons toch moed te houden, zodat we de onderlinge contacten weer 
spoedig kunnen activeren. 
Vertrouwend op uw begrip, 

Het bestuur van Ouderenbond St. Paulus Schimmert. 
 

TAFELTENNISVERENIGING  QUICK 
‘72/SCHIMMERT. 
De uitslagen van de wedstrijden: 
Senioren:  
Kerkrade ’68 -   Quick ‘72/S 1            6-4 

Jeugd:             
VTV 1  -    Quick ‘72/SETA/TTC 1 3-7 

Taverbo 1 -    Quick ‘72/S 2  5-5 

Destatec 1      -    Quick ‘72/ S 3             5-4 

                                  Quick ‘72/S 4  -    Elsloo 1            2-3 
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Jeugdteam 3 (Sophie Buijsen, Sophie Florack, Roel Dizy en Joes 
Slakhorst) plaatste zich na een knappe overwinning in de 1e ronde van de 
beslissingswedstrijden voor de finale van de 3e klasse. Na een zeer 
spannende strijd moest het team de meerdere erkennen in het team van 
Destatec. Desalniettemin een zeer knappe prestatie. 
Jeugdteam 1 (Jens Slakhorst, Kenji van Enckevort en Dido Giesen) werd 
afgelopen zaterdag al kampioen in de Landelijk C-klasse. Met nog 1 
wedstrijd te gaan, is de voorsprong op de nummer 2 zo groot dat dit niet 
meer in te halen is. Proficiat met het Kampioenschap! 
  
Aanstaande zaterdag wordt maar 1 competitiewedstrijd gespeeld. De rest 
van de jeugd speelt meerkampwedstrijden in Almere. 
Jeugd:  TTV L/Brunssum 5 – Quick ‘72/S 4 om 13.00 uur in Brunssum.  
 
V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 4 DECEMBER: 
SJO BMR/SNC’14 JO17-1 - Schimmert/GSV’28 JO17-1 11.30 uur. 
GSV’28/Schimmert JO15-1 - SV Geuldal JO15-1M  13.30 uur. 
GSV’28/schimmert JO15-2 - UOW’02 JO15-1  11.30 uur. 
V.V.Schaesberg JO13-2 - Schimmert/GSV’28 JO13-1 11.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO12-1 - Heer JO12-2   11.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO11-1 - SJO Krijtland JO11-2  09.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO10-1 - Born JO10-1   09.30 uur. 
RKUVC JO9-1  - Schimmert/GSV’28 JO9-1 09.15 uur. 
RKVV Neerbeek JO8-1 - Schimmert/GSV’28 JO8-1 09.00 uur. 
 
Sportpark Mergelakker te Elsloo: 
GSV’28/Schimmert JO7-1 - SV Hulsberg JO7-1  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 Overbroek te Hoensbroek: 
GSV’28/Schimmert JO7-2 - SV Hulsberg JO7-3  09.45 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-2 - EHC/Heuts JO7-2  09.55 uur. 
FC Hoensbroek JO7-1JM - GSV’28/Schimmert JO7-2 10.05 uur. 
 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 5 DECEMBER: 
GSV’28 4   - Schimmert 3   12.00 uur. 
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DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Gein verhout höbbe=geen stevigheid/houvast/vastigheid hebben. 
Gesjteveld en gesjpäörd = ? Reacties:  404 2200. 
 

ONS GROOTSTE GOED 
Wij zijn geboren met twee ogen van voren, 
Omdat we niet achterom moeten kijken, 

Maar onze blik moeten richten naar datgene dat voor ons ligt. 
 

We zijn geboren met twee oren, één links, één rechts, 
zodat wij van twee kanten kunnen horen, 

zowel de complimenten als de kritiek, 
en zodoende de juiste keuze kunnen maken. 

 

Wij zijn geboren met de gedachten die ons toebehoren, 
of we nu arm zijn of rijk, niemand kan dat van ons afnemen, 

want in ons denken ligt het allermooiste verpakt. 
 

Wij zijn geboren met twee ogen, twee oren, maar slechts één mond, 
want de mond is een scherp wapen. De mond kan pijn doen,  

mooi praten en dodelijk zijn. 
Bedenk daarom: praat minder, maar luister en kijk des te meer. 

 
Wij zijn geboren met één hart, dat ons vanuit ons diepste binnenste eraan 

herinnert dat niets belangrijker is  
dan liefde geven en te ontvangen. 

 

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. 
Orgelkring Schimmert:   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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