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      7 januari 2022 
     58e jaargang no. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Licht voor 2022. 
Op de eerste plaats wil ik beginnen met u allen het 
allerbeste te wensen voor het nieuwe jaar. Mogen we 
gezegend worden met een goede gezondheid, veel 
liefde en vriendschap en dat dit jaar ons parochie-
gebeuren weer kan verlopen zoals we gewend zijn.  
Ondanks alle beperkingen, zijn de vieringen in de 
kerk (ook online) rondom Kerstmis en Nieuwjaar toch 
goed gegaan. Veel dank aan iedereen die er actief bij 

betrokken is geweest en haar of zijn bijdrage eraan geleverd heeft.  
Dit weekend vieren we het feest van de doop van de Heer en daarmee 
wordt de kersttijd liturgisch afgesloten. Met deze kerstvieringen is ons hart 
nog vol van Christus die opnieuw geboren wil worden in ons hart. Het is 
mooi dat de komst van Jezus gezien wordt als het schijnend licht. Net als 
het licht van vele lampjes dat de donkere nachten in onze huizen en straten 
in ons dorp verlichten.  
Kerstmis zal voor ons een geestelijke voorziening geweest zijn om dit 
nieuwe jaar te leven. Het gaat er maar om te blijven geloven in het Licht dat 
je leven richting geeft. Misschien proberen wij dit Licht ook door te geven 
aan anderen, dat dit nieuwe jaar weer een zinvol jaar mag worden, voor u 
en voor mij. Dat wens ik u allen van harte toe.  

Kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
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KERKDIENSTEN van 8 januari tot en met 16 januari 2022.  
Zaterdag   8 januari:  Weekdag van de kersttijd na Epifanie.  
16.00 uur:   H. Mis. 
  Intenties: Louis Ghijsen (zeswekendienst);  
  Harry Bonekamp (1e jaardienst). 
Zondag   9 januari: Doop van de Heer. 
11.00 uur:   H. Mis.   

 Intentie: Els Stassen (gest. jaardienst); Roos Curvers-Vroemen 
 (1e jaardienst). 

Maandag   10 januari: Maandag in week 1 door het jaar. 
8.00 uur  H. Mis.  
 
Dinsdag   11 januari: Dinsdag in week 1 door het jaar.    
      .  Geen H. Mis. 
Woensdag 12 januari: Woensdag in week 1 door het jaar. 
  H.  Martinus van Léon, priester. 
8.00 uur:  H. Mis.  
Donderdag 13 januari: Donderdag in week 1 door het jaar. 
  H. Hilarius, bisschop en kerkleraar.  
8.00 uur:   H. Mis.  
Vrijdag   14 januari: Vrijdag in week 1 door het jaar.   
  Z. Petrus Donders, priester.   Geen H. Mis. 
Zaterdag   15 januari: Zaterdag in week 1 door het jaar. 
  H. Arnold Janssen, priester. 
11.00 uur:   H. Mis.  
  Intentie: Clara Boshouwers-Bertrand. 
Zondag   16 januari: Tweede zondag door het jaar. 
11.00 uur:   H. Mis.   

 Intenties: overleden ouders Louis Knols (gest. jaardienst);  
 Louis Eurelings en overleden familie; voor de levende en 
 overleden leden van Schuttersgezelschap Sint Sebastiaan;   
 overleden ouders Schrijnemaekers-Vroemen en familie. 
 

Weekdienst: kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
 
LECTOREN. 
Zaterdag 8 januari  16.00 u. dhr. P Severeyns. 
Zondag 9 januari   11.00 u. mevr. R. Souren. 
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LITURGIE VAN DE WEEK. 
Een popconcert, de plaatselijke braderie, een 
voetbalwedstrijd of de kermis: het zijn allemaal 
gelegenheden waar veel mensen bij elkaar (zouden 
willen) komen om samen iets te beleven. Vandaag 
horen we hoe bij de rivier de Jordaan mensen 
samendrommen. Ze wachten in de rij om zich te 
laten dopen. Ze gaan zelfs kopje onder om te laten 
zien dat ze het werkelijk menen. Ze gaan de diepte 

in voor een nieuw begin, voor een ommekeer in hun leven. Ook Jezus 
komt. Hoe gaat hij ons voor in de doop? Wat betekent zijn doop voor ons? 
 
ORGANISATIE PAROCHIE. 
Doordat emeritus pastoor Van Oss s.m.m. niet meer in de pastorie woont, 
komt het regelmatig voor dat de pastorie niet bereikbaar is. Daarom heeft 
het kerkbestuur besloten de bereikbaarheid van de pastorie op de volgende 
manier te verbeteren: 
Vanaf 10 januari 2022 is op elke maandag-, 
donderdag- en vrijdagochtend van 10.00 – 12.00 uur 
iemand in de pastorie aanwezig voor het aannemen 
van uw misintenties, berichten en vragen. Op 
woensdagochtend van 10.00 – 12.00 uur neemt de 
redactie van het parochieblad uw misintenties en 
vragen in ontvangst. Daarmee komt de kantoor-/ 
telefoondienst op dinsdagavond in de pastorie te 
vervallen. 
 
De opbrengst van de offergang tijdens een uitvaartdienst wordt sinds jaar 
en dag besteed aan het lezen van misintenties voor de overledene. Het 
aantal missen, dat hiervoor gelezen werd, was afhankelijk van de 
opbrengst van deze collecte.  
Vanaf 1 januari 2022 zullen, ongeacht de opbrengst van de collecte, altijd 5 
misintenties voor de overledene worden verzorgd. Deze misintenties 
dienen wel binnen een jaar na de uitvaartdienst te worden gelezen. De 
nabestaanden van de overledene hoeven alleen maar bij het kerkbestuur 
aan te geven wanneer zij deze misintenties willen hebben. 
 
       Het kerkbestuur. 
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IN MEMORIAM: 

Jeanne Vleugels-Vankan. 

Geboren: 10 februari 1946 in Beek; overleden: 11 december 2021 in Schimmert. 

Ze is eigenlijk geboren op de Kling, dat was toen nog gemeente Beek. Nu is het 

een deel van de gemeente Beekdaelen. Het gezin Vankan was een groot gezin 

met 8 kinderen.Ze heeft altijd hard moeten werken. Gehuwd met Ger Vleugels.  

Ger is overleden op 26 november 2010. 

Ze hebben 2 kinderen gekregen en 4 kleinkinderen 

Op donderdag 16 december 2021 is zij na de afscheidsviering in de Sint 

Remigiuskerk in Schimmert begraven bij haar man Ger op de begraafplaats. 

Philomina Eijssen. 

Geboren: 12 juli 1933 in Schimmert; overleden: 23 november 2021 in Brunssum. 

Zij is gehuwd geweest. Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren, waarvan een kind 

inmiddels overleden is. 

Philomina is na de uitvaartdienst in onze kerk op 30 november gecremeerd in 

Overmaas in Geleen. 

Tiny Goossens-Brouns. 

Geboren: 17 november 1935 in Elsloo; overleden: 29 november 2021 in 

Amstenrade. Echtgenote van Jo Goossens. Ze hebben samen 3 kinderen 

gekregen. Tiny is gecremeerd. 

Tiny Maas-Eussen 

Geboren: 3 oktober 1936 in Meerssen; overleden: 29 september 2021 in Elsloo. 

Zij was gehuwd met Sef Maas. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren. 

Ze is gecremeerd in het crematorium Overmaas in Geleen. 

Lies De Lange-Laumen. 

Geboren: 4 juli 1930; overleden op19 november 2021 in Valkenburg. 

Echtgenote van Piet De Lange. Ze hebben 2  kinderen gekregen. 

Afscheidsviering in ’t Sterrenhuis in Valkenburg, waarna crematie. 

 
DANKBETUIGING. 
We willen langs deze weg alle mensen bedanken die een bijdrage hebben 
geleverd bij het tot stand komen van het mooie kerststallendorp Schimmert 
2021. Het werd enthousiast bezocht door vele mensen en het zorgde toch 
voor de kerstsfeer in deze aparte kersttijd.  
We hopen dat we in de toekomst deze activiteit nog samen kunnen blijven 
doen. Nieuwe deelnemers zijn altijd van harte welkom om deze mooie 
traditie van ons mooie dorp in stand te kunnen houden.  
Bij deze ook onze hartelijke dank aan alle leden van de kerststallen- 
werkgroep. Ondanks alle coronabeperkingen, is er door hen weer prachtig 
werk verricht.  

Het pastoraal team. 
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AAN DE DEELNEMERS VAN DE KERSTSTALLENROUTE. 

Ook dit jaar hebben we weer door uw bijdrage 

van ons geweldige kerststallendorp mogen 

genieten. Veel dank hiervoor en hopelijk doet u 

het volgende jaar ook weer mee.  

Ophalen is zaterdag 8 januari. Vanaf 10.00 uur 

komen wij de kerstgroepen van pastoor van Oss 

weer ophalen. Mocht u op deze dag verhinderd 

zijn, dan kunt u met ons contact opnemen voor 

het maken van een afspraak. Wij zijn telefonisch 

bereikbaar onder tel.nr. 4042281 of 4042618. 

Kerststallenwerkgroep Schimmert.  
 
TAARBREUK NUUTS. 
V’r wille dit Taarbreuk Nuuts beginne mit uch allemaol e good en veural 
gezónd 2022 te wunsje. Allein dat is neet de enige raeje veur dit berich. 
Vlak veur de fiësdaag höb v’r jaomer genóg weer mótte besjlete dat v’r dit 
jaor gein Sjömmertse Zittinge kinne houte en dus ouch geine prins kinne 
oetrope. De beperkinge en maotreigele van dit moment laote ’n gooj 
veurbereiding neet toe. Daobie zin de risico’s veur eders gezóndheid te 
groat óm dit op ’n verantwoorde meneer door te laote gaon.  
Dit beteikent neet dat g’r e gans jaor mót wachte want ós veurnumme is óm 
in november van dit jaor de zittinge van Prins Wouter te organisere en dan 
ziene opvolger oet te rope. De datums laot v’r uch nog weite. 
Wat betruf de carnavalsdaag dörf geine op dit moment te veursjpelle wat 
dan eventueel meugelik zal zin en wie v’r carnaval 2022 kinne viere. Ouch 
dit jaor zul v’r kieke nao wat waal kint en dao ós programma op aanpasse. 
Alaaf 

CV De Taarbreuk 
KENNISGEVING. 
Hierbij laat het bestuur van de stichting Vrienden van Jip en Janneke weten 
dat zij de stichting hebben opgeheven. De stichting had tot doel fondsen te 
werven voor activiteiten voor jonge kinderen in Schimmert, verbonden aan 
Peuterspeelzaal Jip en Janneke. De fondsenwervende activiteiten waren 
reeds langer gestopt. De overgebleven gelden zijn in 2019 besteed aan 
meubilair en buitenspeelgoed voor de peuterspeelzaal. Daarnaast is het 
resterend bedrag, op basis van een laatste bestuurs-besluit, geschonken 
aan de stichting speeltuin Klavertje Vier. Voor eventuele vragen kunt u zich 
richten tot Saskia Eggen, voormalig bestuurslid Stichting Vrienden Jip en 
Janneke. saskia.eggen@kpnmail.nl 
 

mailto:saskia.eggen@kpnmail.nl
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DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Apprensje make = aanstalten maken. Din = ? Reacties:4042200. 
 

Pastorie: 045 4041227;  Klooster 045 4048111.  
Pastoor G. Dölle:         045 4051273; E: pastoor@h-clemens.nl 
Kapelaan Charles:         0639431465;  E: ch.leta@montfortanen.nl. 
Kapelaan Stefan:           0639431473;   E:stefanmusanai@gmail.com.
Koster:           045-4041530.  
Redactie Nuuts:         E: parochieblad@st-remigius.nl. 
Kerkbestuur:          E: secretaris@st-remigius.nl. 
Website:    www.st-remigius.nl. 
Parochieblad:        IBAN: NL29 RABO 0146 4121 09.      
Kerkbijdrage:         IBAN: NL42 RABO 0146 4006 23.  
Misstipendia:        IBAN: NL50 RABO 0146 4011 58.  
Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur is 
de pastorie bereikbaar voor het opgeven van misintenties, berichten en 
vragen. 
“Nuuts oet Sjummert” is een uitgave van de parochie Sint Remigius te 
Schimmert ©. 

 
NIEUWJAAR 

Een nieuw jaar kun je beginnen 
Met je mooiste kleren aan 

Dat is wel erg gezellig 
Maar je hebt er niet veel aan 

 
Een nieuw jaar kun je beginnen 

Met een grote zak vol goud 
Maar dat heeft weinig waarde 

Als niemand van je houdt 
 

Een nieuw jaar kun je beginnen 
Met een lekker glaasje wijn 

Maar als dat op is, wat dan nog? 
Er moet iets beters zijn 

 
Een nieuw jaar kun je beginnen 

Met 'n heel erg mooi gedicht 
Maar het beste is altijd nog: 
Begin met een blij gezicht! 

mailto:parochieblad@st-remigius.nl

