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     58e jaargang no. 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEPROEVINGEN. 
De duivel kent de zwakheid van mensen. 
Hij profiteert van die zwakte om mensen weg te houden 
van God. 
In het verhaal van Jezus verzoeking in de woestijn wordt 
Jezus "uitgedaagd" om ervoor te kiezen zijn menselijke 
verlangens te volgen of naar Zijn Vader te luisteren. 
“Jezus zal geen honger hebben; Hij zal beroemd 

worden, overal geprezen en gerespecteerd, als Hij het aanbod van de 
duivel opvolgt en Zijn Vader negeert”. 
Jezus is op deze verlokking niet ingegaan. 
Hij, als Zoon van de Vader, gehoorzaamt Zijn Vader en houdt meer van  
Zijn Vader dan van wie of wat ook. 
Wat betekent dit verhaal voor ons? 
Behoefte aan voedsel, kleding, huisvesting, gezondheid, gewaardeerd  
en gerespecteerd willen worden zijn heel menselijk.  
Iedereen heeft dat nodig. 
Maar als kerk zijn wij geen mensen die graag pronken met juwelen en 
andere wereldse rijkdom en schoonheid. 
We zijn geen alwetende, almachtige mensen. 
We zijn geen mensen die altijd de eerste en onder anderen populair  
willen zijn.  
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Wij zijn mensen die de kwetsbaarheid van ons mens-zijn beseffen. 
Maar wij geloven dat de Geest van God ons altijd vergezelt. 

 

Beproevingen zullen er altijd blijven.  
Als we er één hebben overwonnen, dient een andere zich al weer aan…  
Daarom is het altijd goed te luisteren naar wat de Bijbel ons vertelt  
en ons leven toe te vertrouwen aan God, die altijd bij ons is. 

Stefan, s.m.m.. 
KERKDIENSTEN VAN 12 maart tot en met 20 maart 2022. 
Zaterdag 12 maart: Zaterdag in week 1 van de Veertigdagentijd. 
19.00 uur:  H. Mis.    
 Intenties: overleden ouders Raeven-Voncken (gest. jaardienst);  
 Jan Muitjens (1e jaardienst); Hubert Roks en Maria Roks- 
 Speetjens; Ton Feuler (jaardienst) en overleden ouders  
 Feuler-Frissen. 
Zondag 13 maart: Tweede zondag in de Veertigdagentijd.  
11.00 uur:  H. Mis. Opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor. 

 Intenties: Frans Speetjens (gest. jaardienst); Marieke en Servé  
 Timmers-Sassen (gest. jaardienst); Marleen Thewessen (gest.  
 jaardienst); overleden ouders Damoiseaux-Smitsmans (st.); 
 overleden ouders Kubben-Boosten (gest. jaardienst); Maria  
 Moonen-Quadakkers; ouders Soons-Pijls (jaardienst);  
 Odiel Schneiders-Provaas; overleden ouders Sjeng en Ida  
 Sieben-Savelberg, overleden kinderen en kleinkinderen (gest.  
 jaardienst); Theo Bougie (verjaardag). 

Maandag 14 maart: Maandag in week 2 van de Veertigdagentijd. 
 8.00 uur: H. Mis.   
Dinsdag 15 maart: Dinsdag in week 2 van de Veertigdagentijd. 
 H. Clemens Maria Hofbauer, priester.  
        Geen H. Mis. 
Woensdag 16 maart: Woensdag in week 2 van de  Veertigdagentijd. 
 Mirakel van het H. Sacrament te Amsterdam. 
8.00 uur H. Mis.    
Donderdag 17 maart: Donderdag in week 2 van de Veertigdagentijd. 
  H. Patricius, bisschop. 
8.00 uur: H. Mis. 
 Intentie: Seph Jaspar en overige familieleden.     
Vrijdag 18 maart: Vrijdag in week 2 van de Veertigdagentijd. 
 H. Cyrillus van Jeruzalem, bisschop en kerkleraar. 
       Geen H. Mis. 
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Zaterdag 19 maart: Zaterdag in week 2 van de Veertigdagentijd.  
 H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria. 
19.00 uur:  H. Mis. 
 Intentie: Louis Ghijsen. 
Zondag 20 maart: Derde zondag van de Veertigdagentijd. 
11.00 uur:  H. Mis. Verzorgd door Sing a Song. 
 Intenties: Hai Timmers (gestichte jaardienst); Jo Vankan  
 (jaardienst); Maria Goltstein-Provaas. 
 
LECTOREN: 
Zaterdag 12 maart: 19.00 uur:  Dhr. Huub Meertens.   
Zondag   13 maart: 11.00 uur:  Eigen lezers    
 

MISDIENAARS: 
Zondag 13 maart: 11.00 uur:   Max Bouwens, Niels Keulers, 
     Roger Notermans, Dino Verhage. 
      

Weekdienst: van 12 t/m 18 maart: kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 

Geloven in de toekomst. 
Veertig dagen zijn we op weg naar Pasen,veertig dagen 
om stil te staan bij het geheim van dood en leven.  
Doods kan het in ons leven zijn, als we lijden, als we 
zorgen hebben. Maar vandaag worden we uit de 
moedeloosheid opgetild. Vandaag wordt ons aangezegd 
dat God zich vinden laat, dat Hij ons ontmoeten wil. In 

onze duisternis breekt een onvergelijkelijk licht door, waardoor we mogen 
zien dat lijden en dood niet het laatste woord hebben. Gods belofte van 
nieuw leven geeft ons kracht om op te staan.  
 

 

IN MEMORIAM. 

Gerda Reijnders-Sassen. 
Geboren op 19 juni 1925 in Geleen, overleden op 14 februari 2022 in Nuth. 
Ze groeide op in Spaans-Neerbeek en huwde met Piet Reijnders. 
Naast de zorg voor de 4 kinderen heeft zij jarenlang gezorgd voor haar 
vader en moeder. 
Haar hobby was de grote tuin met een veelvoud aan prachtige bloemen. 
Daarnaast heeft ze nog vele mensen uit het dorp de haren verzorgd. 
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Ze heeft een mooi en lang leven gehad en de laatste 11 jaren is ze 
verzorgd door het personeel van Zorgcentrum Op den Toren. 
Moge God haar nu geven: licht, rust en vrede. 
 

KERKZANG. 
Dameskoor. 
Repetitie dinsdag 15 maart om 18.55 uur. 

 
R.K. Kerk roept op bij begin 
Veertigdagentijd:  
Vier Pasen dit jaar weer in de kerk. 
Op Aswoensdag 2 maart ging de website 

www.vierpasen.nl online. Met deze website roepen de Nederlandse 
bisschoppen samen met de parochies op om Pasen 2022 weer in de kerk 
te vieren. De coronamaatregels zijn zo ver versoepeld dat de parochies 
met Pasen hun parochianen weer vrijuit kunnen verwelkomen in de kerk. 
De website vierpasen.nl helpt daarbij en geeft tips en inspiratie, ook voor 
de Veertigdagentijd, de periode in voorbereiding op Pasen. 
Een belangrijke link op www.vierpasen.nl gaat naar de webpagina ‘zoek 
parochie’. Door op die pagina enkele gegevens in te vullen vindt men het 
adres en de websitelink van de eigen parochie. Op de parochiesite is 
vervolgens onder meer in het vieringenrooster te zien waar en wanneer er 
wordt gevierd. Met name voor kerkgangers die niet regelmatig naar de kerk 
komen, kan dit heel behulpzaam zijn. 
Veertigdagentijd 
Met de oproep Vier Pasen onderstreept de Rooms-Katholieke Kerk het 
belang om samen dit hoogfeest van de Verrijzenis van Christus te vieren 
en ook de periode van voorbereiding bewust te beleven. De 
Veertigdagentijd, die begint op Aswoensdag, is van oudsher een tijd van 
bidden, vasten en boete doen. Voorbereiden op Pasen kan bijvoorbeeld 
door mee te doen met het project van de Vastenactie: ‘Wandel voor een 
Ander’ maar ook door de boodschap van paus Franciscus voor deze 
periode te overdenken en te bespreken met anderen.  
Voor kinderen is er op www.vierpasen.nl een kleurplaat te downloaden en 
verder helpt de site om de uitzending van de Eucharistie via en op internet 
te vinden, evenals het Paasevangelie op RKbijbel.nl. Gedurende de 
Veertigdagentijd wordt de site nog verder aangevuld met nieuwe links en 
downloads. Houd daarom ook de komende tijd www.vierpasen.nl in de 
gaten en doe mee: Vier Pasen! 
 
 

http://www.vierpasen.nl/
http://www.vierpasen.nl/
http://www.vierpasen.nl/
http://www.vierpasen.nl/
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ST. FRANCISCUS, INGETREDEN BIJ DE MONTFORTANEN?? 
Ineens stond er een beeld van St. Franciscus in de 
kerk van Schimmert. 
Er hebben veel heiligen gestaan in onze kerk, maar 
St. Franciscus van Assisi hebben we nog nooit 
gezien. 
Ik moet u dank zeggen voor dit prachtige beeld van 
de Italiaanse heilige, omringd door de dieren, 
waarvan hij zoveel heeft gehouden. 
Hoe komt dat beeld in onze kerk en waar komt het 
vandaan? 
Het is een beeld uit Italië. 
Want daar heeft St. Franciscus geleefd en gewerkt. 

Hij werd in Assisi geboren in het jaar 1181 of 1182 als oudste zoon 
van een rijke lakenhandelaar in  die plaats. 
Vanwege zijn voorliefde voor de taal van zijn moeder noemde zijn vader 
hem “Francesco“,  ”Kleine Fransman”. 
In de tijd dat ik in Schimmert en Genhout als pastor werkzaam was heb ik 
veel bedevaarten naar Italië gemaakt. 
Rome en Assisi waren de twee vaste plaatsen. 
Ik heb een grote liefde voor de heilige Franciscus. 
Daarom vond ik het fijn als er een herinnering in onze kerk kwam aan de 
heilige van Assisi. 
Dankzij de inspanningen van Pierre Visschers is het beeld er gekomen. 
En natuurlijk na de goede gaven van u allen. 
Ik hoop dat de heilige ook u zal aanspreken. 
En dat hij een blijvende plaats zal houden in onze mooie kerk. 
Franciscus heeft niet veel gereisd. 
Hij leefde in en rond Assisi. 
 
Een van zijn gebeden is: 
“Waar haat het hart verscheurt, wil ik liefde brengen, 
 waar beledigingen worden geplaatst, wil ik vergeving brengen, 
 waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt, 
 wil ik eenheid stichten’. 
Gebed om vrede, toegeschreven aan St. Frans. 
 Fijn dat hij een plaats heeft gekregen in onze kerk. 

Jullie “oud-pastoor” Pater John van Oss s.m.m.. 
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HELPERS GEVRAAGD VOOR WERKGROEP KERSTSTALLENDORP. 
Elk jaar opnieuw staat Schimmert op de kaart als het 
inmiddels zeer bekende kerststallendorp. 
Deze traditie willen we graag nog vele jaren behouden. 
Maar daarvoor hebben we jullie steun nodig! 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen bij 
de voorbereidingen en het bouwen van de kerststal, het 

onderhouden van de website en het versterken van de kunstgroep. De 
voorbereiding en opbouw van de kerststal en de organisatie van de 
kersttentoonstelling starten vanaf 1 november. De uren waarop wij werken 
bepalen we samen. Laat het ons weten. Wij hebben je hard nodig.  
Mochten jullie meer informatie willen hebben, neem dan met een van 
onderstaande leden contact op:  
Frits Herijgers: 06 53334474   f.herijgers@hetnet.nl                                                                                      
Hub Smeets:    06 53387853   info@hubsmeets.nl                                                                                                    
Maria Juhász:  06 55870554   maria.juhasz@outlook.com                                                                     
Riny Kicken:     06 21635512   rinyenharrie@hotmail.nl  
 

‘ 

HERINNERING BESTELLEN PAASKAARS. 
U kunt tot 25 maart uw bestelling noteren op het formulier dat u achter in de 
kerk vindt. Daar vindt u de voorbeelden met de prijzen. 
 
PROGRAMMA ZIJACTIEF. 
15 maart Lezing over de Vroedvrouwenschool. 
Deze lezing wordt verzorgd door het Sociaal Historisch Centrum Limburg. 
Het leek ons leuk om ook onze vroegere vroedvrouw in Schimmert mevr. 
Heuts te vragen. Ze komt graag. Veel van onze leden zullen haar nog 
kennen van vroeger. Een leuk weerzien dus. Aanvang: 20.00 u. opgeven 
hoeft niet, kom maar gewoon. 
22 maart: Filmmiddag/ avond Madres Paralelas 
Middagprogramma: Van 13.30 -17.00 uur 
Avondprogramma: Van 18.30 - 22.00 uur 
Plaats: Foroxity Filmarena, Sittard-Geleen. 
Kunstcursus: Data: 23 en 30 maart, 6 en 13 april.  
Opgeven kan tot 12 maart bij Rieny Lemaire-Vandewall, tel. 4041417 of 
per mail: rienyvandewall@hotmail.com  
Cursusgeld € 20,- bankrekening nummer: NL57 Rabo 0146 4076 28 t.n.v. 
Zijactief Schimmert o.v.v. kunstcursus en duidelijk uw naam en adres! 
29 maart: De Ouderenbond St. Paulus en Alzheimer Nederland afdeling 
Parkstad Limburg organiseren een themabijeenkomst met betrekking tot 

mailto:f.herijgers@hetnet.nl
mailto:info@hubsmeets.nl
mailto:maria.juhasz@outlook.com
mailto:rinyenharrie@hotmail.nl
mailto:rienyvandewall@hotmail.com
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Dementie/Alzheimer van 14.00 uur tot ca 16.45 uur in ’t Gemeinsjapshoes, 
Oranjeplein 10 te Schimmert. Ook leden van ZijActief kunnen gratis hieraan 
deelnemen! 
Opgeven hiervoor bij: secretariaat van de Ouderenbond St. Paulus 
Schimmert emailadres: kboschimmert@gmail.com of telefonisch bij Chrit 
Leenders 06-81881773 of briefje in de brievenbus: Op de Bies 10 kan ook. 
19 april: Jaarvergadering ZijActief meer info volgt nog. 
 

 

Collectecomité Schimmert zoekt collectanten voor ReumaNederland. 
In de week van 21 tot en met 26 maart is de jaarlijkse collecteweek van 
ReumaNederland. Wij zoeken nog collectanten in Schimmert. Uw hulp is 
onmisbaar, want na twee jaar kunnen de collectanten eindelijk weer fysiek 
langs de deur.  

Reuma remt het dagelijks leven van meer dan 2 miljoen Nederlanders. 
Zoveel mensen die wel willen maar niet moeiteloos kúnnen meedoen in 
onze maatschappij. Mensen met chronische pijn, vermoeidheid en fysieke 
beperkingen die door reuma niet vrijuit kunnen leven, werken en bewegen. 
De impact die reuma vandaag de dag nog steeds heeft mogen we niet 
accepteren. Door te helpen collecteren strijdt u mee tegen de rem van 
reuma.  

Helpt u mee? 
U kunt zich als collectant opgeven bij collecteorganisator Dorothé Lucassen 
bereikbaar via 06-21247034 of dorothelucassen@gmail.com . U kunt ook 
een mail sturen aan: vrijwilligers@reumanederland.nl 
 
 

STEUN JEUGDKOOR DIEVANOSS. 
Het afgelopen jaar hebben we muzikaal 
weinig van ons kunnen laten horen, maar 
binnenkort zullen we weer diverse vieringen 
muzikaal opluisteren. Ook gaan we op pad 
voor onze jaarlijkse collecte. De opbrengst 

van deze collecte is voor 50% voor ons 
Jeugdkoor Dievanoss en 50% voor de 
buitenspeelprojecten van Jantje Beton. 
 
Help je mee? Dan laten wij graag snel weer 
van ons horen! 
Jantje Beton collecte van 7 t/m 12 maart 2022 
 

 

mailto:kboschimmert@gmail.com
mailto:dorothelucassen@gmail.com
mailto:vrijwilligers@reumanederland.nl
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HERINNERING POTGRONDACTIE FANFARE 12 MAART. 
Eerder hebben we u middels een flyer geïnformeerd over onze 
potgrondactie van zaterdag 12 maart as. Hebt u al uw bestelling 
doorgegeven? Heel erg bedankt hiervoor! Hebt u dit nog niet gedaan en 
wilt u ons steunen, geef dan snel uw bestelling door: 

1. Per e-mail: potgrond@fanfareschimmert.nl 
2. Via app of telefonisch: 06 50 64 09 12 (Miel Weerts) of 06 15 05 47 

70 (Jan Roks) 
3. Of inlevering van het bestelformulier op adres: De Steeg 14 (Jan 

Roks) of Klein Haasdal 28 (Miel Weerts), Schimmert  
Geef bij uw bestelling op: 

 Uw naam, straat en huisnummer (bezorgadres)  

 Uw telefoonnummer en/of e-mailadres 

 Het gewenste aantal zakken potgrond  
De zakken potgrond van 40 liter kosten € 5,- per stuk. Koopt u 3 
zakken tegelijk dan betaalt u hiervoor maar € 12,-.  
Betaling: Wij verzoeken u de bestelde potgrond vooraf te betalen op het 
rekeningnummer van de fanfare NL96RABO0146402367 onder 
vermelding van “potgrond 2022” , het bezorgadres en uw naam. 
Afhalen: Ook bestaat de mogelijkheid om op 12 maart zelf zakken 
potgrond af te halen. Dit kan tussen 9.00 u en 16.00 u op het adres De 
Steeg 14 (Roks Bouw). Hier kunt u ter plekke betalen (contant of met de 
pin). 
Alvast bedankt voor uw steun, met muzikale groet,  
Fanfare Sint Caecilia Schimmert  
 
 

TAARBREUK NUUTS. 
Wat waor ’t sjiek! Sjiek óm weer carnaval te kinne 
viere en ederein weer ins te zeen. Meh ouch sjiek óm 
te zeen wie van alle kante alles weer opgepak woort. 
In de korte veurbereidingstied is väöl werk verzat en 
väöl gereigeld en georganiseerd. 
Op dónderdigaovend begós mit de carnavalsaovend 
veur de jeug van de vereiniginge, vriedig de 

sjoalcarnaval en daonao de Friday Night Carnaval van CV De Groate. 
Zaoterdig vreug gesjtart mit ’t oetbringe van de besjtèlde nónnevotte en 
sjmiddes nao de 50+ middig in ’t Gemeinsjapshoes. Saoves  ginge de 
“Auwt Prinse” in ’t Weverke truk in de tied.  
Zóndigmörge de mès mit ’t Gemenk Kèrkelik Zangkoar, Fanfaar en 
Sjötterie. Kapelaon Stefan ging same mit Pesjtoar Van Oss veur en ze 

mailto:potgrond@fanfareschimmert.nl
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houwe de tekste verzörg same mit Hans Lucassen. Nao de mès höb v’r De 
Taarbrook opgelaote bie de brónze Taarman en in de middigoere woort 
gesjprónge mit de kinger in ’t Gemeinsjapshoes en bie ’t Weverke. Tot in 
de late oere kós daonao ederein terech bie Oos Heim, ’t Gemeinsjapshoes 
en ’t Weverke. 
En dan op maondig d’n optoch. Ongeluifelik wat in zoa ‘ne korte tied 
ineingesjteeld is. Dat waor veur ós en veur de luuj langs de route ech ’n 
verrassjing. In de aovendoere waor ’t in de cafés nog lang gezellig. ’t Waer 
hou zelfs zien bès gedaon, ’t leek waal of v’r de zomer nao de carnaval 
houwe gehaold. 
En zelfs op dinsdig bleke d’r nog väöl luuj neet genóg van te höbbe. In de 
middig en aovend waor ’t lekker drök. 
De flyer van de GOS waor gevöld mit activiteite zoa wie v’r ’t gewind waore. 
Dao kin veer es Taarbreuk allein mer dankbaar veur zin. Dank aan ederein 
dae hie op wat veur meneer dan ouch aan mitgewèrk haet, zoadat ederein 
dae haet wille viere ‘t ouch kós viere. 
En dan, in plaats van e dankweurdje van de Prins, e dankweurdje aan de 
Prins en zien familie. Prins Wouter is dit jaor veur de 3e kiër veurop 
gegange es Prins van de Taarbreuk. En ouch dit jaor haet hae dit op ’n 
sjieke meneer gedaon, mit de sjteun van zien ouwersj en de res van ’t 
gezin. Vanoet De Taarbreuk väöl dank daoveur. 
Op esjgoonsdig höb v’r dit sezoen gesjlaote, meh dat beteikent neet dat v’r 
in zomersjlaop gaon. Veer gaon door mit de veurbereidinge veur ’t 
kómmend sezoen en g’r kint alvas ónthoute dat v’r in november ós 
Sjömmertse Zittinge gaon organisere en dan ouch de opvolger van Prins 
Wouter wille oetrope.Tot sjlot Ger bedank veur ’t versjömmertse van ós 
tekste. Alaaf! 

        Prins Wouter, vors Pascal en de Raod van Èlf. 
 

KWAJONGCONCOUR STOPPENCLUB. 
Zaterdag 26 maart kwajongen bij Café Oos Heim, de aanvang is om 18.30. 
Vooraf inschrijven verplicht bij Soons DHZ, dit kan tot en met donderdag  
24 maart. 
Beleefd uitnodigend " De Stoppenclub" 
 
ROZENKRANSGEBED VOOR DE VREDE. 
In Klooster Wittem komt elke week een groepje mensen samen om de 
rozenkrans te bidden: op donderdag om 12.00 uur. Er wordt gebeden voor 
vrede, in onze eigen omgeving, in ons hart en ook in de wereld. In deze tijd 
denken we daarbij natuurlijk vooral aan Oekraïne. 
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Het rozenkransgebed vindt plaats in de Clemenskapel (de kleine kapel 
naast de kerk). 
Hartelijk welkom om u aan te sluiten! 
Klooster Wittem, Wittemer Allee 34 6286 AB Wittem 
 
PALMTOCHT. 
De eerste christenen trokken op Palmzondag met palmtakken van kerk 
naar kerk om de intocht van Jezus in Jeruzalem te gedenken. Daarop 
geïnspireerd, is er op Palmzondag, 10 april, een wandeling (ca. 6 km) 
langs wegkruisen en kapellen. Bij elke kruis wordt een palmtakje 
achtergelaten en een bezinningsmoment gehouden. Vertrek: 14.00 uur bij 
de receptie van Klooster Wittem; Einde ca. 16.30 uur.  
 Kosten voor deelname: € 3,50, inclusief koffie/thee met paasbrood na 
afloop. Graag vooraf opgeven bij nan.paffen@kloosterwittem.nl of bij de 
receptie, tel. 043 450 1741. 
 

 
TAFELTENNISVERENIGING  QUICK ‘72/SCHIMMERT. 
Zin om het ook eens te proberen??  
Elke dinsdagavond vanaf 19.30 uur en elke vrijdagavond vanaf 20.15 uur is 
er recreatief tafeltennis voor volwassenen. Voor alle niveaus is er dan de 
mogelijkheid om vrij te spelen. Je hebt niet veel nodig, sportkleding en 
gymschoenen. Een batje kun je de eerste weken van de club lenen. Je kunt 
alleen komen, maar je mag ook iemand meenemen die het ook eens wil 
proberen. Heb je vroeger al eens getafeltennist, kom dan nog eens een 
balletje slaan. Wedden dat je snel weer de smaak te pakken hebt.  
 
Onze jeugd en senioren zijn weer begonnen met de competitie. Uitslagen 
van de vorige wedstrijden. 
Senioren 2e klasse: TTC Ready-Sibbe    -       Quick ‘72/S 1          4-6 
Jeugd Landelijk B: Quick ‘72/SETA/TTC 1 -   GTTC Groningen 1  7-3 
                               Quick/Brunssum/SETA 2- Alexandria 1            6-4 
  
Wedstrijden voor komend weekend: 
Senioren:Quick ‘72/S 1 -Vijlen ’72 2                  om 13.00 uur in Schimmert 
Jeugd:     Quick ‘72/S 1- TIOS ’51 1                  om 13.00 uur in Schimmert 
                GTTC Groningen 1 – Quick ‘72/S 2   om 12.00 uur in Groningen 
Tevens worden er vanaf 13.30 uur competitiemeerkampen in Schimmert 
gespeeld. 
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V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN VRIJDAG 11 MAART 
Mannen 35+1   7x7   Bij Haslou te Elsloo 
Schimmert 35+1   - Spaubeek 35+1  19.30 uur. 
FC Geleen Zuid 35+1   - Schimmert 35+1  20.30 uur. 
Schimmert 35+1   - GSV’28 35+1   21.00 uur. 
Haslou 35+2    - Schimmert 35+1   
 21.30 uur. 
Mannen 35+1   7x7   Bij Schimmert te Schimmert 
RKUVC 35+1    - Schimmert 35+2  19.30 uur. 
Schimmert 35+2   - Haslou 35+1   20.00 uur. 
De Ster 35+1    - Schimmert 35+  21.00 uur. 
Schimmert 35+2   - GSV’28 35+2   21.30 uur. 
Vrouwen 30+   7x7   Bij Leonidas – W te Maastricht 
Leonidas – W VR30+1  - Schimmert VR30+1  19.50 uur. 
Schimmert VR30+1   - RKUVC VR30+1  20.10 uur. 
Bunde VR30+1   - Schimmert VR30+1  20.30 uur. 
Schimmert VR30+1   - I.B.C.’03 VR30+1  20.50 uur. 
 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 12 MAART 
GSV’28/Schimmert JO17-1 - VRIJ  
Haslou JO15-1  -  GSV’28/Schimmert JO15-1 14.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO15-2 -  Groene Ster JO15-2   12.00 uur. 
SVME/Geertruidse B. JO13-1 -  GSV’28/Schimmert JO13-1 11.30 uur. 
SV Geuldal JO12-1JM -  Schimmert/GSV’28 JO12-1  10.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO11-1 -  Born JO11-2    10.00 uur. 
De Ster JO10-1JM  -  Schimmert/GSV’28 JO10-1  10.15 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO9-1 -  Berg’28 JO9-1JM    10.00 uur. 
Leonidas – W JO8-2  -  GSV’28/Schimmert JO8-1   09.15 uur. 
 
Sportpark RKUVC te Ulestraten 
Schimmert/GSV’28 JO7-1 -  De Ster JO7-1    09.15 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO7-1 -  FC Geleen Zuid JO7-2JM   09.25 uur. 
RKUVC JO7-1  -  Schimmert/GSV’28 JO7-1   09.35 uur. 
Sportpark DVO te Sittard 
GSV’28/Schimmert JO7-2 -  Groene Ster JO7-1    09.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-2 -  EHC/Heuts JO7-1    09.10 uur. 
DVO JO7-3   -  GSV’28/Schimmert JO7-2   09.20 uur. 
Veteranen: 
Miranda   -  Schimmert      17.00 uur. 
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PROGRAMMA VAN ZONDAG 13 MAART 
Schimmert 1   - RKUVC 1    14.30 uur. 
Schimmert 2   - DBSV 2    12.00 uur. 
Schimmert 3   - RKUVC 3    09.30 uur. 
Vrouwen: 
De Leeuw VR1  - Schimmert VR1   10.00 uur. 
 
PROGRAMMA VAN DINSDAG 15 MAART 
SV Hulsberg 2  - Schimmert 2    20.00 uur. 
 
PROGRAMMA VAN DONDERDAG 17 MAART 
ESB’19/SV Geuldal JO17-1 -  GSV’28/Schimmert JO17-1  19.00 uur. 
 
 

RUILMIDDAG PLAATJES ALBUM SJÖMMERT WIE ’T WAOR. 
Zondag 20 maart van 14.00 – 17.00 uur in Café Zaal ’t Weverke. 
Tevens is er een informatiestand van de Heemkundevereniging. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Foekepot = rommelpot. Deusjtig = ? Reacties :4042200. 
 

 
 
 

Pastorie:          045 4041227;.  
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.  
Giften en diversen:       IBAN: NL52 RABO 0146 4053 90. 
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 ©. 
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