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LEEF IN VERGEVING. 
Elkaar vergeven geeft ons de ruimte om te groeien, om beter te worden. Dit 
is de houding die Jezus toont aan een vrouw die door de Farizeeën en 
Schriftgeleerden van overspel wordt beschuldigd. Ze willen zien hoe Jezus 
zich tegenover deze vrouw gedraagt. Jezus zegt: “Wie van jullie zonder 
zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen”. Jezus staat 
hen toe om hun eigen beslissing te nemen over deze vrouw en het blijkt dat 
ze het niet aandurven. In plaats daarvan gaan ze terug naar hun 
respectievelijke huizen en laten Jezus en de vrouw daar alleen achter. Dan 
zegt Jezus tegen de vrouw : “Ik veroordeel u niet. Ga naar huis en 
zondig vanaf nu niet meer”. Jezus vroeg niet welke zonde de vrouw had 
begaan. Hij vraagt ook niet hoeveel zonden wij elke dag begaan. Jezus' 
voornaamste zorg was en is niet de menselijke zonde en het kwaad, maar 
vergeving en berouw (bekering).  
Het openbaar benoemen en veroordelen van de fouten en zwakheden van 
anderen is niet de juiste manier om die mensen tot verandering, bekering te 
bewegen. Jezus is als Zoon van God en zoon van mensen zelf zonder 
zonden. Maar Hij kijkt echter niet neer op zondaars. In plaats daarvan geeft 
hij de zondige vrouw een kans om zich te bekeren. Daarom bidden wij: 
Heer Jezus Christus let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw 
Kerk; vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons een, elke dag 
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.  
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Aanstaande zondag vieren we Palmzondag. Moge God ons altijd verrijken 
met Zijn genade van vergeving zodat we deze Palmzondag met vreugde 
kunnen vieren. 

Kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 
 
KERKDIENSTEN VAN 9 april tot en met 18 april 2022. 
Zaterdag 9 april: Zaterdag in week 5 van de Veertigdagentijd. 
 H. Gaucherius, priester. 
19.00 uur:  H. Mis. Opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. 
Zondag 10 april: Palmzondag van het lijden van de Heer.  
11.00 uur:  H. Mis. Opgeluisterd door fanfare Sint Caecilia. 
 Intenties: overleden ouders Steijns-Speetjens (gest. jaardienst); 
 Marieke Timmers-Sassen (gest. jaardienst); echtpaar Huls-` 
 Thewessen; Math en Maria Derks-Kunkels (gest. jaardienst);  
 Wiel Thoma en zoon Marc; Jean Steijns. 
Maandag 11 april: Maandag in de Goede Week. 
8.00 uur: H. Mis.  
 Intenties: Harry Speetjens; voor een bijzondere intentie. 
Dinsdag 12 april: Dinsdag in de Goede Week.    
        Geen H. Mis. 
Woensdag 13 april: Woensdag in de Goede Week. 
8.00 uur: H. Mis.    
Donderdag 14 april: Witte Donderdag. 
19.30 uur: H. Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola.  
Vrijdag 15 april: Goede Vrijdag. 
15.00 uur: Kruisweg. 
20.00 uur: Goede Vrijdagviering, opgeluisterd door het Dameskoor  
 Schimmert. 
Zaterdag 16 april: Paaszaterdag /  Stille Zaterdag.  
20.30 uur:  H. Mis. opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. 
 Intenties: overleden ouders Toonen-Speetjens (st.); Hubert  
 Roks en  Maria Roks-Speetjens (jaardienst); Harry Bonekamp  
 en overleden familie Bonekamp-Ramaekers; Miny en Wiel  
 Hübecker-Houben; Rosita Verkoulen-Goossens. 
Zondag 17 april: Paaszondag – Verrijzenis van de Heer. 
11.00 uur:  H. Mis, opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint  
 Remigius. 
 Intenties: Overleden ouders Provaas-Mobers, Maria Goltstein- 
 Provaas, Hub Provaas, Odiel Schneiders-Provaas; Rosalie  
 Voncken-Rouwette; Stefanus en Leida Van Oss-Dekkers en  
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 overleden familie (gest. jaardienst); Jacques Laeven (gest.  
 jaardienst); Louis Ghijsen; Maria Moonen-Quadakkers;  
 Jo en Elly Heiligers-Corten; Wil en Beppie Kersten- Op den  
 Camp; Tilke Selder-Jongen (zeswekendienst); Anneke de  
 Veen-Pruppers (zeswekendienst) Cor, Hub, Janneke en Wilma;  
 Bertien Houtvast-Eurelings (1e jaardienst); Harry en Gerda  
 Soons-Kuipers; overleden ouders Vankan-Bruls en zoon Ruud. 
Maandag 18 april: Tweede Paasdag, Maandag onder het octaaf van  
 Pasen. 
11.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door het Jeugdkoor DievanOss. 
 Intenties: Noud Beusen (jaardienst) en Hub Boosten. 
 
LECTOREN: 
Zaterdag         9 april:  19.00 uur:   dhr. P. Ritt.   
Zondag         10 april:  11.00 uur:   eigen lezers. 
Witte Donderdag 14 april: 19.30 uur: mevr. M. Zeegers. 
Goede Vrijdag     15 april: 20.00 uur: dhr. P. Willems. 
Paaszaterdag      16 april: 20.30 uur: mevr. T. Feuler en  

dhr. F. Janssen. 
 
MISDIENAARS / ACOLIETEN: 
Zaterdag              9 april: 19.00 uur:  Roger Soons, Koen Bouwens, 
    Jorg Eijssen, Kim Moonen. 
Zondag            10 april: 11.00 uur:  Jasmijn Roijen en Dewi Cortenraad. 
 
Maandag         11 april: 8.00 uur:   Ilse Nulens en Tom Storcken.  
Woensdag          12 april: 8.00 uur:   Joes Slakhorst en Cas Lemmens. 
 
Witte Donderdag 14 april: 19.30 uur: Jorg Eijssen, Ronald Heiligers,  

               Paul Derks, Ramon Lucassen,  
   Roger Soons. 

Goede Vrijdag    15 april: 15.00 uur:  Ilse Nulens en Tom Storcken 
      20.00 uur:  Roger Slakhorst, Marcel Leenders,  

      Rob Leenders. 
Paaszaterdag     16 april: 20.30 uur:  Roger Notermans, Jorg Eijssen,  
             Judith Deusings, Niels Keulers,  

`            Eric Theunissen, Matthijs Buijsen,  
        Remko Reekers, Ramon Lucassen, 
        Roger Soons. 
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COLLECTANTEN: 
Zaterdag 9 april: 19.00 uur:   dhrn. J. Feuler en F. Herijgers. 
Zondag   10 april: 11.00 uur:  dhrn. H. Collaris en R. Slakhorst. 
Witte Donderdag 14 april: mevr. M. Lemmens en dhr. R. Thomassen.  
Paaszaterdag 16 april: dhrn. R. Wennmacher en G. Pricken. 
     
Weekdienst: van 9 t/m 15 april: kapelaan Charles Leta s.m.m.. 

 
LITURGIE VAN HET WEEKEND.    
Vadaag vieren wij Palm- of Passiezondag. Het is 
de eerste dag van de Goede Week, de week 
waarin we stilstaan bij het lijden en sterven van 
Jezus, als verzoening voor onze zonden, maar dit 
lijden en sterven hebben niet het laatste woord. 
Met Pasen gedenken wij immers dat Jezus is 
opgestaan, dat God Hem uit de dood heeft 
opgewekt en dat Hij leeft. 

Vandaag rijdt Jezus Jerusalem binnen. De leerlingen zijn uitzinnig en 
prijzen God met luide stem om de wonderdaden die ze hebben gezien. Ze 
roepen: ‘Gezegend is Hij die komt als een koning, in de naam van de Heer.’ 
Maar het is wel  een koning die zit op een ezel, op een lastdier … 
 

SCHIMMERT BEDANKT. 
Afgelopen zondag 3 april hebben wij samen in onze kerk in Schimmert 
stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne en de vele slachtoffers van het geweld 
van deze zinloze oorlog. Hartstikke bedankt voor uw aanwezigheid, uw 
donatie en uw medewerking bij deze spontane actie. Een bijzonder dank 
aan de medewerking van zangkoor Sing a song, koor Brull, koor Klein GKC 
uit Hulsberg, de zangeres Nadine Maes-Klonen en Hanneke Willems-
Scheffers, de pianisten Tjen van Weersch en Jorn van Hout die deze actie 
met hun geweldig optredens ondersteund hebben en aan degenen die hun 
ontroerende verhalen omtrent deze oorlog met ons hebben gedeeld.   
De opbrengst die met deze actie is opgehaald gaat naar mensen uit 
Oekraïne. Mensen die niet in de gelegenheid zijn geweest om aanwezig te 
zijn, maar toch geld willen doneren, kunnen dit nog tot Pasen overmaken 
op bankrekening: NL50 RABO 0146 4011 58 ten name van kerkbestuur 
Sint Remigius onder vermelding van Oekraïne. U wordt na Pasen hier nog 
verder over geïnformeerd. 
Pastoraal team en kerkbestuur zeggen: Schimmert bedankt !!! 
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DANKBETUIGING ANNEKE DE VEEN-PRUPPERS. 
Zoveel Mensen.   zoveel Bloemen. 
            familie.             kaarten. 
            vrienden.       warme woorden. 
            kennissen.       troost. 
In één groot woord, "zoveel BELANGSTELLING."  
Hartelijk dank aan iedereen dat wij dit allen mochten ontvangen na het 
overlijden van onze lieve en zorgzame moeder, "kleine oma" Anneke de 
Veen - Pruppers.  
In de afscheidsmis, de wijze waarop wij samen afscheid hebben genomen 
van ons " leef mam" met de warme woorden en de mooie herinneringen. 
Dat heeft ons diep getroffen en is voor ons tot grote steun geweest. 
Het is voor ons dan tevens een fijne en troostrijke gedachte dat Anneke in 
haar leven zo geliefd was bij velen. 
Een bijzonder woord van dank aan Kapelaan Stefan Musanai s.m.m. en 
oud-pastoor J. van Oss s.m.m. voor de bijzondere en persoonlijke mis. 
Een woord van dank aan René  Kicken en het Dameskoor voor het 
opluisteren van de mis en kapelaan Charles (Communie). 
Verder een woord van dank aan Meander thuiszorg (afdeling Schimmert),  

                Familie de Veen. 
 

PROGRAMMA ZIJACTIEF. 
12 april: Lezing: “Van Esjellegoonsdig tot 
Paosje” 
door Annie Schreuder. Dit wordt een 
boeiende, informatieve avond, vol met humor 
en mooie dia’s. Annie laat vanalles aan bod 

komen en u zult merken dat dit veel herinneringen bij u oproept! 
19 april: Jaarvergadering ZijActief. Volgende week ontvangt u de agenda 
met bijlage in uw brievenbus. Ook volgende week in het parochieblad de 
jubilarissen! Na de pauze een optreden van: Thea Kollee, troubadour uit 
Hoensbroek. 
Ledendag naar de Floriade in Almere op 21 juni (Zie parochieblad van 
vorige week).  Aanmelden hiervoor kan nog tot 17 april bij Silvy Wiekken 
Langstraat 9. Tel. 06-40246841 appen kan ook. 
        Het bestuur. 
DAMESKOOR. 
Repetitie dinsdag 12 april om 18.55 uur. 
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PASEN- BUURTVERENIGING ROOSEBEEK. 
Hoi kinderen van de buurtvereniging Roosebeek! 
Eindelijk mag ik jullie weer komen bezoeken op Paasmaandag 18 april 
In de openbare speeltuin om ongeveer 12.15 u. 
Als je 12 jaar of jonger bent, kun je je opgeven op: roosebeek@gmail.com 
(of vraag je ouders dit te doen). 
Doe dit vóór 8 april a.s. en vermeld je naam en adres. 
      Groeten van de Paashaas. 
 

GOS BRENGT ‘KÈRMES’ TERUG NAAR 
SCHIMMERT. 
Wellicht heeft u het al in de wandelgangen 
meegekregen, Schimmert heeft dit jaar weer een 
kermis. Op 12 juni aanstaande organiseert de 
GOS een zomerkermis aansluitend aan de 
processie. Niet op het Oranjeplein, maar 
tegenover de kerk voor ’t Weverke, op het 
Kerkplein en een stuk Remigiusstraat.  
De GOS bestaat dit jaar 50 jaar en wil dat graag 

vieren met de Schimmertse gemeenschap. Want ‘Sjömmert is immers os 
thoes’. Diverse ondernemers hebben zich achter het plan geschaard in de 
vorm van hand- en spandiensten en ook een aantal verenigingen omarmen 
dit initiatief. Het kan niet anders dan dat het een fantastisch evenement 
wordt.  
De ondernemers zijn goed voor Schimmert en Schimmert toch ook voor 
zijn ondernemers! 

 
Donateurskaarten VV Schimmert 
Afgelopen week hebben onze leden de 
inwoners van Schimmert bezocht voor een 
financiële bijdrage. We willen eenieder van 
harte bedanken die onze vereniging heeft 
gesteund. Mocht U ons gemist hebben en ons 
toch willen steunen (vrije gift) dan kan dit via de 
bijgaande QR code te scannen of via 
bankrekeningno. NL52RABO 0146402286. 
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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 
 
COLLECTE HARTSTICHTING. 
Tijdens de collecteweek van 10 t/m 16 april halen wij geld op voor de 
droom van de Hartstichting: Iedereen een gezond hart. Want met een 
gezond hart haal je meer uit je leven. Lees meer op de website: 
www.hartstichting.nl/ dit-doet-de-hartstichting. 
Nieuwe collectanten zijn nog altijd welkom! Woont u in een van deze 
straten: Bekerbaan/Bekerpark- Koster Jacobsstraat/ Kerkveld/ Knolwei- 
Rooseveltstraat- Oensel/ Haagstraat/De Kling meld u aan als collectant en 
draag ook een steentje bij! Aanmelden kan bij: 
Renee Burgers 4041958 / 06-52136235. 
Zeker in deze periode: wees vriendelijk voor onze vrijwilligers en laat ze 
niet voor een gesloten deur staan! 

 
PAASEIEREN ZOEKACTIE 80 DAAG. 
Nu de carnaval alweer een tijdje voorbij is, gaan we snel 
richting Pasen. Voordat we het weten zitten we in 
september met onze prachtige 80 DAAG voorstellingen. 
Daarom hebben we een leuke actie voor jullie bedacht! 
Vanaf paaszaterdag, 16 april, tot en met vrijdag 22 april 
zijn er in het gebied tussen Genhout, Beek, Spaubeek en 
Schimmert gekleurde paaseieren met het 80 DAAG logo 
verstopt. Ga op zoek en vind tijdens het wandelen een ei, 

mailto:0554-maria.juhasz@outlook.nl
http://www.hartstichting.nl/
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maak een leuke, grappige of gekke foto met het ei en tag ons 
(@theatergenhout) op de Facebookpagina van 80 DAAG. De maker van de 
meest ludieke foto wint twee kaartjes voor de theatervoorstelling 80 DAAG. 
De winnaar wordt bekend gemaakt op Facebook.  
We zijn benieuwd en kijken uit naar jullie foto’s. Veel plezier met zoeken! 
Kijk voor meer informatie en een kaartje van het zoekgebied op onze 
Facebookpagina www.facebook.com/theatergenhout of onze site 
www.80DAAG.nl.   
De kaartverkoop voor 80 DAAG loopt ondertussen ook hard. Wil je 
verzekerd zijn van plaatsen op de dag van je voorkeur? Wacht dan 
niet te lang met het bestellen van je kaarten, want de dinerkaarten 
voor de zaterdag zijn al allemaal uitverkocht! Losse theaterkaarten voor 
de zaterdag en dinerkaarten voor de andere dagen zijn wel nog 
beschikbaar.  

Leden en bestuur van Toneelvereniging Ons Genoegen 
 
TAFELTENNISVERENIGING  QUICK 
‘72/SCHIMMERT. 
Uitslagen van 2 april: 
Jeugd:    
Alexandria ’66 1  -  Quick ‘72/S 1:        3-7  
TOGB 2               -  Quick ‘72/S 2:        8-2 

Senioren:   
Brunssum 5         -  Quick ‘72/S 1       10-0 

Competitiemeerkampen:  Niveau F: Dewi Cortenraad:      6e plaats 

      Niveau D:  Lynn Theunisz:  6e plaats 

      Niveau C:  Roel Dizy:                3e plaats 

                                         Niveau B:  Sophie Florack   3e plaats 
Niveau B: Joes Slakhorst:  2e plaats en  
  promotie naariveau A                           

Programma zaterdag 9 april: 
Jeugd:           Quick ‘72/S  - Hilversum 3     om 13.00 uur in Schimmert 
                       Wijhe 1  - Quick ‘72/S 2   om 11.00 uur in Wijhe       
Senioren:       Quick ‘72/S  -  Falco 2            om  13.00 uur in Schimmert.  
 
V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN VRIJDAG 8 APRIL. 
Mannen 35+1   7x7     Bij Schimmert te Schimmert 
FC Geleen Zuid 35+1  -  Schimmert 35+1   19.30 uur. 
Schimmert 35+1  -  Haslou 35+2   20.00 uur. 

https://www.facebook.com/theatergenhout
http://www.80daag.nl/
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Spaubeek 35+1  -  Schimmert 35+1   21.00 uur. 
Schimmert 35+1  -  GSV’28 35+1   21.30 uur. 
Mannen 35+2   7x7     Bij GSV’28 te Genhout 
GSV’28 35+2   -  Schimmert 35+2   20.00 uur. 
Schimmert 35+2  -  De Ster 35+1   20.30 uur. 
Haslou 35+1   -  Schimmert 35+2   21.00 uur. 
Schimmert 35+2  -  RKUVC 35+1   21.30 uur. 
Vrouwen 30+    7x7     Bij Bunde te Bunde 
Schimmert VR30+1  -  RKUVC VR30+1   19.30 uur. 
I.B.C.’03 VR30+1  -  Schimmert VR30+1   20.10 uur. 
Schimmert VR30+1  -  Leonidas – W VR30+1  20.30 uur. 
Bunde VR30+1  -  Schimmert VR30+1   20.50 uur. 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 9 APRIL 
FC Landgraaf JO17-2 -  GSV’28/Schimmert JO17-1 14.30 uur.   
Schimmert/GSV’28 JO15-1 -  Caesar JO15-1   13.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO15-2  -  SJO JO15-1    11.30 uur.     
RKHBS JO13-1  -  GSV’28/Schimmert JO13-1 13.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO12-1 -  SV Hulsberg JO12-1  10.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO11-1 -  Heer JO11-2   10.00 uur. 
EVV JO10-2   -  Schimmert/GSV’28 JO10-1 09.00 uur. 
RKHSV JO9-1  -  Schimmert/GSV’28 JO9-1  09.30 uur. 
GSV’28/Schimmert JO8-1 -  Eijsden JO8-1   09.30 uur. 
Sportpark Schimmert te Schimmert 
Schimmert/GSV’28 JO7-1 -  Spaubeek JO7-2   09.30 uur. 
FC Geleen Zuid JO7-2JM -  Schimmert/GSV’28 JO7-1  09.40 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO7-1 -  De Ster JO7-1   09.50 uur. 
Sportpark DVO te Sittard 
GSV’28/Schimmert JO7-2 -  Amstenrade JO7-1   09.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-2 -  EHC/Heust JO7-1   09.10 uur. 
DVO JO7-3   -  GSV’28/Schimmert JO7-2  09.20 uur. 
Veteranen: 
Schimmert   -  RKVVM    17.00 uur. 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 10 APRIL 
Schimmert 1   -  Bunde 1    14.30 uur. 
Schimmert 2   -  VRIJ  
De Ster 5   -  Schimmert 3   10.00 uur. 
Vrouwen: 
Schimmert VR1  -  GSV’28  VR1   09.30 uur. 
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PROGRAMMA VAN MAANDAG 11 APRIL 
Schimmert/GSV’28 JO12-1 -  FC Kerkrade – West JO12-2 18.30 uur. 
PROGRAMMA VAN DINSDAG 12 APRIL 
Schimmert 2   -  vv Maastricht West 3  20.00 uur. 
PROGRAMMA VAN WOENSDAG 13 APRIL 
Passart-VKC JO15-1  -  Schimmert/GSV’28 JO15-1 18.30 uur. 

 
NOG ENKELE PLAATJES NODIG VAN SJÖMMERT 
WIE ’T WAOR? 
Compleet-maak-middag zondag 10 april van 14.00 – 
17.00 uur in Café Zaal ’t Weverke. Heeft u nog enkele 
plaatjes nodig?  
Deze kunt u dan zolang de voorraad strekt krijgen tegen 
inlevering van willekeurige plaatjes. Onderling ruilen is 
beperkt mogelijk. 
Heeft u uw album al compleet? Dan kunt u uw 

overtollige plaatjes doneren door inleveren aan de supermarkt-kassa. 
Graag gesorteerd en gebundeld. Voor alles heel hartelijk dank! 
Voor vragen: heemkundeschimmert@gmail.com of  4042200. 
 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Sjraffele = grabbelen. Van höbbe heuëre zègke = ? R: 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. 
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 ©. 

mailto:heemkundeschimmert@gmail.com
mailto:parochieblad@st-remigius.nl
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