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         14 april 2022 
     58e jaargang no. 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DE GOEDE WEEK. 
 
 
Vorig weekend was het Palmzondag. 
Christenen wereldwijd hebben stilgestaan bij 
de intocht van Jezus in Jeruzalem. Het was 
het begin van de Goede Week, de week van 
het lijden en sterven van Jezus Christus. In 

deze week gedenken we dus belangrijke momenten van Zijn Leven waaruit 
we altijd inspiratie en kracht mogen putten: 
 
Op Witte Donderdag wordt het laatste avondmaal herdacht dat Jezus in 
Jeruzalem met zijn leerlingen gebruikt. Tijdens hun avondmaal noemt hij 
het gebroken brood ‘mijn lichaam dat wordt gebroken voor jullie’ en de wijn 
‘mijn bloed dat wordt vergoten tot vergeving van de zonden’. Hij geeft de 
opdracht om dit te blijven doen om hem te gedenken. En het is wat we nu 
in de mis of eucharistie doen. 
 
Op Goede Vrijdag worden het schijnproces tegen Jezus, de geseling en 
de kruisiging op de berg Golgotha herdacht. Jezus die zoveel van mensen 
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houdt: daar hangt hij, op een kruis van hout. Aan het einde roept hij: ‘Het is 
volbracht.’  
 
Zaterdag wordt Stille Zaterdag genoemd. Jezus ligt in een grot. Die dag 
voelt alles leeg en dood. Jezus is weg, mensen geloven het niet. Ze zitten 
te huilen van verdriet.  
 
Pasen. Op zondag voor het licht van de dag, gaan enkele vrouwen naar 
het graf. Het is leeg! Er zit een engel die zegt: ‘Zoek hem niet waar je hem 
had neergelegd! Jezus leeft! Hij is, echt waar, opgestaan!’ Dit is wat we 
vieren met Pasen die is begonnen met de viering van Paaswake. 
De opstanding van Jezus is het bewijs dat Hij echt God is. In hem zijn lijden 
en dood niet de laatste woorden. Zijn opstanding geeft mensen kracht en 
hoop op een nieuw leven.  
 
Namens het pastoraal team, wens ik u allen een bezinnende Goede Week 
en alvast Zalig Pasen! 

       Kapelaan Charles Leta, s.m.m 

KERKDIENSTEN VAN 15 april tot en met 24 april 2022. 
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 Aleida Van Oss-Dekkers en  
 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 (erelid Gemengd  Kerkelijk  
 Zangkoor); Anneke de Veen-Pruppers (zeswekendienst), Cor,  
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 Hub, Janneke en Wilma; Bertien Houtvast-Eurelings (1e  
 jaardienst); Harry en Gerda Soons-Kuipers; overleden ouders  
 Vankan-Bruls en zoon Ruud; Jo Kuipers (jaardienst). 
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); Hub Boosten; H. Mis uit  
 dankbaarheid. 
 Voorstellen van de Communicanten. 
Dinsdag 19 april: Dinsdag onder het octaaf van Pasen. 
        Geen H. Mis. 
Woensdag 20 april: Woensdag onder het octaaf van Pasen. 
 8.00 uur: H. Mis.    
Donderdag 21 april: Donderdag onder het octaaf van Pasen. 
 8.00 uur:   H. Mis.  
Vrijdag 22 april: Vrijdag onder het octaaf van Pasen. 
        Geen H. Mis. 
Zaterdag 23 april:  Zaterdag onder het octaaf van Pasen. 
19.00 uur: H. Mis. opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. 
Zondag 24 april: Beloken Pasen en zondag van de goddelijke  
           Barmhartigheid. 
11.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door Sing a Song. 
                 Intenties: Servé Voncken (verjaardag); Paul Lemmens  
                 (verjaardag,stichting); Sjeng en Mia  Pruppers (jaardienst); 
                 H. Mis uit dankbaarheid i.v.m. 60-jarig huwelijk; Alice Sieben- 
                 Vankan (verjaardag); Tilke Selder-Jongen (namens KBO  
                 Sint Paulus). 
 
Weekdienst: van 16 t/m 22 april: kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 
 
LECTOREN: 
Goede Vrijdag     15 april: 20.00 uur: dhr. P. Willems. 
Paaszaterdag      16 april: 20.30 uur: mevr. T. Feuler en  

dhr. F. Janssen. 
Paaszondag:       17 april: 11.00 uur:  dhr H. Meertens. 
Paasmaandag:     18 april:  11.00 uur: mevr. B. Brands. 
 
MISDIENAARS / ACOLIETEN: 
Goede Vrijdag    15 april: 15.00 uur:  Ilse Nulens en Tom Storcken 

      20.00 uur:  Acolieten 
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Paaszaterdag     16 april: 20.30 uur:  Acolieten. 
Paaszondag      17 april: 11.00 uur: Acolieten. 
Paasmaandag     18 april  11.00 uur: Maaike en Manouk Soons. 
Woensdag           20 april 08.00 uur: Tom Storcken en Cas Lemmens. 
Donderdag           21 april 08.00 uur:  Lars Okkersen  en Joes Slakhorst. 
 
COLLECTANTEN: 
Paaszaterdag  16 april: 20.30 uur: dhrn. R. Wennmacher en G. Pricken. 
Paaszondag  17 april: 11.00 uur: dhrn. P. van der Zalm en J. Bouwens. 
Paasmaandag 18 april: 11.00 uur: mevr. E. Eijssen en dhr. E. Hennekens
  
ZANGKOOR. 
Dameskoor. 
Goede Vrijdag-viering om 20.00 uur. Inzingen 19.25 uur. [Vastenmap] 
Er is géén repetitie op dinsdag 19 april. 
   
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 

Leven in Gods licht. 
Vaak worden we zo opgeslokt door onze 
bezigheden en onze grote en kleine 
zorgen dat we het zicht verliezen op wat 
ons leven waardevol maakt. Als we 
worden geconfronteerd met ernstige 
tegenslag, met ziekte en dood, beseffen 

we pas goed hoe kostbaar ons leven, en dat van onze geliefden, is.  
Pasen is het feest van het nieuwe leven, van leven in Gods hand, een 
geschenk waar de dood geen vat op heeft. We richten ons op het visioen 
van Gods eeuwige werkelijkheid waarin wij allen delen.  
Juist vandaag zijn we ons ervan bewust dat de toekomst die in de 
paasnacht voor ons is geopend, ons tot levende mensen maakt.  
 
PROGRAMMA ZIJACTIEF. 
19 april: Jaarvergadering ZijActief. Aanvang 20.00 uur.  Tijdens de 
jaarvergadering hopen we de volgende jubilarissen te kunnen huldigen: 
75 jaar lid: Mevr. Cordeweners- van Oppen 
40 jaar lid: Mevr. Bisschoff- Schaepkens, Mevr. Koolen-Leenders, Mevr. 
Rijcken- Sleijpen, Mevr. Martens- Kösters, Mevr. Smeets- vd Pol, Mevr. 
Vankan- Hoedemakers 
25 jaar lid: Mevr. Canton- Theunissen 
Na de pauze een optreden van: 
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Thea Kollee, troubadour uit Hoensbroek. 
Belangrijk! Neem het stemformulier dat u heeft ontvangen mee naar de 
jaarvergadering of lever het vóór 15 april in bij een van de bestuursleden! 
19 mei : Organiseert ZijActief Kring Zuidoost een excursie met 
bezinningsmoment in Munstergeleen. 
Programma: 13.30 uur ontvangst bij de Kapel van Pater Karel in 
Munstergeleen. Gastheer: Pater Martin vertelt over Pater Karel en de 
geschiedenis van de kapel. Aansluitend een kort bezinningsmoment. U 
kunt dan ook naar het bezoekerscentrum met winkel, klein museum, 
ontmoetings- en stiltetuin.  
± 15.00 uur Koffie met gebak bij Brasserie Abshoven. Voor deze 
bijeenkomst is géén eigen bijdrage verschuldigd. Vervoer op eigen 
gelegenheid. U kunt zich tot 23 april aanmelden bij: Silvy Wiekken 
Langstraat 9 Tel. 06-40246841 appen kan ook. 
 
KBO. 
Op dinsdag 19 april is er weer kienen in ‘t Gemeinsjapshoes.  
We beginnen om 14.00 uur en ook niet-kbo-leden zijn welkom. 
Wilt u wel zorgen voor gepast geld?. 
A.u.b. de achteringang gebruiken. 
 
INTERN SOLISTENCONCOURS FANFARE SCHIMMERT. 
Op zaterdag 16 april vindt er weer een intern solistenconcours plaats voor 
de leerlingen van fanfare Sint Caecilia Schimmert. Afgelopen twee jaar 
hebben we het helaas zonder publiek moeten doen, maar dit jaar mag u 
weer komen luisteren! U bent vanaf 14.00 uur welkom bij ’t Weverke. Het 
programma eindigt om 18.00ruur met een prijsuitreiking. Hopelijk mogen 
we weer vele ouders, opa’s en oma’s, broers, zussen en andere ‘fans’ van 
de solisten begroeten op 16 april! 
 
BUURTVERENIGING HOOFDSTRAAT. 
Eindelijk is er weer een gelegenheid om jullie te informeren over de 
geplande activiteiten voor onze buurtleden.  Noteer alvast in jullie agenda, 
donderdag 21 april as vindt om 20:00 uur bij ’t Weverke de jaarvergadering 
plaats met aansluitend kienen voor mooie prijzen. De uitnodiging voor de 
vergadering en de agenda zullen deze week bij jullie in de brievenbus 
liggen. Tijdens de pauze kunnen jullie eventueel ook al de contributie 
voldoen. Tot volgende week! 
                                                                                               Het Bestuur 
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BUURTVERENIGING “ROOSEBEEK”. 
Na twee jaar van stilte is het dan eindelijk weer zover! Op zondag 19 juni 
aanstaande organiseert Buurtvereniging “ROOSEBEEK” weer haar grote 
STRAATMARKT in de Rooseveltstraat. Gelieve vóór 2 juni door te geven 
indien U een standplaats (inclusief kraam) voor die dag wil huren. Prijzen: 
Niet–leden betalen € 25,- per kraam (met 1 meter grondplaats) en € 3,00  
extra per meter grondplaats. Leden van buurtvereniging Roosebeek 
betalen € 20,- per kraam (met 1 meter grondplaats) en € 2,50  per extra 
meter grondplaats. Voor opgave en inlichtingen kunt U terecht bij:  
J. Huntjens, Rooseveltstraat 53. Tel: 045-4041906 (na 18:00 uur) of mail : 
roosebeek@gmail.com  
Kijk ook op www.facebook.com/roosebeek  

Het bestuur 
 
SJTAPPE MIT DE MAM. 
Op Moederdag, 8 mei aanstaande organiseer ik, Remco Raeven, samen 
met mijn teamgenoten een Moederdagwandeling waarvan de gehele 
opbrengst naar het KWF gaat. In juni zal ik voor het eerst deelnemen aan 
'Alpe d'Huzes'. Onder het motto 'Opgeven is geen optie' heb ik als doel om 
6 keer de 'Nederlandse Berg' op te fietsen.  
Net als vrijwel iedereen heb ik in mijn directe omgeving de gevolgen van 
kanker meegemaakt en daarom wil ik graag mijn steentje bijdragen in de 
strijd tegen deze ziekte. Het ultieme doel van het KWF is om van kanker 
een chronische ziekte te maken in plaats van een dodelijke. Een doel waar 
ik het hartstochtelijk mee eens ben. 
Om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor dit doel organiseren wij een 
wandeling op Moederdag: Sjtappe mit de mam. We vertrekken tussen 
11:00 en 13:00 uur vanaf de Sjöttewei in Schimmert. Vanaf 14:00 uur 
maken we er een feestelijke middag van met een hapje, drankje, muziek en 
gezellige spellen. Dus ga lekker op stap met je moeder en steun het goede 
doel! 

 
V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN PAASZATERDAG 16 APRIL 
RKHBS JO17-1 - GSV’28/Schimmert JO17-1     14.30 uur. 
Sporting Heerlen JO15-1  - Schimmert/GSV’28 JO15-1     12.00 uur. 
 
PROGRAMMA VAN PAASMAANDAG 18 APRIL 
RKASV 1   - Schimmert 1      14.30 uur. 

mailto:roosebeek@gmail.com
http://www.facebook.com/roosebeek
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Schimmert 2   - VRIJ  
Schimmert 3   - VRIJ      
Vrouwen: 
VV ALFA SPORT VR1 - Schimmert  VR1     10.30 uur. 
 
OPEN AIR EXPERIENCE BIJ DE REUSCH. 
  

Fascinerende lichtprojecties, een indrukwekkende 
geluidshow, bijzondere kunst en heerlijke tapas uit 
de streek. Allemaal in één weekend te beleven Bij 
de Reusch In Schimmert. Op 23 en 24 april vindt 
door heel Parkstad het IBA Open Weekend plaats 
met maar liefst drie evenementen bij IBA's 
sleutelproject De Reusch.  
 Spectaculaire licht- en geluidshow 
Wil je op een bijzondere manier kennismaken met 
De Reusch, kom dan op 23 en 24 april langs 
tijdens het IBA Open Weekend met als 

hoogtepunt -letterlijk en figuurlijk- een spectaculaire licht- en geluidshow op 
zaterdagavond 23 april. Zodra het donker wordt, start de Open Air 
Experience vanaf de parkeerplaats bij De Reusch met projecties op de 
toren over het verleden, de transformatie en de toekomt. De show start 
ieder half uur tot ca. 23.30 uur en is gratis te bezoeken. Maak de beleving 
compleet met een zelf gebrouwen (IBA) streekbiertje, flesje Frisch en een 
lekker streekhapje, allemaal buiten op de parkeerplaats. 
Wil je de watertoren ook van binnen bewonderen dan zijn er twee andere 
events die een bezoekje meer dan waard zijn: Het kunstproject "Rondje 
Watertoren" en de T(r)apastocht.  
 Rondje Watertoren 
De 14e editie alweer van de Kunstroute Rondje Watertoren! Op zondag 24 
april laten 74 enthousiaste kunstenaars je genieten van schilderijen, 
beelden, keramiek, sieraden en nog veel meer. De kunstroute gaat langs 
45 locaties in Schimmert met de Reusch als stralend middelpunt. Meer 
informatie op www.rondjewatertoren.nl. 
 T(r)apastocht 
Zowel op zaterdag 23 april als op zondag 24 april is De Reusch geopend 
van 10 tot 17 uur.  
Ben je mindervalide, dan mag je ook de lift gebruiken! De Reusch verwacht 
een grote aanloop, dus adviseert de t(r)apastocht, een regulier bezoek of 
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andere arrangementen vooraf te reserveren via 
www.dereusch.nl/reserveren.  
 
HEEFT U NOG PLAATJES VAN HET VERZAMELALBUM OVER?  
Boek compleet? Dan kunt u uw overtollige plaatjes nog doneren door 
inleveren aan de supermarkt-kassa tot en met 17 april. Merci! 
Dankzij uw ingeleverde plaatjes konden afgelopen zondag tijdens 
de Compleet-Maak-Middag alle bezoekers geholpen worden aan hun 
ontbrekende plaatjes. Dank ook aan de sorteerders en helpers. 
Voor vragen: heemkundeschimmert@gmail.com of  4042200.  
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Van höbbe heuëre zègke = van hebben horen zeggen. Sjroebel = ?  
R: dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com of  4042200. 
 
 

Het is niet toevallig  
dat hart en smart 
met elkaar rijmen. 

(arabisch spreekwoord). 
 

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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