
 
1 

         21 april 2022 
     58e jaargang no. 16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GELOOF UIT GETUIGENIS. 

Vanaf de paaswake tot en met vandaag spreekt het 
evangelie over de verhalen en getuigenissen van  
de leerlingen en vrienden van Jezus over Zijn 
opstanding. Zijn leerlingen geloofden eerst niet 
meteen wat de vrouwen zeiden die het lege graf van 
Jezus zagen. Ze renden er ook heen en zagen dat 
het graf leeg was. Zo was ook de ervaring van de 
discipelen op weg naar Emmaüs. Ze geloofden het 

niet meteen. Pas nadat Jezus verscheen, geloofden ze het.  
Vertrouwen opbouwen in “iets ongewoons”, kost tijd en bewijs.  
Voor ons vandaag, hoe gebeurtenissen te bewijzen die 2000 jaar  
geleden plaatsvonden. We moeten de bijbel lezen.  
Alle verhalen over Jezus staan daarin opgeschreven, maar meer dan dat.  
Geloven in God is niet echt een kwestie van wetenschappelijk bewijs,  
maar van innerlijke gevoeligheid en bereidheid om Hem als de  
Alwetende God te accepteren en te erkennen.  
Jezus Christus zal alleen opstaan in de persoon die open en nederig  
is om Zichzelf te ontvangen. 
Zalig Paasfeest voor ons allemaal. 

Kapelaan Stefan, smm 
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KERKDIENSTEN VAN 23 april tot en met 1 mel 2022. 
Zaterdag 23 april:  Zaterdag onder het octaaf van Pasen. 
19.00 uur: H. Mis. opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. 
 Intentie: Mia Frissen-Lucassen (jaardienst). 
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). 
Maandag 25 april: Maandag na de 2e zondag van Pasen. 
8.00 uur: H. Mis.. 
Dinsdag 26 april: Dinsdag na de 2e zondag van Pasen. 
        Geen H. Mis. 
Woensdag 27 april: Woensdag na de 2e zondag van Pasen. 
 8.00 uur: H. Mis.    
Donderdag 28 april: Donderdag na de 2e zondag van Pasen. 
 8.00 uur:   H. Mis.  
Vrijdag 29 april: Vrijdag na de 2e zondag van Pasen. 
        Geen H. Mis. 
Zaterdag 30 april: Zaterdag na de 2e zondag van Pasen.  
20.30 uur:  H. Mis.  
 Intenties: Gène Kuipers (1ste jaardienst). 
Zondag 1 mei: Derde zondag van Pasen. 
11.00 uur:  H. Mis, opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor  
 Sint Remigius. 
 Intenties: Luc Scheind (jaardienst); Lei Eijssen (90ste   
 verjaardag); H. Mis uit dankbaarheid. 
 
Weekdienst: van 16 t/m 22 april: kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
 
LECTOREN. 
Zaterdag  23 april:  19.00 uur: Mevr. T. Hennekens. 
Zondag:   24 april:  11.00 uur: Mevr. C. Meurders. .. 
 
MISDIENAARS / ACOLIETEN. 
Zaterdag 23 april 19.00 uur:  Acolieten 
Zondag   24 april 11.00 uur:  Britt Lemmens en Ilse Nulens. 



 
3 

 
Maandag   25 april 08.00 uur: Cas Lemmens 
Woensdag 27 april 08.00 uur: Joes Slakhorst  
Donderdag 28 april 08.00 uur: Lars Okkersen en Dries van Kan. 
 
COLLECTANTEN. 
Zaterdag 23 april: 19.00 uur: dhrn. P. Visschers en F. Soons. 
Zondag   24 april: 11.00 uur: dhrn. C. Leenders en N. Lemmens. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Geloof je het zelf? 

Je zou hem met recht een identificatiefiguur voor 
moderne gelovigen kunnen noemen: de apostel 
Tomas. Hij is iemand met wie je je kunt 
vereenzelvigen, omdat hij een kant van zichzelf laat 
zien, die iedere christen in zich heeft: zoekend en 
tastend geloven. Door zijn nuchtere opstelling na de 
opstanding van de Heer kan Tomas evenzeer het 
geweten van iedere gelovige beroeren. 

Wat is geloven voor ons? Is het iets dat je met je mond wel belijdt, maar dat 
niet echt van binnen bij je leeft? Of is het geloof in de verrezen Heer ons 
ook werkelijk aan te zien? 
 
GEDOOOPT. 

Op 6 maart 2022 is in onze kerk gedoopt: Tristan 
Jacobs. Hij is geboren op 28 november 2021 in Heerlen. 
Zijn doopnamen zijn Tristan, Pieter, Miel. Zijn ouders, 
Edwin Jacobs en Daniëlle Jacobs-Weerts, wonen in de 
Langstraat 92 in Schimmert. 
Op 10 april 2022 zijn in onze kerk gedoopt Jur en Jorg 
de Rooij. Jur is geboren op 30 oktober 2018 in Heerlen 
en Jorg is geboren op 13 april 2020 in Maastricht. De 

doopnamen van Jur zijn: Jur, John, Irene en de doopnamen van Jorg 
luiden: Jorg, Laura, Bjorn. Hun ouders zijn Jim de Rooij en Sanne de Rooij 
– Kikken en zij wonen aan de Scheperstraat 2 in Beek. 
 
IN MEMORIAM. 
Caroline Lemmens – Bemelmans. 
Geboren op 5 augustus 1919 in Schimmert; overleden op 12 april 2022 in 
het Zorgcentrum Oud-Geleen. 
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Op 30 jarige leeftijd trouwde ze met Emile Lemmens. Uit dit huwelijk zijn 4 
kinderen geboren.  
Tijdens hun huwelijk hebben ze na Schimmert in Bunde, Catsop en Beek 
gewoond. Toen haar man Emile in 2016 overleed, kon ze ten gevolge van 
een ongeval niet meer zelfstandig blijven wonen en moest ze verhuizen 
naar een verzorgingstehuis in Geleen. Ze is 102 jaar oud geworden. 
Schimmert is altijd haar thuis gebleven. Daarom is ze bij haar man op de 
Algemene Begraafplaats in Schimmert begraven. 
 

Moge God haar nu geven: licht, rust en vrede. 
 
MEDEDELING OUDERENBOND ST. PAULUS SCHIMMERT. 
Op dinsdag 26 april 2022 vindt onze Algemene Ledenvergadering 
(Jaarvergadering) over het jaar 2021 plaats. 
Aanvang 14.00 uur in ‘t Gemeinsjapshoes te Schimmert. 
 
EHBO. 
Maandag 25 april algemene ledenvergadering en 
huldiging jubilarissen. 
 
 
KONINGSDAG WOENSDAG 27 APRIL 2022 

Koningsdag zoals jullie dat van ons gewend zijn!  
Op woensdag 27 april is het weer koningsdag, en 
dit gaan wij weer vieren zoals wij dat altijd hebben 
gedaan.  
 
Om 14:00 uur zal het programma, in de speeltuin 
Klavertje vier, starten met een serenade voor 
gedecoreerden. Aansluitend zullen er verschillende 
activiteiten te doen zijn voor de schoolgaande 
jeugd. Er is onder andere ook een vrijmarkt en een 
spannende tombola.  

 
Om 16:00 uur zullen we afsluiten met een sprookjesachtige voorstelling van 
het Glimlachpaleis waarna om 18:00 uur het programma afgelopen zal zijn.  
Kom jij gezellig op de vrijmarkt staan? Of een van onze leuke activiteiten 
spelen met je vrienden? 
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Bij slecht weer wordt een alternatief programma aangeboden, kijk op 
www.jeugdraadschimmert.nl of onze facebook pagina voor meer info. 
 
LENTECONCERT FANFARE IN BOCHOLTZ. 

Aanstaande zondag 24 april zal fanfare St. Caecilia 
Schimmert weer een concert geven in aanloop naar de 
WMC-deelname op 24 juli dit jaar.  
Eén van onze WMC-werken, “Brussels Requiem” van 
componist Bert Appermont zal onderdeel van ons 
programma zijn. Het concert zal zondag plaatsvinden in de 
Harmoniezaal, gelegen aan de Dr. Nolensstraat 5a, te 
Bocholtz. Naast onze fanfare zal ook de koninklijke 

Philharmonie Bocholtz te horen zijn. Aanvang van het concert is 19.30u en 
er is geen entree, enkel een vrije gift. 
We hopen jullie in Bocholtz te mogen begroeten! 

     Fanfare St. Caecilia Schimmert 
 
TONEELVERENIGING CRESCENDO. 

Omdat we na corona stilaan weer aan de slag 
kunnen met onze verenigingsactiviteiten, 
hebben wij de draad ook weer opgepakt en 
zullen we dit jaar de klucht der kluchten: ‘De 
tante van Charlie’ gaan opvoeren en wel in de 
vlotte bewerking van Jon van Eerd. Bereid u 

alvast voor op een doldwaze klucht die uw lachspieren aan het werk zet en 
noteer alvast onze uitvoeringsdatums in uw agenda. 
 
Voorstellingen Gemeenschapshuis Schimmert vrijdag 17, zaterdag 18, 
vrijdag 24 en zaterdag 25 juni a.s. Aanvang 20.00 uur. Volgende keer 
meer. 
 

HERHAALDE OPROEP EVENEMENTENKALENDER 2022 
Beste mensen van Schimmert, verenigingen, stichtingen en andere 
organiserende comités. 
Nu het er op lijkt dat onze samenleving weer op gang komt en er ook weer 
evenementen georganiseerd gaan worden, willen we ook onze vertrouwde 
evenementenkalender weer actueel maken, en houden. Ze verspreiden via 
de diverse kanalen zodat iedereen weer op de hoogte is van alles wat er in 
ons dorp gaande is.  
 

http://www.jeugdraadschimmert.nl/
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Bij dezen willen wij u dan ook nogmaals verzoeken om komende 
evenementen door te geven aan Guus Eijssen. 

(guuseijssen@hotmail.com) namens de 
parochieraad, zodat hij kan zorgen dat onze 
evenementenkalender weer compleet en actueel 
is. Het blijkt dat er veel evenementen niet centraal 
(via bovenstaand mailadres) worden gemeld zodat 
deze niet correct verwerkt worden. Op deze manier 
is het moeilijk om doublures te onderscheppen en 
met de betrokken organisatoren te bespreken.  
 

Ook krijgen we signalen vanuit de gemeenschap dat er behoefte is aan een 
“papieren versie” van de evenementenkalender. Wij willen dan ook aan de 
organisatoren vragen uw komende evenementen zsm door te geven via 
bovenstaand mailadres, als dit nog niet gebeurd is, zodat we kunnen 
zorgen dat er op korte termijn een actuele papieren evenementenkalender 
in uw bus valt. 
Alvast bedankt en hopelijk ontmoeten we elkaar bij een van de vele 
evenementen! 

Het kerkbestuur. 
 
V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN VRIJDAG 22 APRIL 
Mannen 35+1   7x7  Bij Spaubeek te Spaubeek 
Schimmert 35+1  - GSV’28 35+1   19.30 uur. 
FC Geleen Zuid 35+1  - Schimmert 35+1  20.30 uur. 
Schimmert 35+1  - Haslou 35+2   21.00 uur. 
Spaubeek 35+1  - Schimmert 35+1  21.30 uur. 
Mannen 35+2   7x7   Bij De Ster te Stein 
De Ster 35+1   - Schimmert 35+2  20.00 uur. 
Schimmert 35+2  - Haslou 35+1   20.30 uur. 
GSV’28 35+2   - Schimmert 35+2  21.00 uur. 
Schimmert 35+2  - RKUVC 35+1   21.30 uur. 
Vrouwen 30+1   7x7   Bij RKUVC te Ulestraten 
Bunde VR30+1  - Schimmert VR30+1  19.30 uur. 
Schimmert VR30+1  - I.B.C.’03 VR30+1  19.50 uur. 
Leonidas – W VR30+1 - Schimmert VR30+1  20.10 uur. 
Schimmert VR30+1  - RKUVC VR30+1  20.30 uur. 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 23 APRIL 
GSV’28/Schimmert JO17-1 - BSV Limburgia/Kamerl. JO17-1 13.30 uur. 

mailto:guuseijssen@hotmail.com
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Spaubeek JO15-1  - Schimmert/GSV’28 JO15-1 11.15 uur. 
RKHBS JO15-2  - Schimmert/GSV’28 JO15-2 13.30 uur. 
Sportclub Susteren JO13-1 - GSV’28/Schimmert JO13-1 14.00 uur. 
Groene Ster JO12-1  - Schimmert/GSV’28 JO12-1 11.30 uur. 
Bunde/I.B.C.’03 JO11-3 - Schimmert/GSV’28 JO11-1 10.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO10-1 - DVO JO10-2   10.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO9-1 - Eijsden JO9-3   10.00 uur. 
Bunde/I.B.C.’03 JO8-1JM - GSV’28/Schimmert JO8-1 09.15 uur. 
Sportpark De Ster te Stein 
Schimmert/GSV’28 JO7-1 - De Ster JO7-1   09.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO7-1 - Heer JO7-1   09.10 uur. 
RKUVC JO7-1  - Schimmert/GSV’28 JO7-1 09.20 uur. 
Sportpark GSV’28 te Genhout 
GSV’28/Schimmert JO7-2 - Woander Forest JO7-1 09.30 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-2 - Groene Ster JO7-1  09.40 uur. 
DVO JO7-3   - GSV’28/Schimmert JO7-2 09.50 uur. 
Veteranen: 
Schimmert    - GSV’28   17.00 uur. 
 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 24 APRIL 
Schimmert 1   - SCG 1    14.30 uur. 
DBSV 2   - Schimmert 2   12.00 uur.  
Schimmert 3   - VRIJ      
Vrouwen: 
Abdissenbosch VR1  - Schimmert  VR1  10.00 uur. 
 
PROGRAMMA VAN DONDERDAG 28 april 
Schimmert 3   - GSV’28 4   20.00 uur. 
 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Sjroebel = grote hoeveelheid i.c. geld. Hornoks = ? R: 4042200. 
 

Het is aan U. 
Eén lied kan zorgen voor een onvergetelijk moment 
Eén bloem een droom waarmaken. 
Eén boom kan het begin zijn van een bos, 
Eén vogel de lente aankondigen. 
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Eén glimlach is het begin van vriendschap, 

Eén handdruk kan zoveel betekenen. 
Eén ster kan een schip leiden, 
Eén woord kan genoeg zijn. 
Eén stem kan een land veranderen,  
Eén zonnestraal een kamer verlichten. 
Eén kaars verdrijft de duisternis, 
Eén glimlach overwint een somber gevoel. 
Eén stap is het begin van iedere reis, 

Eén woord is voldoende om een gebed te beginnen. 
Eén hoop geeft ons nieuwe levenskracht, 
Eén aanraking neemt zorg weg. 
Eén stem kan wijze woorden zeggen, 
Eén hart kan de waarheid spreken. 
Eén leven kan het verschil maken. 
U ziet, het is aan U. 
   

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 ©. 

mailto:parochieblad@st-remigius.nl
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