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800 JAAR BLOEDWONDER IN MEERSSEN. 
De basiliek in Meerssen viert dit jaar een 
bijzonder jubileum. Het is namelijk 800 jaar 
geleden dat daar het beroemde bloedwonder 
plaatsvond. In 1222 ontdekte een 
benedictijner monnik tijdens een 
eucharistieviering in de toenmalige 
kloosterkerk bij de consecratie dat hij 
vergeten was water en wijn in de kelk te 
doen. De monnik bad tot God en bij het 
breken van de hostie stroomde er water en 

bloed uit, net als uit Christus’ lichaam aan het kruis. 
 
Door dit ‘Mirakel van Meerssen’ groeide de kerk uit tot een bedevaartsoord 
voor het Heilig Sacrament. De kelk met het bloed werd getoond aan de vele 
bedevaartgangers die vanaf dat moment Meerssen bezochten. Er kwamen 
zelfs zoveel pelgrims dat de kerk moest worden vergroot. Het Heilig Bloed is 
ruim 350 jaar in Meerssen bewaard, tot het in 1578 gestolen en vernietigd 
werd. Sindsdien richt de devotie zich op het uitgestelde Allerheiligste. 
 
Nog altijd wordt er vanaf Sacramentsdag in Meerssen een sacramentsoctaaf 
gehouden als herinnering aan dit bloedwonder. Dit jaar staat het octaaf in 
Meerssen tussen 16 en 23 juni in het teken van het 800-jarig jubileum. Er zijn 
elke dag vieringen en uiteraard trekt de sacramentsprocessie door Meerssen. 
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Op zaterdag 18 juni zal ook Schimmert weer deelnemen aan deze bedevaart. 
Wij nodigen u van harte uit om met ons mee te gaan. 
       Het kerkbestuur. 
 

KERKDIENSTEN VAN 11 TOT EN MET 19 JUNI 2022. 
Zaterdag 11 juni:  Zaterdag in week 10 door het jaar. 
 H. Barnabas, apostel.  
19.00 uur:  H. Mis.  
 Intenties: Clara Boshouwers-Bertrand en Felix Boshouwers  
 (jaardienst); Annie Kuypers-Niessen (verjaardag);  
 Annie Luijten-Meisen (gest. jaardienst). 
Zondag 12 juni: Zondag na Pinksteren. 
 H. Drie-eenheid; Sacramentsprocessie. 
 9.00 uur:  H. Mis, opgeluisterd door meerdere verenigingen. 
 Intenties: Richard, Ans en Jean Sieben; Zef Tummers (gest.  
 jaardienst); Jeu Limpens (gest. jaardienst); Nelly Herijgers- 
 Verkoulen (gest. jaardienst). 
Maandag 13 juni: Maandag in week 11 door het jaar. 
 H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar. 
 8.00 uur:  H. Mis. 
Dinsdag 14 juni: Dinsdag in week 11 door het jaar.   
 H. Lidwina, maagd.    Geen H. Mis. 
Woensdag 15 juni: Woensdag in week 11 door het jaar.   
 H. Bernardus van Montloux, aartsdiaken. 
 8.00 uur: H. Mis. 
Donderdag 16 juni: Donderdag in week 11 door het jaar. 
 8.00 uur:   H. Mis. 
 Intentie: Mia en Willem Speetjens-Coumans. 
Vrijdag 17 juni: Vrijdag in week 11 door het jaar.  Geen H. Mis. 
Zaterdag 18 juni:  Zaterdag in week 11 door het jaar. 
 H. Petrus van Verona, priester en martelaar. Octaaf van het  
 H. Sacrament. 
 6.30 uur Processie naar Meerssen met om 8.30 u. H. Mis in de basiliek 
 van Meerssen. Opgeluisterd door het gemengd koor. 
19.00 uur:  H. Mis,  
 Intenties: Jaantje van Wijk-Kemp; Hubert Roks en Maria Roks- 
 Speetjens; Tilke Selder-Jongen; Maria Goltstein-Provaas  
 (verjaardag). 
Zondag 19 juni: H. Sacrament van het lichaam en Bloed van Christus. 
11.00 uur:  H. Mis, Vaderdag. Opgeluisterd door het Jeugdkoor DievanOss. 
 Intenties: Maria Moonen-Quadakkers; Jo Vankan; Harry en  
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 Gerda Soons-Kuipers; Rosalie Voncken-Rouwette  
 (1e jaardienst); overledenen van de familie Martens;  
 Mil Frissen (zeswekendienst); Wiel Simon (jaardienst). 
 
Weekdienst:  van 11  t/m 17 juni: kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 
 
LECTOREN. 
Zaterdag   11 juni: 19.00 uur:  mevr. M. Heiligers. 
Zondag:    12 juni:   9.00 uur:  alle lectoren. 
 
MISDIENAARS / ACOLIETEN. 
Zaterdag     11 juni  19.00 uur: Eline en Koen Jacobs. 
Zondag       12 juni    9.00 uur: alle misdienaars. 
Maandag    13 juni    8.00 uur: Cas Lemmens en Tom Storcken. 
Woensdag  15 juni    8.00 uur: Joes Slakhorst en Ilse Nulens. 
Donderdag 16 juni    8.00 uur: Lars Okkersen. 
 
COLLECTANTEN. 
Zaterdag  11 juni: 19.00 uur:     dhrn. Ch. Leenders en N. Lemmens. 
Zondag    12 juni:   9.00 uur:     leden kerkbestuur. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 

Het geheim van de Enige. 
De grote paasviering is nu voorbij; door de 
Geest mag Christus voortaan in ons christenen 
leven, tot zegen van onze wereld. Vandaag 
mogen wij al deze genade dankbaar 
samenvatten in de viering van het grote 
mysterie dat God zelf is. Temidden van alles 
wat gaande is, richt deze zondag ons op de 
Enige, over wie wij alleen gebrekkig kunnen 
spreken. Het is de schrift die ons God tekent als 

Vader en Schepper, onze oorsprong die alles ooit voltooit. Wij eren de 
Enige als Vader, Zoon en heilige Geest – God boven ons, God naast ons, 
God in ons. Toch kunnen mensenwoorden Gods geheim nooit ontsluiten. 
Dat de Enige ons vinden mag, open en ontvankelijk. 
 
DAMESKOOR. 
Repetitie dinsdag 14 juni om 18.45 uur (vervroegd). 
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PROCESSIE 2022. 
Anders dan voorgaande jaren worden de besturen van de verenigingen, die 
op een of andere manier hebben deelgenomen aan de processie, in 
verband met de Kèrmis uitgenodigd voor een kop koffie en een stukje vlaai 
op het pleintje tegenover de kerk.  
Voor de kinderen die deelgenomen hebben staat er een glaasje fris klaar.         

Het kerkbestuur 
 
FANFARE MEETS SOUL&GOSPEL. 
Op zaterdag 11 juni vindt er in Schimmert weer een concert plaats met 
deze keer een niet alledaagse combi. Gospelkoor Soul & Gospel is 
namelijk te gast bij fanfare St. Caecilia Schimmert. Het concert start om 
19.30 u. in het gemeenschapshuis en entree is een vrije gift. 
Gospelkoor Soul & Gospel zingt een variatie aan Soul en Gospelliedjes. Ze 
zingen met passie en ze gaan ervanuit dat die positieve energie vanzelf als 
een golf over het podium de zaal in stroomt.  
De fanfare is nog steeds druk met de voorbereidingen voor het WMC op 24 
juli en zal dit keer (in tegenstelling tot de vorige concerten) enkel 
muziekstukken ten gehore brengen die ook op 24 juli te horen zullen zijn. 
We hopen u dan ook 11 juni te mogen begroeten in het 
gemeenschapshuis. 
        Het bestuur. 
 
SCHUTTERIJ  ST. SEBASTIAAN KONINGSVOGELSCHIETEN. 
Afgelopen pinkstermaandag 6 juni mochten we na 2 jaar weer ons 
Koningsvogelschieten laten plaatsvinden! 
Een speciale dag voor onze schutterij, waarbij een H. Mis niet mag 
ontbreken opgeluisterd door ons jachthoornkorps met daarna een 
eerbetoon op het kerkhof bij ons monument voor de overleden leden.  
Zowel ons koningspaar als burgerkoningspaar kreeg thuis een serenade en 
defilé aangeboden waarbij de innerlijke mens ook niet werd vergeten. 
Voor onze schutterij een mooi moment om ons weer te laten zien in het 
dorp en later op de sjöttewei waar de strijd om het koningsschap 2022 van 
start ging. 
 
Uiteindelijk werd Max Bouwens onze nieuwe schutterskoning samen met 
zijn koningin Naomi Meertens.  
Als burgerkoning ging Henri Okkersen met de eer strijken die samen met 
Christine het burgerkoningspaar zal vormen.  
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Ook de jeugd liet zich niet onverdienstelijk en Bram Pluijmaekers werd 
onze jeugdkoning.  
Proficiat aan allen en we wensen hun een mooi seizoen toe! 
 
Het komend weekend wordt een druk (schutters)weekend: 
A.s. zaterdag 11 juni in de avonduren zal de koningsden geplaatst worden 
bij Max Bouwens. 
Op zondag 12 juni zal de schutterij natuurlijk ook deelnemen aan de 
processie en zal de drumband om 05.00 uur gaan starten met de reveille, 
het vrijmaken van de processieroute volgens oude traditie! 
En ’s middags zal de drumband nog acte de présence geven op de kermis!  
We wensen eenieder een mooie dag!  

Koningsvogelschieten Schuttersgezelschap St. Sebastiaan    
 
PROGRAMMA ZIJACTIEF. 
14 juni aanvang 20.00 uur Let op:  in Zaal ’t Weverke! 
Voor de leden die zich hebben aangemeld:  Museumgroep Elsloo presenteert een 
modeshow met kleding uit de periode 1900 -1950. Dankzij de vrijwillige, 
enthousiaste inzet van een aantal leden kunnen wij hierbij zelfgebakken vlaai 
presenteren, helemaal in de tijdgeest van toen.  
12 juli 19.00 uur Wandeling vanuit Oensel met daarna zoete traktatie. Eigen 
bijdrage € 2,50. Volgende week meer hierover in het parochieblad. 

 
BUURTVERENIGING ROOSEBEEK. 
Zondag 19 juni a.s. organiseert de Schimmertse buurtvereniging 
“Roosebeek” weer haar jaarlijkse STRAATMARKT. Vanaf 10.00 u. is 
iedereen welkom in de Rooseveltstraat te Schimmert. Met meer dan 100 
standjes van uiteenlopende aard is dit evenement meer dan ooit de moeite 
waard om te bezoeken. Verder wordt er ook goed gezorgd voor de 
inwendige mens. Bovendien is er geen entree! Info over deelname en 
bezoek 045-4041906 (na 18:00 uur), roosebeek@gmail.com of kijk op  
www.facebook.com/roosebeek 
 
BAKKERIJ WEUSTEN-VROEMEN. 
Bakkerij Weusten-Vroemen is van dinsdag 14 juni  t/m zaterdag 18 juni  
gesloten. 
 
TENTOONSTELLING OUDE LITURGISCHE KLEDING. 
In de sacristie-kasten van klooster Wittem ligt een groot aantal oude 
liturgische kledingstukken: kazuifels, dalmatieken, koorkappen, enz. 
Kleding die in deze tijd niet meer gedragen wordt in vieringen, omdat ze ‘uit 

mailto:roosebeek@gmail.com
http://www.facebook.com/roosebeek
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de mode’ is, omdat ze behoorde tot een andere tijd. Maar het is wel heel 
mooie en bijzondere kleding, met handgeborduurde afbeeldingen en 
motieven vol betekenis. 
In het weekend van 16/17 juli wordt een deel van deze liturgische kleding 
uit de kast gehaald en in Scala opgehangen en neergezet, waar nodig en 
mogelijk voorzien van achtergrondinformatie. 
Data en tijd: zaterdag 16 en zondag 17 juli, 12.00-16.00 uur 
Gratis toegang. U kunt vrij naar binnen lopen. 

Pelgrimsoord Klooster Wittem 
Wittemer Allee 34 
6286 AB Wittem 
043 4501741 
www.kloosterwittem.nl 

 
LGOG-HVS LEZING OVER 75 JAAR VREDE IN LIMBURG. 
Donderdag 23 juni om 20.00 uur in ’t Weverke lezing door dr. Régis 
de la Haye over 75 jaar vrede na eeuwen van steeds wederkerende 
oorlogen. De lezing is voor iedereen toegankelijk. Entree vrije gave. 
Op www.heemkundeschimmert.nl onder “Berichten” meer info.  
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Grante = bedelen bijv. voor voer. Bokeskook = ? 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. 
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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