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VADERS WORDEN NIET GEBOREN, MAAR GESCHAPEN. 
Afgelopen zondag hebben we Sacramentsdag 
gevierd: Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed 
van Christus. Bij diezelfde gelegenheid was het ook 
Vaderdag. We bidden dat vaders het vaderschap van 
onze Heer in de hemel navolgen; die zijn hart aan 
iedereen geeft; die ons uitnodigt om samen te lachen 
en ons te verheugen; die ons vergeeft; die ons niet 
bepaalt en beperkt. Hij stelt ons in staat om onze 

eigen keuzes te maken over onze toekomst.  
Bij diezelfde gelegenheid hebben wij speciale waardering voor hen, niet 
omdat ze machtiger en belangrijker zijn dan wij, maar vanwege de 
vaderlijke liefde die we alleen kunnen krijgen en voelen door hun 
aanwezigheid en vaderlijke rol in ons leven. 
 
Paus Franciscus zei: "Vaders worden niet geboren, maar geschapen. Een 
man wordt niet alleen vader omdat er een kind is geboren, maar omdat hij 
op een verantwoorde wijze voor hem zorgt.  
Wanneer een persoon verantwoordelijk is voor het leven van een ander, 
vervult hij in zekere zin zijn vaderlijke rol tegenover die persoon”. We 
bidden dat niemand de liefdesband van een vader verliest. Proficiat voor u, 
alle vaders. 
 

Kapelaan Stefan, s.m.m.. 
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KERKDIENSTEN VAN 25 JUNI TOT EN MET 3 JULI 2022. 
Zaterdag 25 juni:  Zaterdag in week 12 door het jaar. 
 Onbevlekt Hart van Maria. H. Adelbert, diaken. 
19.00 uur:  H. Mis.  
 Intentie: Piet Frijns (gest. jaardienst). 
Zondag 26 juni: Dertiende Zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. 
 Intenties: Leny Moonen (gest. jaardienst); Martien Pierey  
 (jaardienst); overleden ouders Hönders-Heuts (jaardienst). 
Maandag 27 juni: Maandag in week 13 door het jaar. 
 H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar. 
 8.00 uur:  H. Mis. 
Dinsdag 28 juni: Dinsdag in week 13 door het jaar.   
 H. Ireneüs, bisschop en martelaar.  Geen H. Mis. 
Woensdag 29 juni: Woensdag in week 13 door het jaar.   
 HH. Petrus en Paulus, apostelen 
 8.00 uur: H. Mis. 
 Intentie: Seph Jaspar (verjaardag) 
Donderdag 30 juni: Donderdag in week 13 door het jaar. 
 HH. Eerste martelaren van de kerk van Rome. 
 8.00 uur:   H. Mis. 
Vrijdag 1 juli: Vrijdag na de tweede zondag na Pinksteren.   
        Geen H. Mis. 
Zaterdag 2 juli:  Zaterdag in week 13 door het jaar. 
 Maria op zaterdag.   
19.00 uur:  H. Mis,  
 Intenties: overleden ouders Janssen-Bogman, Hein en Joke  
 (gest. jaardienst). 
Zondag 3 juli: Veertiende zondag door het jaar. 
11.00 uur:  Woord- en Communiedienst i.v.m. processie Genhout. 
 Opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint  
 Remigius. 
 Intenties: Richard Sieben (1e jaardienst), Ans en Jean Sieben;  
 Johan en Tina Michon-Speetjens (gest. jaardienst);  
 Door Lucassen-Peters (gest. jaardienst); Rosita Verkoulen- 
 Goossens (jaardienst); Theo Bougie (jaardienst). 
 
Weekdienst:  van 25 juni t/m 1 juli: kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 
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LECTOREN. 
Zaterdag   25 juni: 19.00 uur:  dhr. P. Willems. 
Zondag:    26 juni: 11.00 uur:  mevr. T. Hennekens. 
 
MISDIENAARS / ACOLIETEN. 

Zaterdag     25 juni  19.00 uur: Maaike en Manouk Soons. 

Zondag       26 juni  11.00 uur: acolieten. 

Maandag    27 juni    8.00 uur: Cas Lemmens en Ilse Nulens. 

Woensdag  29 juni    8.00 uur: Joes Slakhorst. 
Donderdag 30 juni    8.00 uur: Lars Okkersen en Tom Storcken. 

COLLECTANTEN. 
Zaterdag  25 juni: 19.00 uur:     mevr. M. Lemmens en  

dhr. R. Thomassen. 
Zondag    26 juni: 11.00 uur:     dhrn. R. Wennmacher en G. Pricken. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 

Vastberaden op weg. 
Vandaag klinkt de boodschap dat het koninkrijk 
van God gestalte krijgt in een scenario dat gericht 
is op de toekomst. Wie vastzit aan het verleden, 
kan zich maar moeilijk in dienst stellen van de 
idealen die centraal staan in het rijk Gods. Als je 
ergens naar op weg gaat, kun je dat immers beter 
vastberaden doen. Jezus roept zijn leerlingen op 
om vooruit te zien en om toekomstgericht te zijn. 

Deze toekomst bergt immers volop kansen en mogelijkheden in zich …. De 
blik naar voren en niet te veel achterom kijken! Worden wij daar ook door 
aangesproken? 
 
IN MEMORIAM PIET HEUTS. 
Geboren: 14 augustus 1945 in Schimmert. 
Overleden: 1 juni 2022 in Geleen. 
Piet was de tweede zoon uit het huwelijk van Fons Heuts en Lambertiene 
Ramaekers. 
Hij is altijd vrijgezel gebleven en heeft zijn hele leven in het ouderlijk huis 
gewoond.  
Zijn hobby waren de kanaries, die hij steeds met veel liefde verzorgde. 
Daarnaast was zijn grote tuin en met name de groentetuin zijn grote passie. 
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In de groentetuin kweekte hij zoveel groente dat bijna de hele familie ervan 
kon eten. 
Tevens deelde hij zijn zelf gekweekte groenteplanten uit aan de 
buurtgenoten. 
Iedere zondagavond ging Piet naar café ’t Weverke om er gezellig een 
kaartje te leggen. 
Maar de gezondheid van Piet ging de laatste jaren sterk achteruit, 
waardoor hij uiteindelijk in een hospice moest worden opgenomen. Daar is 
hij na ruim 3 maanden ingeslapen. 
Na de uitvaartdienst op woensdag 8 juni 2022 in de Remigiuskerk is hij 
gecremeerd in het crematorium Nedermaas in Geleen. 
 
Moge God hem nu geven: licht, rust en vrede. 

 
BUITENGEWOON BEDIENAAR VAN DE H. COMMUNIE. 
Volgens de regels van de katholieke kerk komt het uitdelen van de H. 
Communie toe aan priesters en diakens. Maar in de praktijk kan de priester 
een of meerdere gelovigen vragen om hem hierbij te assisteren. De priester 
kan deze taak aan de gelovigen toevertrouwen door hem of haar een 
zegening te geven. 
Maar een pastoor kan ook iemand aanstellen als buitengewoon bedienaar 
van de H. Communie. Dan hoeft de priester hem of haar niet iedere keer 
tijdens een viering hiervoor te zegenen. 
 
Vicaris Ed Smeets, deken van Venray, heeft hiervoor een vormingscursus 
in Schinnen verzorgd voor diegenen die voor deze taak in aanmerking 
willen komen. Van de Sint Remigiusparochie uit Schimmert hebben 
mevrouw Pauline Schonewille-Janssen, mevrouw Tanja Feuler-Groen en 
de heer Pierre Visschers deze vormingscursus gevolgd.  
Op donderdag 23 juni 2022 zal tijdens de afsluitende eucharistieviering van 
het Sacramentsoctaaf in Meerssen aan deze mensen de officiële 
aanstelling hiervoor worden verleend. 
 
Door deze aanstelling zijn de buitengewoon bedienaars van de H. 
Communie gerechtigd om tijdens de eucharistieviering de H. Communie uit 
te delen, de ziekencommunie uit te delen en het Allerheiligste in de 
monstrans uit te stellen. 
We wensen deze vrijwilligers veel succes toe bij de uitvoering van deze 
taak. 
        Het kerkbestuur 
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HEEL SCHIMMERT BAKT € 1.662,90 BIJ ELKAAR VOOR HET 
PAROCHIEBLAD. 
Dit bedrag is de opbrengst van de actie, inclusief de verdubbeling 

door de GOS. 
Ook wij, de GOS, bedanken alle mensen die het 
mogelijk hebben gemaakt dat dit zo’n mooi 
bedrag is geworden. De GOS is natuurlijk ook blij 
verrast over de vele positieve reacties wat betreft 
de ‘kèrmes’ die we hebben kunnen organiseren in 
het kader van ons 50-jarig jubileum. 

Het succes hebben we te danken aan de inzet van veel GOS-ondernemers 
die hier aan hebben meegewerkt en als we één naam mogen noemen dan 
is het toch ’t Weverke. 
Zonder gebruik van alle faciliteiten rondom de twee pleintjes was de kermis 
niet mogelijk geweest. Dank aan Petra, Raymond 
en kinderen. 
Ook bedanken we de omwonenden van het pleintje 
voor het ‘lenen’ van hun parkeerplaatsen tijdens het 
gehele weekend. 
Als laatste natuurlijk dank aan alle bezoekers van 
de ‘kèrmes’, want zonder de vele bezoekers was 
het niet zo’n groot succes geweest. 
We sluiten dit geweldig feest af met het voornemen 
om de kèrmes weer traditie te maken op deze unieke plek bij de kerk en 
wel onder de naam: ‘De GOS-KÈRMES’. 
Noteer de datum maar alvast voor volgend jaar: zondag 4 juni 2023. 
Dank allemaal namens ’t bestuur van de GOS. 
 
Raad het aantal kurken – Wijn van Cairanne 
Tijdens de laatste kermis in Schimmert kon u bij mijn wijnstand het aantal 
kurken in een vaas raden. 
Er kwamen veel bezoekers langs die een gokje deden en een aantal 
invulden. 
Er zaten 174 kurken in de vaas en Monique Diederen had met een aantal 
van 180 kurken het meest dichtstbijzijnde antwoord. 
Monique is dus de gelukkige winnares van het 4 flessen tellende 
wijnproefpakket van Bodegas Onerom. 
Hartelijke dank aan de bezoekers, deelnemers en natuurlijk de GOS voor 
deze zeer geslaagde dag. 

Peter Vangangelt. 
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Uitslag Spijkerbroek hangen. 
De gelukkige winnaar van de jeans naar keuze is: Michel Eurelings 
PME Oranje T-shirt: Rodger Okkersen, Gaston Packbier en Eric Nelissen 
Winnaars kunnen hun prijs ophalen bij GAAF Valkenburg, Louis v.d. 
Maesenstraat 42. 
      Monique Diederen. 
 
FAITH – FANFARE ST. CAECILIA SCHIMMERT. 
Op zondag 3 juli a.s. zal de fanfare van Schimmert, voor het eerst in de 
voorbereiding naar het WMC, het complete programma ten gehore 
brengen. Met de titel “Faith” grijpt de fanfare terug naar haar oorsprong, de 
oprichting van de vereniging was namelijk een voorstel van de destijds 
dienende pastoor en kapelaan. Nog steeds is het dienstbaar zijn aan de 
gemeenschap een van de doelstellingen die de fanfare heeft. 
Het geloof, in de breedste zin van het woord, staat dan ook centraal in het 
programma rondom het thema ‘geloof’.  
Met dit thema kan het ook bijna niet anders dan een uitvoering in de kerk! 
Op 3 juli zullen we in de Wilibrorduskerk te Obbicht om 19.30u het gehele 
programma uitvoeren. Kaartjes zijn verkrijgbaar via 
https://grensmaasvalleicultuurfestival.nl €5,- excl. €1,- administratiekosten 
óf via onze fanfare zelf. Stuur een mailtje naar 
bestuur@fanfareschimmert.nl en je hoeft geen administratiekosten te 
betalen. De eerste 25 kaartjes doen we zelfs voor € 4,- weg (op=op). 
Hopelijk tot 3 juli! 
       Het bestuur. 

ZIJACTIEF. 
12 juli  19.00 uur: avondwandeling met zoete traktatie. Start wandeling 
(ongeveer 3 km.) vanaf Oensel de Pannenkoekenplaets Oensel 10. 
Voor leden die niet mee kunnen wandelen vanaf: 19.45-20.00 uur bij goed 
weer op het terras, anders binnen. Eigen bijdrage € 2,50 kan op de dag zelf 
worden betaald. Graag wel contant meenemen! 
Opgeven t/m 5 juli: bij Silvy Wiekken 06- 40246841 of per mail: 
schimmertzijactief@gmail.com. 
Geef bij aanmelden even door of je wel of niet mee gaat wandelen. Bij 
slecht weer gaat de wandeling niet door maar wel het gezellig samenzijn 
v.a. 20.00 uur. 
Statiegeldactie COOP: Van 1 juli t/m 30 september loopt de 
statiegeldactie bij de COOP voor onze vereniging ZijActief. Dit is natuurlijk 
vooral leuk omdat wij ons 90-jarig bestaan vieren dit jaar. Lever nu je lege 

https://grensmaasvalleicultuurfestival.nl/
mailto:bestuur@fanfareschimmert.nl
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flessen in en doneer je statiegeld aan ZijActief. De COOP verdubbelt de 
opbrengst! 
       Het bestuur. 

 
MEDEDELINGEN KBO.  
BBQ op dinsdag 19 juli 2022. 
Op dinsdag 19 juli 2022 zal onze jaarlijkse 
BBQ vanaf 15.00 uur, plaatsvinden op 
het terras van Brasserie Bie-Ein.  
Zoals gebruikelijk zullen Pam en John niet 

alleen voor de BBQ producten zorgen maar ook voor lekkere bijpassende 
sausen en salades. 
Voor leden vragen wij een eigen bijdrage van € 10,00 en voor niet-leden  
€ 13,00 per persoon. Als u aan deze BBQ wilt deelnemen wordt u verzocht 
onder vermelding van “BBQ en uw naam + adres” dit bedrag vóór 15 juli 
2022 over te boeken op rekening NL50 RABO 0146 4109 55. 
 
Kienen. 
Op dinsdag 28 juni is er weer kienen in ‘t Gemeinsjapshoes. 
We beginnen om 14.00 uur en ook niet-leden zijn welkom. 
S.v.p. de achteringang gebruiken. 
        Het bestuur. 
  
Kindervakantieweek 29 augustus t/m 2 september 2021. 
Dit jaar kunnen we KVW weer “normaal” organiseren.  
Hou toch te allen tijde de website in de gaten voor actuele  
informatie over de week: www.kvwschimmert.nl 
Dit jaar wordt de week voor de 44ste keer georganiseerd.  
We hopen er weer met alle deelnemers en leiding een  
spectaculaire week van te maken. 
 
JONG NEDERLAND. 
Opgave KVW en TVW. 
Kinderen die op 5 september 2022 4 jaar of ouder zijn kunnen meedoen. 
Kinderen en tieners die geen programmaboekje hebben ontvangen kunnen 
dit afhalen bij café ’t Weverke (dinsdag t/m zondag vanaf 12 uur). 
 
Aanmelden en betalen kan alleen via www.kvwschimmert.nl 
 
Opgeven kan t/m vrijdag 1 juli. 

http://www.kvwschimmert.nl/
http://www.kvwschimmert.nl/


 
8 

Leiders Kindervakantieweek. 
Je kunt leider worden als je nu in het 3e schooljaar zit van het  
voortgezet onderwijs of vóór 1 oktober 2022, 15 jaar of ouder bent. 
Je mag je opgeven met 2 of meer leiders per groep.  
Als je niet de hele week kan deelnemen kunnen we je hulp toch goed 
gebruiken als 3e leider in een groep! 
Wil je graag meedoen?  
Je kunt je alleen aanmelden via  
www.kvwschimmert.nl 
 
Opgeven kan t/m vrijdag 1 juli. 
 
Op dinsdag 19 juli is om 20.00 uur in zaal ’t Weverke een 
bijeenkomst voor alle leiders die zich hebben opgegeven. 
        Het bestuur. 

  
BUURTVERENIGING ROOSEBEEK. 
Tijdens de straatmarkt op zondag 19 juni is er een sleutel gevonden. Indien 
u de eigenaar bent graag even contact opnemen met John Huntjens, 
Roosevelstraat 53, tel 045-4041906. 
       Het bestuur. 
 

TONEELVERENIGING CRESCENDO. 
Na twee drukbezochte, uiterst succesvolle 
toneelavonden afgelopen weekend kunt u 
a.s. vrijdag 24 en zaterdag 25 juni om 20.00 
uur nog genieten van de doldwaze klucht 
"De Tante van Charlie" in ‘t 

Gemeinsjapshoes. Deze grandioos gespeelde voorstelling moet u beslist 
gezien hebben. Aanvang 20.00 uur, reserveren online via 
www.toneelverenigingcrescendo.nl, voorverkoop ManJefiek Sfeer, 
Bloemen en Trends of aan de kassa mits niet uitverkocht. 
Tot ziens in ons theater! 
       Het bestuur. 
 
TONEELVERENIGING ONS GENOEGEN, GENHOUT. 
Belevenistheater 80 DAAG 
"Londen, herfst 1872. Bijna niemand weet iets van Phileas Fogg, behalve 
dat hij een man van de klok is, dat hij van kaarten houdt, en dat hij veel 
geld heeft. Hoe hij rijk is geworden, weet niemand. Op een dag wedt hij dat 

http://www.kvwschimmert.nl/
http://www.toneelverenigingcrescendo.nl/
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hij in 80 dagen een reis om de wereld kan 
maken. Hij vertrekt meteen, samen met zijn 
nieuwe Franse bediende Passepartout. Ze 
nemen bijna niets mee, alleen een reistas met 
kleren en een tas met geld. Dat is verdacht: 
zou Phileas Fogg misschien de bankovervaller 
zijn die onlangs de Bank van Engeland heeft 
beroofd? Detective Fix vertrouwt het niet en zet 
de achtervolging in… " 
Toneel en muziek komen samen tijdens 80 
DAAG. Een spektakel dat volledig is 
aangekleed in een 19e eeuws Engelse upperclass stijl, van binnenkomst 
tot afterparty. 50 toneelspelers uit Genhout en omstreken en een muzikaal 
gezelschap zorgen vijf dagen lang voor een theaterbeleving die u nooit 
meer zult vergeten. In een heuse circustent pakken we uit met een 
voorstelling vol met magie, prachtige decors en geweldige kostuums die je 
terug gaat voeren naar de tijden van Jules Verne. Heeft u zin er een heel 
avondje uit van te maken, combineer dan 80 DAAG met een geweldig 
theaterdiner vooraf. Natuurlijk is er ook nog voldoende gelegenheid om met 
onze spelers na te praten op de afterparty. 
80 DAAG vindt plaats van 15 t/m 19 september op de prachtige Bovenste 
Hoeve Printhagen in Genhout-Beek. Kaarten zijn vanaf nu verkrijgbaar op 
www.80DAAG.nl. 
 
 
OUD PAPIER. 
A.s. zaterdag 25 juni wordt er weer oud papier opgehaald vanaf 08.30 uur. 
Graag het oud papier gebundeld of in dozen verpakt. 
       Het bestuur. 
 
 
PRAATAVOND 29 JUNI HEEMKUNDEVERENIGING. 
Thema’s “Jeugd” & “In vrije tijd” op woensdag 29 juni aanvang  
19.30 uur in ’t Weverke. Aanmelding voor deelname is noodzakelijk.   
Opgave: heemkundeschimmert@gmail.com Geen mail? 4042200. 
       Het bestuur. 
 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Gerf = schoof. Kräötsj = ? Reacties:  045 - 404 2200. 

mailto:heemkundeschimmert@gmail.com
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op weg gaan 

 
 

de open kloosterdeur 

heet welkom aan 
jou 

 
zoeker 

naar vrede en 
gerechtigheid 

 
er is koffie 

en een luisterend oor 
beschikbaar 

 
je mag 

op verhaal komen 
 

aukje wijma 
 

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
mailto:secretaris@st-remigius.nl

