
 
1 

            14 juli 2022 
     58e jaargang no. 27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIE IS JE NAASTE? 
"Wie is Je naaste"? Deze vraag werd ook gesteld 
door de wetgeleerde aan Jezus in het evangelie van 
afgelopen zondag. Als joodse wetgeleerde of als 
leviet is deze vraag niet zo moeilijk te beantwoorden. 
Het zijn intellectuele mensen. Ze bestudeerden de 
wetten, ze leerden het aan de mensen. Echter, de 
kennis die ze hebben, verwijdert hen vaak van de 
realiteit. Ze spraken over Gods liefde en vrijgevigheid, 
maar ze lieten de overvallen persoon, die ze op de 
reis hadden ontmoet, in eenzaamheid achter.  
In tegenstelling tot de Samaritaan. Hij zag  onderweg 

een overvallen persoon. Zijn hart werd bewogen met mededogen en hij 
hielp hem. Had hij kennis van de wet? Wij weten het niet. Wat duidelijk is: 
zijn barmhartig hart is niet afhankelijk van kennis van de wet.  Hij is 
barmhartig omdat hij de naaste van anderen is. 
"Wie is dus de naaste?" Niet een ander is je naaste. Je bent zelf de naaste 
van een ander. De naaste is niet de hulpbehoevende. De naaste is wie zich 
ontfermt. Deze Samaritaan maakt ons bewust van de Heer die liefheeft en 
barmhartig is. Hij is barmhartig voor iedereen die zich open stelt en in Hem 
gelooft. Als onze God een barmhartige en liefhebbende God is, dan heeft 
Jezus ons vandaag de boodschap  gestuurd om dat in ons leven te gaan 
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doen. Probeer vergevingsgezind te zijn en een hart en zorg voor uw naaste 
te hebben. 

  Kapelaan Stefan, s.m.m.. 
 
KERKDIENSTEN VAN 16 tot en met 24 juli 2022. 
Zaterdag 16 juli: Zaterdag in week 15 door het jaar. 
  H. Maagd Maria van de berg Karmel. 
19.00 uur: H. Mis. 
Zondag 17 juli: Zestiende zondag door het jaar. 
11.00 uur: H. Mis. 

 Intenties: echtpaar Huls-Thewessen; Annie en Armand   
 Lemmens-Eijssen, Ernest Lemmens; Maria Moonen-   
 Quadakkers. 

Maandag 18 juli: Maandag in week 16 door het jaar. 
  H. Odilia, maagd en martelares. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Dinsdag 19 juli: Dinsdag in week 16 door het jaar. 
        Geen H. Mis. 
Woensdag 20 juli: Woensdag in week 16 door het jaar. 
  H. Apollinaris, bisschop en martelaar. 
8.00 uur:   H. Mis.  
  Intentie: Eugène Kuipers (verjaardag). 
Donderdag 21 juli: Donderdag in week 16 door het jaar. 
  H. Laurentius van Brindisi, priester en kerkleraar. 
8.00 uur:   H. Mis. 
  Intentie: Seph Jaspar en overige familieleden. 
Vrijdag 22 juli: Vrijdag in week 16 door het jaar. 
  H. Maria Magdalena.    Geen H. Mis. 
Zaterdag 23 juli: Zaterdag in week 16 door het jaar. 
  H. Birgitta, religieuse, patrones van Europa. 
19.00 uur: H. Mis. 
  Intenties: Jan en Annie Limpens-Geurts en zoon Jos;  
  Leon Snellings. 
Zondag 24 juli: Zeventiende zondag door het jaar. 
11.00 uur: H. Mis: opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor. 
  Intenties: Leo Lemmens en Mia Lemmens-Goossens  
  (jaardienst); Piet Heuts (buren); Ben Lemmens (jaardienst);  
  Marc Thoma en Wiel Thoma (jaardienst). 
 
Weekdienst: van 15 t/m 22 juli: kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 
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LECTOREN. 
Zaterdag  16 juli: 19.00 uur:  mevr. M. Zeegers. 
Zondag:   17 juli: 11.00 uur:  mevr. C. Meurders. 
 
MISDIENAARS / ACOLIETEN. 
Zaterdag 16 juli:  19.00 uur: Maaike en Manouk Soons. 
Zondag   17 juli:    11.00 uur: Ties en Joes Slakhorst. 
 
Maandag    18 juli:  08.00 uur: Tom Storcken. 
Woensdag  20 juli:  08.00 uur: Cas Lemmens en Ilse Nulens. 
Donderdag 21 juli: 08.00 uur: Lars Okkersen en Joes Slakhorst. 
 
COLLECTANTEN. 
Zaterdag 16 juli:  19.00 uur:  dhrn. J. Feuler en F. Herijgers. 
Zondag   17 juli:  11.00 uur:  dhrn H. Collaris en R. Slakhorst. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND.     

Geven en ontvangen. 
In deze zomertijd genieten veel mensen van de 
gastvrijheid in een andere omgeving of zijn ze 
zelf gastheer of gastvrouw voor anderen in hun 
eigen huis. Vandaag gaat het over gastvrijheid, 
over het vermogen om de ander welkom te 
heten. In de eerste lezing krijgt Abraham drie 
onbekende gasten op bezoek. Zonder het te 
weten ontvangt Hij God in zijn huis. In het 
evangelie is Jezus gast in het huis van twee 
vrouwen. Geven en ontvangen – daar gaat het 

om bij gastvrijheid.  

RABO CLUBSUPPORT ACTIE 2022. 
Jaarlijks proberen de verenigingen de stemmen van de leden van de 
Rabobank te winnen voor de Rabo Clubsupport actie; hoe meer stemmen 
de vereniging krijgt, hoe hoger is de uitkering van de Rabobank. Daarvoor 
worden ieder jaar weer een groot aantal artikelen in het parochieblad 
gepubliceerd om de aandacht voor hun vereniging te vragen. Van 5 tot en 
met 27 september 2022 is het weer zover, dan kunnen de Rabobankleden 
hun stemmen weer uitbrengen. 
 
Vele lezers van het parochieblad vragen zich echter af of al deze artikelen 
wel in het parochieblad thuishoren. Deze artikelen vragen immers de 
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nodige ruimte in het blad ofschoon ze allemaal over hetzelfde onderwerp 
gaan. Deze artikelen vragen extra financiële middelen van het parochieblad 
terwijl deze juist hard nodig zijn voor de instandhouding het blad. 
 
Daarom stelt de redactie van het parochieblad voor om in de eerste en in 
de derde week van de stemperiode van deze actie een gezamenlijk artikel 
in het parochieblad te plaatsen over de Rabo Clubsupport actie. De 
verenigingen, die hieraan willen meedoen kunnen hun naam onder dit 
artikel laten plaatsen. Zij kunnen dit kenbaar maken door een e-mail naar 
de redactie te sturen. 
Verder zullen er geen artikelen over dit onderwerp in het parochieblad 
worden gepubliceerd. 
       De redactie 
 
MEDEDELING KBO. 

Op dinsdag 19 juli 2022 zal onze jaarlijkse 
BBQ plaatsvinden. 
We beginnen om 15.00 uur op het terras 
van “t GEMEINSJAPSHOES. 
Zoals gebruikelijk zullen Pam en John 
zorgen voor de BBQ-producten en ook 
voor lekkere bijpassende sauzen en 
salades. 

We maken er een gezellige middag van en hopen op goed weer! 
Tot dan! 
       Het bestuur. 
 
FANFARENIEUWS. 
Op zondag 24 juli vertrekken wij om 12.00 uur met de bus naar Kerkrade 
voor ons optreden tijdens het WMC.  Ons optreden is om 14.40 uur en 
duurt ca. 50 minuten. De uitslag is om 21.00 uur en wij komen dan rond 
22.00 uur terug naar Schimmert. 
Heeft u een kaartje om dit concert te bezoeken of misschien wel een 
dagticket en vindt het leuk om met ons mee te gaan met de bus, dan 
hebben wij goed nieuws. Er zijn nog plekken vrij in de bus, die het eerst 
komt, die het eerst maalt .  
Stuur een e-mail naar bestuur@fanfareschimmert.nl en u krijgt z.s.m. 
bericht of u gratis met ons mee kunt reizen naar Kerkrade. 
Muzikale groeten van het bestuur van Fanfare St. Caecilia Schimmert. 
 

mailto:bestuur@fanfareschimmert.nl
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TRY-OUT CONCERT FANFARE OP 17 JULI IN SCHIMMERT. 
24 juli komt steeds dichterbij.  
Een uitverkochte Rodahal in Kerkrade staat ons te 
wachten bij ons optreden in de concertafdeling op het 
Wereld Muziek Concours (WMC). Er wordt nog druk 
gerepeteerd, maar naast repeteren is het ook belangrijk 
om het hele programma uit te voeren voor publiek. Op 
zondag 17 juli zullen we daarom een try-out concert 
geven. Het complete programma voor het WMC! Het 
concert begint om 15.00 uur in de St. Remigiuskerk te 

Schimmert. Los van het feit dat het natuurlijk heerlijk koel is in de kerk is dit 
ook de ideale plek om het programma met als thema 'geloof' ten gehoren te 
brengen. Een concert  in de kerk die medeverantwoordelijk is voor het 
bestaan van onze fanfare. 
Waar we in de Rodahal zelf voor een orgel moeten zorgen staat dit gewoon 
op ons te wachten in de kerk! Waar we in de Rodahal zelf voor sfeer 
moeten zorgen om onze muziek te ondersteunen loop je in de kerk letterlijk 
het décor, passend bij ons thema, in. 
Dus; of je nu wilt komen omdat je geen kaartjes voor het WMC meer kon 
krijgen, omdat je het buiten te warm vindt, of omdat je er gewoon bij moet 
zijn als dit optreden in onze eigen kerk plaatsvindt…  
We zien je graag 17 juli om 15.00 uur in de kerk! 
Daarna horen we graag wat je ervan vond en daarvoor steken we even de 
straat over naar 't Weverke. 

 
   Het bestuur van Fanfare St. Caecilia Schimmert.  

 

Exposities 450 jaar martelaren van Roermond. 

Tot en met eind oktober zijn in de Caroluskapel in 
Roermond twee exposities over 450 jaar 
‘Martelaren’ van Roermond te zien. In het hele land 
wordt dit jaar de ‘geboorte van Nederland’ in 1572 
gevierd. De andere kant van dezelfde medaille is 
dat het dit jaar ook 450 jaar geleden is dat in 
Roermond twaalf kartuizer monniken plus de 
secretaris van de toenmalige bisschop door de 
troepen van Willem van Oranje werden vermoord.  
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In de Caroluskapel, waar de moord plaatsvond, worden tot op de dag van 
vandaag de relieken van de vermoorde geestelijken bewaard. In de kapel 
wordt met schilderijen, documenten en andere voorwerpen het verhaal uit 
1572 in beeld gebracht. In de kapittelzaal naast de kapel is een tweede 
expositie te zien, waarin het ‘andere verhaal’ van Roermond wordt ingepast 
in het grotere geheel van de Tachtigjarige Oorlog.  

De twee exposities zijn tot eind oktober van woensdag tot en met zondag 
van 14.00 uur – 17.00 uur gratis te bezoeken. De Caroluskapel ligt aan de 
Swalmerstraat 100 in Roermond. 

 

Spreuk voor onderweg. 

Kleine dingen maken niet veel drukte, 
maar ze maken wel gelukkig. 

 
Bloemen geef je niet met je handen, 

maar met je hart. 
 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Preugele (zich) = slaan, vechten. Naze = ? R:  045-4042200. 
 

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 oet Sjummert  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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