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            22 juli 2022 
     58e jaargang no. 28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GASTVRIJHEID. 
Gastvrijheid aanbieden en gastvrijheid ontvangen 
doet ieder goed.  Gastvrijheid is ook “een ingang” 
voor een diep en hartelijk gesprek. Dat is het 
soort houding dat we afgelopen zondag konden 
beluisteren bij Martha en Maria in het evangelie. 
Ze waren allebei erg vriendelijk en het was die 
gastvrijheid die ervoor zorgde dat Jezus zich niet 
vreemd voelde toen Hij hen bezocht. Hoewel ze 
vriendelijk waren, hadden ze allebei hun eigen 

manier om Jezus te volgen. 
 

Martha was zeer gehoorzaam aan gewoonten en gebruiken. Als vrouw 
werkte ze in de keuken in plaats van bij de gasten te zijn. Zij voldoet hier 
aan de regels en de gewoontes van haar tijd. Dat in tegenstelling tot Maria. 
Voor Maria was luisteren naar Jezus van belang om leerling van Jezus te 
worden. Eigenlijk zou ook zij in de keuken moeten werken, want volgens 
Joods gebruik mocht zij niet bij gasten vertoeven. Maar Maria handelt niet 
volgens de gebruikelijke normen. Zij vertoeft bij Jezus en luistert naar wat 
Hij vertelt.  
 

Jezus zegt: ‘Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet  
worden afgenomen’. Deze woorden zijn erg interessant voor mij. Als 
leerlingen van Jezus, volgen we Hem op onze eigen manier. De manier 
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waarop we Jezus volgen heeft te maken met de gebruiken in de familie, de 
omgeving en de cultuur: Ook met wie ik ben, wat ik doe als priester, koster, 
misdienaar, acoliet, koorlid  of bijvoorbeeld als een lid van de stuurgroep in 
de parochie. Hoe we Jezus ook volgen, naar Hem luisteren, doe het met 
heel uw hart en met alle gastvrijheid. We zullen vreugde ondervinden die 
ons door niemand zal worden afgenomen. 
 

     Kapelaan Stefan, s.m.m.. 
 
KERKDIENSTEN VAN 23 juli tot en met 7 augustus 2022. 
Zaterdag 23 juli: Zaterdag in week 16 door het jaar. 
  H. Birgitta, religieuze, patrones van Europa. 
19.00 uur: H. Mis. 
  Intenties: Jan en Annie Limpens-Geurts en zoon Jos;  
  Leon Snellings; uit dankbaarheid bij een 65-jarig huwelijk. 
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); Ben Lemmens (jaardienst); Piet Heuts (buren); 
  Marc Thoma en Wiel Thoma (jaardienst). 
Maandag 25 juli: Maandag in week 17 door het jaar. 
  H. Jacobus, apostel. 
8.30 uur:   H. Mis. 
Dinsdag 26 juli: Dinsdag in week 17 door het jaar. 
 HH. Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd Maria.  
        Geen H. Mis. 
Woensdag 27 juli: Woensdag in week 17 door het jaar. 
  H. Titus Brandsma, priester en martelaar. 
8.30 uur:   H. Mis.  
Donderdag 28 juli: Donderdag in week 17 door het jaar. 
8.30 uur:   H. Mis. 
Vrijdag 29 juli: Vrijdag in week 17 door het jaar. 
  HH. Marta, Maria en Lazarus.   Geen H. Mis. 
Zaterdag 30 juli: Zaterdag in week 17 door het jaar. 
  H. Petrus Chrysologus, bisschop en kerkleraar. 
19.00 uur: H. Mis. 
Zondag 31 juli: Achttiende zondag door het jaar. 
11.00 uur: H. Mis: 
  Intenties: Gerda Reijnders-Sassen;  
  Piet Heuts (zeswekendienst). 
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Maandag 1 augustus: Maandag in week 18 door het jaar. 
  H. Alfonsus Maria de’ Liguori, bisschop en kerkleraar. 
8.30 uur:   H. Mis. 
  Intentie: familie Kooloos-Verhaeg. 
Dinsdag 2 augustus: Dinsdag in week 18 door het jaar. 
 H. Eusebius van Vercelli, bisschop.  Geen H. Mis. 
Woensdag 3 augustus: Woensdag in week 18 door het jaar. 
  HH. Sixtus II, paus en gezellen, martelaren. 
8.30 uur:   H. Mis.  
Donderdag 4 augustus: Donderdag in week 18 door het jaar. 
  H. Johannes Maria Vianney (pastoor van Ars), priester. 
8.30 uur:   H. Mis. 
Vrijdag 5 augustus: Vrijdag in week 18 door het jaar. 
         Geen H. Mis. 
Zaterdag 6 augustus: Zaterdag in week 18 door het jaar. 
  Gedaanteverandering van de Heer. 
19.00 uur: H. Mis. 
  Intentie: Math en Annie Lahaije-Evers en overleden familie. 
Zondag 7 augustus: Negentiende zondag door het jaar. 
11.00 uur: H. Mis:  
  Intentie: Ans Van de Mortel-Jenneskens (gestichte jaardienst). 
 
Weekdienst: van 23 juli t/m 5 augustus: kapelaan Stefan Musanai smm. 
 
LECTOREN. 
Zaterdag  23 juli: 19.00 uur:  mevr. T. Feuler. 
Zondag:   24 juli: 11.00 uur:  mevr. T. Hennekens. 

 

Zaterdag  30 juli: 19.00 uur:  dhr. P. Ritt. 
Zondag:   31 juli: 11.00 uur:  dhr. H. Meertens. 
 
MISDIENAARS / ACOLIETEN. 
Zaterdag 23 juli:  19.00 uur: Sander en Lars Okkersen. 
Zondag   24 juli:    11.00 uur: acolythen. 

 

Maandag    25 juli:  08.30 uur: Ilse Nulens. 
Woensdag  27 juli:  08.30 uur: Tom Storcken en Joes Slakhorst. 
Donderdag 28 juli: 08.30 uur: Lars Okkersen. 
 
Zaterdag 30 juli:  19.00 uur: Sunny Vankan en Tom Storcken. 
Zondag   31 juli:    11.00 uur: Britt Lemmens en Dewi Cortenraad. 
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Maandag    1 augustus:  08.30 uur:    Tom Storcken en Cas Lemmens. 
Woensdag  3 augustus:  08.30 uur:    Joes Slakhorst. 
Donderdag  4 augustus: 08.30 uur:    Lars Okkersen. 

 
Attentie: In de vakantie is de aanvang van de weekmissen om 08.30 uur.
  
COLLECTANTEN. 
Zaterdag 23 juli:   19.00 uur:  mevr. M. Lemmens en dhr. R. Thomassen. 
Zondag   24 juli:   11.00 uur:  dhr. R. Wennmacher en dhr. G. Pricken. 
 
Zaterdag 30 juli:   19.00 uur:  dhr. P. van der Zalm en dhr. J. Bouwens. 
Zondag   31 juli:   11.00 uur:  mevr. E. Eijssen en dhr. E. Hennekens. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND.     

Zondag 24 juli: Een woord van vergeving. 
Wat is liefde? Dat lijkt een eenvoudige vraag, maar als je 
deze vraag wilt beantwoorden, merk je hoe moeilijk het is. 
Liefde is nu eenmaal geen ding dat we kunnen zien of 
pakken. Liefde is vooral iets dat we ervaren en op allerlei 
manieren laten blijken. In de lezingen van vandaag laat 
God zijn liefde voor mensen zien door hen te vergeven, 

vrij te spreken en tot bidden te brengen. 
 

Zondag 31 juli: Met Christus verborgen in God.  
De meeste mensen denken na over hun toekomst. Hoe 
zal het morgen zijn, of overmorgen? 
Het is verstandig om vooruit te zien en, voor zover dat 
mogelijk is, maatregelen te treffen. Het is echter dwaas  
te denken dat je de toekomst in eigen hand hebt of dat  

je deze zeker kunt stellen. 
Uiteindelijk is onze toekomst verborgen in God. Aan Hem vertrouwen  
we ons toe. 
 
GEDOOPT. 

Op zondag 17 juli 2022 is in onze kerk gedoopt:  
Lance, het 3e kind van Paul Schiphorst en Tamara Schiphorst-
Hermsen. Ze wonen Geverikerstraat 77 in Geverik-Beek. 
We wensen Lance, zijn ouders, broer en zus veel geluk en 
voorspoed in hun leven. 
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SAMEN OP WEG NAAR DE KERK VAN DE TOEKOMST. 
Moe maar voldaan en met grote vreugde kijk ik terug op de afgelopen 
maanden. Het was, nadat de coronabeperkingen waren opgeheven, weer 
een heel drukke tijd, maar ook een mooie tijd. We hebben in maart de 
Vormselvieringen gehad in Hulsberg en Schimmert. In mei en begin juni de 
Communievieringen in Hulsberg, Genhout en Schimmert. Als nieuwbakken 
pastoor van Schimmert en Genhout was ik ook in die parochies uitgenodigd 
om deel te nemen aan de vieringen. Mooie vieringen, goed voorbereid door 
de werkgroepen en de beide kapelaans Stefan en Charles. En vier 
processies: zondag 12 juni in Schimmert, zaterdag 18 juni van Schimmert 
naar Meerssen, zondag 26 juni in Hulsberg en op zondag 3 juli in Genhout. 
 
Met de besturen van de drie parochies zijn we al veel langer op weg:  
vanaf april 2021 in gesprek over de samenwerking, vanaf 1 okt. met mijn 
persoon als administrator van Schimmert en Genhout. Veel vergaderen, 
veel snuffelen aan elkaar, maar we zijn er uit gekomen. Op 29 mei werd ik 
benoemd tot pastoor van beide parochies, naast mijn pastoorschap van 
Hulsberg, en op 1 juli is de federatie met één gemeenschappelijk 
kerkbestuur van start gegaan. Maandag 27 juni zijn tijdens een 
gebedsviering in de kerk van Oirsbeek de nieuwe bestuursleden van de 
parochies in ons dekenaat Schinnen geïnstalleerd. Voor onze parochies 
werden toen Huub Gorissen (vicevoorzitter), Alois Voncken 
(penningmeester), Liesbeth Limpens (secretaris) en Marjo de Ruijter 
geïnstalleerd. De andere twee bestuursleden, Guido Pricken en Roger 
Slakhorst, zijn op 13 juli geïnstalleerd. 
 
Tijdens de processie op 3 juli in Genhout was mijn presentatie als pastoor 
van die parochie, gevolgd door een mooi tuinfeest rondom kerk en pastorie 
in Genhout. Op woensdag 13 juli vond mijn installatie plaats als pastoor 
van Genhout en Schimmert tijdens een plechtige viering in de H. 
Remigiuskerk te Schimmert. Daarna eveneens een mooi tuinfeest in de 
pastorietuin, waarbij vrijwilligers van de drie parochies elkaar en de nieuwe 
pastoor informeel konden ontmoeten. Dank voor al de goede wensen en 
mooie gaven die ik bij beide gelegenheden mocht ontvangen.  
 
Heel veel mensen in de drie parochies hebben meegeholpen met het 
organiseren van al deze evenementen. Ik wil iedereen hartelijk danken voor 
zijn of haar inzet. Het zijn voor mij voorbeelden hoe we samen Kerk kunnen 
zijn. Kerk ben je niet alleen, Kerk ben je samen. En willen we onze 
federatie tot een succes maken, dan zullen we ook samen onze schouders 
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eronder moeten zetten. Daarom had ik ook voor alle drie de processies als 
thema genomen: Samen op weg naar de Kerk van de toekomst. We zijn bij 
een processie samen op weg en de Heer trekt met ons mee, maar hopelijk 
blijven we dat ook de rest van het jaar doen. 
 
Bij samenwerken hoort ook delen: Jezus heeft ons al tijdens het Laatste 
Avondmaal geleerd dat we moeten delen, Hij heeft zichzelf met ons 
gedeeld. We moeten als drie parochies ook samen delen: om te beginnen 
de pastoor, de kapelaans en de bestuursleden. Zij zijn niet van één 
parochie, van Genhout, Hulsberg of Schimmert, maar van en voor alle drie 
tegelijk! Maar ook als werkgroepen samen hun talenten gaan delen over de 
parochiegrenzen heen, bereik je meer dan ieder apart. Door samen te 
delen kunnen we van de samenwerking iets positiefs maken, en moeten we 
het niet als een teken van verval zien. Samen op weg, samen delen. 

Pastoor George Dölle. 
MEDEDELING KBO. 
Woensdag 27 juli 2022: BBQ. 
De jaarlijks geplande BBQ op dinsdag 19 juli kon als gevolg van de 
extreme weersomstandigheden geen doorgang vinden. Deze is verplaatst 
naar woensdag 27 juli vanaf 15.00 uur op het terras van Brasserie Bie-Ein. 
Zoals gebruikelijk zullen Pam en John niet alleen voor de BBQ zorgen 
maar ook voor lekkere bijpassende sauzen en salades. 
Voor leden vragen we een eigen bijdrage van € 10,00 en voor niet-leden  
€ 13,00 p.p.. 
Wanneer u alsnog aan deze BBQ wilt deelnemen, wordt u verzocht, onder 
vermelding van BBQ en uw naam en adres, dit bedrag vóór 23 juli over te 
boeken op rekening NL50 RABO 0146410955. 
Mocht u al betaald hebben voor de BBQ op 19 juli, maar u bent niet in de 
gelegenheid om op 27 juli deel te nemen, wordt u verzocht dit kenbaar te 
maken, zodat wij uw bijdrage kunnen terugstorten. 
 
Kienen. 
Op dinsdag 26 juli en dinsdag 9 augustus is er weer kienen in ’t 
Gemeinsjapshoes. We beginnen om 14.00 uur en ook niet leden zijn 
welkom.  
    Het bestuur van KBO Sint Paulus Schimmert. 
 
WELFARE. 
Eindelijk kunnen we weer! We willen dit jaar weer onze verkoop 
organiseren. U kunt alvast op uw kalender de datum van 18 september 
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reserveren. Van 11.00 uur tot 16.00 uur staan de deuren van café ’t 
Weverke (tegenover de kerk) weer open. Hopelijk zien we elkaar op onze 
gezellige verkoop-middag. U hoort nog van ons. 
 

WMC / GENERALE REPETITIE FANFARE. 
Aanstaande zondag is het zo ver, onze fanfare neemt weer deel aan het 
Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Om 14.40 uur zit fanfare St. Caecilia 
Schimmert klaar op het podium om haar beste uitvoering van het concert, 
met als thema ‘geloof’, te geven. Daarna spelen nog drie fanfares in 
dezelfde afdeling. Om 21.00 uur zal vervolgens de uitslag bekend worden 
gemaakt in de Rodahal. 
Voor zondag zijn er geen kaarten meer te krijgen. 
Op vrijdag 22 juli kunt u wel nog komen luisteren tijdens de generale 
repetitie die toegankelijk is voor publiek. We starten om 20.00 uur, in het 
gemeenschapshuis. 
We hopen u vrijdag of zondag nog te mogen zien! 

          Fanfare St. Caecilia Schimmert. 

TAFELTENNISVERENIGING  QUICK ‘72/SCHIMMERT. 
Tafeltennislegende Bettine Vriesekoop komt naar Schimmert. Op 
woensdagochtend 28 september doet Bettine Vriesekoop de aftrap 
van onze nieuwe kennismakingscursus voor 50+ers. Zij verzorgt een 
clinic voor iedereen die (weer opnieuw) wil kennismaken met 
tafeltennis. Voor mensen die al vaker gespeeld hebben, recreatief of 
in wedstrijdverband, maar ook voor mensen die nog nooit eerder een 
balletje geslagen hebben. Interesse? Noteer de datum alvast, meer 
info volgt eind augustus.  

 
OUD PAPIER. 
Zaterdag 30 juli zal er weer oud papier worden opgehaald door de 
buurtvereniging "De Bies". 
De route zal beginnen om 8.30 uur in de Torenstraat en Op de Bies. 
Wij verzoeken u het oud papier op de bekende wijze, gebundeld of in 
dozen op het trottoir te zetten. 
      buurtvereniging De Bies. 
FRUITHOF LEMMENS. 
Fruithof Lemmens is wegens vakantie van maandag 25 juli t/m zaterdag 13 
augustus gesloten. 
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FOTOWERKGROEP & DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING.  
Op Sjummert van vreuger en noe! een nieuwe Foto van de maand: ‘n 
historische Vakantiemei-foto, en de teksten en bladmuziek van de liedjes. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Naze = snuffelen, neuzen. Sjtrabant = ? R:  045-4042200. 
 

SPREUKEN VOOR ONDERWEG. 

In het hart van elke winter 
zit een trillende lente, 

en achter de sluier van elke nacht 
zit een glimlachende dageraad. 

 
Liefde verkwikt 

als zonneschijn na de regen. 
 

Een blijmoedig hart loopt de hele dag; 
Een bedroefd hart is na een mijl al vermoeid. 

 
 

Pastorie:       045 4041227;  
Pastoor G. Dölle:     045 4051273;  E: pastoor@h-clemens.nl. 
Kapelaan Charles:     06 39431465;  E: ch.leta@montfortanen.nl. 
Kapelaan Stefan:     06 39431473;  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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