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TENHEMELOPNEMING VAN MARIA. 
We hebben het feest Tenhemelopneming van Maria 
gevierd. Ons geloof zegt dat zij met ziel en lichaam 
door God werd opgenomen in de hemel. Het vieren 
van dit feest kan een uiting zijn van vertrouwen in de 
toekomst van de mensheid zelf. Dat we elkaar op een 
dag terug zullen zien bij God in de hemel. Paus 
Benedictus XVI zei ooit: “Door dit feest begrijpen we 

dat deze wereld niet ons definitieve thuisland is. En als we leven met 
aandacht voor eeuwige (hemelse) dingen, dan zullen we op een dag delen 
in dezelfde glorie en onze wereld zal steeds mooier worden.  
 

Bij deze viering hoorden we ook het Magnificat Maria in het evangelie van 
Lucas. Maria brengt lof aan God, om de grote gave die zij in haar leven 
heeft ervaren. God maakte haar leven zinvol voor veel mensen. Maria’s 
instemming om moeder van Jezus te worden, overtuigt ons, dat onze 
kleinheid en eenvoud, mogelijkheden voor God zijn om Zijn grootheid te 
tonen. We verdienen het om voor anderen dragers van vreugde en hoop te 
zijn, ook al zijn we eenvoudig, bejaard of lichamelijk beperkt.  
 

Als Montfortaan ben ik dankbaar dat ik via mijn congregatie het eenvoudig 
leven van Maria intens heb mogen leren kennen. Ik geloof dat hemelse 
vreugde ieder die in God gelooft ten deel zal vallen. Ik geloof dit omdat 
Moeder Maria een voorbeeld is van een mens die heeft geleefd zoals wij  
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en de grootsheid van God in haar leven heeft ervaren. Ik kan het niet 
wetenschappelijk bewijzen, maar ik vertrouw op hetgeen Maria ten deel  
is gevallen. Van haar heb ik geleerd om trouw te zijn. 

     Kapelaan Stefan, s.m.m.. 
 
KERKDIENSTEN van 20 augustus tot en met 4 september 2022. 
Zaterdag 20 augustus: Zaterdag in week 20 door het jaar. 
 H. Bernardus, abt en kerkleraar. 
19.00 uur: H. Mis. 
  Intenties: Leo en Tiny Quaden-Lemmens en oom Henny  
  Lemmens (jaardienst); Piet Heuts.  
Zondag 21 augustus: Eenentwintigste zondag door het jaar. 
11.00 uur: H. Mis:  
  Intenties: Annie en Armand Lemmens-Eijssen en Ernest  
  Lemmens; overleden ouders Steijns-van Kan en Jean, Nico  
  en Felix. 
Maandag 22 augustus: Maandag in week 21 door het jaar. 
  H. Maagd Maria, Koningin. 
8.30 uur:   H. Mis. 
Dinsdag 23 augustus: Dinsdag in week 21 door het jaar. 
  H. Rosa van Lima, maagd.   Geen H. Mis. 
Woensdag 24 augustus: Woensdag in week 21 door het jaar. 
  H. Bartolomeüs, apostel. 
8.30 uur:   H. Mis.  
Donderdag 25 augustus: Donderdag in week 21 door het jaar. 
  H. Lodewijk en de H. Jozef de Clasanz, priester. 
8.30 uur:   H. Mis. 
Vrijdag 26 augustus: Vrijdag in week 21 door het jaar. 
        Geen H. Mis 
Zaterdag 27 augustus: Zaterdag in week 21 door het jaar. 
  H. Monica (moeder van de H. Augustinus). 
19.00 uur: H. Mis.  
  Intentie: Harry Bonekamp (verjaardag). 
Zondag 28 augustus: Tweeëntwintigste zondag door het jaar. 
11.00 uur: H. Mis. 
  Intenties: Bertha en Anna Vankan (stichting); Ria Lemmens- 
  Hautvast (gest. jaardienst); Tilly Voncken- Pieters (1e jaardienst); 
  Jo Lemmens (jaardienst). 
Maandag 29 augustus: Maandag in week 22 door het jaar. 
  Marteldood van de H. Johannes de Doper. 
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8.30 uur:   H. Mis. 
Dinsdag 30 augustus: Dinsdag in week 22 door het jaar. 
  Z. Eustachius van Lieshout   Geen H. Mis. 
Woensdag 31 augustus: Woensdag in week 22 door het jaar. 
8.30 uur:   H. Mis.  
Donderdag 1 september: Donderdag in week 22 door het jaar. 
8.30 uur:   H. Mis. 
  Intenties: familie Kooloos-Verhaeg (stichting); Louis Eurelings. 
Vrijdag 2 september: Vrijdag in week 22 door het jaar. 
  H. Hart van Jezus     Geen H. Mis. 
Zaterdag 3 september: Zaterdag in week 22 door het jaar. 
19.00 uur: H. Mis.         H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar. 
Zondag 4 september: Drieëntwintigste zondag door het jaar. 
11.00 uur: H. Mis: Ziekenzondag, opgeluisterd door het Dameskoor. 
  Intenties: Bertien Ramakers-Dobbelstein (gest. jaardienst);  
  levende en overleden leden van de Ziekendienst  Schimmert;  
  Theo Eijssen (zeswekendienst); overleden ouders Eijssen- 
  Provaas. 
Weekdienst: van 20 augustus t/m 2 september:  

kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 

 

LECTOREN. 
Zaterdag  20 augustus: 19.00 uur:  Mevr. M. Zeegers. 
Zondag:   21 augustus: 11.00 uur:  Mevr. T. Hennekens. 

 

Zaterdag  27 augustus: 19.00 uur:  Mevr. M. Heiligers. 
Zondag:   28 augustus: 11.00 uur:  Dhr. P. Ritt. 

 

MISDIENAARS / ACOLIETEN. 
Zaterdag 20 augustus:      19.00 uur: --------. 
Zondag   21 augustus:      11.00 uur:      Jens en Ties Slakhorst. 

 

Maandag    22 augustus:   08.30 uur:    Ilse Nulens. 
Woensdag  24 augustus:   08.30 uur:    Joes Slakhorst. 
Donderdag  25 augustus:  08.30 uur:    Lars Okkersen. 

Zaterdag    27 augustus:   19.00 uur:     Sander en Lars Okkersen. 
Zondag      28 augustus:   11.00 uur:     Dries van Kan en Ilse Nulens. 
Maandag   29 augustus:   08.30 uur:     Ilse Nulens. 
Woensdag 31 augustus:   08.30 uur:    Joes Slakhorst. 
Donderdag  1 september: 08.30 uur:    Lars Okkersen. 
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COLLECTANTEN. 
Zaterdag 20 augustus: 19.00 uur:   Mevr. M. Lemmens en dhr. R.  

Thomassen. 
Zondag   21 augustus:  11.00 uur:  Dhrn. R. Wennmacher en G. Pricken. 
Zaterdag 27 augustus:  19.00 uur:  Dhrn. P. van der Zalm en J. Bouwens. 
Zondag   28 augustus:  11.00 uur:  Mevr. E. Eijssen en dhr. E. Hennekens. 
 
ZANGKOREN. 
Dameskoor. 
Dinsdag 30 augustus 19.30 uur ’t Gemeinsjapshoes start zangjaar. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND.     

Zondag 21 augustus: Doe alle moeite. 
Gelovigen hebben soms de neiging om te denken: ik zit 
goed, ik ben binnen, nu de anderen nog. 
Het evangelie zet ons vandaag weer op onze plaats: als het 
gaat om het koninkrijk van God, staan we allemaal nog 
buiten voor de deur en zijn we er nog lang niet. In het 

evangelie zit een eigenaardige spanning: er is ruimte voor velen, zonder 
uitzondering, maar iedereen wordt dringend uitgenodigd tot een persoonlijk 
engagement. 

 

Zondag 28 augustus:  Op de eerste plaats. 
De beste willen zijn, de beste moeten zijn -  het wordt ons al 
heel vroeg ingepeperd: thuis, op school, in de sport, op je 
werk. In heel de samnleving. We leven in een 
prestatiemaatschappij. Je moet je omhoogwerken en wie 
niet tot de besten behoort, wordt een loser genoemd. Ook in 

Jezus’ tijd bestond al die drang om je op de voorgrond te dringen, om de 
belangrijkste te willen zijn. Hoe staat Hij tegenover dergelijke 
geldingsdrang? Wat vindt Hij daarvan? Wie komen er bij Hem op de eerste 
plaats? 
 
GEDOOPT: 
Lance Schiphorst, gedoopt op 17 juli 2022 in de Remigiuskerk. De zoon 
van Paul en Tamara Schiphorst. Zij wonen Geverikerstraat 77 in Beek. 
 

Aivey en Ilay Pluijmen, gedoopt op 24 juli 2022 in de Remigiuskerk. De  
kinderen van Servé Pluijmen en Debby Vermeulen. Zij wonen Bekerbaan 
24A in Schimmert. 
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Ethan Kleintjens, gedoopt op 31 juli 2022 in de Remigiuskerk. De zoon van 
Rune Kleintjens en Kelly Gubbels. Zij wonen in de Koster Jacobsstraat 7 in 
Schimmert. 
 
IN MEMORIAM: 
Louis Soons. 
Geboren op 27 februari 1939 in Schimmert; 
overleden op 24 juli 2022 in Heerlen. 
Louis was het negende kind uit het gezin van 13 kinderen. Zijn ouders 
waren Pierre Soons en Philomena Eurelings. De dag na zijn geboorte is hij 
gedoopt door pastoor Lemmens. 
Na de lagere school heeft hij een opleiding tot woningstoffeerder gevolgd. 
Dit beroep heeft hij zijn hele leven uitgeoefend. 
Op 5 november 1969 trouwde hij in de kerk van Schimmert met Thea 
Crombag. Het huwelijk werd ingezegend door pastoor Beckers. Ze kregen 
twee zonen, Roger en Marcel. 
De grootste passie van Louis was zingen. Hij is meer dan 50 jaren lid 
geweest van de Beeker Liedertafel. Deze passie is door zijn zoon Roger 
overgenomen. 
Louis is ook vele jaren lid geweest van de Kerststalwerkgroep, waarbij een 
of meerdere mooie kerststallen in de kerk werden gerealiseerd. 
Maar zijn geest begon hem in de steek te laten, hij wist het niet meer. 
Trouw maakte hij nog samen met Thea wandelingen in de omgeving. 
De laatste dagen van zijn leven heeft hij in Heerlen gewoond, daar is hij 
rustig ingeslapen. 
 
Theo Eijssen 
Geboren op 21 februari 1942 in Schimmert; 
overleden op 25 juli 2022 in Schimmert. 
Theo is geboren in de Tweede Wereldoorlog. Zijn ouders waren Emiel 
Eijssen en Dorine Provaas. 
Theo trouwde met Betsie Hönders. Zij kregen 4 kinderen; Stella, Denis, 
André en Pieter. 
Aanvankelijk verdiende Theo zijn boterham op de boerderij, maar later 
heeft hij meerdere beroepen uitgeoefend, zoals marktmeester en controleur 
van de hondenbelasting in de gemeente Nuth en beheerder van het 
gemeenschapshuis. Samen met Betsie waren zij de gastvrouw en gastheer 
van het gemeenschapshuis. 
Theo was een sociaal persoon. Hij was o.a. bestuurslid van carnavals-
vereniging “De Taarbreuk” en buurtvereniging “De Put”. Verder was hij lid 
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van de Toneelvereniging, de Kerststalwerkgroep en de Lectorengroep in 
onze parochie. 
Maar een aantal jaren geleden werd hij plotseling ziek. Nadat hij hersteld 
was van een herseninfarct, kreeg hij de diagnose kanker. Zoals ieder mens 
wilde ook Theo graag weer beter worden van deze nare ziekte en greep 
iedere strohalm aan om dit doel te bereiken. Maar helaas uiteindelijk heeft 
hij toch het onderspit moeten delven. Nadat enkele goede vrienden nog 
een laatste bezoek aan hem hadden gebracht, is hij rustig ingeslapen. 
Moge God hen nu geven: licht, rust en vrede. 
 
DANKBETUIGINGEN. 
De grote belangstelling en de vele warme woorden bij het afscheid van 
Louis hebben ons geraakt en verwarmd. Dank daarvoor ook namens de 
kinderen. 

Thea Soons-Crombag. 
 
Wij willen iedereen bedanken voor de vele condoleances, 
bloemen en overige blijken van medeleven bij het overlijden 
van Thei Eijssen. Erkentelijk aan allen die ons gesteund 
hebben tijdens de periode van ziek zijn.  
Speciaal woord van dank aan Huisartspraktijk Schimmert met 
name dr. T. Gubbels en dr. D. Welter, Fysio Schimmert Dion 
Vankan, Meander Thuiszorg, het Liturgisch team, met name 
kapelaan Stefan Musanai s.m.m. en em. pastoor J. van Oss 
s.m.m.. 
Familie, vrienden, bekenden en verenigingen hebben op een 

bijzondere wijze meegeleefd getuige ook de zeer druk bezochte 
uitvaartdienst met een stijlvolle opluistering door het Gemengd Kerkelijk 
Zangkoor St. Remigius; de gehele Taarbreukfamilie voor hun opwachting 
en begeleiding in de kerk.  
De zeswekendienst is op zondag 4 september om 11.00 uur in onze 
parochiekerk. 

Dank, dank…..Betsie, kinderen, kleinkinderen en familie. 
 
ZIEKENDIENST SCHIMMERT 1970. 
Hoera, we kunnen weer!! 
Zondag 4 september a.s. vieren we onze jaarlijkse ziekendag. 
Natuurlijk beginnen we met een heilige mis om 11.00 uur, opgeluisterd 
door het Dameskoor. Daarna zijn we gezellig samen bij 't Weverke. 
Als u erbij wilt zijn of meer wilt weten, kunt u vóór 27 augustus contact 
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opnemen met Tiny Frissen, tel. 4041701 of Elly Eijssen, tel. 4041336. 
Indien nodig kan voor vervoer gezorgd worden. 
 
MEDEDELING KBO ST. PAULUS. 
Levenstestament/Erfrecht op 13 september 2022. 
Op dinsdag 13 september zal er een thema-bijeenkomst 
Levenstestament/Erfrecht plaatsvinden. Deze bijeenkomst zal verzorgd 
worden door mevrouw Helga Goossens, notaris te Schinnen. 
Deze middag begint om 14.00 uur en iedereen is welkom. 
 
 

ZIJACTIEF. 

Gymlessen (oproep nieuwe leden). 
7 September a.s. beginnen we weer met gymlessen in de gymzaal. De 
lessen zijn van september t/m april. De lessen worden gegeven op 
woensdagmiddag van half 2 tot half 3 in  de gymzaal door fysiotherapeute 
Jeannette Verbooy. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! Kosten 
zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Het programma is afwisselend, 
we bewegen en sporten onder goede begeleiding. Er wordt met iedereen 
rekening gehouden, de lessen zijn afgestemd op de doelgroep en 
aangepast aan leeftijd. De sfeer is ontspannen en gezellig.Bewegen houdt 
je fit!! Nieuwsgierig? Kom dan voor een gratis proefles. 
Voor meer informatie Tine Koolen 045-4041670 en Truus Tekstra 045-
4042221. 
13 september 20.00 uur: Dobbelsteenavond. Tijdens deze avond wordt 
een spel gespeeld waarbij uiteindelijk iedereen met twee cadeautjes naar 
huis gaat. In volgend parochieblad meer informatie. 
18 september 10.00 uur: Samen op Stap Wandeling ( 3 km) omgeving 
Brunssum/ Heerlen. 
10.00 uur: Ontvangst en verzamelen, 10.15 uur: Start wandeling, 11.30 uur 
Lunch en nazit. Leden:€ 12,50 niet leden € 17,- opgeven vóór 7 september 
bij Silvy Wiekken Langstraat 9 Tel. 06-40246841 of via mail: 
schimmertzijactief@gmail.com . 

24 september: Jubileumfeest. 
 
V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 21 AUGUSTUS 
Oefenwedstrijd: 
Sporting Sittard 1  - Schimmert 1   12.00 uur. 
 

PROGRAMMA VAN VRIJDAG 26 AUGUSTUS 
Oefenwedstrijd: 

mailto:schimmertzijactief@gmail.com
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Spaubeek 2   - Schimmert 2   19.30 uur. 
 

PROGRAMMA VAN ZATERDAG 27 AUGUSTUS  
Veteranen: 
SV Hulsberg   - Schimmert    17.00 uur. 
 

PROGRAMMA VAN ZONDAG 28 AUGUSTUS 
Oefenwedstrijden: 
De Leeuw 1   - Schimmert 1   12.00 uur. 
RKSV Minor 2   - Schimmert 2   11.00 uur. 
 

PROGRAMMA VAN DINSDAG 30 AUGUSTUS 
Urmondia 1   - Schimmert 1   20.00 uur. 
Schimmert 2   - FC Gulpen 2   20.00 uur. 
 

OUDPAPIER. 
LET OP!!!!! Volgende week zaterdag 27 augustus wordt er weer oud 
papier opgehaald vanaf 08.30 uur. 
Graag het oud papier gebundeld of in dozen verpakt. 
 
RABO-ClubSupport: in onze Nuutsuitgave van 2 september zullen we alle 
verenigingen die hieraan willen deelnemen vermelden. Geef u dan tijdig op! 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Wörpwaegs = op ’n steenworp afstand. Wösj = ? R:045-4042200. 
 

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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