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       15 september 2022 
       58e jaargang no. 33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WERK IN UITVOERING. 
Het bord ‘werk in uitvoering’ kom je vaak tegen. Je ziet 
het bij alle plaatsen waar huizen gebouwd worden, 
wegen worden aangelegd of een bouwterrein wordt 
klaargemaakt.  
Dit bord zou nu overal moeten staan daar waar we 
bezig zijn met de actuele problemen en zijn gevolgen. 
Denk maar aan de klimaatverandering, het stikstof-

probleem, de opvangcrisis en de prijsstijgingen. Het laatste merk je 
misschien al in de supermarkt, in de horeca, op de energierekening; overal 
zie je de prijzen stijgen. Elke persoon en ook elk gezin zal in bepaalde 
mate geraakt worden. In onze parochies zelf is er nog werk aan de winkel 
door de ontwikkeling van de parochiefederatie, het teruglopend kerkbezoek 
en de hoge stookkosten. Het zou, wat onze inzet betreft voortdurend ‘werk 
in uitvoering’ moeten zijn.  
Als we kijken naar andere landen waar armoede heerst, kun je je 
voorstellen hoe mensen daar in zo'n situatie moeten overleven, terwijl dat 
voor ons al moeilijk is. Vergeet daarom ook niet om te kijken naar wat we 
nog hebben en wat we er nog mee kunnen. De situatie gaat waarschijnlijk 
anders zijn, maar vraagt ons tijdelijk in veel opzichten om ons aan te 
passen; misschien een beetje zuinig zijn en ook geduld hebben.  

Kapelaan Charles Leta, s.m.m.. 
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KERKDIENSTEN VAN 17 tot en met 25 september 2022. 
Zaterdag 17 september: Zaterdag in week 24 door het jaar. 
  H. Robertus Bellarminus, bisschop en kerkleraar. 
19.00 uur: H. Mis.  Intentie: Piet Heuts. 
Zondag   18 september: Vijf-en-Twintigste zondag door het jaar. 
 Sportzondag. 
11.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door Sing a Song. 
  Intenties: Maria Moonen-Quadakkers; Jean Steijns (jaardienst);  
  overleden ouders Lipsch-Waelen en overleden familieleden; 
  levende en overleden leden van Turnvereniging Excelsior. 
Maandag 19 september: Maandag in week 25 door het jaar. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Dinsdag  20 september: Dinsdag in week 25 door het jaar. 
 HH. Andreas Kim Taegðn, priester en Paulus Chðng Hasang,  
 en gezellen, martelaren. 
        Geen H. Mis. 
Woensdag 21 september: Woensdag in week 25 door het jaar. 
  H. Matteüs, apostel en evangelist. 
8.00 uur:   H. Mis. 
  Intentie: Jenny Bouwens-Laumen.  
Donderdag 22 september: Donderdag in week 25 door het jaar. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Vrijdag    23 september: Vrijdag in week 25 door het jaar. 
  H. Pius van Pietrelcina, priester (Padre Pio). Geen H. Mis. 
Zaterdag 24 september: Zaterdag in week 25 door het jaar. 
  Maria op zaterdag. 
19.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola.  
  Intentie: Jean Ritzen (bewoners Mareweg). 
Zondag  25 september: Zes-en-Twintigste zondag door het jaar. 
11.00 uur: H. Mis,  
  Intenties: Albert Frissen (gest. jaardienst); overleden ouders  
  Frissen-Kuypers (gest. jaardienst); Gerda Reijnders-Sassen; 
  Leilani Riga (verjaardag) en Jo Riga (jaardienst); voor levende  
  en overleden leden van ZijActief. 
 
Weekdienst: van 17 t/m 23 september:  kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
 
LECTOREN. 
Zaterdag  17 september: 19.00 uur:  mevr. P. Schonewille. 
Zondag:   18 september: 11.00 uur:  dhr. P. Willems. 
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MISDIENAARS / ACOLIETEN. 
Zaterdag    17 september:   19.00 uur:  Sander Okkersen en Tom Storcken. 
Zondag      18 september:   11.00 uur:  Ilse Nulens en Dewi Cortenraad . 
Maandag   19 september:   08.00 uur:  Tom Storcken. 
Woensdag  21 september:  08.00 uur:  Ilse Nulens. 
Donderdag  22 september: 08.00 uur: Lars Okkersen en Joes Slakhorst. 

 

COLLECTANTEN. 
Zaterdag 17 september:   19.00 uur: mevr. M. Lemmens en  

dhr. E. Hennekens. 
Zondag   18 september:   11.00 uur: dhrn. R. Wennmacher en G. Pricken. 

 

LITURGIE VAN HET WEEKEND.    
Vindingrijk op weg naar vrede. 
Nooit eerder waren er zoveel vluchtelingen. Men 
schat dat er momenteel zo’n tachtig miljoen 
mensen op de vlucht zijn! Dat is 1% van de 
wereldbevolking – onvoorstelbaar! We kunnen niet 
voorzien welke veranderingen deze onvrijwillige 
volksverhuizingen teweegbrengen. Het kan ons 
angstig of boos maken, maar we kunnen ook met 
compassie zoeken naar mogelijkheden om uit deze 

situatie iets goeds te laten groeien. Verbinding zoeken met mensen die 
gevlucht zijn, is de enige manier om gemeenschap te vormen en vrede en 
veiligheid te creëren. 
Op deze Vredeszondag vertelt de evangelielezing dat Jezus de 
rentmeester prijst, die vindingrijk een strategie bedenkt om iets goeds te 
bereiken. De profeet Amos benadrukt dat het uiteindelijk om respect en 
eerbied gaat. 
 
BEDEVAART NAAR BANNEUX DINSDAG 6 SEPTEMBER. 

Dinsdag 6 september zijn 
we met een groep van 
ongeveer 60 personen uit 
de zes parochies van ons 
cluster, aangevuld met 
mensen uit Hoensbroek, 
op bedevaart geweest 
naar Banneux, naar 
Maria, de maagd der 
armen. In mijn preek heb 
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ik er op gewezen dat we allemaal ‘arm’ zijn. Ook wij kennen onze armoede, 
en dat is vaak geestelijke armoede, en wij mogen onze armoede, ons 
lijden, ons verdriet, ons zoeken toevertrouwen aan de Moeder Gods. We 
hebben allemaal het gebed van Maria nodig om weer ‘rijk’ te mogen 
worden in ons leven. Het jaarthema van Banneux is: “Kom, Maria roept je!” 
We hebben gehoor gegeven aan haar uitnodiging, zijn naar haar toe 
gekomen. Maria nodigt ons allen in naam van haar Zoon uit onze zorgen 
en noden bij haar neer te leggen.  
De bedevaart was weer goed voorbereid door pastoor Jan Geilen, en 
samen met hem en onze kapelaan pater Stefan Musanai hebben we deze  
bedevaart begeleid. Mooi was dat ook twee van onze Hulsbergse zusters 
mee waren gegaan op de bedevaart. 
We hebben samen de Mis gevierd, tijdens de picknick onze meegebrachte 
lunch genuttigd, tijd gehad voor persoonlijk gebed bij de bron en het kopen 
van souvenirs, we hebben een mooie film gezien over Banneux en het 
leven van Mariette Beco, aan wie Maria verschenen is in 1933. De dag 
werd besloten met de ziekenzegening, daarna een kop koffie met een 
lekker stuk vlaai, en tenslotte bij de bron de zegening van alle gekochte 
souvenirs … en natuurlijk een groepsfoto. Een mooi samenzijn van mensen 
uit verschillende parochies en dorpen, verbonden door ons gebed tot Maria 
en door de gezelligheid van de dag. 

Pastoor George Dölle. 
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COLLECTE NIERSTICHTING. 
Van 18 t/m 24 september is weer de nationale collecte van de Nierstichting. 
De collectanten komen dan weer mét de collectebus aan uw deur. Bij onze 
collecte kunt u nog zowel contant in de bus doen, als met de QR-code 
doneren. Het is wel makkelijk als u uw donatie vast in de buurt van de 
voordeur klaar legt!  
Helaas zijn er een aantal straten waarvoor nog geen collectant is: 
Rooseveltstraat, Langstraat, Kruisstraat, Blinkerd, St. Remigiusstraat, 
Oensel  en de Hoofdstraat, Nieuwstraat, Kleverstraat en Trichterstraat 
Woont u in een van deze straten en wilt u wel een handje helpen meld u 
dan aan bij: Renee Burgers, Vauwerhofweg 12. Tel. 045-4041958 of 06-
52136235. 
 
EHBO.  
Maandag 19 september starten we weer een nieuw seizoen met 
herhalingslessen. Het programma met onderwerpen staat op de mail. Het 
bestuur wenst iedereen een leerzaam seizoen toe. 
 
MEDEDELING  KBO. 
Op dinsdag 20 september is er weer kienen in ‘t Gemeinsjapshoes. 
We beginnen (zoals altijd) om 14.00 uur.  
Ook niet-leden zijn van harte welkom. 
Gezellige middag op dinsdag 27 september 2022. 
Onze jaarlijkse gezellige middag hebben wij gepland op dinsdag 27 
september 2022, aanvang 14.00 uur. Deze zal rond 17.00 uur worden 
afgesloten met een warm buffet. 
Voor deze gezellige middag vragen wij een eigen bijdrage van € 22,00 
per persoon. 
Indien U wilt deelnemen aan deze gezellige middag wordt u verzocht de 
eigen bijdrage, zijnde € 22,00, vóór  23 september over te boeken op 
rekening NL50 RABO 0146 4109 55 t.n.v. KBO St. Paulus Schimmert o.v.v. 
gezellige middag 2022 + naam en adres. De bankoverschrijving is gelijk de 
opgave van deelname. 
Koor van Ouderen 
Hart en Geest en Leven 
Ongetwijfeld heeft u deze woorden talloze malen gezongen bij het zingen 
van het Kerstlied :”Wij komen tezamen”. 
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat samen zingen, de 
saamhorigheid en het sociaal welzijn versterkt, de hartslag omlaag brengt, 
stress vermindert, de aanmaak van gelukhormonen stimuleert, het 
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inlevingsvermogen vergroot, het controlegevoel versterkt en de 
levensverwachting verhoogt. 
Op vrijdagmiddag zingen we daarom van 15.30 u.-16.30 u. samen in het 
Koor van Ouderen in ‘t Gemeinsjapshoes. 
Na de vakantie zijn we in september weer gestart met repeteren en na 
afloop kunt u, als u dat wenst, nog een consumptie gebruiken tijdens de 
gezellige nazit van de koorleden in de Brasserie. 
Denkt u, daar wil ik wel bij, dat maakt me blij, of wilt u meer weten? 
Neem dan contact op met onze contactpersoon: Riet Souren, 045-4041326 
of onze dirigent-begeleider René Kicken 045-4042200 voor muzikale 
vragen. 
Wij nodigen u uit om vrijblijvend op vrijdag van 15.30 u.-16.00 u. eens een 
kijkje te komen nemen, u kunt gerust binnen lopen. 
O ja, voor maar € 25,00 per jaar bent u met de kosten van deze 
ledenactiviteit klaar. Wat houdt u nog tegen? 
       Het KBO bestuur. 
 

ZIJACTIEF. 
De statiegeldactie voor ZijActief  bij de COOP loopt nog tot en met 30 
september, doneren: Ja, graag! 
 
24 september: 14.00 - ± 19.30 uur Jubileumfeest in het gemeenschapshuis. 
9 oktober: ZijActief Limburg organiseert een familiedag voor familieleden, 
vrienden, buren. In Heerlen, Venlo en Weert worden dan stadswandelingen 
georganiseerd o.l.v. een gids. Na afloop van de wandeling koffie met vlaai . 
Verzamelen 13.15 uur vertrek wandeling 13.30 u.  Kosten € 12,50 p.p. aanmelden 
vóór 26 september via Zijactief@zijactieflimburg.nl o.v.v. familiedag, locatie, 
namen en afdeling. Maak de kosten over op bankrekening nummer: NL62 RABO 
0144 1034 00 t.n.v. Zijactief Limburg. Deze uitnodiging hangt ook op het prikbord 
in het gemeenschapshuis. 
       Het bestuur. 
 

WELFARE VERKOOP. 
Eindelijk kunnen en mogen we weer. Zondag 18 september organiseren we 
onze verkoop bij “’t Weverke” tegenover de Kerk. 
We hebben veel nieuwe spulletjes voor u, zoals knuffels, veel breiwerk en 
haakwerk en natuurlijk onze sokken en zelfgemaakte kaarten. 
Ook als u iets bij ons wilt bestellen, staan we graag voor u klaar. 
We beginnen a.s. zondag om 11.00 uur en we sluiten om 16.00 uur. 
U bent van harte welkom! 
       Het bestuur. 
 

mailto:Zijactief@zijactieflimburg.nl


 
7 

DONATEURSKAARTENACTIE SCHUTTERIJ ST SEBASTIAAN SCHIMMERT. 
   Afgelopen week zijn de leden van de schutterij bij 

u aan de deur geweest. Mede door uw donatie 
kunnen wij ons dak verder afmaken. Veel dank 
hiervoor. Ook dank aan de leden die weer een 
aantal uurtjes vrij hebben gemaakt om uw gave 
in ontvangst te nemen. Was u niet thuis dan 
heeft u een kaart in uw brievenbus gevonden 
waarop een QR code staat vermeld. Middels 
deze QR code kunt u altijd nog uw gave 
overmaken of gewoon op de ouderwetse manier 
uw donatie overmaken op de bankrekening van 
de schutterij: NL 39 RABO 0146 4170 70.   
Nogmaals dank.      

                                   Het bestuur. 

Schutterij St Sebastiaan Schimmert.  
Afgelopen zondag 11 sept. hebben we het laatste Bondsfeest van 2022 
gehad in Oirsbeek. Het stralende weer en de goede organisatie zorgden 
voor een mooi feest.  
Er waren weer diverse prijzen voor onze schutterij: 
Ereprijs mooiste geheel, 
Ereprijs mooiste fantasie uniform, 
1e prijs mooiste binnenkomen A klasse, 
1e prijs mooiste koningin Naomi Meertens, 
1e prijs mooiste koning in uniform Max Bouwens, 
1e prijs meest gewapende leden, 
1e prijs nieuwe exercitie, 
3e prijs beste commandant Tim Speetjens, 
3e prijs beste bordjesdrager Stijn Pluijmaekers. 
 

Solisten:  
Ereprijs Len Provaas slagwerk kleine trom 5e divisie, 
Ereprijs Tabe Doomen slagwerk kleine trom jeugddivisie, 
1e prijs Iven Provaas slagwerk kleine trom jeugddivisie. 
 

Schietwedstrijden: 
1e prijs D drietal schieten(Joep Burgers, Bas Vankan en Ger Wouters), 
1e prijs jeugdschieten Iven Provaas en Stijn Pluijmaekers, 
2e prijs jeugdschieten individueel Tabe Doomen. 
 

Muziekwedstrijden: 
1e prijs jachthoornkorps 1e divisie. 
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Tevens deden we nog mee aan de strijd voor de jaarbeker van de A klasse 
als ook Jaarbeker voor de muziek.  
In beide wedstrijden eindigden we op een mooie 2e plaats! 
We gaan ons nu langzaam opmaken voor de verdere organisatie van het 
ZLF op zondag 16 juli 2023. 
U zult geregeld door ons op de hoogte worden gehouden hierover.  
       Het bestuur 
 

DE COLLECTEWEEK VAN KWF KANKERBESTRIJDING 2022. 
Het eerste goede doel dat geheel digitaal 
de collecte heeft georganiseerd. Het was 
wennen voor iedereen; voor u, maar 
zeker ook voor de collectanten.  Het 
leverde veel wisselende reactie op aan 
de deuren; gelukkig ook veel positieve 
reacties! (“dat is nu nog eens handig”, 
“ook veilig op deze manier”). Daarnaast 

was het ook voor veel mensen niet werkbaar, o.a. vanwege het ontbreken 
van de digitale mogelijkheden (geen internetbankieren op de telefoon bijv), 
zeker voor de oudere generatie in ons dorp. Na de eerste avond 
collecteren en vaak “nee” zeggen tegen contant geld, hebben we op de 2e 
avond besloten wel contant geld aan te nemen en dan via de eigen iDeal 
aan KWF te doneren. Deze keuze heeft ons nog zeker 600 euro 
opgeleverd.  
We zullen onze bevindingen aan KWF terugkoppelen. Daarnaast hadden 
we een duidelijk tekort aan collectanten en hebben we zelf alle gaatjes in 
het schema opgevuld. Kunt u komend jaar 1 a 2 avonden 1,5 uur 
vrijmaken? Dan zien we graag uw bericht tegemoet (Sandra Lemmens-
Gelissen, tel: 06-22572476). 
 
De (digitale) opbrengst heeft onze verwachtingen overtroffen!        
We zijn trots dat we dit jaar toch het bedrag van 1905,89 euro aan KWF 

hebben gedoneerd vanuit Schimmert via de 
collecteborden van onze collectanten! 
Helaas hebben we ook veel mensen niet thuis 
aangetroffen; onze brievenbuskaartjes waren zelfs 
op. Bij deze nog de QR code waarmee nog 
gedoneerd kan worden:  
Tot volgend jaar: Collecte KWF van 3 t/m 9 
september 2023 
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Wijwaterbakken. 
Voor de coronaperiode waren achter in de kerk de wijwaterbakken gevuld 
met wijwater. Vele bezoekers van de kerk maakten bij binnenkomst en bij 
het verlaten van de kerk een kruisteken met dit wijwater.  
Door de coronamaatregelen moesten de wijwaterbakken worden 
leeggemaakt, want het wijwater kon blijkbaar een besmettingsbron zijn voor 
corona. 
Ondanks dat de corona-epidemie nu onder controle is, wordt er vanuit het 
bisdom geen informatie verstrekt over het gebruik van de wijwaterbakken.  
Daar vele mensen bij het binnenkomen en uitgaan van de kerk toch graag 
een kruisteken met wijwater willen maken, hebben we de wijwaterbakken 
afgedekt en er een dispender met wijwater op gezet. Op deze manier wordt 
toch de mogelijkheid geboden om op een veilige manier wijwater te nemen 
voor het maken van een kruisteken. 
       Het kerkbestuur. 
V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 17 SEPTEMBER 
Bekerwedstrijden: 
Schimmert/GSV’28 JO17-1 - VRIJ 
UOW’02/LHC JO15-1  - GSV’28/Schimmert JO15-1 12.45 uur. 
Bunde JO15-1  - Schimmert/GSV’28 JO15-2 12.00 uur. 
Competitiewedstrijden: 
vv Maastricht West JO12-1 - Schimmert/GSV’28 JO12-1 11.00 uur  
Schimmert/GSV’28 JO12-2 - VRIJ  
Krijtland JO12-1  - Schimmert/GSV’28 JO12-3 10.15 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO10-1 - Eijsden JO10-2JM  10.00 uur. 
Lindenheuvel JO9-1JM - GSV’28/Schimmert JO9-1 10.00 uur. 
Sittard JO9-3   - GSV’28/Schimmert JO9-2 08.45 uur. 
GSV’28/Schimmert JO8-1 - Sportclub Jekerdal JO8-2JM 10.00 uur. 
Sportpark SVM te Munstergeleen 
Caesar JO7-1   - GSV’28/Schimmert JO7-1 09.00 uur. 
Haslou JO7-1JM  - GSV’28/Schimmert JO7-1 09.20 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-1 - SVM JO7-1   09.40 uur. 
Veteranen: 
Schimmert    - FC Hoensbroek  17.00 uur. 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 18 SEPTEMBER  
Bekerwedstrijden: 
Schimmert 1   - Eikenderveld 1  14.30 uur. 
Schimmert 2   - Bunde 3   12.00 uur. 
Vrouwen: 
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Schimmert VR1  - VV Hellas VR1  09.30 uur. 
PROGRAMMA VAN MAANDAG 19 SEPTEMBER 
Terrein GSV’28  
Schimmert/GSV’28 JO12-1 - RKASV JO12-1  18.30 uur. 
 
RABO CLUBSUPPORT ACTIE 2022. 
De volgende Schimmertse verenigingen nemen deel aan de Rabo 
Clubsupport actie 2022: 
- Buurtvereniging Hoofdstraat;  
- Buurtvereniging Jong en Oud; 
- Buurtvereniging De Put;  
- Buurtvereniging Roosebeek; 
- Buurtvereniging ’t Kirkeveldsje;   
- CV De Taarbreuk Schimmert; 
- Dameskoor Schimmert 1973;  
- E.H.B.O. afdeling Schimmert; 
- Evenementen kern Schimmert/Kunstroute Rondje Watertoren; 
- Fanfare Sint Caecilia;  
- Heemkundevereniging Schimmert; 
- Kerkbestuur Sint Remigius inzake Gemengd Kerkelijk  

Zangkoor Sint Remigius Schimmert;  
- Kindervakantiewerk Schimmert; 

- - KBO St. Paulus Schimmert;  
- - Koor Sing a Song; 
- - Schuttersgezelschap Sint Sebastiaan Schimmert;  
- - Stichting Jong Nederland Schimmert;  
- - Stichting Speeltuin Klavertje Vier;  
- - T.T.V. Quick ‘72/Schimmert; 

- Tennisvereniging TC De Waterkoel;  
- Toneelvereniging Crescendo;  
- Turnvereniging Excelsior;  
- Wandelvereniging De Trampelkeu;  
- Ziekendienst Schimmert 1970;  
- Zij Actief afdeling Schimmert.  
U kunt nog tot en met 27 september uw stem uitbrengen op de 
verenigingen.  
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PAROCHIE SINT HUBERTUS GENHOUT. 
AANMELDINGSFORMULIER  DINEREN VOOR DE KERK 
 
Het diner vindt plaats op zondag 9 oktober 2022 in Gasterie Genhout Treft   
Pastoor Lippertsplein 1 6191 NZ Genhout (Beek), aanvang: 16.00 uur.  
Iedereen kan deelnemen, dus vrienden en kennissen zijn van harte welkom.  
De bijdrage bedraagt € 59,50 voor diner, prosecco en 2 consumptiebonnen.  

 

Deelnemers kunnen zich uiterlijk tot 3 oktober a.s. opgeven per e-mail 

(felecie@ziggo.nl) of invullen en inleveren van het deelnameformulier bij 

F. Kerckhoffs-Senden, Hubertusstraat 71, 6191 PB Genhout, tel. 046-4373241 

Geef uw vrienden en kennissen op voor dit gezellige diner en u steunt tevens het 

behoud van de kunst in onze kerk. 

Betaling van de bijdrage(n) kan op NL66RABO0104927453  t.n.v. 

Sinthubertuskunstcentrum  

 

U kunt de volgende keuzes maken; bij meerdere personen gaarne keuzes op naam 

doorgeven. 
  
16:00 ontvangst glaasje prosecco 
Voorgerecht 
0 Kipcocktail 
0 Carpaccio 
0 Bospaddenstoelensoep 
 
Hoofdgerecht    (warme groente, sla, friet, aardappelkroketjes) 
0 Verse Zalm met dillensaus 
0 Medaillons met champignonroomsaus 
0 Biefstuk met gebakken champignons 
 
Nagerecht  
0 Dame Blanche 
0 Tiramisu 
0 Limburgse Koffie 
 
CONSUMPTIEBONNEN zijn te koop voor € 2,20.   
Deze blijven altijd geldig in onze Gasterie Genhout Treft. 
 
NAAM  ………………………………………………………. 
 
ADRES             ………………………………………………………. 
 
TEL   ……………………………….   AANTAL PERSONEN …… 
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OMLEIDING FRUITHOF LEMMENS, KLEIN HAASDAL 73. 
Vanaf maandag 19 september gaan ze vooraan in Klein-Haasdal werken 
aan de weg. We zijn dan wel bereikbaar via Torenstraat doorrijden tot aan 
Groot Haasdal - Nieuwstraat – Klein Haasdal. Sorry voor het ongemak. 
We hopen u te mogen begroeten met heerlijke groenten, fruit, vlees, 
salades en zuivel. 
      Cyril en Astrid Lemmens. 
 
PRAATAVOND 28 SEPTEMBER HEEMKUNDEVERENIGING. 
Thema “Aan het werk” op woensdag 28 september aanvang  
19.30 uur in ’t Weverke. Aanmelding voor deelname is noodzakelijk.   
Opgave: heemkundeschimmert@gmail.com Geen mail? 4042200. 
 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Ziesjotel = vergiet. Sjeigelentaere = ? Reacties:  045-4042200. 
 

Vriendelijkheid in woorden 
schept vertrouwen 

vriendelijkheid in denken schept diepzinnigheid 

vriendelijkheid in geven schept liefde 
 

      Lao Tse 
 

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 ©.  

mailto:heemkundeschimmert@gmail.com
mailto:parochieblad@st-remigius.nl
mailto:secretaris@st-remigius.nl

