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ZAL DE MENSENZOON BIJ ZIJN KOMST, HET GELOOF OP AARDE VINDEN? 
De titel van het kleine artikel hierboven is een belangrijke 
vraag van Jezus die we afgelopen zondag hoorden in de 
evangelielezing.  Hij vraagt ons zeker niet om uit te 
leggen wat het betekent voor de Mensenzoon om een 
geduldige, liefhebbende en vergevende God te zijn.  Hij 
vraagt zich af of wij, zijn uitverkoren volk, de wijze waarop 
God vergevingsgezind, geduldig en liefdevol handelt, ook 

door ons zo wordt ervaren? Hier nodigt Jezus ons uit om de handelwijze 
van onze God, waarin we geloven, te laten zien in ons samenleven met 
anderen. 
Mijn zending om naar Nederland te komen heeft een lang proces 
doorgemaakt. Voordat ik hier kwam, was ik een paar jaar actief in Frankrijk. 
Zowel in Nederland als in Frankrijk stelt mijn zending aan mij dezelfde 
eisen: ik moet veel dingen leren, zoals de taal, de cultuur en lokale 
gebruiken van het land. Dat is voor mij niet gemakkelijk, maar ik probeer 
het stap voor stap. Soms wil ik de Nederlandse taal, de cultuur en de 
gebruiken van het land  echt snel onder de knie krijgen. Maar dit verlangen 
lukt niet altijd goed, vanwege mijn omstandigheden en mijn capaciteiten.  Ik 
moet nog veel leren, geduldig en trouw te zijn tijdens dit leerproces.  
Tot nu toe, echter, ben ik blij met mijn ontwikkeling en ook met zoals ik jullie 
daarbij heb mogen ervaren. Jullie hebben het geduld om mij te helpen en 
met mij mee te werken in deze parochie. Ik geloof dat God erg geduldig is. 
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Hij begeleidt me geduldig. Ik weet zeker dat jullie een soortgelijke ervaring 
hebben met God als die ik heb. Op de vraag: ‘zal de Mensenzoon bij zijn 
komst, het geloof op aarde vinden?’ kunnen we tegen God zeggen: wij 
geloven dat U bestaat, misschien anders dan verwacht. Wij leren geduldig 
en trouw te zijn, lief te hebben en te vergeven zoals U.  

     Kapelaan Stefan, smm.. 

 

KERKDIENSTEN VAN 22 tot en met 30 oktober 2022. 
Zaterdag 22 oktober: Zaterdag in week 29 door het jaar. 
  H. Johannes Paulus II, paus. 
19.00 uur: H. Mis.   
  Intentie: Jenny Bouwens-Laumen (zeswekendienst).  
Zondag  23 oktober: Dertigste zondag door het jaar, Wereldmissiedag. 
11.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. 
  Intenties: Jenny Bouwens-Laumen (buurtbewoners); als dank bij  
  het 60-jarig huwelijksfeest en voor  de overleden familieleden  
  van de families Goossens en Sieben. 
Maandag 24 oktober: Maandag in week 30 door het jaar.   
  H. Antonius Maria Claret, bisschop. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Dinsdag  25 oktober: Dinsdag in week 30 door het jaar. 
  H. Bernardus Calbo, bisschop.   Geen H. Mis. 
Woensdag 26 oktober: Woensdag in week 30 door het jaar. 
  H. Foulque, bisschop. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Donderdag 27 oktober: Donderdag in week 30 door het jaar. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Vrijdag    28 oktober: Vrijdag in week 30 door het jaar. 
         Geen H. Mis. 
Zaterdag 29 oktober: Zaterdag in week 30 door het jaar. 
  Maria op zaterdag.                                                                                                                                                    
19.00 uur: H. Mis. 
Zondag  30 oktober: Een en Dertigste zondag door het jaar. 
11.00 uur: H. Mis,  
  Intenties: echtpaar Huls-Thewessen; Annie Kuypers-Niessen  
  (1e jaardienst). 
Weekdienst: van 22  t/m 28 oktober:  kapelaan Charles Leta s.m.m.. 

 

LECTOREN. 
Zaterdag  22 oktober: 19.00 uur:  Dhr. P. Ritt. 
Zondag:   23 oktober: 11.00 uur:  Mevr. T. Hennekens. 



 
3 

MISDIENAARS / ACOLIETEN. 
Zaterdag    22 oktober 19.00 uur: Maaike en Manouk Soons. 
Zondag      23 oktober 11.00 uur: Acolythen. 
 

Maandag   24 oktober 08.00 uur: Tom Storcken. 
Woensdag 26 oktober 08.00 uur: Joes Slakhorst. 
Donderdag 27 oktober 08.00 uur: Lars Okkersen. 

 

COLLECTANTEN. 
Zaterdag 22 oktober 19.00 uur:    Dhrn. P. van der Zalm en J. Bouwens. 
Zondag   23 oktober 11.00 uur:    Mevr. E. Eijssen en dhr. E. Hennekens. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND.    
IN DE SPIEGEL KIJKEN. 

Iedere morgen staan de meesten van ons in de 
badkamer voor de spiegel. 
Wie zien we daar in de spiegel? Durven we daar echt 
onszelf te zien? 
Vandaag worden ons in het evangelie door Jezus twee 
typen mensen voorgesteld. Hij houdt ons de spiegel 
voor waarin we ons zelf kunnen zien en herkennen. 
Op wie lijken we het meest? Jezelf leren kennen is 

dikwijls niet makkelijk, omdat je soms wil wegkruipen voor jezelf. Vandaag 
hoeft dat niet. Als Jezus ons een spiegel voorhoudt, doet Hij dat om ons 
verder te helpen, om ons op te bouwen, zodat wij meer mens kunnen 
worden. 
 

IN MEMORIAM. 
Jenny Bouwens-Laumen. 
Geboren: 6 februari 1928 in de Wissengracht in Hulsberg;  
overleden: 2 september 2022 in Brunssum. 
Op vrijdag 9 september 2022 is de uitvaartdienst geweest in de Sint 
Remigiuskerk en vervolgens is ze gecremeerd in het crematorium 
Nedermaas in Geleen. 
Zij was de oudste uit een mijnwerkersgezin met 2 broers en een zus. 
Omdat haar moeder vaak ziek was, vormde haar karakter zich snel tot een 
persoonlijkheid met zorgzaamheid. 
In 1951 is ze gehuwd met Jan Bouwens uit Spaubeek. Uit dit huwelijk 
werden 2 kinderen geboren; John en Nicole. Eerst gingen ze wonen in 
Hulsberg en in 2003 kwamen ze in Schimmert wonen. Daar genoten ze van 
de activiteiten, die de KBO organiseerde. 
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Plotseling werd ze ziek en moest ze worden opgenomen in het ziekenhuis 
en later in een verzorgingstehuis. Daar is ze onder de goede zorg 
overleden. 

 

Annie Lortije-Daemen. 
Geboren op 12 november 1928 in Aalbeek; overleden op 20 september 
2022 in Hulsberg. 
Op zaterdag 24 september 2022 is de uitvaartdienst in de Sint 
Remigiuskerk in Schimmert gehouden. 
Ze heeft vele jaren naast de kerk in de Montfortstraat gewoond. Hier 
werden twee dochters geboren. Daarna is ze verhuisd naar Weidehof, 
maar de laatste jaren was ook dat niet meer mogelijk en moest ze naar 
Hulsberg verhuizen. Daar is ze na een lang leven rustig ingeslapen. 

 

Maria Sieben-Meertens. 
Geboren: 8 april 1938 in Aalbeek; overleden: 21 september 2022 in 
Schimmert. 
Ze was gehuwd geweest met Wiel Sieben (+ 21 febr. 2019). 
Op maandag 26 september 2022 is haar uitvaartdienst geweest in de Sint 
Remigiuskerk en vervolgens is ze gecremeerd in het crematorium 
Nedermaas in Geleen. 
Ze stond duidelijk in het leven en ze wist wat ze wel en niet wilde. Dit was 
niet altijd op een tactische manier. 
Ze hield van mensen om zich heen. De achterdeur stond altijd open en de 
koffie was meestal klaar. Ze hield van feestjes, dansen en gezelligheid, 
vele Tsjechische orkesten heeft ze bezocht. 
Groot was de liefde voor haar kleinkinderen, daar was ze trots op. 
In mei werd ze ziek en hiervan is ze nooit meer opgeknapt. Ze wilde nog 
verder leven, maar helaas heeft dat niet zo mogen zijn. 

 

Gerrie Loozen. 
Geboren: 9 juli 1942 in Valkenburg-Houthem; overleden: 3 oktober 2022 in 
Nuth. 
Hij was gehuwd met Heinz Eberson. Ze hebben vele jaren met veel plezier 
in de Rooseveltstraat in Schimmert gewoond. 
Op zaterdag 8 oktober 2022 hebben we afscheid van hem genomen en zijn 
lichaam begraven op het kerkhof aan de Kerkhofsteeg. 
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DE PAROCHIE … [DEEL 1]. 
Met ingang van 1 juli jongstleden maakt de parochie Sint Remigius Schimmert deel 
uit van de parochiefederatie Genhout-Hulsberg-Schimmert. Wat is er veranderd? 
Waar kan ik waarvoor terecht?  
Alles even op een rijtje… 
Bestuurlijk. 
Met ingang van 1 juli jongstleden hebben de kerkbesturen van Genhout, Hulsberg 
en Schimmert, opgehouden te bestaan. De bestuursleden van deze kerkbesturen 
hebben allen eervol ontslag gekregen van het bisdom Roermond. Vanaf dat 
moment heeft het nieuw gevormde en geïnstalleerde kerkbestuur van de 
parochiefederatie de bestuurlijke taken overgenomen van de drie vroegere 
kerkbesturen. Elk van de drie parochies is met twee personen in het nieuwe 
federatiebestuur vertegenwoordigd. De samenstelling van dit bestuur is als volgt: 

 George Dölle, pastoor, voorzitter 

telefoon : 045 405 1273 / e-mail : pastoor@h-clemens.nl  

 Huub Gorissen [Genhout], vicevoorzitter, portefeuille personeel en organisatie 
telefoon : 06 1317 6062 / e-mail : huubgorissen5@gmail.com  

 Liesbeth Limpens [Genhout], secretaris 
telefoon : 06 2061 0518 / e-mail : john.limpens@home.nl  

 Aloïs Voncken [Hulsberg], penningmeester 
telefoon : 06 1375 0649 / e-mail : aloisvoncken@xs4all.nl  

 Marjo de Ruijter [Hulsberg], portefeuille pastorale zaken 
telefoon : 06 5532 0570 / e-mail : marjoderuijter@gmai.com  

 Guido Pricken [Schimmert], portefeuille bouwzaken 
telefoon : 06 5364 1393 / e-mail : guido@familiepricken.nl  

 Roger Slakhorst [Schimmert], portefeuille communicatie en public relations 
telefoon :  06 5201 8616 / e-mail : roger.slakhorst@ziggo.nl  

 Stefan Musanai s.m.m., kapelaan, adviseur pastorale zaken 

telefoon : 06 3943 1473 / e-mail : stefanmusanai@gmail.com  

 Charles Leta s.m.m., kapelaan, adviseur pastorale zaken 

telefoon : 06 3943 1465 / e-mail : ch.leta@montfortanen.nl   

 
De parochiefederatie Genhout-Hulsberg-Schimmert is een samenwerkings-
verband, geen rechtspersoon. De afzonderlijke parochies daarentegen zijn [en 
blijven] elk een rechtspersoon en staan als zodanig ingeschreven in de Kamer van 
Koophandel, en zijn ook elk een ANBI-instelling.  
De afzonderlijke parochies blijven derhalve als zelfstandige parochies bestaan, elk 
met hun eigen identiteit, eigen financiële exploitatie en eigen vermogen, en eigen 
kerkgebouw. Elke parochie heeft een zogenaamd parochiecomité, dat samen met 
de vrijwilligers van de parochiale werkgroepen zorg draagt voor de uitvoering van 
de dagelijkse / wekelijkse gang van zaken binnen de eigen parochie [meer hierover 
in een volgend deel]. 
 

mailto:pastoor@h-clemens.nl
mailto:huubgorissen5@gmail.com
mailto:john.limpens@home.nl
mailto:aloisvoncken@xs4all.nl
mailto:marjoderuijter@gmai.com
mailto:guido@familiepricken.nl
mailto:roger.slakhorst@ziggo.nl
mailto:stefanmusanai@gmail.com
mailto:ch.leta@montfortanen.nl
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Postadressen parochiefederatie: 

 pastorie Hulsberg, Kerkheuvel 7, 6336  AX Hulsberg 

 secretariaat parochiefederatie, Kleingenhouterstraat 63, 6191 PN Beek 
 
Pastoraal. 
Met ingang van 1 juli jongstleden hebben de drie parochies van de federatie 
Genhout-Hulsberg-Schimmert één gezamenlijk pastoraal team bestaande uit 
pastoor George Dölle, kapelaan Stefan Musanai s.m.m. en kapelaan Charles Leta 
s.m.m.. Zij zijn als zodanig door het bisdom Roermond benoemd voor de 
parochiefederatie. In onderling overleg worden de diensten en taken binnen de drie 
parochies verdeeld en op elkaar afgestemd. Daarbij is pastoor George Dölle 
[eind]verantwoordelijk voor de pastorale zorg van de parochiefederatie als geheel 
en in het bijzonder voor de parochie Sint Clemens, en is hij het eerste 
aanspreekpunt voor de parochianen van Hulsberg. De pastorale zorg in de 
parochies Sint Hubertus en Sint Remigius is gedelegeerd naar de kapelaans 
Stefan Musanai s.m.m. en Charles Leta s.m.m., en zij zijn het eerste 
aanspreekpunt voor de parochianen van Genhout en Schimmert. Dit betekent dat 
de parochianen van Hulsberg zich wenden tot pastoor George Dölle in geval van 
doopsel, huwelijk, ziekenzalving of overlijden [uitvaart/crematie]; de parochianen 
van Genhout en Schimmert wenden zich in dat geval tot ofwel kapelaan Stefan 
Musanai s.m.m. ofwel kapelaan Charles Leta s.m.m., afhankelijk wie van beiden 
dan de weekdienst heeft. De contactgegevens van het pastoraal team zijn als 
volgt: 

 George Dölle, pastoor 

telefoon : 045 405 1273 / e-mail : pastoor@h-clemens.nl  

 Stefan Musanai s.m.m., kapelaan 

telefoon : 06 3943 1473 / e-mail : stefanmusanai@gmail.com  

 Charles Leta s.m.m., kapelaan 

telefoon : 06 3943 1465 / e-mail : ch.leta@montfortanen.nl   

Postadres pastorie Hulsberg : Kerkheuvel 7, 6336  AX Hulsberg 
Huub Gorissen, vicevoorzitter parochiefederatie Genhout-Hulsberg-Schimmert. 
 
 

BUURTVERENIGING GROOT HAASDAL. 
ST. HUBERTUSVIERING IN GROOT HAASDAL. 
Ter gelegenheid van de viering van St. Hubertus wordt op 3 november a.s. 
om 09.00 uur de jaarlijkse traditionele St. Hubertusmis opgedragen bij de 
kapel in Groot Haasdal. Iedereen is van harte welkom om bij deze mis 

aanwezig te zijn!           Het Bestuur. 
 
DANKBETUIGING. 
Mede namens onze kinderen willen wij iedereen danken voor de vele 
hartelijke felicitaties en attenties die wij hebben mogen ontvangen bij 
gelegenheid van ons 65 jarig huwelijksfeest op zaterdag 15 oktober j.l..  

mailto:pastoor@h-clemens.nl
mailto:stefanmusanai@gmail.com
mailto:ch.leta@montfortanen.nl
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Een speciaal dank je wel willen we uitspreken aan het adres van onze 
fanfare Sint Caecilia voor de serenade met feestelijke marsmuziek. 
Dat was de kers op de taart. 

Sjeng en Mia Mevis-Soons. 
EHBO. 
Herhalingsles reanimatie met AED:  

 groep 1 aanwezig om 19.50 uur, start om 20 uur. 

 groep 2 aanwezig om 20.50 uur, start om 21 uur.  
Verzoek om vooraf de les voor te bereiden. 
 

 
ZIJACTIEF. 
8 November Tapasavond met Mat Thiesen. De avond begint met uitleg 
over het ontstaan van de tapas en uitleg over de diverse tapas gerechten 
die later op het buffet komen te staan. Op het buffet staat bijna teveel om 
op te noemen o.a. diverse soorten hapjes van vlees en vis, warme en 
koude gerechten, Spaanse gehaktballetjes, tortilla, Spaanse ham, patato 
bravo, zoete olijven, glaasjes met vissalade enz. enz.……… 
U mag zo vaak opscheppen als u wilt. 
Eigen bijdrage hiervoor is €10,-  u kunt dit bedrag overmaken bankrekening 
nr:: NL57 Rabo 0146 4076 28 t.n.v. Zijactief Schimmert o.v.v. tapasavond 
en duidelijk uw naam en adres! 
Vóór 1 november opgeven bij: Silvy Wiekken 06- 40246841 of per mail:  
schimmertzijactief@gmail.com.  
U kunt ook envelop met bedrag en naam en adres bij Silvy in de 
brievenbus doen, Langstraat 9. 
 

 

ZIEKENDIENST SCHIMMERT 1970. 
Onlangs  hebben wij onze huis-aan-huiscollecte 
gehouden. Heeft u onze collectant gemist en zou u ons 
toch financieel willen steunen dan kan dit via de 
bijgevoegde QR-code, of door een bijdrage over te 
maken op NL40 RABO 0146 4975 62 t.n.v. Ziekendienst 
Schimmert 1970 o.v.v. collecte 2022. 

Bij voorbaat hartelijk dank. 
 

REPETITIE KOOR BRULL 
Open Repetitie koor Brull op maandag 7 november van 19.30 - 21.00 uur in 
Brasserie Bie Ein. 
Kom gezellig een repetitie meezingen met ons koor en ontdekken of zingen 
in een koor iets voor je is?  

mailto:schimmertzijactief@gmail.com
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We zingen een heel divers repertoire van Africa tot Adèle, meerstemmig en 
in verschillende talen. Ook mannen zijn van harte welkom!  
Onze open repetitie is op maandag 7 november van 19.30 - 21.00 uur in 
Brasserie Bie Ein. 

      Koor Brull. 
TAARBREUK NUUTS. 
‘t Is dan waal nog ummer oktober meh toch wil v'r uch al get Taarbreuk 
Nuuts bringe. De veurbereidinge veur ‘t kómmend sezoen zin opgesjtart en 
dat is ouch neuëdig. In de maond november sjtaon gans get carnavals 
activiteite op de agenda. Nao de aöpening van 't sezoen op 11 november 
en 't Sjömmerts Vastelaoves Leedjeskonkoer van de Auwt Prinse op 12 
november is ‘t nog neet gedaon. Angesj es angesj gaon v'r dit jaor de 
Sjömmertse Zittinge ouch in november houte. Vanaaf 17 november gaon 
v'r sjtarte mit de seniorezitting, de daag d'r nao de vriedigzitting en op 
zaoterdig 19 november gaon v'r de nuuje prins oetrope. Zóndig 20 
november sjlete v'r 't zittingweekend mit de kingerzitting. De artieste höbbe 
d'r väöl zin in óm uch weer ins 'ne sjieke aovend te bezörge. De posters wo 
alles opsjteit zin bienao klaor meh de datum van de veurverkoup kint g'r 
uch toch alvas opsjrieve: Goonsdig 9 november in 't Weverke. V'r houpe 
uch allemaol weer te zeen. 
Alaaf!            CV De Taarbreuk. 
 
PRAATAVOND 26 OKTOBER HEEMKUNDEVERENIGING. 
Thema “Kruisen & Kapellen” woensdag 19.30 uur in ’t Weverke.  
Aanmelding: heemkundeschimmert@gmail.com of 4042200. 
 

 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Wiemelaer = woelwater. Sjoerrumper = ? R:  045 – 404 2200. 
 
V.V.SCHIMMERT. 
 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 22 OKTOBER 
Veteranen: 
Schimmert   - SC Leeuwen   17.00 uur. 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 23 OKTOBER  
Bekerwedstrijd: 
Schimmert 2   - De Leeuw 2   12.00 uur.  
Competitiewedstrijd:      
Schimmert 4   - FC Bemelen 2   09.30 uur. 
PROGRAMMA VAN DONDERDAG 27 OKTOBER 
WDZ 3      - Schimmert 3   20.00 uur 
 

mailto:heemkundeschimmert@gmail.com

