
 
1 

        28 oktober 2022 
     58e jaargang no. 39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ER VOOR ELKAAR ZIJN! 
Dit bord was erg populair tijdens de periode van de 
corona-lockdown. Eerlijk gezegd waren we er 
misschien wel ziek van. We hopen dat we niet meer in 
zo'n afstandelijke situatie hoeven te verkeren, 
ondanks dat corona nog steeds om ons heen is.  
Maar laten we ook nooit de goede les ervan vergeten, 
namelijk hoe belangrijk het is elkaar te kunnen 
ontmoeten en nabijheid te ervaren.  Hoe belangrijk 

ook zijn: de kus, de knuffel, de hand op de schouder en het elkaar aankijken.  
Eenzaamheid is tegenwoordig een serieus probleem in onze samenleving. Je 
kunt het gevaar waartoe eenzaamheid kan leiden niet altijd voorkomen. Ik was 
verrast over het recent nieuws, dat relatief veel jongeren in Nederland kampen 
met suïcidale gedachten of suïcidale pogingen (NOS.nl 29 september 2022). 
Volgens de onderzoekers is dat zelfs per maand iets meer dan twintig jongeren 
onder de 30 jaar die een eind aan hun leven maken. Het geeft duidelijk aan dat 
er iets meer moet gebeuren met onze solidariteit. Naast geld, dat je via jouw 
rekening makkelijk overmaakt, of kleding en voedsel, via een voedsel- en 
kledingbank, moet je er als persoon vooral voor de ander zijn. Er is duidelijk 
behoefte aan contact en ontmoeting: je handen uitsteken om te helpen, je oren 
openen om te luisteren, en je mond om te vragen: hoe is het met je? Jouw 
aanwezigheid en luisterend oor zijn daarbij ook nodig. 

kapelaan Charles Leta, s.m.m.. 
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KERKDIENSTEN VAN 29 oktober tot en met 6 november 2022. 
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). 
Maandag 31 oktober: Maandag in week 31 door het jaar. 
8.30 uur:   H. Mis. 
Dinsdag 1 november: Dinsdag in week 31 door het jaar. 
  H. Floribertus van Gent, abt.   Geen H. Mis. 
Woensdag 2 november: Woensdag in week 31 door het jaar. 
8.30 uur:   H. Mis.  
  Intentie: familie Kooloos-Verhaeg. 
Donderdag 3 november: Donderdag in week 31 door het jaar. 
  H. Hubertus, bisschop.      Geen ochtendmis in de pastorie. 
9.00 uur:   H. Mis bij de Sint Hubertuskapel in Groot Haasdal. 
  Intenties: Jo Vankan; Hub Baltus; Piet Heuts (buren); overleden  
  ouders Pruppers-Neven en overleden familieleden; Piet Cruts  
  en overleden ouders Cruts-Ramaekers; de overledenen van  
  de familie Niessen-Lucassen, Wim Ernes, Pieter de Lange en  
  Annie Kuypers-Niessen; overleden ouders Provaas-Mobers  
  (jaardienst), Maria Goltstein-Provaas, Hub Provaas,  
  Odiel Schneiders-Provaas; Mathilda Cordeweners-Alberts;  
  Leo en Mia Lemmens-Goossens en Ben Lemmens;  
  Math en Annie Lucassen-Timmers en Ger Heijnen;  
  Wiel Laheye, ouders Laheye-Speetjens, Ben Heiligers en  
  René Heiligers; Pierre en Tru Lucassen-Niessen, Olga, Diana  
  en Lex; Hub Boosten; Jeu Limpens, Bèr en Lily Lemmens,  
  They Lemmens; Noël Stassen; Maria en Lies Leunissen en 
  overleden familieleden van de familie Leunissen-Ubachs; voor  
  de leden en overleden leden van buurtvereniging Groot Haasdal  
  in het bijzonder voor Piet Heuts en de heer Lodewick;  
  overledenen van de familie Cordeweners-Van Oppen, Maria van  
  Oppen, Mathilda Cordeweners-Alberts; overledenen van de  
  familie Lucassen-Heijnen en Door Lucassen; overleden ouders  
  Voncken-Lucassen, Jan en Tilly Voncken-Pieters,  
  Jan Creemers; overleden ouders Lemmens-Van Oppen en  
  overleden kinderen, Annie Lemmens-Eijssen, overleden ouders  
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  Kuypers-Meijs, Leo en Jo Kuypers en Maurice Kerkhofs;  
  Hub Kicken, Wil Demandt, Jan van Ophoven; Frans en Nicole  
  Sieben; voor de leden en overleden leden van de  
  Jagersvereniging Schimmert. 
Vrijdag 4 november: Vrijdag in week 31 door het jaar. 
  H. Carolus Borromeüs, bisschop.  Geen H. Mis. 
Zaterdag 5 november: Zaterdag in week 31 door het jaar. 
11.00 uur: H. Mis voor de Montfortaanse familie, opgeluisterd door het  
  Dameskoor Schimmert. 
19.00 uur: H. Mis.  
  Intentie: Maria Sieben-Meertens (zeswekendienst) . 
Zondag 6 november: Twee en Dertigste zondag door het jaar. 
  Allerheiligen / Allerzielen. 
11.00 uur: Plechtige Hoogmis b.g.v. het Hoogfeest van Allerheiligen,  
  opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor. 
  Intenties: Heins Bisschoff (jaardienst) en overleden familieleden;  
  Hein Janssen en familie Janssen-Bogman (stichting);  
  Sef Zeegers (gest. jaardienst); Willy Wijermans (stichting);  
  Philomena Frijns (stichting); pastoor G. Op ’t Veld en overleden  
  familieleden (stichting); overleden ouders Gelissen-Janssen,  
  Jo, Jack, Lie en Melanie Eurelings (stichting); Eugène Kerkhofs  
  (gest. jaardienst); Harry Horsten; Wil en Beppie Kersten-Op  
  den Camp (jaardienst); Jean Ritzen (bewoners Mareweg);  
  Louis Soons; Leon Snellings; Nettie Slakhorst-Eijssen  
  (verjaardag en jaardienst); Pierre Stassen, Caroline Stassen- 
  Frissen, hun kinderen en schoonkinderen: Sef (pr.), Jo en  
  Margot, René en Thea, Ernest en Scheila, Paul en Virginie,  
  Mia en Jan, Eugène, Jozef, Noël, Luciën, Eduard; overleden  
  ouders Soons-Pijls; Eugène Hermans (jaardienst) en overleden  
  ouders Hermans-Wierts; Jo Laumen; Annie Hochstenbag;  
  overleden ouders Vleugels-Vankan; Leo Eijssen, overleden  
  ouders Eijssen-Janssen en overleden ouders Petit-Aerts;  
  Ton Kerkhofs; overleden ouders Zeegers-Kerkhoffs;  
  Bertien Houtvast-Eurelings; Theo Eijssen. 
15.00 uur: Allerzielenviering, opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk  
  Zangkoor, aansluitend de zegening van de graven op  
  het kerkhof/algemene begraafplaats. 
 
 
Weekdienst: van 29 okt. t/m 4 nov.:  kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 
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LECTOREN. 
Zaterdag  29 oktober: 19.00 uur:      mevr. P. Schonewille. 
Zondag:   30 oktober: 11.00 uur:      mevr. M. Heiligers. 
 
MISDIENAARS / ACOLIETEN. 
Zaterdag    29 oktober:     19.00 uur:    Maaike en Manouk Soons. 
Zondag      30 oktober:     11.00 uur:    Dewi Cortenraad en Dries van Kan. 
Maandag   31 oktober:     08.00 uur:    Ilse Nulens. 
Woensdag   2 november: 08.00 uur:    Tom Storcken. 
Donderdag  3 november: 08.00 uur:    geen H. Mis in pastorie. 
 
COLLECTANTEN. 
Zaterdag 29 oktober:   19.00 uur:  dhrn. P. Visschers en F. Soons. 
Zondag   30 oktober:   11.00 uur:  dhrn. Ch. Leenders en N. Lemmens. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND.     
Tekenen van God. 

Er zijn van die ontmoetingen die een diepe indruk 
achterlaten. Vaak weten we niet eens waardoor dit 
komt. Was het wat iemand zei, of wat hij of zij 
deed? Hoe dan ook, het blijft ons bij. Soms gaat het 
een stap verder en zet zo’n ontmoeting ons aan tot 
verandering, tot het inslaan van een nieuwe weg. In 
het evangelie van vandaag horen we van een 
ontmoeting met Jezus, die grote indruk maakt, een 
ontmoeting die bovendien grote gevolgen heeft. 

Zo’n ontmoeting, met de Heer, kan ook ons overkomen. Vandaag wil Hij de 
gast zijn bij ons, in ons huis, in ons hart. 
 
WIJZIGING BEREIKBAARHEID PASTORIE. 
Door onvoorziene omstandigheden vindt er een kleine wijziging plaats in de 
bereikbaarheid van de pastorie. Met ingang van maandag 31 oktober a.s. is er op 
maandag-, woensdag- en donderdagochtend  tussen 10.00-12.00 uur iemand in de 
pastorie aanwezig voor het aannemen van uw mistintenties, berichten of vragen 
(telefonisch bereikbaar via nr. 045 4041227).   
Natuurlijk kunt u uw misintenties of overige vragen ook per mail sturen 
(secretaris@st-remigius.nl) of in de brievenbus van de pastorie deponeren en de 
kosten overboeken op de betreffende bankrekening.    
Voor alle parochie-informatie  verwijzen wij u naar het parochieblad.  
Zodra we de bereikbaarheid van de pastorie weer kunnen verruimen berichten we 
u hierover.                    

Het parochiecomité. 

mailto:secretaris@st-remigius.nl
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EXPOSITIE VAN DE LIJKWADE VAN TURIJN 12 EN 13 NOVEMBER. 
Lezing zondag 13 november 2022 in de Sint Remigiuskerk, om 14.00 
uur voor de jeugd (communicanten, vormelingen en andere 
belangstellenden), om 16.00 uur voor de volwassenen.       
In het weekend van 12-13 november  krijgt u de kans om een levensgrote 
replica van de Lijkwade van Turijn te zien in onze kerk. 
Het origineel bevindt zich sinds 1578 in Turijn in Noord-Italië. De 

historische overleveringen tonen 
aan dat de lijkwade daarvoor een 
reis heeft gemaakt van Jeruzalem 
naar Edessa (Turkije), 
Constantinopel (nu Istanboel), 
Athene, Lirey (Frankrijk), 
Chambéry (Frankrijk) tot 
uiteindelijk Turijn. Het doek heeft 
daarbij oorlogen, plunderingen en 
branden overleefd waarvan de 

sporen nog duidelijk zichtbaar zijn.   
Vanaf het begin heeft men altijd geloofd dat dit het doek was waarin Jezus 
werd gewikkeld  toen hij was gestorven. Het werd altijd met veel eerbied 
door vorsten bewaard en af en toe tentoongesteld. Nu is het in het bezit 
gekomen van het Vaticaan.  
Toen in 1898 een foto werd gemaakt van de 
lijkwade, werd op het negatief van de foto pas 
echt duidelijk een man zichtbaar. Vanaf dat 
moment is de belangstelling van de wereld 
gewekt en betwisten de wetenschappers elkaar 
onderling omtrent de echtheid ervan.  Er zijn 

vele aanwijzingen dat het echt om de 
lijkwade van Jezus zou kunnen gaan, 
als ook dat het geen bedrog is. Zo zijn 
er geen verfresten gevonden.  Alleen verkleuringen die door veel 
licht of straling op het doek kunnen zijn ontstaan, die uiteindelijk 
een driedimensionaal beeld van een man geven. Dat laatste is 
vooral indrukwekkend omdat het een aanwijzing kan zijn dat 
Jezus de afdruk heeft achtergelaten bij zijn verrijzenis.  
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Verder is de lijkwade vooral zeer ontroerend omdat de sporen het lijden 
van Jezus zichtbaar maken, zoals sporen van de zweepslagen, afdruk van 
de doornenkroon, en de wonden in zijn polsen en 
voeten, waar de spijkers doorheen geslagen 
waren.  
Het is bijzonder dat we de lijkwade kunnen 
aanschouwen waarbij we meer tot besef kunnen 
komen van en stil kunnen staan bij Zijn lijden uit 
liefde voor ons.   
Naast de replica van de lijkwade kunt u ook een 
driedimensionale foto en een reconstructie van het 
beeld van Jezus in het graf, de doornenkroon, het 
geselwapen en de spijkers bekijken. Er worden 
informatieve boeken en dvd’s te koop aangeboden.  
 
MEDEDELING KBO. 
Op dinsdag 1 november is er weer kienen in ‘t Gemeinsjapshoes. 
We beginnen om 14.00 uur en ook niet-leden zijn welkom. 
Graag met gepast geld betalen. Dank u wel. 
Dinsdag 8 november a.s. organiseren we een knutselmiddag in ‘t 
Gemeinsjapshoes. Hier kunnen ook niet-Leden aan deelnemen. We 
beginnen om 14.00 uur en we gaan 3D kaarten maken. We plakken 
uitgeknipte figuren op een kaart, laag op laag. Het uitknippen doen wij voor 
u, maar dat mag u natuurlijk ook zelf doen. U kunt kiezen uit o.a. kerst-, 
verjaardag-, geboorte- of condoleancekaarten. 
U kunt zich hiervoor opgeven bij Annelie Voncken, Hoofdstraat 88 door een 
envelop met € 5,- in de brievenbus te deponeren. Deze prijs geldt ook voor 
niet-leden. U bent van harte welkom op deze gezellige middag. 
        Het bestuur. 
VERLOREN. 
Gele sleutelhanger met 2 sleutels. Verloren op of in de omgeving van het 
kerkhof. Gaarne terugbezorgen in de brievenbus van de pastorie. 
Alvast hartelijk dank!! 
 

GOEDE DOELEN WEEK SCHIMMERT i.o.. 
Wij zijn met het opzetten van een Stichting om “Goede Doelen Week 
Schimmert” gestart. We hebben in verband hiermee al een 1e 
informatieavond gehad met Collecteplan Nederland, zij kunnen ons 
steunen met de opzet hiervan! 
Nu zijn wij dringend op zoek naar mensen die ons willen helpen met het 
opzetten van deze “Goede doelen Week Schimmert”. Wij kunnen hierbij 
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alle hulp gebruiken: denk aan gewoon meedenken over het opzetten ervan, 
of hebt u ervaring met administratie, communicatie, het inzamelen van 
materialen, het zoeken van sponsoring. 
Iedereen is welkom om dit goede doel mee op te zetten! 
We gaan proberen alle CBF-goedgekeurde doelen die in ons dorp lopen in 
onze collecteweek op te nemen. Wij zijn dan ook blij dat een aantal doelen 
al hebben toegezegd mee te willen gaan doen! 
Aanmelden kan bij: Renee Burgers 06-52136235 of per mail: 
renee.burgers@home.nl  
 
KIEN, KIEN, KIEN!! 
Op vrijdag 4 november 2022 houdt de ouderraad weer het jaarlijkse 
kienfestijn voor alle basisschoolkinderen bij zaal ‘t Weverke.  
De kienmiddag  is voor de kinderen en familie van de groepen 1 t/m 8 en 
start om 14.30 uur. 
Om 14.15 uur gaat de zaal open en begint de kaartverkoop.  Het kienen 
duurt tot +/- 18.00 uur. 
Ook zal er een leuke tombola aanwezig zijn!  
We zien jou toch zeker ook om mee te spelen voor één van onze 
geweldige prijzen?! Tot (z)kiens op vrijdag 4 november!! 

de oudervereniging van basisschool ’t Kirkeveldsje. 
ZIJACTIEF. 
8 November: Tapasavond met Mat Thiesen. Eerst informatie over de tapas 
daarna diverse heerlijke tapashapjes. Zie ook parochieblad van vorige 
week. U mag zo vaak opscheppen als u wilt. 
U kunt zich nog tot 1 november opgeven bij: Silvy Wiekken 06- 40246841 
of per mail:  schimmertzijactief@gmail.com.  
U kunt ook een envelop met het bedrag en uw naam en adres bij Silvy in 
de brievenbus doen, Langstraat 9. 
Eigen bijdrage hiervoor is €10,-  u kunt dit bedrag overmaken op 
bankrekeningnr:: NL57 Rabo 0146 4076 28 t.n.v. Zijactief Schimmert o.v.v. 
tapasavond en duidelijk uw naam en adres! 
 

TAFELTENNISVERENIGING  QUICK ‘72/SCHIMMERT. 
Programma zaterdag 29 oktober: Thuiswedstrijd in Schimmert om 13.00 u: 
Jeugd 3 in de 2e klasse A speelt tegen Destatec 2 

Jeugd 4 in de 2e klasse B speelt tegen Venlo 1 

Kom de jeugd aanmoedigen en geniet onder het genot van een kopje koffie 
van leuke en  spannende wedstrijden.  
Uitwedstrijden: Jeugd 1 speelt in Rotterdam tegen Alexandria 1. 

Jeugd 2 speelt in Katwijk tegen Rijnsoever 1.  

mailto:renee.burgers@home.nl
mailto:schimmertzijactief@gmail.com
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COLLECTE NEDERLANDSE BRANDWONDENSTICHTING. 
De collecte heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 1.317,59. De 
opbrengst is hard nodig voor het verbeteren van de behandelingen en de 
strijd tegen littekens. Bedankt aan alle collectanten en gevers voor hun 
bijdragen. 
 
V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 29 OKTOBER. 
Veteranen: 
De Ster   - Schimmert   17.00 uur. 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 30 OKTOBER.  
SCG 1    - Schimmert 1   14.30 uur. 
Vrouwen: 
Leonidas – W VR1  - Schimmert VR1  14.00 uur. 
 
OUD PAPIER. 
A.s. zaterdag 29 oktober wordt er weer oud papier opgehaald vanaf 08.30 
uur. Graag het oud papier gebundeld of in dozen verpakt. 
 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Sjoerrumper = iemand die zich overal “langs schuurt” / aan onttrekt / 
die feitelijk niets uitvoert. Grante = ? Reacties:  045 – 404 2200. 
 

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, en donderdag 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:parochieblad@st-remigius.nl
mailto:secretaris@st-remigius.nl

