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ALS U VOLHARDT, ZAL U HET LEVEN KRIJGEN. 
Een paar weken geleden was het Allerzielen.  
We gedachten en baden voor degenen die niet meer bij 
ons zijn in deze wereld. Ze zullen niet langer oorlogen, 
aardbevingen, klimaatverandering en lijden ondervinden 
zoals ze dat eerder hebben gezien en ervaren.  
 

We geloven dat ze de eeuwige vreugde en vrede 
genieten. Ze hebben in hun leven periodes van waakzaamheid gekend 
waarover Jezus het vandaag heeft. 
In het evangelie vraagt Jezus ons om waakzaam te zijn. Onze ogen en  
oren moeten altijd open staan om hetgeen, wat er om ons heen gebeurt,  
te zien en ervan op de hoogte te zijn.  
Jezus moedigt ons echter nog steeds aan door te zeggen: "Als je volhardt, 
zul jij het leven krijgen".  
Hijzelf zal met ons zijn. Wanneer en hoe? Dat weten wij niet. 
Daarom is het belangrijk om op onze hoede te zijn. Met een waakzame 
houding streven we er samen naar om een sfeer van harmonie, vrede, 
wederzijdse liefde op te bouwen en jaloezie, haat, oorlog en onderdrukking 
te vermijden. Met een waakzame houding worden we geroepen om de 
natuur om ons heen te behouden.  
 

Kleine, maar positieve inspanningen zullen een grote invloed hebben  
op wat wij mensen nodig hebben. 
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Elke ochtend loop ik achter ons klooster. Ik geniet van de frisse 
ochtendlucht. Heel tevreden kijk ik naar het groene gras, naar de grazende 
koeien, naar de vogels die in zwermen vliegen.  
Ik ervaar bewondering en dankbaarheid.  
 

Welnu, God heeft dat alles voor ons geschapen. Ik geloof vast dat we  
vrede en vreugde ondervinden bij God, onze Vader, als wij waakzaam in  
het leven staan, waartoe Hij ons vandaag via Jezus oproept. 
 

      Kapelaan Stefan,s.m.m.. 
 

KERKDIENSTEN VAN 19 tot en met 27 november 2022. 
Zaterdag 19 november: Zaterdag in week 33 door het jaar. 
  H. Maria op zaterdag. 
19.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. 
Zondag 20 november: CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL. 
  Vier en Dertigste en laatste zondag van het liturgisch jaar. 
11.00 uur: H. Mis. 
  Intenties: Overleden ouders Jeu Speetjens-Heiligers (gest.  
  jaardienst) ; Gerrie Loozen (6 wekendienst); H. Mis uit  
  dankbaarheid. 
Maandag 21 november: Maandag in week 34 door het jaar. 
  Opdracht van de heilige Maagd Maria. 
8.00 uur:   H. Mis voor overleden ouders Collaris-Wouters en overige  
  familieleden. 
Dinsdag 22 november: Dinsdag in week 34 door het jaar. 
  H. Cecilia, maagd en martelares.    
        Geen H. Mis. 
Woensdag 23 november: Woensdag in week 34 door het jaar. 
  H. Clemens I, paus en martelaar. 
8.00 uur:   H. Mis voor Jenny Bouwens-Laumen (buurtbewoners).  
Donderdag 24 november: Donderdag in week 34 door het jaar. 
  H. Andreas Düng Lac, priester en martelaar van Vietnam.  
8.00 uur:   H. Mis. 
Vrijdag 25 november: Vrijdag in week 34 door het jaar. 
  H. Catharina van Alexandrië, maagd en martelares. 
         Geen H. Mis. 
Zaterdag 26 november: Zaterdag in week 34 door het jaar. 
  H. Maria op zaterdag. 
19.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door Fanfare en Drumband. 
  Intenties: Piet Heuts; Ger Vleugels; Isi Fransen-Ramakers;  
  Mia Slenter-Ramakers; Familie Frijns-Piters en zoon Piet. 
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Zondag 27 november: EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT. 
  Eerste zondag van het liturgisch jaar. 
11.00 uur: H. Mis, Themamis, opgeluisterd door koor Sing a Song. 
  Intenties: Overleden ouders Gijzen-Wieken (gest. jaardienst) ;  
  Silvia Frissen (gest. jaardienst); Mathilde Cordeweners-Alberts  
  (gest. jaardienst); Hub Baltus; Hub Kicken (jaardienst); Gerda  
  Reijnders-Sassen; overleden kinderen Heuts; overleden ouders  
  Jeanny Meertens-Otermans; Maria Moonen-Quadackers (1ste  
  jaardienst), Sef Moonen en Lilian Van de Mortel-Moonen; Jo en  
  Tiny Goossens-Brouns, Jean Ritzen, Theo Eijssen, Rosalie  
  Voncken-Rouwette, Jo laumen, en Thei Kerbusch (allen namens  
  buurtvereniging De Put); Tonny en Leo Lahaije (jaardienst). 

 

Weekdienst: van 19 t/m 27 november: kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 

 

LECTOREN. 
Zaterdag  19 november: 19.00 uur: mevr. M. Zeegers. 
Zondag:   20 november: 11.00 uur: eigen lezers. 

 

MISDIENAARS / ACOLIETEN. 
Zaterdag 19 november 19.00 uur:     Acolythen. 
Zondag   20 november 11.00 uur:     Sander en Lars Okkersen. 
 

Maandag   21 november 08.00 uur:  Ilse Nulens. 
Woensdag 23 november 08.00 uur:  Joes Slakhorst en Cédric Hoeberichs. 
Donderdag 24 november 08.00 uur:  Lars Okkersen en Tom Storcken. 
COLLECTANTEN. 
Zaterdag 19 november:   19.00 uur:  dhrn. P. Visschers en F. Soons. 
Zondag   20 november:   11.00 uur:  dhrn. C. Leenders en N. Lemmens. 
        
LITURGIE VAN HET WEEKEND.     

THUISKOMEN. 
De grote vluchtelingenstromen maken ons duidelijk hoe 
belangrijk een thuis is waar je je veilig voelt en een 
toekomst hebt. Als dit ontbreekt gaan mensen op weg 
naar een plaats waar dit wel mogelijk is. Zo gingen de 
Israëlieten op reis naar een gebied waar ze zich thuis 
voelden en zo gebeurt dat nog steeds. Maar is dat alles 
wat mensen nodig hebben? Verlangen we ook niet naar 
een plaats waar we thuiskomen bij God? Vandaag 

vieren we het feest van Christus, Koning van het heelal.  
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Deze benaming zegt ons dat God overal te vinden is. Het doel van onze 
zoektocht is thuiskomen bij Hem, in ons hart, in ons leven en in onze dood. 

 

 

PAROCHIEBLAD "NUUTS OET SJUMMERT". 
In dit parochieblad vindt u weer de bekende enveloppe 
waarin u uw vrijwillige gave kunt doen.  
We krijgen wel eens de opmerking, waarom de enveloppe 
zo groot is. 

Heel eenvoudig. We hebben deze gesponsord gekregen. 
Als deze op zijn gaan we weer over op de kleine uitgave. 
In het voorjaar heeft de enveloppe-actie een mooi bedrag opgebracht. 
Hopelijk gebeurt dit ook nu weer zodat we met een gunstig resultaat dit jaar 
kunnen afsluiten. 
De enveloppen worden volgende week door een aantal vrijwilligers bij u thuis 
opgehaald. Mocht u niet thuis zijn dan kunt u de enveloppe ook in de 
brievenbus van de pastorie of in de bus achterin de kerk deponeren.  
U kunt ook uw vrijwillige bijdrage overmaken op:  
IBAN NL 29 RABO 0146 412109 t.n.v. kerkbestuur St Remigius. 
 

Alvast bedankt voor uw vrijwillige bijdrage en een dankjewel voor de 
vrijwilligers die de enveloppen ophalen. 
     Kerkbestuur St Remigius. 
 

ZONDAG 20 NOVEMBER 2022 IN DE SINT HUBERTUSKERK TE GENHOUT  

aanvangstijd 10.00 uur 
V R I E N D E N V I E R I N G      

m.m.v. Meerssens Mannenkoor 
 

 

Om aan te sluiten bij een van oudsher gevestigde Limburgse en Meerssense 
traditie werd in maart 1997 het Meerssens Mannenkoor opgericht. 
Aanvankelijk telde het koor, onder de bezielende leiding van dirigent Rob 
Waltmans, twintig zangers. In 2013 heeft Rob Waltmans het [dirigeer]stokje 
overgedragen aan Ger Franken, die het koor tot mei 2022 heeft gedirigeerd. 
Sinds kort heeft het koor een nieuwe dirigent in de persoon van John Gerits 
[uit Genhout]. Het koor, dat momenteel uit 34 zingende leden bestaat, wordt 
sinds 2013 op de piano begeleid door Leon Dijkstra. 
In betrekkelijk korte tijd heeft het Meerssens Mannenkoor zich een vaste 
plaats verworven in het verenigingsleven van Meerssen en in de koorwereld 
van Limburg. Het repertoire is klassiek en modern, geestelijk en wereldlijk. 
Het omvat onder meer Slavische muziek, opera en operette, lichte muziek en 
Limburgse liederen. 
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TAARBREUK NUUTS. 
Aafgeloupe vriedig op de 11e van de 11e höb v'r 't 
sezoen geäöpend. De tempel veur dit jaor is café Oos 
Heim. Iësj zin v'r natuurlik Raymond en Petra gaon 
bedanke veur hun gasvrieheid in 't aafgeloupe jaor. Es 
nuuj lid van 't comité van de carnaval höb v'r Martin 
Speetjens maoge insjtallere. En dao zin v'r erg blie mit. 
V'r wunsje häöm väöl succes en sjpas bie ós comité. 

De daag d'r nao sjting 't Sjömmerts Vastelaoves Leedjeskonkoer op 't 
program. Mer leefs 17 deilnummesj zörgde veur 'ne good gevölde aovend. 
Sjömmert is weer 'ne sjoane sjlager rieker: Alaaf Versjlaaf van 
N.A.C.H.W.E.R.K. en same mit de winnaar van de presentatiepries Noats 
Gesjaote en hun leedje Alle Hens aan dek zulle ze optraeje op de 
Sjömmertse Zittinge. Dank aan de Auwt Prinse veur de organisatie en zeker 
dank aan ederein dae hie aan mitwèrk. 
Kómmende waek gaon v'r gewoon door mit de carnaval in Sjömmert. 
Dónderdigaovend is de Seniorezitting in 't Gemeinsjapshoes. De zaal geit 
aope óm 18:30 en óm 19:11 begint de zitting. De entree is € 7,50 en dao 
krieg g'r ouch nog 'n tas koffie mit e sjtök cake bie.  
Vriedig is de Sjömmertse Zitting en Zaoterdig gaon v'r de nuje prins oetrope, 
de opvolger van Prins Wouter. Kaarte zin nog te koup bie Soons in de 
winkel. 
Zóndig óm 14:11 begint de kingerzitting. Vanaaf 13:30 is de zaal aope en 
waere de kinger door de nuje prins óntvange mit ‘n traktatie. De entree veur 
de kinger is mer € 1,00. Volwassene betale € 5,00 óm binne te kómme. 
De artieste höbbe good hun bès gedaon en nao twië jaor zónder zittinge 
höbbe die d'r ouch ech zin in.  
V'r houpe väöl luuj te maoge óntvange óm d'r dan same gezellige aovende 
en ‘ne leuke middig van te make.  
Alaaf.    Vors Pascal, Prins Wouter en de Wieze Raod. 
 
SJÖMMERTS VASTELAOVESLEEDJES KÓNGKOER TRÖKBLIK . 
 Zaoterdig haet ‘t 18de Sjömmerts Vastelaovesleedjes Kóngkoer 
plaatsgevónge. ’t Waor weer ein gesjlaagde edisie mit mer leefs 17 
deilnummesj! Jaomer genog kós d’r mer eine mit de titel vandoor gaon.  
Door ‘nne ónafhankelike zjurie is “Alaaf versjlaaf “ van N.A.C.H.W.E.R.K. 
oetgerope tot Karnavalsjlager 2023. De presentasiepries is dit jaor gewónne 
door Noats gesjoate is altied mis mit Alle hens aan dék. De publiekspries 
waor veur Fietsedräger mit ut nummer Fjeas 5.0.  
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Van al dees nummesj is eine USB gemaak kompleet mit alle digitale tekste; 
ein ech collectors item dus! De USB is te koup bie Soons ‘Doog ’t Zelf’ en 
ManJefiek ‘Sfeer-Bloome en Trends’ en kos mer € 5,-.   
Eder jaor sjtaon d’r weer eine houp vriewilligesj veur ós klaor die ós helpe  
mit de organisatie van ‘t kóngkoer. Hieël väöl dank daoveur!!!!   
Komité Auwt Prinse  
 
WE LATEN ONZE DORPSGENOTEN TOCH NIET IN DE STEEK. 
Kerst is vaak een tijd van extraatjes. Helaas niet voor iedereen. Tientallen 
mensen vallen dit jaar buiten de boot, ook in onze directe omgeving. 
Stichting Sociale Actie Nuth (SAN) komt al jaren in actie om deze mensen 
ook een fijne kerst te bezorgen. Voorheen vroegen we u bij het 
boodschappen doen een extra artikel te kopen om voedselpakketten te 
maken, een actie die toen werd georganiseerd door de (Schimmertse) 
juffrouw Jo Jacobs. Sinds corona helpen we degenen die dat nodig hebben 
met boodschappenbonnen. Op 10 december staat de collectebus van 10.00 
tot 14.00 uur bij de COOP te wachten op uw bijdrage. Ook dit jaar helpt 
Clasina Debets als coördinator voor Schimmert om dit initiatief mogelijk te 
maken.  
Ook kunt u uw donatie overmaken op NL13RBRB8834744861 ten name van 
stichting SAN. 
 10 DECEMBER: SPECIALE AANDACHT VOOR DE MENSEN OM ONS 
HEEN. 
Wij zien veel mensen die het hard nodig hebben, maar 
niet iedereen durft er vooruit te komen dat hij of zij het 
financieel zwaar heeft. Daarom vragen we u om deze 
mensen onder onze aandacht te brengen via: 
luistereens@outlook.com 
Meer weten over SAN: www.bavonuth.nl/SAN/SAN.html 
 
LAATSTE DAG “GRATIS INZAMELEN SNOEIAFVAL”. 
Aanstaande zaterdag 19 november is alweer de laatste zaterdag dat u de 
mogelijkheid heeft om gratis snoeiafval aan te bieden op het parkeerterrein 
van de voetbalvereniging Schimmert aan de Waterkuilsweg.  
Tussen 9.30 uur tot 15.30 uur kan het snoeiafval aangeboden worden. 
 
 

TAFELTENNISVERENIGING  QUICK ‘72/SCHIMMERT. 
Wederom mooie resultaten op het A- en B- en D-Jeugdranglijsttoernooi in 
Tilburg afgelopen weekend. 
Sophie Florack: 3e plaats MO 15 D 

Sophie Buijsen: 3e plaats MO15 B 

mailto:luistereens@outlook.com
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Lynn Theunisz: 3e plaats MO 13 B 

Joes Slakhorst: 3e plaats MO 13 A 

Ties Slakhorst: 2e plaats JO15 B.  Proficiat allemaal! 
Programma zaterdag 19 november: 
  
Thuiswedstrijd in Schimmert om 13.00 uur: 
Heren 1  speelt tegen Kerkrade 1 om klassebehoud. 
Jeugd 4  speelt tegen de koploper van de 2e klasse, Sittard 1. 
Uitwedstrijden: 
Jeugd 1 speelt in Soest tegen Shot (S) 1. 
Jeugd 2 speelt in Amsterdam tegen Amsterdam ’78 1.  
Jeugd 3 speelt in Sittard tegen Sittard  
 
V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN VRIJDAG 18 NOVEMBER. 
LET OP DE WEDSTRIJD WORDT GESPEELD BIJ RVU TE ROTHEM. 
RKUVC 1   - Schimmert 1   20.00 uur. 
 
Mannen 35+2   7x7   Bij Schimmert te Schimmert 
SV Hulsberg 35+2  - Schimmert 35+2  19.30 uur. 
Schimmert 35+2  - RKUVC 35+2   20.00 uur. 
GSV’28 35+2   - Schimmert 35+2  21.00 uur. 
Schimmert 35+2  - Haslou 35+3   21.30 uur. 
 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 19 NOVEMBER. 
Schimmert/GSV’28 JO17-1 - FC Hoensbroek JO178-1 14.45 uur. 
Berg’28 JO15-1  - GSV’28/Schimmert JO15-1 13.45 uur. 
RKHBS JO15-1  - Schimmert/GSV’28 JO15-2 13.00 uur. 
RKUVC JO12-1  - Schimmert/GSV’28 JO12-1 11.00 uur.  
VV ALFA SPORT JO12-2 - Schimmert/GSV’28 JO12-2 12.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO10-1 - SV Meerssen JO10-1  10.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO9-1 - RKUVC JO9-1  09.30 uur. 
GSV’28/Schimmert JO9-2 - Heuvelland JO(-1  09.30 uur. 
Sanderbout JO8-1  - GSV’28/Schimmert JO8-1 09.00 uur. 
Sportpark Daalhof te Maastricht 
GSV’28/Schimmert JO7-1 - Daalhof JO7-4  10.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-1 - VV Hellas JO7-2  10.20 uur. 
Weltania JO7-1JM  - GSV’28/Schimmert JO7-1 10.40 uur.   
Veteranen: 
GSV’28   - Schimmert   17.00 uur. 
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PROGRAMMA VAN ZONDAG 20 NOVEMBER.  
Schimmert 1   - VRIJ  
Wijnandia 2   - Schimmert 2   11.00 uur. 
Schimmert 3   - RKMVC 2   14.00 uur. 
Schimmert 4   - VRIJ    
Vrouwen: 
Schimmert VR1  - VRIJ   
 
PROGRAMMA VAN DINSDAG 22 NOVEMBER. 
Oefenwedstrijd:      
FC Geleen Zuid 1  - Schimmert 1   20.00 uur. 
 
PRAATAVOND 23 NOVEMBER HEEMKUNDEVERENIGING. 
Thema “Buurten & Gastvrijheid” woensdag 19.30 uur in ’t Weverke. 
Aanmelding: heemkundeschimmert@gmail.com of 4042200. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Kwansies = quasi. Sjtökkere = ? 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 ©.          
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