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ADVENT: IN BEWEGING KOMEN. 
Hoe voel je je als je te horen krijgt dat je vrouw, 
je vriendin, je dochter of je kleindochter in 
verwachting is? Zou je niet blij zijn als je weet 
dat je vader of moeder of opa of oma zou 
worden? Het beweegt je hart, brengt vreugde 
maar ook spanning. Je kijkt er naar uit en hoopt 
dat het kind gezond geboren kan worden.  
Maar wachten kan ook moeilijk zijn, vooral als 
je op iets uitzichtloos wacht. Zoals vluchtelingen 

ervaren, die wachten op het einde van de oorlog om naar huis terug te 
keren, om weer bij hun familie te zijn.  
In het katholieke geloof is er ook een periode waarin wachten belangrijk is 
en dat is: Advent. Dit weekend beginnen we met de eerste week van de 
vier weken adventsperiode. Wij wachten op de geboorte van Jezus 
Christus die we met Kerstmis vieren.  
Dit is geen passief wachten. Het nodigt je uit om juist in beweging te 
komen; niet alleen in vreugdevolle beweging om Kerstmis straks te vieren, 
maar ook jezelf te laten beroeren door de ellende van anderen. Laten we 
de warme gebaren van liefde voelbaar maken in deze koude tijd; de 
opbeurende glimlach naar wie in de put zit, de schouderklop voor wie het 
moeilijk heeft, de bijdrage voor hen die Kerstmis niet uitbundig kunnen 
vieren, omdat er gewoon het geld niet voor is.  
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Laat dat onze Advent zijn: een tijd van verwachting, een tijd van actie; voor 
ons zelf en – door ons – ook voor anderen.  

Kapelaan Charles Leta, s.m.m.. 
 
KERKDIENSTEN VAN 26 november tot en met 4 december 2022. 
Zaterdag 26 november: Zaterdag in week 34 door het jaar. 
  H. Maria op zaterdag. Feest van Sint Caecilia. 
19.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door Fanfare Sint Caecilia en Drumband. 
  Intenties: Piet Heuts; Ger Vleugels; Isi Fransen-Ramakers;  
  Mia Slenter-Ramakers; Familie Frijns-Piters en zoon Piet. 
Zondag 27 november: EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT. 
11.00 uur: H. Mis, Themamis, opgeluisterd door het koor Sing a Song. 
  Intenties: Overleden ouders Gijzen-Wiekken (gest. jaardienst);  
  Silvia Frissen (gest. jaardienst); Mathilda Cordeweners-Alberts  
  (gest. jaardienst); Hub Baltus; Hub Kicken (jaardienst); Gerda  
  Reijnders-Sassen; overleden kinderen Heuts; overleden ouders  
  Pierre en Jeanny Meertens-Otermans (jaardienst);  
  Maria Moonen-Quadackers (1ste jaardienst), Sef Moonen en  
  Lilian Van de Mortel-Moonen; Tonny en Leo Lahaije (jaardienst);  
  namens buurtvereniging de Put: Jo en Tiny Goossens-Brouns,  
  Jean Ritzen, Theo Eijssen, Rosalie Voncken-Rouwette,  
  Jo Laumen en Thei Kerbusch. 
Maandag 28 november: Maandag in week 1 van de Advent. 
  Z. Maria Helena Stollenberg, maagd. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Dinsdag 29 november: Dinsdag in week 1 van de Advent.  
        Geen H. Mis. 
Woensdag 30 november: Woensdag in week 1 van de Advent. 
  H. Andreas, apostel. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Donderdag 1 december: Donderdag in week 1 van de Advent. 
  H. Eligius, bisschop.  
8.00 uur:   H. Mis. 
  Intentie: familie Kooloos-Verhaeg (st.). 
Vrijdag 2 december: Vrijdag in week 1 van de Advent.     
        Geen H. Mis. 
Zaterdag 3 december: Zaterdag in week 1 van de Advent. 
  H. Franciscus Xaverius, priester. 
19.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. 
  Intenties: Frans Speetjens (st)(verjaardag); Tonny Kurvers- 
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  Lahaye (1e jaardienst); Noël Souren (jaardienst). 
Zondag 4 december: TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT. 
11.00 uur: H. Mis. Themamis, opgeluisterd door het Jeugdkoor Dievanoss. 
  Intenties: Tilke Selder-Jongen; Leon Snellings (1e jaardienst);  
  Leilani Riga (jaardienst). 
 
Weekdienst: van 27 november t/m 3 december 2022:  

       kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 
 

LECTOREN. 
Zaterdag  26 november: 19.00 uur: eigen lezers fanfare. 
Zondag    27 november: 11.00 uur: eigen lezers Sing a Song. 

 

MISDIENAARS / ACOLIETEN. 
Zaterdag 26 november 19.00 uur:     Maaike en Manouk Soons. 
Zondag   27 november 11.00 uur:     Britt Lemmens en Tom Storcken. 
 
Maandag   28 november 08.00 uur:  Tom Storcken. 
Woensdag 30 november 08.00 uur:  Ilse Nulens en Cédric Hoeberigs. 
Donderdag  1 december  08.00 uur:  Lars Okkersen en Joes Slakhorst. 
 
COLLECTANTEN. 
Zaterdag 26 november:   19.00 uur:  dhrn. J. Feuler en F. Herijgers. 
Zondag   27 november:   11.00 uur:  dhrn. H. Collaris en R. Slakhorst. 
       
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 

Wachttijd 
In een mensenleven wordt veel gewacht: op 
de trein, op de bus, in de wachtkamer van de 
tandarts, in de rij voor de kassa van de 
supermarkt, op gasten die je voor een maaltijd 
hebt uitgenodigd, op de liefde van je leven en 
zelfs op de dood. Vandaag, op de eerste dag 
van de Advent, belanden we ook in een soort 
“wachttijd”. We bereiden ons voor op wat zich 
gaat aandienen. Maar ons wachten in deze 
periode mag geen afwachten worden, 

integendeel! Geen af-wachten maar verwachten – dát is wat ons te doen 
staat. Wie verwachten wij? Dat is de vraag die ons de komende tijd bezig 
houdt. 
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MEDEDELING KBO. 
Op dinsdag 29 november is er weer kienen 
in ‘t Gemeinsjapshoes. Ook niet-leden zijn 
hierbij welkom. 
LET OP: i.v.m. HET WK VOETBAL 
BEGINNEN WE VANDAAG OM 13.00 uur.  
 

Knutselmiddag KBO (ook voor niet-leden). 
Op dinsdag 6 december organiseren we weer een knutselmiddag in ‘t 
Gemeinsjapshoes. Deze keer gaan we kerststukjes maken.  
We vragen of u zelf een schaal(tje) wilt meebrengen met een doorsnee van 
ongeveer 20 tot 30 cm. Misschien is een snoeischaar ook wel handig. 
Ook als u geen lid bent van de KBO, kunt u hieraan deelnemen.  
We beginnen om 14.00 uur. Wilt u graag mee doen? 
Dan graag een envelop met € 5,- en uw naam in de brievenbus deponeren 
bij: Annelie Voncken, Hoofdstraat 88 of bij Gerda Limpens, Op de Bies 
13A. 
 

FILMVOORSTELLING “MENEER PASTOOR”. 
Op zaterdag 17 december 2022 zal er een extra voorstelling zijn van de 
film "meneer pastoor”. Hiervoor kunt u kaarten kopen á € 5,00 bij Brasserie 
Bie Ein / ’t Gemeinsjapshoes aan het Oranjeplein. De zaal is open vanaf 
19.00 u. Het jeugdkoor Dievanoss zal voor de voorstelling enkele liederen 
ten  gehore brengen. Aanvang van de voorstelling 20.00 u. 

Pam en John, Brasserie Bie Ein. 
 

PROGRAMMA ZIJACTIEF. 
Binnenkort zal de mooie uitnodiging voor de kerstavond en het 
jaarprogramma 2023 van Zijactief weer bij u in de brievenbus vallen. Nadat 
het 2 jaar niet  kon, zijn we heel blij dat het dit jaar weer mag! Het wordt 
een bijzondere kerstavond met het koor Cosi Cantare uit Genhout. De 
kerstavond is op dinsdag 13 december aanvang 19.30 uur ! 
Opgeven voor deze mooie avond kan tót 5 december 2022. 
 
EHBO.  
Maandag 28 november: herhalingsles "stoornissen in het bewustzijn". 
 
TAARBREUK NUUTS. 
’t Aafgeloupe weekend höb v’r, nao 2 jaor, weer ós Sjömmertse Zittinge 
kinne organisere. V’r kieke truk op drie sjoan aovende en ‘ne gezellige 
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middig. Nao drie jaor regere is zaoterdig de opvolger van Prins Wouter 
oetgerope: Prins Loek I. 
Zien receptie weurt gehoute op 5 februari 2023, dus dao mót g’r nog effe 
op wachte. Noe wil v’r waal oud-prins Wouter en de familie Hautvast 
bedanke veur de drie bezónder meh sjoan jaore die v’r mit hun höbbe 
maoge mitmake. Zien aafsjeidskado krig ’n sjoan plaats zoadat v’r allemaol 
kinne zeen wo de wind vandaan kump. 
V’r danke ouch ederein dae zien biedrage haet geleverd aan de 
Sjömmertse Zittinge. Veer zin blie dat zoaväöl luuj hie hunne vrieje tied 
insjtaeke. 
De volgende waek zul v’r ózze jaorlikse róndgank mit de sjteunkaarte gaon 
make. Mit eur biedrage kin v’r aan de organisatie van de carnaval blieve 
wèrke. 
Op 7 december is de veurverkoup van “Traone van ’t Lache”, de bèste 
butereedners kómme nao Sjömmert. Dae aovend weurt gehoute op 14 
januari 2023. De verkoup sjtart op 7 december óm 19:00 oer in ’t Weverke.  
Alaaf. 

Vors Pascal, Prins Loek I en de Wieze Raod. 
 

V.V.SCHIMMERT. 

 PROGRAMMA VAN ZATERDAG 26 NOVEMBER: 
Schimmert/GSV’28 JO17-1 - De Ster JO17-1  14.45 uur. 
GSV’28/Schimmert JO15-1 - RKASV JO15-2  12.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO15-2 - Sporting Heerlen JO15-1 13.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO12-1 - RKASV JO12-1  11.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO12-2 - Langeberg JO12-2  11.00 uur. 
SVME JO10-1   - Schimmert/GSV’28 JO10-1 10.00 uur. 
De Ster JO9-2   - GSV’28/Schimmert JO9-1 09.00 uur. 
Berg’28 JO9-2JM  - GSV’28/Schimmert JO9-2 09.30 uur. 
GSV’28/Schimmert JO8-1 - SV Hulsberg JO8-1  10.00 uur. 
Sportpark SV Hulsberg te Hulsberg 
GSV’28/Schimmert JO7-1 - Walram JO7-2JM  08.30 uur. 
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GSV’28/Schimmert JO7-1 - SV Hulsberg JO7-1  08.50 uur. 
Weltania JO7-1JM  - GSV’28/Schimmert JO7-1 09.10 uur.   
Veteranen: 
GSV’28   - Schimmert   17.00 uur. 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 27 NOVEMBER:  
Keer 1    - Schimmert 1   14.30 uur. 
Chevremont 2   - Schimmert 2   11.45 uur. 
Schimmert 3   - VRIJ  
Schimmert 4   - RVU 4    09.30 uur.  
Vrouwen: 
Schimmert VR1  - VRIJ   
 
SPONSORACTIE KERK EN WERELDBURGERSTAGE NAAR 
INDONESIË. 
In de zomer van 2023 ga ik voor 3 weken met het Stella Maris College op 
wereldburgerstage naar Indonesië met Stichting Global Exploration, met als 
bestemming het eiland Java.   
Samen met leeftijdsgenoten ga ik leren van de cultuur en hoe mensen 
leven in Indonesië.   
 
Voor de reis en het voortraject is het de bedoeling dat ik sponsorgeld 
inzamel en voor een eigen bijdrage zorg. Een deel van het sponsorgeld zal 
gebruikt worden voor het verbeteren van het onderwijssysteem en de 
leefomstandigheden in Indonesië.  
Indonesië en onze kerk hebben een duidelijk verbinding; Kapelaan Stefan 
en Kapelaan Charles komen immers uit Indonesië en zijn tevens werkzaam 
in onze parochie. 
Om die reden leek het me een leuk idee om ook de kerk te benaderen en 
samen een Kerstster Koek-actie op te zetten. De opbrengst komt in gelijke 
delen ten goede aan onze kerk en aan mijn Wereldburgerstage in 
Indonesië. 
Gedurende de Adventstijd zal op de zaterdagen na de mis van 19:00 u en 
op zondagen na de mis van 11:00 u, achter in de kerk, kerststerren worden 
verkocht voor € 3,- per pakje. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn naar de kerk te komen, maar de actie 
wel willen ondersteunen, stuur dan a.u.b. een mailbericht naar: 
stefanmusanai@gmail.com of ST127262@leerling.stellamariscollege.nl. 
Wij zullen ervoor zorgen dat de kerststerren dan worden thuisbezorgd. 
Alvast hartelijk dank voor de steun, ook namens de kerk. 

Dries van Kan. 

mailto:stefanmusanai@gmail.com
mailto:ST127262@leerling.stellamariscollege.nl


 
7 

SCHUTTERIJ SINT SEBASTIAAN SCHIMMERT. 
Vanaf 01-01-2023 zal het secretariaat van Schutterij Sint Sebastiaan 
Schimmert wijzigen.  
Vanaf die datum zal deze taak worden overgenomen door: 
Arjan Jennen,  
Kerkplein 11,  
6333 CV Schimmert,  
tel. 06 11474133. 
secretaris.schutterijschimmert@outlook.com 

Monique Goossens, secretaris. 
 
OUD PAPIER. 
Zaterdag 26 november zal er oud papier worden opgehaald door de 
buurtvereniging "De Bies". 
De route zal aanvangen om 8.30 uur in de Torenstraat en Op de Bies. 
Wij verzoeken u het oud papier op de bekende wijze, gebundeld of in 
dozen op het trottoir te zetten. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Sjtökkere = a) herstellen van kleding; b) verdelen in stukken.  
Toenaegele = ? 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:secretaris.schutterijschimmert@outlook.com
mailto:parochieblad@st-remigius.nl
mailto:secretaris@st-remigius.nl
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Schoentje zetten 
Mijn schoentje zetten is geklaard. 
Brood,wortel en water voor het paard. 
 
Voor jou piet vaak een hele klim. 
Bij ons niet hoor piet! 
Klimmen heeft bij ons geen zin. 
 
Wij hebben een nepschouw 
daar zit geen schoorsteen in. 
 
Ik zal een raampje stiekem open laten. 
Dan kan je zonder moeite binnen en 
ook weer stilletjes ons huisje te verlaten! 

 

 

 

Sinterklaas geeft jou een mooi cadeau 
Sint en piet zaten te bedenken, 
Dat pakjesavond er is voor geschenken, 
Sinterklaas is weer in het land, 
Met cadeaus voor heren en stand. 
 
Dit is het cadeau dat precies bij je past, 
Sint hoopt dat hij je daar blij mee verast, 
Wie had dat ooit verwacht? 
Op deze verassing heb je al heel lang gewacht. 
 
Je krijgt nu wel dit mooie ding, 
Want sint wist dat het allemaal om ging, 
alle kinderen groot en klein, 
Moeten lief en aardig zijn. 
 
De zak met pakjes is bijna weer leeg, 
Iedereen is blij en tevree wat hij allemaal kreeg, 
Dit is het cadeau waar je op zat te wachten, 
Geniet er maar van en hou sint in gedachten. 
 


