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      13 januari 2022 
     58e jaargang no. 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEEL VEEL DANK…. 
Dat slaat op het aantal kaarten en 
brieven, die we gekregen hebben. 
U hebt ons niet in de kou laten staan!. 
Heel veel goede wensen kwamen naar 
ons toe. Wensen waar je stil van werd. 
Heel veel dank daarvoor. 
Het doet je goed te merken dat veel 
mensen nog met je meeleven. 

Helaas kunnen we niet iedereen een antwoord geven, ofschoon ik dat 
graag zou doen, maar dat gaat helaas niet.  
Daarom DIT antwoord aan u allen. 
Heel veel dank voor alle goede wensen. 
We blijven vanuit ons klooster met u meeleven. 
Met heel veel goede herinneringen. 
We zijn natuurlijk niet meer zo fit en hip als vroeger, 
maar de geest is nog goed en als gemeenschap leven we met u allen mee. 
We wensen onze opvolgers-Montfortanen samen met hun pastor 
heel veel succes, vooral in deze moeilijke tijd. 
Namens de Montfortanen van Montfortstraat 6, 
hartelijke groeten en alle goeds. 

John van Oss s.m.m. 
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KERKDIENSTEN VAN 15 tot en met 23 januari 2022. 
Zaterdag 15 januari: Zaterdag in week 1 door het jaar. 
 H. Arnold Janssen, priester. 
16.00 uur:  H. Mis. 
 Intentie: Clara Boshouwers-Bertrand. 
Zondag 16 januari: Tweede zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis.  
 Intenties: overleden ouders Louis-Knols (gest. jaardienst);  
 Louis Eurelings en overleden familie; voor de levende en  
 overleden leden van Schuttersgezelschap Sint Sebastiaan;  
 overleden ouders Schrijnemaekers-Vroemen en familie;  
 overleden ouders Sjeng en Bertha Meessen-Notten (jaardienst). 
Maandag 17 januari: Maandag in week 2 door het jaar. 
 H. Antonius, abt. 
8.00 uur H. Mis. 
Dinsdag 18 januari: Dinsdag in week 2 door het jaar. 
 H. Margarita van Hongarije, maagd.  Geen H. Mis. 
Woensdag 19 januari: Woensdag in week 2 door het jaar. 
8.00 uur H. Mis.  
Donderdag 20 januari: Donderdag in week 2 door het jaar. 
   H. Sebastianus, martelaar. 
8.00 uur: H. Mis.    
Vrijdag 21 januari: Vrijdag in week 2 door het jaar. 
 H. Agnes, maagd en martelares.  Geen H. Mis. 
Zaterdag 22 januari: Zaterdag in week 2 door het jaar. 
 H. Vincentius, diaken en martelaar. 
16.00 uur:  H. Mis. 
Zondag 23 januari 2021: Derde zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis. 
 Intenties: Richard, Ans en Jean Sieben; Jo Laumen (1e  
 jaardienst); Jules Lucassen (1e jaardienst), overleden ouders 
 Lucassen-Kuipers, Miena, Rika en Bertien. 
 
Weekdienst: kapelaan Stefan Musanai s.m.m..  
 
 
LECTOREN. 
Zaterdag 15 jan. 16.00 uur:  de heer P. Ritt. 
Zondag   16 jan.  11.00 uur: mevrouw T. Feuler. 
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LITURGIE VAN DE WEEK. 
Vandaag begint de Week van gebed voor de 
eenheid van de christenen. Dit wereldwijd 
gebed zet ons aan tot openheid en respect 
voor al onze medechristenen en de 
verschillende wijzen waarop wij ons geloof 
vormgeven. De volheid van het leven vinden 
we tenslotte niet door ons tegen elkaar af te 
zetten, maar juist door ons met elkaar te 
verbinden. Symbolisch is daarom de 
aanwezigheid van Jezus op een bruiloft, op 

een feest waar twee mensen zich met elkaar verbinden. Vandaag horen we 
hoe Jezus zich juist daar kenbaar maakt als de volheid van het leven. 
 

AKTIE KERKBALANS 2022. 
Geef vandaag voor de kerk van morgen.  
Dat is het thema van de Aktie Kerkbalans 
2022. 
Dat wil zeggen dat we er nu voor moeten 

zorgen dat de kerk financieel gezond is en gezond blijft, zodat onze 
kinderen later ook nog van de kerk kunnen genieten. 
Hiervoor moeten echter offers worden gebracht, want de kerk kan niet 
functioneren zonder financiële middelen. Daarom wordt voor het in stand 
houden van de kerk van de leden van deze kerk (de parochianen) een 
bijdrage gevraagd. 
 
Om een woning in stand te kunnen houden en enig woongenot te kunnen 
verschaffen, moeten er kosten worden gemaakt, zoals: de kosten om het 
huis bouwkundig in een goede staat te kunnen houden, de energiekosten 
voor licht en warmte, de belastingen, enz.. Deze kosten, die voor een 
woning gelden, gelden evenzeer voor een kerk. Onze monumentale Sint 
Remigiuskerk is mooi, maar om deze  mooi te kunnen houden moet er 
onderhoud worden gepleegd en dat brengt kosten met zich mee. 
Bovendien ontvangen de leden van het pastorale team, de organist en de 
dirigent van het koor een vergoeding voor hun inspanningen. Zij doen hun 
werkzaamheden immers beroepsmatig. 
 
Daarom vraagt het kerkbestuur aan alle parochianen, zeker die mensen die 
nog geen deelnemer zijn van de Aktie Kerkbalans (Gezinsbijdrage), steun 
de parochie en maak periodiek een bedrag over. Dit kan eenvoudig door 
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aan uw bank een machtiging te verstrekken om iedere maand, elk kwartaal 
of ieder jaar een bedrag over te boeken op bankrekeningnummer:  
NL42 RABO 0146 4006 23 ten name van Kerkbestuur Sint Remigius te 
Schimmert. 
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw begrip en uw steun. 
        Het kerkbestuur. 
 
HET NIEUWE JAAR VOOR ONZE PAROCHIE. 
 
Wat brengt het nieuwe jaar onze parochie? We zijn vanaf 
Pasen 2021 samen op weg gegaan met de parochies van 
Genhout en Hulsberg, om per 1 juli van dit nieuwe jaar tot 
een kleine federatie te komen. De parochies van Nuth, 
Wijnandsrade en Vaesrade hebben al vanaf 16 oktober 
2021 een kleine federatie gevormd: genaamd “Meerkerk”. 
Het is de bedoeling dat we over een aantal jaren met zijn zessen een grote 
federatie gaan vormen. Ik ben per 1 oktober administrator geworden van de 
parochies van Schimmert en Genhout en word in het nieuwe jaar ook jullie 
pastoor. Samen met de twee kapelaans, Charles en Stefan, vormen wij het 
pastorale team. Jullie zullen de pastoor moeten delen met de twee andere 
parochies. Maar we moeten dit niet negatief bezien:  samen moeten we  er 
aan werken om een parochiegemeenschap te vormen, iedereen kan zijn of 
haar steentje bijdragen, als broers en zussen van elkaar met de ene Vader 
in de hemel.  
 
De pastoor en de kapelaans vormen niet alleen de parochie, parochie zijn 
we samen, en dan is het niet zo erg de persoon van de pastoor te moeten 
delen met anderen. Per slot van rekening leert Jezus ons ook steeds om te 
delen met elkaar.  
Behalve onze parochiegemeenschap en ons mooie kerkgebouw  moeten 
we ook onze verenigingen overeind houden in deze moeilijke tijden. Ook 
als er wellicht dit jaar wederom geen carnaval gevierd kan worden, de 
fanfares en koren voorlopig niet mogen optreden, en men geen activiteiten 
kan organiseren met de verenigingen. Alleen samen kunnen we deze 
moeilijke periode door komen en onze gemeenschap in Schimmert levend 
houden. 
Dat wens ik ons toe voor het nieuwe jaar: samen werken aan de opbouw 
van onze parochiegemeenschap! 
Mede namens de kapelaans Charles Leta en Stefan Musanai. 
       Pastoor George Dölle. 
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SYNODALE ONTMOETINGEN IN ONZE PAROCHIE. 
Paus Franciscus droomt van een nieuwe toekomst 
voor de kerk. Hij wil iedereen laten meepraten over 
hoe die toekomst eruit moet zien. Daarom is 
afgelopen najaar een zogeheten synodaal proces 
van start gegaan, waarin ook een rol is weggelegd 
voor parochies. De paus wil graag dat de kerk haar 
oor te luisteren legt en in gesprek gaat met mensen 
binnen en buiten de kerk.  
Dit voorjaar willen we daarom graag met u het 

gesprek aangaan: wat betekent geloven voor u? Wat betekent samen kerk-
zijn voor u? Wat gaat volgens u heel goed in de kerk en wat kan misschien 
beter? En vooral: hoe kunnen we dat samen bereiken? Want dat is wat 
synodaliteit betekent: dat geloven niet alleen iets is van de pastoor en een 
paar enthousiaste vrijwilligers, maar dat iedereen die gedoopt is zich 
betrokken voelt. Sterker nog: de paus nodigt zelfs mensen buiten de kerk 
uit om mee te praten.  
 
Letterlijk betekent het woord synode ‘samen op weg’. Het onderwerp van 
gesprek van deze synode is: ‘Voor een synodale Kerk: gemeenschap, 
participatie, zending’. De paus vraagt van ons om met elkaar na te denken 
over de vraag hoe wij als gelovigen met elkaar samen op weg gaan en hoe 
wij samen ons geloof uitdragen in ons leven.  

Van het bisdom Roermond. 
 
STATISTISCHE GEGEVENS VAN DE PAROCHIE IN 2021. 
Ook het jaar 2021 is een vreemd en bijzonder jaar geweest. Door de 
beperkingen ten gevolge van de coronamaatregelen zijn er vele activiteiten 
uitgesteld of doorgeschoven naar het volgend jaar. 
In 2021 zijn de volgende sacramenten toegediend: 
Gedoopt:     11 kinderen 
1e H. Communie:   12 kinderen (die eigenlijk in 2020 de 1e H.  
  Communie zouden ontvangen); 
       8 kinderen (die regulier in 2021 de 1e H.Communie 

hebben ontvangen); 
H. Vormsel:     20 kinderen (die eigenlijk het H. Vormsel in 2020  
    zouden ontvangen); 
      20 kinderen (die regulier het H. Vormsel in 2021  
    hebben ontvangen). 
Huwelijksinzegeningen:  3 echtparen. 
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Uitvaartdiensten:    15 uitvaartdiensten in de kerk gevolgd door een  
    begrafenis; 
      10 uitvaartdiensten in de kerk gevolgd door een  
    crematie; 
      13 afscheidsvieringen in het crematorium. 
        Het kerkbestuur. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Din = dorsvloer. ’t daak waor ein gevreuër = ? R:  4042200. 

 

GRONDGEDACHTEN 

Mensenkennis is wijsheid; 

zelfkennis is verlicht zijn. 

Anderen de baas worden vereist geweld 

zichzelf de baas worden vereist kracht. 

Wie weet dat hij genoeg bezit, is rijk. 

Doorzettingsvermogen toont wilskracht. 

Wie blijft waar hij is, volhardt. 

Sterven, maar niet vergaan is eeuwig leven. 
 

Pastorie: 045 4041227;   Klooster: 045 4048111.  
Pastoor G. Dölle:   045 4051273; E: pastoor@h-clemens.nl. 
Kapelaan Charles:   0639431465; ch.leta@montfortanen.nl. 
Kapelaan Stefan:   0639431473; stefanmusanai@gmail.com. 
Koster:     045-4041530.  
E: Redactie Nuuts:   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 ©. 
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