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MGR. HARRIE SMEETS ÉÉN JAAR BISSCHOP. 
Op zondag 8 december is het precies één jaar 
geleden dat Mgr. Harrie Smeets in de kathedraal 
van Roermond tot bisschop werd gewijd. 
De bisschop heeft zich sindsdien ingespannen om 
het bisdom goed te leren kennen. 
 

Zo heeft hij in de loop van het jaar alle dertien 
dekenaten in Limburg bezocht. 
Overal was hij drie dagen te gast. 

Op zondag 8 december – de eerste verjaardag van zijn bisschopswijding – 
sloot hij deze rondgang af in het dekenaat Schinnen.  
Door de werkbezoeken heeft de bisschop een heel breed en gevarieerd 
beeld van het kerkelijk leven in de parochies gekregen. 
“Natuurlijk zijn er zorgen, maar ik heb toch vooral gezien dat er in de 
parochies heel veel leven zit,” zo zegt Mgr. Smeets terugkijkend. “De  
kerk is veel groter dan de mensen die op zondag naar de mis gaan. Dat is 
me dit jaar wel duidelijk geworden. Ik heb veel kleine wondertjes gezien”. 
Komend jaar wil de bisschop opnieuw naar de dekenaten toegaan. 
“Nu geen drie dagen, maar om in elk dekenaat met jongeren in contact te 
komen”. 
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KERKDIENSTEN VAN  zaterdag 18  t/m zondag 26 januari 2020. 
 
Zaterdag 18 januari: Zaterdag in week 1 door het jaar. 
14.30 uur: Doopsel Fiene Janssen. 
19.00 uur: H. Mis ter ere van de H. Sebastiaan; opgeluisterd door  

      Schutterij “St. Sebastiaan”. 
       Intenties: Voor alle levende en overleden leden van Schutterij  

      “St. Sebastiaan”; Sef Moonen ( jaardienst) en dochter Claudia; 
       Jan Frijns; Mathilda Cordeweners-Alberts; Lei Goossens. 
Zondag 19 januari: Tweede Zondag door het jaar. 
11.00 uur: H. Mis met samenzang.. 
       Intenties: Overleden ouders Louis-Knols (gestichte jaardienst);  

      Nettie Vankan-Housoul (jaardienst), Jan Vankan; Pam 
                 Lucassen-Beatty; Nic Steijns; Toet Bruls-Hustin, Jo Bruls.  
Maandag 20 januari: HH. Fabianus en Sebastianus, paus en martelaar.  
  8.00 uur: Pater Sjeng Vroemen s.m.m.. 
Dinsdag 21 januari: H. Agnes, maagd en martelares. 
Geen H. Mis. 
Woensdag 22  januari: H. Vincentius, diaken. 
  8.00 uur: Jo en Toet Bruls-Hustin. 
Donderdag 23 januari: Donderdag in week 2 door het jaar. 
  8.00 uur: Uit dank bij een verjaardag. 
Vrijdag 24 januari: H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar. 
Geen H. Mis. 
Zaterdag 25 januari: Bekering van de H. Apostel Paulus, feest. 
19.00 uur: Hoogmis met Gregoriaanse zang. 
       Intenties:Martien Piereij (verjaardag). 
Zondag 26 januari: Derde zondag door het jaar. 
11.00 uur: H. Mis met samenzang. 
       Intenties: Jan Schouteten (jaardienst); overleden ouders  

      Harie Vankan en Annie Vankan-Delahaye (jaardienst); 
       Hub Smeets (jaardienst). 

 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
De Heer maakt zijn dienaar tot licht van alle 
volkeren. 
 
Johannes de Doper legt getuigenis over Jezus af. 
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DIENBEURTEN MISDIENAARS. 
Zaterdag 18 januari:  19.00 uur: Sander Okkersen en Dries van Kan. 
Zondag 19 januari:  11.00 uur: Eline en Koen Jacobs. 
 

Maandag 20 januari:  08.00 uur: Ties Slakhorst en Tom Storcken. 
Woensdag 22 januari :08.00 uur: Cas Lemmens en Lars Okkersen. 
Donderdag 23 januari: 08.00 uur: Pim en Skip Delnoij. 
 
LECTOREN. 
Zaterdag 18 januari 19.00 uur: eigen lezers. 
Zondag   19 januari 11.00 uur: dhr. P. Severeyns. 
 

COLLECTANTEN. 
Zaterdag 18 januari 19.00 uur: mevr. M. Lemmens en dhr. R. Thomassen. 
Zondag   19 januari 11.00 uur: mevr. E. Eijssen en dhr. H. Collaris. 
 

KERKZANG. 

Dameskoor. 
Repetitie: dinsdag 21 januari om 19.30 uur in de sacristie. Neem zelf iets 
te drinken mee. We repeteren van 19.30 – 21.30 uur. 
 
KINDERWOORDDIENST. 
Zondag staat in het teken van verrassingen! Vind jij het leuk om door 
iemand verrast te worden of denk je dat het leuker is om zelf iemand te 
verrassen? Op welke manieren kun je iemand verrassen? Dat zijn een 
heleboel vragen.  
Kom zondag en laat je verrassen....... 
 
DANKBETUIGING. 
Naar aanleiding van het overlijden van onze moeder Bertha Meessen-
Notten willen we via deze weg iedereen bedanken voor jullie medeleven en 
steun op welke wijze dan ook. 
Een bijzonder woord van dank aan Pastoor Van Oss, kapelaan Charles en 
het Dameskoor. 
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen familie Meessen-Notten. 
 

KBO-NIEUWS. 
Cicero Thuis–KBO Carnavalscreatie 
Op dinsdagmiddag 21 januari 2020 om 14.00 uur 
gaat Cicero Thuis weer creatief aan de slag in 
samenwerking met de KBO, dit keer voor carnaval.  
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We gaan een creatie maken voor aan het raam of muur 
te hangen. Let op: voorbeeld kan iets afwijken.   
Opgeven kan bij Stephanie Offermans in het 
Gemeinsjapshoes; werkzaam op dinsdag, woensdag 
en vrijdag. Of telefonisch; 0458001352.  

Kosten zijn 5 euro per persoon. Graag bij aanmelding 
voldoen onder vermelding van naam en 
telefoonnummer. 

 
KBO St. Paulus Schimmert “Rumpelmiddig” 2020. 
Ouch in 2020 weurt de “Rumpelmiddig” weer georganiseerd door de  
KBO en waal op zaoterdig 22 fibberwari 2020 in ‘t Gemeinsjapshoes in 
Sjömmert en is veur alle auwere vanaaf  50 jaor toegankelijk. 
Diverse Sjömmertse, meh ouch boetedörpse artieste, zulle ouch noe weer 
hun mitwirking verliëne. 
’t Weurt  weer ‘n sjpektakel van jewelste, net zoa groat es de veurige kiëre. 
Dit mót geer mitmake. 
Kómt geer ouch, dan sjrief alvas dizze datum op eure kalender.  
Veer höbbe òs ouch get nuuts bedach. 
Vanweage de groate drukte op dizze middig kint geer ouch de entree 
veuraaf  via de bank betale. Dan zeet geer verzekerd van ein sjoan plaats, 
veur in de zaal. 
Dit kint geer doon door middel van €7,= veur KBO leden of €9,= veur neet 
KBO leden, euver te make op raekeningnummer:  
NL50 RABO 01464 109 55 t.n.v. KBO Schimmert, ônger vermelding 
“Rumpelmiddig” en eure naam. 
  
PROGRAMMA ZIJACTIEF 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij de gymclub op woensdagmiddag 13.30 
tot 14.30 uur in de gymzaal bij de school. 10 lessen voor € 45,- Eén les 
gratis. Meer info bij Truus Tekstra 4042221. 
 
15 juni 2020 van 11.00 uur tot 18.00 uur organiseert Kring Zuidoost een 
bezoek aan Familiepark Mondo Verde te Landgraaf.  
De kosten bedragen: € 17,00 p.p. 
Vervoer wordt geregeld d.m.v. carpooling. Opgeven vóór 25 januari ! Zie 
parochieblad van vorige week of op de website: www.zijactieflimburg.nl afd. 
Schimmert. 
Opgave: envelop met naam, adres en telefoonnummer - samen met het 
verschuldigde bedrag € 17,00 inleveren bij Silvy Wiekken, Langstraat 9 

http://www.zijactieflimburg.nl/
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vóór zaterdag 25-1-20. U kunt het geld ook vóór 25-1-20 overboeken op 
bankrekening NL57RABO0146407628 t.n.v. ZijActief Schimmert o.v.v. uw 
naam en adres en Mondo Verde  
Voor in de agenda: Jaarvergadering is 11 februari 
 

VRIENDENVIERING IN DE SINT HUBERTUSKERK TE GENHOUT  
op zondag 19 januari 2020 om 9.30 uur met Steinder Mannenkoor 

Het Steinder Mannenkoor bestaat sinds 1970 en 
viert dit jaar haar gouden jubileum.  
Het koor bestaat uit 34 zangers, met een goede 
balans in de 4 partijen. Zij hebben reeds driemaal 
eerder de vriendenviering opgeluisterd in de St. 
Hubertuskerk. Sinds ruim 2 jaar staat het koor onder 
leiding van Nic Hermans, een dirigent die voor nieuw 
elan heeft gezorgd.  Zij brengen een mooi en 
sfeervol programma in de komende viering.  
 

Kom en geniet van de muzikale kwaliteiten van dit koor en neem een 
moment van bezinning in onze vriendenviering. Aanvang 9.30 uur. 
 
STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS 
Het bestuur van de stichting laat weten dat er een wijziging is opgetreden  
in de exploitatie van ’t Gemeinsjapshoes. Na twee jaar hebben de  
vennoten van Bie Óss hun samenwerking op 31 december 2019 beëindigd. 
Door deze beëindiging is ook een einde gekomen aan de overeenkomst 
tussen hun vennootschap onder firma en onze stichting. 
Na een gedegen selectieprocedure heeft het bestuur besloten om een 
nieuwe overeenkomst aan te gaan met de eenmanszaak Pamela Cremers, 
die in overleg heeft gekozen voor een nieuwe naam voor de brasserie: 
“Brasserie Bie-ein”. Pam heeft uitgesproken, dat ze samen met haar man 
John alle verenigingen en andere gebruikers zo goed mogelijk van dienst 
zal zijn. 
Als bestuur hebben we daar alle vertrouwen in. 
 
53

STE
 VOORSTELLING STELLA MARIS CABARET – DE GLORIËTTE 2.0. 

In het weekend van 14 t/m 16 februari 2020 vindt het 53e cabaret plaats 
van het Stella Maris College, getiteld ‘de Gloriëtte 2.0’. Met een geheel 
nieuw decor, scherpe sketches, strakke dansen en pakkende zang onder 
leiding van onze eigen band neemt het Stella Maris Cabaret 2020 u mee in 
een middag of avond vol verrassingen. 
Koop nu uw kaarten snel via www.stellamariscabaret.nl/ticketverkoop 
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TAARBREUK NUUTS. 
Gisteraovend is de kaartverkoup veur de 
Sjömmertse Zittinge gewaes.  
De kaarte die euver zin waere vanaaf vandaag 
verkoch bie Soons in de winkel. De ervaring liërt 
dat d’r neet väöl kaarte euver zin nao de 
veurverkoup, dus wach neet te lang.  
De seniore wil v’r d’r nogins op wieze dat de      
seniorezitting op dónderdig óm 19:11 oer begint.       

       De zaal geit óm 18:33 oer aope. 
       Alaaf 
       Vors Pascal, Prins Jules I en de Wieze Raod. 

 
TURNVERENIGING EXCELSIOR SCHIMMERT 

Op zondag 12 januari toog een elftal 
Excelsiorturners naar Kerkrade. 
 
Voor de turners uit de 6e divisie was het de eerste 
van twee wedstrijden voor het Limburgs 
Kampioenschap. Voor de overigen was het de 
deelname aan de Open Kerkraadse 
turnkampioenschappen. 
 
De uitslagen per categorie : 

6e divisie : Benjamin-1: Floris L'Ortye 1ste en Mees de Bie 2e. 
      Benjamin-2: Len Vergoossen 1ste.  

                  Junioren-1: Dylan van Haaren 1ste. 
4e divisie: Jeugd: Quentin Webers 7e, Sem van Dijk 8ste en  

      Sander Okkersen 10e. 
3e divisie: Junior-1: Rick Okkersen 1ste , Noah Spronken 4e ,  

         Yarno Claessens 5e en Paulus Brandsma 6e. 

  
TTV QUICK’72 SCHIMMERT. 
Afgelopen zondag zijn we met 23 mensen, spelers, 
begeleiders en ouders, naar Panningen gereisd voor 
de Limburgse Kampioenschappen.  
14 Spelers van alle leeftijdklassen hebben 
deelgenomen aan de diverse wedstrijden.  
Iedereen heeft  zich voor 100% ingezet. Heel  goed 

gedaan allemaal! 
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De volgende spelers zijn in de prijzen gevallen: 
Sophie Buijsen is Limburgs Kampioen meisjes welpen. Joes Slakhorst 
is in deze klasse als derde geëindigd. 
Bij de welpen starters is Lars Grond derde geworden.  
Bij de jongens pupillen AB heeft Ties Slakhorst de derde plaats veroverd. 
Jens Slakhorst is tweede geworden bij de jongens kadetten B.  
Maud Speetjens heeft de tweede plaats ingenomen bij de meisjes junioren 
BD.  
 

Er zijn ook troostfinales gespeeld.  
Bij de welpen starters is Marijn Kuipers tweede geworden. 
Lynn Hollands heeft ook de tweede plek gehaald bij de meisjes pupillen 
ABD. 
In deze klasse hebben Britt Lemmens en Sophie Florack de gedeelde 
derde plaats ingenomen.   
Naast de individuele wedstrijden is er ook gedubbeld. 
In de topklasse zijn  Jens Slakhorst en  Maud Speetjens derde geworden.  
Joes Slakhorst en Floor Stevens zijn op de derde plaats geëindigd in de 
derde klasse. 
In het troosttoernooi tweede klasse zijn Lynn Hollands en Sophie Buijsen 
tweede geworden.  
Britt Lemmens en Sophie Florack zijn eerste geworden in het troosttoernooi 
derde klasse.  
Proficiat met deze resultaten.  
 
 

V.V.SCHIMMERT. 
 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 19 JANUARI. 
Oefenwedstrijd: 
Schimmert 1  - SV Geuldal 1   12.00 uur. 
Competitiewedstrijd: 
Berg’ 28 4  - Schimmert 3   10.30 uur. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Klook = o.a. slim, schrander; netjes, mooi van kleding. “Gelp” = ? 
R:  404 2200 / dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
 
 
 

mailto:dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com
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Medeleven ….. op maat. 

 
Bij mij wederkeren  

ook al ben ik soms  
zo tegendraads. 

Met passie  

steun betuigend vóór ….. 
…. door een woord te spreken  

dat ik zelden van iemand hoor. 
Een impasse  

opgeworpen door mijn gedrag  

en toch zei je me later weer 
op jouw vriendelijkste manier gedag. 

Wat een klasse  
die jij dagelijks laat zien  

waardoor mijn leven   

tot de 100 gaat ….misschien … 
… en dat door jouw passie  

in de compassie … 
…dat al begint  

als ik door het raam  
jouw jas weer zie. 

 

 Pastorie 045-4041227;   Klooster 045-4048111;  
Kapelaan Charles   0639431465 
Kapelaan Stephan   0639431473
 Koster 045-4041530;   Genhout 046-4371361.  
Parochieblad        IBAN: NL29 RABO 0146 4121 09;      
Kerkbijdrage        IBAN: NL42 RABO 0146 4006 23;  
Misstipendia        IBAN: NL50 RABO 0146 4011 58;  
Restauratiefonds    IBAN: NL82 RABO 0146 4122 22; 
Giften en diversen       IBAN: NL52 RABO 0146 4053 90. 
Orgelfonds     IBAN: NL51 RABO 0322 8156 22 
Dinsdag en donderdag van 19.00 tot 20.00 uur kantoordienst in de 
Pastorie voor het bestellen van misintenties en dergelijke zaken. 
E: Redactie Nuuts:  parochieblad@st-remigius.nl  
E: Pastoor van Oss:  j.v.oss@st-remigius.nl 
Website:   www.st-remigius.nl 
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mailto:j.v.oss@st-remigius.nl

