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         6 februari 2020 
     56e jaargang no. 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AKTIE KERKBALANS. 

We zijn er weer… 
De Aktie Kerkbalans vraagt weer om uw en onze 
aandacht. 
Zonder die aktie zijn we nergens. 
Door allerlei veranderingen is de gewone manier 
van “betalen” voor parochianen helemaal 
gewijzigd. 
Je was er zo aan gewend.  
Elk jaar de vaste afschrijving. 
En je denkt: “het loopt goed in de kerk”. 
Maar er is zoveel veranderd. 
Daarom is het goed dat we nog eens extra de 
aandacht vestigen op deze voorname actie. 

Zonder uw financiële bijdrage zijn wij nergens. 
Alvast: heel hartelijk bedankt. 
J.v.Oss s.m.m. 
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KERKDIENST EN  van  zaterdag 8 februari t/m zondag 16 februari 2020. 
Zaterdag 8 februari: Maria op zaterdag. 
19.00 uur: H. Mis met samenzang. 
       Intenties: Fons Vankan als Zeswekendienst; Marion Chappin- 
       Muitjens (tweede jaardienst); Math en Annie Lucassen-   
                 Timmers (gestichte jaardienst). 
Zondag 9 februari: Vijfde zondag door het jaar. 
11.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door “Sing a Song”. 
       Intenties: Hub Ramakers en overleden familie (jaardienst). 
       Ton Feuler (5e jaardienst) en Wiel en Maria Feuler-Frissen;  

      Bella Timmers-Keulers (jaardienst).  
Maandag 10 februari: H. Scholastica, maagd.  
  8.00 uur: H. Mis tot bijzondere intentie. 
Dinsdag 11 februari: Onze Lieve Vrouw van Lourdes. 
Geen H. Mis. 
Woensdag 12 februari: HH. Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop, 
       Patronen van Europa. 
  8.00 uur: H. Mis voor Jan Knops. 
Donderdag 13 februari: Donderdag in week 5 door het jaar. 
  8.00 uur:  H. Mis voor Jo van Oss.. 
Vrijdag 14 februari: Vrijdag in week 5 door het jaar. 
Geen H. Mis. 
Zaterdag 15 februari: Maria op zaterdag. 
19.00 uur: H.Mis met samenzang. 
       Intenties: Jo Goossens en overleden familieleden; Jan  

      Frijns; Pam Lucassen-Beatty; Jo van Wijk (jaardienst);  
      mevrouw Damoiseaux-Jennekens. 

Zondag 16 februari: Zesde zondag door het jaar. 
11.00 uur: Hoogmis, verzorgd door het Gregoriaans Koor. 
       Intenties: Nicolette en Antoon van Geffen (gestichte jaardienst); 

      Leo Handels (gestichte jaardienst); Maria Offermans  
      (gestichte jaardienst); Jacques en Gerda Houben-Loozen  
      (jaardienst); Annie Lemmens-Eijssen (voor haar verjaardag). 

 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
In de eerste lezing horen we: Wie gerechtigheid  
doet, zal Gods zegen ondervinden. 
 
In het evangelie zegt Jezus: 
Plaats uw lamp niet onder de korenmaat. 
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DIENBEURTEN MISDIENAARS. 
Zaterdag       8 februari: 19.00 uur: Rick en Sander Okkersen. 
Zondag         9 februari: 11.00 uur: Cas Lemmens en Skip Delnoij 
 

Maandag    10 februari: 08.00 uur: Jasmijn Roijen en Lars Okkersen 
Woensdag  12 februari: 08.00 uur: Britt Lemmens en Dewi Cortenraad 
Donderdag 13 februari: 08.00 uur: Sunny Vankan en Sophie Buijsen. 

 

LECTOREN. 
Zaterdag 8 februari 19.00 uur dhr. H. Meertens. 
Zondag   9 februari 11.00 uur mevr. T. Feuler. 
 

COLLECTANTEN. 
Zaterdag 8 februari 19.00 uur   dhrn. C. Leenders en N. Lemmens. 
Zondag   9 februari 11.00 uur   dhrn. J. Feuler en P. Visschers. 
 

DOOPSEL. 
In onze kerk werd zaterdag 2 februari gedoopt: 
BOAZ KOOT. 
Het zoontje van Yuri Koot en Saskia Niessen. 

 

KERKZANG. 
Dameskoor. 
Repetitie dinsdag 11 februari om 18.55 uur. 
 

KINDERWOORDDIENST. 
De KWD vindt nog gemiddeld 1 keer per maand, met feestdagen / 
feestgelegenheden, plaats 
Tijdens schoolvakanties is er geen KWD.  
Tot de zomervakantie zijn dit de volgende data: 
23 februari (Carnavalsmis)  
22 maart (Heilhoes)  
5 april (Palmpasen) 
10 mei (Moederdag) 
21 juni (Vaderdag) 
 

(Na de zomer starten we weer met Sportzondag: 20-09) 
 Noteer deze data alvast in uw agenda!   

                    Vriendelijke groeten, groep KinderWoordDienst  
 

OVERLEDENEN. 
Piet Keulers. 
Geboren op 6 juli 1958, overleden op 18 januari 2020. 
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Van begin af aan heeft hij zich ingezet voor de jeugd.  
Hij volgde de MTS en al gauw ging Piet werken. 
Daarnaast zorgde hij voor de jeugd bij Jong Nederland. 
Hij zorgde voor het eten op het kamp. 
Han Gelissen was lid van Jong Nederland, en Piet volgde haar.en  
trouwde met haar. Er werden drie kinderen geboren. 
Ze verhuisden samen naar de St. Remigiusstraat.  
Piet werd prins Carnaval van Schimmert. 
Dat was het begin van allerlei activiteiten. 
Inmiddels was Piet ook lid van de raad van Elf. Hij werd de secretaris. 
Meer dan 30 jaar bekleedde hij die functie. 
Een verrassing was de Wisseltrofee. 
Hij was ermee verguld en velen met hem. 
Zo’n jaar of 10 geleden werd Piet getroffen door een akelige ziekte. 
Maar hij werkte door. 
Hij heeft volgehouden tot enkele dagen geleden. 
Zo’n 30 jaar lang was Piet de grote aanwezige. 
Zijn grote prestatie was het nieuwe gemeenschapshuis. 
We moeten hem nu missen. 
Een groot gemis, maar wel een gemis met veel goede herinneringen. 
 
Hubert Speetjens. 
Geboren op 21 oktober 1930, overleden op 26 januari 2020. 
Gerardus Hubertus Speetjens, dat waren de namen die hij van zijn ouders 
kreeg bij het doopsel. 
Hubert werd geboren in Klein Haasdal en is er lang blijven wonen bij zijn 
moeder. 
Het was de plaats waar men als kinderen bij elkaar kwam. 
Toen moeder Speetjens was gestorven bleef Hubert in het ouwers hoes 
wonen. 
Hub en Marian kwamen later bij hem wonen samen met hun kinderen, 
Rebecca en Ramona. 
Maar later verhuisde het gezin naar Genhout. Hubert ging met hen mee. 
Zo’n 40 jaar hebben ze er samen gewoond. 
Maar Hubert bleef toch van Schimmert houden 
Vele jaren was hij lid van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor. 
Hij was een echte zanger, vooral de Gregoriaanse zang had zijn hart 
gestolen. Daarnaast genoot hij van het gezelschap van de koorzangers. 
De laatste weken en dagen waren moeilijk voor hem. 
We hebben rond hem gebeden. 
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Het was goed zo. 
“Verdrietig maar  ook vervuld van trots en mooie herinneringen  
laten wij weten dat ozze Hoebair van ons is heengegaan”.  
Dat schrijven Hub, Marian en de kinderen. 
Hubert, dank je wel, we zullen je niet vergeten.    
 
STATISTISCHE GEGEVENS OVER 2019. 
Het nieuwe jaar is al weer ruim een maand oud. Het oude jaar 2019 is voor 
de Sint Remigiusparochie in Schimmert een bewogen jaar geweest. Door 
de ziekte van pastoor Van Oss s.m.m. zijn in 2019 een aantal weekmissen 
uitgevallen en een aantal weekendmissen vervangen door Woord- en 
Communiediensten. Dit om pastoor van Oss s.m.m. wat te kunnen 
ontlasten. De komst van de twee jonge Montfortanen uit Indonesië heeft 
gelukkig een positieve draai aan deze situatie kunnen geven. 
Desondanks hebben in 2019 toch nog vele activiteiten plaats   gevonden. 
In 2019 zijn in Schimmert 12 kinderen gedoopt, 33 kinderen hebben de 
Eerste H. Communie ontvangen, de kinderen van groep 8 van de 
Basisschool zullen op 19 juni 2020 het H. Vormsel ontvangen,  2 echtparen 
hebben elkaar in 2019 hun “ja-woord” gegeven, 8 echtparen hebben in 
2019 hun 50 jarig huwelijksfeest gevierd. Maar er zijn in 2019 ook 38 
personen overleden,  waarvan 19 mensen na de uitvaartdienst zijn 
begraven en 12 personen na de uitvaartdienst zijn gecremeerd. 
Tenslotte zijn in de Sint Remigiusparochie 298 personen actief als 
vrijwilliger. Van deze personen zijn 120 personen lid van een of meerdere 
koren in ons dorp. Onze dank hiervoor. 
        Het kerkbestuur 
 
MEDEDELINGEN KBO. 
Meerdaagse reis.  
In tegenstelling tot de vermelding in de Nieuwsbrief van de KBO, 
kunt u zich nog altijd opgeven voor de MEERDAAGSE REIS. 
Dit kan tot 1 april door het aanmeldingsformulier in te leveren bij  
Annelie Voncken, Hoofdstraat 88. 
Deze reis is ook voor niet-leden.  
Voor meer informatie : 045-4042439 / 0650572813 
 

Kienen. 
Op dinsdag 11 februari is er weer kienen in ‘t Gemeinsjapshoes. 
We beginnen om 14.00 uur en ook niet-leden kunnen hieraan deelnemen. 
U bent van harte welkom. 
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PROGRAMMA ZIJACTIEF 
11 februari  aanvang 20.00 uur Jaarvergadering met aansluitend quiz. 
Tijdens de jaarvergadering worden onderstaande jubilarissen gehuldigd! 
70 jaar lid: Mw. Lemmens - Raeven 
50 jaar lid: Mw. Vloet - Kerkhoffs 
40 jaar lid: Mw. Beusen - Bendermacher, Mw. Custers - Coumans, 

      Mw. Cortenraad - Roosen. 
25 jaar lid: Mw. Frissen - Hönders, Mw. vd Hove - Hönders,  
                  Mw. Knols - Frijns, Mw. Okkersen - Heemskerk,  
                  Mw. Steijns - Kurvers. 
 
De inschrijftermijn voor het bezoek aan Mondo-Verde op 15 juni a.s.  
is verlengd tot 10 maart.  
Kosten: € 17,- Voor verdere  gegevens zie website of vraag aan een 
bestuurslid. 
 

 
Beste inwoners van Schimmert, 
We willen jullie hartelijk danken 
voor jullie bijdrage aan onze 
donateursactie van afgelopen 
weken. Jullie hebben ons weer 
een mooi bedrag gegund. Zo 
kunnen we ons jubileumjaar nog 

meer mooie muzikale inhoud geven! Hartelijk dank. 
Bestuur 

 
SCHUTTERSGEZELSCHAP ST. SEBASTIAAN SCHIMMERT. 
Tijdens onze jaarlijkse Sebastaansviering werden intern onze jubilarissen 
gehuldigd, namelijk: 
Bert Schoffeleers  en Guido Goossens, 40 jaar lid; 
Guido Weusten, André de Lacouture en Monique Goossens, 25 jaar lid. 
 
Zij ontvingen allen de onderscheiding vanuit de OLS federatie uitgereikt 
door het Bondsbestuur.  
 
Daarnaast traden toe tot ons erebestuur de heren Jan Hermans en Joep 
Hermans.  
De heren André Soons en Math Thewessen werden beiden gehuldigd  
voor hun 12,5 jarig lidmaatschap erebestuur.  
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TAARBREUK NUUTS. 
Gans get Taarbreuk Nuuts dees waek. Te beginne mit de 
receptie van kómmende zóndig. Vanaaf 14:11 zeet g’r 
welkom óm oze nuuje Prins Wouter I te kómme felicitere mit 
zien oetroping es 64e prins van De Taarbreuk. Daobie kint g’r 
oze veurzitter Gé, dae 2x11 jaor veurzitter is, en 3 
dansmariekes Chirèl, Demi en Ferre kómme felicitere mit hun 
1x11 jaorig jubileum. V’r houpe uch natuurlik allemaol te zeen 
in ’t Gemeinsjapshoes, neet allein op de receptie meh ouch 

op het aansjletende prinsebal mit DJ Etienne! 
 

De vlagge mit ‘t logo van De Taarbreuk zin te koup bie Soons in de winkel. 
De groate vlag van 3x2 mtr is d’r ouch weer. De pries van dees maot höb 
v’r ‘tzelfde kinne houte: € 79,00. Es de vlagge oethange dan kleurt het dörp 
sjoan road, gael, greun. 
 

De posters mit de foto van Prins Wouter I zin te koup bie Soons en bie de 
Coop veur mer € 1,00. 
 

Dónderdig 6 februari óm 20:30 is de optochvergadering in Café Oos Heim. 
Van alle deilnummende wages zeen v’r dao gaer 2 persone versjiene. 
 

Alaaf en tot zóndig op de receptie! 
Prins Wouter I, vors Pascal en de Raod van Èlf. 

 
Bèste luuj, 
Ónger de aafgeloupe zittinge waor het veur mich tied om ‘t prinsejaor bie 
De Taarbreuk aaf te sjlete. Dat is same mit de raod, vrung, famile en alle 
aanwezige geweldig gewaes! 
Het is es prins speciaal om de zittinge zwoa mit te maoge make. Ich hub 
dan aug maoge genéte van al dees geweldige optraejes. Hie maoge veer 
es dörrep enorm gruëtsj op zin. Het is sjiek om te zeen wat hie veur eine 
tied en meujte in gesjtaoke weurt om d’r ummer weer ‘n fantastische 
veursjtèlling van te make. 
Ich wil gaer ederein dae mich haet zeen sjtraole het aafgeloupe jaor enorm 
bedanke. V’r höbbe d’r same e sjiek joar van gemaak. Dat is get hièl 
speciaals veur mich wo ich altied mit eine glimlach aan truk zal dinke. 
Ouch wil ich Prins Wouter 1e en zien familie felicitere mit zien oetroping es 
64e prins van De Taarbreuk, ich wunsj uch ein hièl sjoan carnavalssezoen 
toe. 
Alaaf 
Oud prins Jules 1e  
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CARNAVALSAVOND 2020. 
Op de donderdag vóór carnaval (20 februari) is zoals gebruikelijk de 
jaarlijkse carnavalsavond voor de jeugd van de Schimmertse verenigingen. 
De avond start om 18:30uur. Voor de kinderen die nog op de basisschool 
zitten duurt de avond tot 22:00uur, voor de rest van de kinderen duurt de 
avond tot +/- 01:00 uur. Voor de kinderen die opgehaald worden, geldt dat 
ze binnen blijven wachten. Zo proberen we te voorkomen dat de kinderen 
buiten op straat gaan spelen. De leiding van turnclub excelsior houdt hier 
toezicht op. Het jaarlijkse snoepbuffet wordt bemand door de leiding van 
Jong Nederland en het barpersoneel wordt verzorgd door ´t Weverke. De 
(kleine) bijdrage voor de muziek verrekenen we d.m.v. het aantal 
aanwezigen per vereniging. 
Ook zal de Taarbreuk samen met (onze) Prins Wouter en CV de Groate  
mit Prinses Rimmy en Hofdame Gonni langs komen om er samen een 
gezellige avond van te maken. 
Van elke vereniging wordt minimaal 1 begeleider verwacht die vanaf de 
start van de avond aanwezig is. Het is niet de bedoeling dat er tijdens de 
avond ouders aanwezig zijn. Elke vereniging mag haar eigen 
consumptiebonnen uitdelen aan de leden. Achteraf verrekenen we deze 
kosten per vereniging. 
Alcohol onder de 18 jaar is zoals bekend volgens de wet niet 
toegestaan. Tijdens deze avond zullen we hier dus ook op letten. Dit 
betekent dat wij voor polsbandjes zullen zorgen voor alle kinderen 
vanaf 18 jaar. Elke vereniging is verantwoordelijk voor het 
verspreiden van de bandjes aan de eigen leden. 
De deelnemende verenigingen zijn als volgt: 
-Jong Nederland 
-Jeugdfanfare 
-Jeugddrumband 
-Schutterij 
-Kinderkoortje 
-Misdienaars en acolythen 
-Turnclub 
-Voetbalclub 
-Tennisclub 
Als er nog vragen zijn kunt u contact opnemen met Laurens Zeegers 
06-22938378 
 
Met vriendelijke groet, 
Jong Nederland 
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TTV QUICK’72 SCHIMMERT. 
Afgelopen zaterdag zijn de volgende wedstrijden gespeeld:  
Heren1 (Bas, Evelien, Marcel, Monique, Roland) 
               2e klasse: TTC 4 - Quick '72/Schim 1   9-1 
Jeugd1, (Ties, Jasper, Kyra, Maud) 
               1e klasse: Falco 1 - Quick '72/Schim 1  6-4 
Jeugd2, (Calvin, Sophie, Willem) 
               3e klasse: Seta 2 - Quick '72/Schim 2  3-7 
Jeugd 3, ( Britt, Sophie, Joes)  
               Duo: Quick '72/Schim  3 – Brunssum 3  3-2 
Jeugd4, ( Dewi, Lars, Marijn) 
               Starters: Quick '72/Schim 4 – Kluis 5  0-8 
Landelijk B (team Jens) : 't Belke 1 – Gorkum 1  2-8 
 
Voor komende zaterdag staan de volgende wedstrijden op de planning: 
Heren1, 2e klasse: Fortus 1 - Quick '72/Schim 1        13.30 uur 
Jeugd1, 1e klasse: Red Stars 2 - Quick '72/Schim 1      12.30 uur 
Jeugd2, 3e klasse: Falco 3 -  Quick '72/Schim 2       13.00 uur 
Jeugd 3, duo: Quick '72/Schim  3 – TTV Lybrae Heerlen 3      13.00 uur 
Jeugd4, starters: Quick '72/Schim 4 – Kluis 6       13.00 uur 
Landelijk B (team Jens) : 't Belke 1 – TOGB 2       10.30 uur 
 
Kijk voor meer informatie over TTV Quick’72 Schimmert  op 
www.ttvquick72.nl 
 
V.V.SCHIMMERT. 
 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 8 FEBRUARI. 
Schimmert/GSV’28 JO17-1  -  VRIJ  
RKVVL/Polaris JO17-2         -  Schimmert/GSV’28 JO17-2  14.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO15-1 -  Daalhof JO15-2   12.00 uur. 
Sporting Heerlen JO13-3      -  GSV’28/Schimmert JO13-1  11.15 uur. 
S.S.A.C. JO13-2            -  GSV’28/Schimmert JO13-2  10.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO12-1 -  UOW’02 JO12-2   10.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO11-1 -  RKSVB/Voerendaal JO11-1 10.30 uur. 
Sanderbout JO10-1G  -  GSV’28/Schimmert JO10-1 10.00 uur. 
RKVVL/Polaris JO9-3  -  Schimmert/GSV’28 JO9-1  10.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO8-1 - VRIJ  
RKVVL/Polaris JO8-2  -  Schimmert/GSV’28 JO8-2  09.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO7-1+2-   Heer JO7-1+2   09.15 uur. 

http://www.ttvquick72.nl/
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 PROGRAMMA VAN ZONDAG 9 FEBRUARI. 
Schimmert 1   - Eikenderveld 1  14.30 uur. 
Schimmert 2   - Walram 2   12.00 uur. 
Schimmert 3   - VRIJ     
Vrouwen: 
Schimmert VR1  -   FC Geleen Zuid/Haslou VR1 09.30 uur. 
 
OPHALEN OUD PAPIER. 
 Beste Bewoners, 
Zoals jullie gemerkt hebben wordt de route anders gereden waardoor in 
bepaalde wijken het papier vroeger wordt opgehaald.  
Gelieve daarom het papier VOOR 08:30 uur op betreffende dag buiten te 
zetten. Indien het later buiten gezet wordt en er is in die straat al opgehaald 
zal het papier NIET meer meegenomen worden. 
Verder is het verzoek om papier in dozen of kratjes aan te bieden en de 
dozen niet te zwaar te maken. Ook wordt er papier in een container 
aangeboden, dit is niet de bedoeling!! 
 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Emes ein insjödde = wijsmaken, opbinden, langdradig vertellen. 
“Kroekesjtek” = ? dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
 
 

 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 

mailto:dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com
mailto:parochieblad@st-remigius.nl
mailto:j.v.oss@st-remigius.nl

