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         13 februari 2020 
     56e jaargang no. 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AANDACHT. 
 

Het kost zo weinig, het is zo veel,  
een woord, een uitgestoken hand,  
zomaar met je hart iets voor iemand doen,  
met wie je ergens plotseling bent verwant. 
De liefde is het allerhoogste goed,  

niet het verstand, maar van ‘t warmste gebaar,  
een beetje nodig zijn en openstaan,  

gewoon een beetje aandacht voor elkaar. 
 

Het kost zo weinig, het is zo veel, begrip,  
er zijn wanneer het moet,  

stil luisteren naar de woorden van een mens,  
die ’t nodig heeft, dat is alleen maar goed.  

De liefde is de allerhoogste kracht,  
niet het verstand, maar warmte van ’t gebaar,  

een beetje goed-zijn en dat laten zien,  
gewoon, een beetje aandacht voor elkaar. 
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KERKDIENST EN van  zaterdag 15 t/m zondag 23 februari 2020. 
 
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 (1ste jaardienst). 

Zondag 16 februari: Zesde zondag door het jaar. 
11.00 uur: Hoogmis, verzorgd door het Gregoriaans Koor. 

      Intenties: Zeswekendienst voor Bertha Meessen-Notten; 
                  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);  
      René Meulenberg (jaardienst). 

Maandag 17 februari: Maandag in week 6 door het jaar.  
  8.00 uur: H. Mis voor overleden ouders Collaris-Wouters en overige  
                 familie en voor genezing na een hartoperatie.   
Dinsdag 18 februari: Dinsdag in week 6 door het jaar.  
Geen H. Mis. 
Woensdag 19 februari: Woensdag in week 6 door het jaar. 
  8.00 uur: H. Mis voor gestorven familieleden. 
Donderdag 20 februari: Donderdag in week 6 door het jaar. 
  8.00 uur:  H. Mis uit dankbaarheid. 
Vrijdag 21 februari: Vrijdag in week 6 door het jaar. 
Geen H. Mis. 
Zaterdag 22 februari: Cathedra van de H. Apostel Petrus. 
19.00 uur: Carnavalszaterdag, H. Mis met samenzang 
       Intenties: Bertha Meessen-Notten en Sjeng Meessen. 
Zondag 23 februari: Carnavalszondag. 
11.00 uur: H. Mis opgeluisterd door het Dameskoor en de Fanfare.   
       Intenties: voor de levende en overleden leden van 

      Carnavalsvereniging de Taarbreuk.   
       Harrie Meertens en Mia Meertens-Penders (gestichte  
       jaardienst); overleden ouders Lucassen-Heynen (gestichte  
      jaardienst); overleden echtpaar Huls-Thewessen; Rob  

     Theunissen; Tiny Schoenmakers-Reijnders; Math Raeven en    
     zoon Raymond; overleden ouders Dols-Huynen; Mathilda  
     Cordeweners-Alberts; overleden ouders Stefanus en Aleida  
     van Oss-Dekkers 
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LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
In de eerste lezing horen we: God heeft de mens  
vrij geschapen: als hij wil, kan hij Gods geboden 
onderhouden. 
In het evangelie zegt Jezus dat Hij niet gekomen is om 
Wet en Profeten op te heffen, maar om ze tot vervulling 
te brengen. 

 
DIENBEURTEN MISDIENAARS. 
Misdienaars voor de komende week. 
Vrijdag 14 febr.:    10.30 uur: Uitvaart van mevr. Annie Klinkenberg. 
               Jasmijn Roijen-Sophie Buijsen-Ties Slakhorst. 
Zaterdag 15 febr.: 12.30 uur: Uitvaart van dhr. Jan Moonen. 
    Sander Okkersen-Sunny Vankan-Pim Delnoij. 
Zaterdag 15 febr.: 19.00 uur:  Britt en Cas Lemmens. 
Zondag 16 febr.:    11.00 uur: Jorg Eijssen-Stefan Bouwens. 
      Ronald Heiligers-Matthijs Buijsen. 
Maandag 17 febr.:   08.00 uur: Ties Slakhorst en Tom Storcken. 
Woensdag 19 febr.: 08.00 uur: Cas Lemmens en Lars Okkersen. 
Donderdag 20 febr.: 08.00 uur: Pim en Skip Delnoij. 

 

LECTOREN. 
Zaterdag 15 februari 19.00 uur: Dhr Th. Eijssen.   
Zondag   16 februari 11.00 uur: Mevr. M. Heiligers . 
 

COLLECTANTEN. 
Zaterdag 15 februari 19.00 uur: Mevr. M. Derks en dhr. F. Herijgers.   
Zondag   16 februari 11.00 uur: Dhrn. L. Steins en H. Klinkenberg.   
 

 

KBO MEDEDELINGEN. 
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 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. 
De entree bedreug € 7,= veur KBO-leden en € 9,= veur neet KBO-leden. 
Geer kint de entree contant betale bie binnekomst.  
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PROGRAMMA ZIJACTIEF 
Kunstcursus voorjaar 2020: data: 4, 11, 18 maart en 1, 8, 15 april 2020. 
Mevrouw van Romondt geeft deze lessen van 9.45 tot 11.45 uur in het 
Weverke te Schimmert. 
Voor de inhoud van de lessen: zie parochieblad van 30 januari of op de 
website www.zijactieflimburg.nl  
U kunt zich op 2 manieren vóór 27 februari aanmelden: 
-  door betaling van € 24 per bank, NL57RABO0146407628 t.n.v. ZijActief  
   Schimmert o.v.v. naam en kunstcursus; 
-  per envelop met naam, adres en € 24 bij Suzanne Vrancken: Klein  
   Haasdal 54, Schimmert. 
17 maart Filmavond: Ladies Night Zij-Actief Limburg. Bij Foroxity 
Filmarena Sittard, gratis parkeren. 
Over de film  
De Beentjes van Sint Hildegard is een komische bioscoopfilm, met Herman 
Finkers en Johanna ter Steege als echtpaar dat zich afvraagt: hoeveel liefde 
is te veel liefde? Programma: 19.00 uur: Ontvangst met een feestelijk 
welkomstdrankje 19.30 uur: Filmvoorstelling 20.30 uur: Pauze met een hapje 
en een drankje 22.00 uur: Einde filmavond, uitdelen goodiebags.  
Leden betalen € 12,00 en niet-leden € 15,00. Dit is inclusief een 
welkomstdrankje, een hapje en een drankje in de pauze én een leuke 
goodiebag. Ook maak je kans op een leuke prijs. 
Opgeven en betalen: 
Envelop met naam, adres en telefoonnummer samen met het verschuldigde 
bedrag €12,00 of niet-lid €15,00 en vermelden wel of geen vervoer bij Silvy 
Wiekken, Langstraat 9 vóór 27 februari 2020. Of betalen per bank op 
bankrekeningnummer NL57RABO0146407628 t.n.v Zij Actief Schimmert 
o.v.v. uw naam en adres en film. 
 

BOEREVERSJTAND NUUJTS 
Mesjien höb geer ’t al op facebook gezeen, 
angersj via dit berich. De organisatie van 
Sjömmerts Boereversjtand is alweer drök 
bezig mèt de editie van 2020. Vanaaf 
carnavalsmaondig kènt geer insjrieve veur 
de ultieme dörpskwis op ós site 
boereversjtand.nl. Sjrief op zien mins de 
datum 29 augustus al oppe kalender. Veer wunsje uch eine gowe  
carnaval en houpe eur insjrieving te maoge notere. 

Sjtichting Boereversjtand 

http://www.zijactieflimburg.nl/
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TAARBREUK NUUTS . 
Óngeluifelik väöl luuj en vereiniginge zin 
aafgeloupe zóndig nao ‘t Gemeinsjapshoes 
gekómme óm Prins Wouter I en de jubilarisse te 
felicitere. ’t Geboew waor bienao te klein. Dat 
beteikende ouch dat g’r mesjien get langer in de rie 
höb mótte sjtaon es g’r gewind zeet, e luxe 
probleem zul v’r ‘t mer neume. Names Prins 
Wouter I, zien familie en de jubilarisse Gé, Chirèl, 
Demi en Ferre wil v’r uch dao dan ouch veur   

               bedanke.  
Zóndig höb v’r ouch bekind gemaak wae bie de sjleuteleuverdrach op 
carnavalsvriedig in Wienesrao de Orde van Verdeenste van de gemeinte in 
óntvangs maog numme. Dit jaor geit die nao Ger Kicken, lid van ós comité 
van de carnaval. ‘ne Man wo veer, en väöl angere, noats vergaefs e beroop 
op doon. Väöl oere sjtik hae in de Sjömmertse carnaval bie allerlei 
activiteite. Daonaeve is hae ouch actief ónger angere bie de Kinger 
Vankantie Waek. Ger, dank veur alles was te deis en wie zóndig al dèk 
gezag woort: dik verdeend! 
Kómmende zaoterdig hoof g’r uch heim neet te vervaele saoves op de 
bank. Same mit CV De Groate organisere veer ‘t Carnabal du Masque in ’t 
Gemeinsjapshoes. De zaal geit óm 20:30 aope en in de veurverkoup zin 
kaarte te kriege bie Soons DHZ en bie Brasserie Bie-Ein. Ze kóste mer € 
5,00. Óm 22:30 begin v’r mit de priesoetreiking en v’r zin al benuujd nao 
wat zich dit jaor weer ederein haet laote invalle. 
Tot sjlot: De noate van de schlager zin ouch dit jaor weer oetgesjreve door 
René Kicken. Bie Soons in de winkel zin ze aaf te haole. 
Alaaf en tot zaoterdig op ‘t Carnabal du Masque. 
Prins Wouter I, vors Pascal en de Raod van Èlf. 
 
CARNAVALSAVOND JEUGDVERENIGINGEN, 
Op donderdag 20 februari vieren we samen met een aantal 
jeugdverenigingen de jaarlijkse carnavalsavond in zaal ’t Weverke. Dit jaar 
wordt deze avond georganiseerd door Jong Nederland, Jeugdfanfare, 
Jeugddrumband, Schutterij, Kinderkoortje, Misdienaars, Acolythen, 
Turnclub, Voetbalclub en de Tennisclub. Vanaf 18.30 uur is iedereen 
welkom en voor de kinderen van de basisschool is om 22.00 uur deze 
avond afgelopen, voor de rest van de kinderen duurt de avond tot +/- 01:00 
uur. Uiteraard kunt u eventueel de (jongere) kinderen op een voor u 
gepaste tijd komen ophalen. Om te voorkomen dat er geen kinderen op dit 



 
6 

late tijdstip op straat rondhangen, vragen we u om de kinderen binnen te 
komen ophalen. We kunnen flink hossen en springen en de kinderen 
kunnen snoep en iets te drinken kopen. Ook zal de Taarbreuk samen met 
Prins Wouter en CV de Groate mit Prinses Rimmy en Hofdame Gonni 
langskomen om er een gezellige avond van te maken. 
 

KOM VRIEDIG 21 FEBRUARI KIEKE NOA DE SJÖMMERTSE 
KINGEROPTOCH! 

Na onze eerdere succesvolle edities vindt op 
carnavalsvrijdag 21 februari weer de Schimmertse 
kinderoptocht plaats. De optocht vertrekt om 13.11 uur 
vanaf café ’t Weverke en loopt via de St. 
Remigiusstraat – Knolwei – Koster Jacobsstraat – 
Rooseveltstraat – St.Remigiusstraat en eindigt bij de 
basisschool. 
Alle groepen van basisschool ’t Kirkeveldsje lopen mee, 

met de schoolprins en -prinses op een echte prinsenwagen. Uiteraard zijn 
ook Prins Wouter de 1e en de Raad van 11 
van de partij! De stoet wordt o.a. muzikaal 
begeleid door de winnaars van het SVK “Noats 
gesjoate is altied mis”. De optocht wordt 
afgesloten met een optreden van onze eigen 
groep 8 leerling “Kaj” met het nummer “Veer 
Höbbe ein fiéske gemaak!” 
Geer komt toch zeker auch kieke!!!! 
 
TTV QUICK’72 SCHIMMERT 
Afgelopen zaterdag zijn de volgende wedstrijden gespeeld:  
Jeugd1, 1e klasse: Red Stars 2 - Quick '72/Schim 1  4-6 
Jeugd 2, 3e klasse Quick '72/Schim 2  -  HelwegenPeters/Westa  6-4 
Jeugd2, 3e klasse: Falco 3 -  Quick '72/Schim 2   3-7 
Jeugd 3, duo: Quick '72/Schim  3 – TTV Lybrae Heerlen 3  4-1 
Jeugd4, starters: Quick '72/Schim 4 – Kluis 6   4-6 
Landelijk B (team Jens) : 't Belke 1 – TOGB 2   5-5 
Komende zaterdag speelt alleen het team  
Jeugd1,  1e klasse: TTC 1 - Quick '72/Schim 1   14.00 uur 
Kijk voor meer informatie over TTV Quick’72 Schimmert  op 
 www.ttvquick72.nl 
 
 

http://www.ttvquick72.nl/
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V.V.SCHIMMERT. 
 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 15 FEBRUARI. 
Schimmert/GSV’28 JO17-1  - VV ALFA SPORT JO17-1  14.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO17-2 - RKASV/Geusselt Sport JO17-2 12.15 uur. 
SV Geuldal JO15-1  - Schimmert/GSV’28 JO15-1  12.30 uur. 
GSV’28/Schimmert JO13-1 - De Ster JO13-1G   12.15 uur. 
GSV’28/Schimmert JO13-2 - Rood Groen/Heuvelland JO13-1 10.45 uur. 
Kerkrade-West JO12-3 - Schimmert/GSV’28 JO12-1  10.15 uur. 
FC Hoensbroek JO11-1 - Schimmert/GSV’28 JO11-1  10.30 uur. 
GSV’28/Schimmert JO10-1 - VRIJ  
Schimmert/GSV’28 JO9-1 - Eijsden JO9-2G   09.15 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO8-1 - S.S.A.C. JO8-1   09.15 uur. 
RKHSV JO8-2  - Schimmert/GSV’28 JO8-2  09.30 uur. 
Berg’28 JO7-1+2  - Schimmert/GSV’28 JO7-1+2 09.30 uur. 
 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 16 FEBRUARI. 
Bunde 1   - Schimmert 1    14.30 uur. 
Wijnandia 2   - Schimmert 2    11.00 uur. 
Schimmert 3   - SV Meerssen 4    10.30 uur. 
Vrouwen: 
IVS/Caesar VR1  - Schimmert VR1   10.30 uur. 
 
Thuiskienen VV Schimmert 
Onderstaand de winnende kaarten van de maand februari, de volledige 
uitslag (inclusief gevallen nummers) is de gehele maand te bekijken op 
onze website www.vvschimmert.nl 
De prijzen van de maand februari: 
1e prijs 45 euro op kaartnummer 53 
2e prijs 22,50 euro op kaartnummer 56 
3e prijs 14 euro op kaartnummer 19 
Indien U een prijs heeft gewonnen wordt deze automatisch op uw rekening 
gestort. 

 

Eerlijke en eenvoudige woorden  
dringen het diepste door  

in het oor van het verdriet. 
 

(William Shakespeare) 

http://www.vvschimmert.nl/
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DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Kroekesjtek = ukkepuk. “Barsj” = ? (2 betekenissen!) 
R:  404 2200 / dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 

Inloopdagen voor mantelzorgers in de maand 
maart voor Beekdaelen en Kerkrade 
Het Steunpunt voor Mantelzorgers organiseert 
maandelijks inloopbijeenkomsten in Parkstad en 
Schinnen. Mantelzorgers en zorgvrijwilligers kunnen 
er onder het genot van  

een kopje koffie hun verhaal vertellen of juist de zorgen even van zich  
afzetten. Aan de maandelijkse bijeenkomsten is een thema gekoppeld.  
Voor deze maand is dit voor Kerkrade en Beekdaelen. 
 
Kijk voor meer informatie op www.mantelzorgparkstad.nl 
Telefoonnummer: 045-2114000.  
Email: info@mantelzorgparkstad.nl 
 
Het Steunpunt voor Mantelzorgers organiseert in samenwerking met 
Ruggesteun en het Toon Hermans Huis Parkstad bijeenkomsten op de 
volgende locatie Beekdaelen:  
Datum: 18 maart en verder elke derde woensdag van de maand 
Tijd: 10.00-12.00 uur 
Locatie: Zorgcentrum Op den Toren, Valkenburgerweg 67, Nuth 
 
 

 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
http://www.mantelzorgparkstad.nl/
mailto:parochieblad@st-remigius.nl
mailto:j.v.oss@st-remigius.nl

