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          5 maart 2020 
     56e jaargang no. 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE EERSTE VROUWELIJKE ACOLIET 25 JAAR IN SCHIMMERT 
Judith Deusings is de eerste vrouwelijke acoliet die al 25 jaar de taak als 
acoliet vervult. Van harte proficiat. 

Al eeuwen en eeuwenlang zijn er misdienaars actief 
in onze parochie, hoofdzakelijk “mannelijke” 
misdienaars. De  dames zijn pas veel en veel later 
erbij gekomen. Vijfentwintig jaar geleden kwamen zij 
de mannelijke acolieten versterken. En ze zijn er 
nog steeds. 
En de eerste van hen is nu vijfentwintig jaar lid van 
het acolietencorps. En ik moet zeggen ze is heel erg 
trouw. Altijd is zij aanwezig als ze de beurt heeft. 

Dat feit zal zondag a.s. worden herdacht in de H .Mis van 11.00 uur. 
De acolieten worden uitgenodigd om te dienen en aansluitend 
is er een bijeenkomst in de pastorie. 
Judith, veel dank en we hopen jou nog vele jaren te mogen zien  
aan het altaar. 
Namens de acolieten, alle misdienaars en alle mensen van Schimmert: 
dank je wel.     
      Pastoor J.v.Oss s.m.m. 
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KERKDIENSTEN van zaterdag 7 maart t/m zondag 15 maart 2020. 
 
Zaterdag 7 maart: Zaterdag in week 1 van de Veertigdagentijd. 
19.00 uur: H. Mis met samenzang. 
       Intenties: Bertien Geurten-Bogman als jaardienst; Jan Frijns. 
Zondag 8 maart: Tweede zondag van de Veertigdagentijd. 
11.00 uur: Hoogmis opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor. 
       Thema: In het licht van Hem. 
       Intenties: Frans Speetjens als gestichte jaardienst; Marleen  
       Thewessen als gestichte jaardienst; overleden ouders  
       Damoiseaux-Smitsmans als gestichte jaardienst; overleden  
       ouders Kubben-Boosten als gestichte jaardienst; Jan en Tiny  
       Schoenmakers-Reijnders; Jan Creemers als jaardienst;  

      overleden ouders Wil en Beppie Kersten-Op den Camp;  
      Maria Goltstein-Provaas als tweede  jaardienst, voor Odiel  
      Schneiders-Provaas, Hub Provaas, de overleden familie  
      Provaas en de familie Timmers; familie Sieben als jaardienst,  
      overleden ouders Soons-Pijls, Cor de Veen (jaardienst) en  
      kinderen. 

12.00 uur: H. Doopsel van Sophie Jacobs. 
Maandag 9 maart: Maandag in week 2 van de Veertigdagentijd. 
  8.00 uur: H. Mis voor overleden familie Kooloos-Verhaeg 
Dinsdag 10 maart: Dinsdag in week 2 van de Veertigdagentijd. 

      Geen H. Mis. 
Woensdag 11 maart: Woensdag in week 2 van de Veertigdagentijd. 
  8.00 uur: H. Mis voor overleden familie van Hulst. 
Donderdag 12 maart: Donderdag in week 2 in de Veertigdagentijd. 
  8.00 uur: H. Mis voor Hans Verstegen  
Vrijdag 13 maart: Vrijdag in week 2 van de Veertigdagentijd 
      Geen H. Mis. 
Zaterdag 14 maart: Zaterdag in week 2 van de Veertigdagentijd. 
19.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door het Gregoriaans koor. 
       Intenties: Zeswekendienst voor Hubert Speetjens; overleden  
       ouders Raeven-Vonken als jaardienst; Hubert Roks en  
       overleden familie ( 22e jaardienst), Pierre Snellings (jaardienst). 
Zondag 15 maart. Derde zondag van de Veertigdagentijd. 
11. 00 uur: Hoogmis, opgeluisterd door het Dameskoor. 
       Thema: Water maakt leven mogelijk. 

      Intenties: Hai Timmers als gestichte jaardienst; Annie  
      Klinkenberg en overleden familie. 
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LECTOREN. 
Zaterdag 7 maart   19.00 uur:  mevr. M. Zeegers-Soons 
Zondag   8 maart    11.00 uur:  eigen lezers. . 
 

COLLECTANTEN. 
Zaterdag 7 maart    19.00 uur: dhrn P. van der Zalm en P. Severeyns. 
Zondag   8 maart     11.00 uur: mevr. E. Eijssen en dhr. E. Hennekens. 

 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Dit is mijn zoon, de Welbeminde, in wie ik mijn 
welbehagen heb gesteld; luister naar hem. (Matteüs 
17, 5bc) 
 

 

DIENBEURTEN MISDIENAARS. 
Zaterdag 7 maart: 19.00 uur:  Tjen van Weersch en Sunny Vankan. 
Zondag   8 maart: 11.00 uur:  Roger Slakhorst - Roger Notermans - 

Judith Deusings - Max Bouwens - 
Ronald Heiligers - Niels Keulers - 

     Dino Verhage - Paul Derks - 
Stefan Bouwens - Roger Soons. 
 

Maandag      9 maart: 08.00 uur: Britt Lemmens en Dewi Cortenraad 
Woensdag  11 maart: 08.00 uur: Jasmijn Roijen en Tom Storcken 
Donderdag 12 maart: 08.00 uur: Sunny Vankan en Sophie Buijsen. 
 
 
KERKZANG. 
DAMESKOOR. 
Repetitie dinsdag 10 maart om 18.55 uur. 
 

 
SING A SONG: CONCERT: ZONDAG 5 APRIL 
Anders dan op de Evenementenkalender staat vermeld, 
zal het concert van Sing a Song  niet plaatsvinden op 
zondag 29 maart, maar op zondag 5 april. Noteer alvast 
in uw agenda: 5 april | 19.30 u | ‘t Gemeinsjapshoes | 
Gastartiesten: band Déjà.  
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AANVULLING EVENEMENTENKALENDER EN VIERINGEN KERK  
31 maart dinsdag, KBO Paasviering (i.p.v. 7 april); 
11 april zaterdag, Gemeinsjapshoes Bie-Ein, d’n FuiF; 
19 april zondag, Beloken Pasen, opluistering mis St.Jozefkoor Hoensbroek; 
26 april zondag, Oranjecomité Koningsdag Schimmert (i.p.v. 27 april) ; 
24 mei zondag, bezoek Generaal Overste Montfortanen, H. Mis 11.00 uur, 
Gemengd Koor/Gregoriaanse Schola; 
19 juni vrijdag 19.00 uur, Kerkbestuur, H. Vormselviering schoolverlaters, 
Jeugdkoor Dievanoss; 
27 juni zaterdagavond kerk 19.00 uur, 5e jaardienst Rosita Verkoulen-
Goossens, projectkoor Jesus Christ Superstar; 
18 juli zaterdag 15.00 uur, Schutterij, H. Mis in feesttent ZLF; 
30 augustus zondag, Ziekendienst Ziekenzondag (i.p.v. 6 september); 
  8 november zondag, KBO Oktoberfest (i.p.v. 25 oktober); 
21 november zaterdag, Fanfare reünie 175 jaar jubileum; 
De totale kalender is ook te vinden op de site van de parochie St. 
Remigius, zo ook het overzicht van missen en vieringen met muzikale 
opluistering.  
                                                              Parochieraad en Korenoverleg       
DANKBETUIGING. 
Graag willen we iedereen danken voor het medeleven, dat we hebben 
mogen ontvangen bij het overlijden en de begrafenis van Hubert Speetjens 
Uw aanwezigheid, de bloemen, de vele lieve brieven en kaarten hebben 
ons erg goed gedaan. 
Een bijzonder woord van dank aan pastoor Van Oss en het Gemengd 
Kerkelijk Zangkoor St. Remigius voor de opluistering van de H. Mis. 
Bedankt, Marian en Hub Michon en kinderen. 
 
POTGRONDACTIE 2020 FANFARE SINT CAECILIA 
De potgrondactie zal plaatsvinden aanstaande zaterdag 7 maart. 
Wij komen zaterdag bij u langs om de potgrond direct bij u te bezorgen. De 
zakken potgrond van 40 liter kosten € 4 per stuk of 3 zakken voor € 10.  
Vanaf 10 uur komen wij langs de deuren. Denkt u niet thuis te zijn of hebt u 
ons gemist? Geef uw bestelling dan door via een e-mail aan: 
potgrond@fanfareschimmert.nl of mondeling aan een van onze 
bestuursleden. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft 
Javascript nodig om het te kunnen zien. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat 
er toch potgrond bij u bezorgd wordt, eventueel achteraf nog (zolang de 
voorraad strekt)! 
Met muzikale groet, Fanfare Sint Caecilia Schimmert  

mailto:potgrond@fanfareschimmert.nl
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PROGRAMMA ZIJACTIEF 
10 Maart: Aanvang: 20.00 uur. Lezing over orgaandonatie.door Mevr. 
Linda van Doremalen, Zij geeft op indrukwekkende wijze voorlichting over 
hoe transplantatie in zijn werk gaat, welke criteria er zijn voor donor en 
ontvanger, hersendood, registratie e.d. 
Dit is een “open-avond” dus ook toegankelijk voor niet leden. 
19 Maart: Lezing door Angela Mol over haar wandeling over de Camino 
naar Santiago de Compostella. Deze lezing is in Hulsberg. 
Gemeenschapshuis de Lange Berg, Schoolstraat 9, Hulsberg. Aanvang om 
20.00 uur. 
U kunt zich tot 12-3 opgeven bij Silvy Wiekken, Langstraat 9. 06-
40246841. Niet leden betalen € 2,-. 

SCHUTTERSGEZELSCHAP ST. SEBASTIAAN SCHIMMERT 
Heb jij je al opgegeven om vrijwilliger te worden op het ZLF 
op zondag 19 juli 2020?? 
Doe dat dan snel!   
Om dit feest VOOR en DOOR Schimmert te maken hebben 
wij de volgende afspraken gemaakt: 
* elke vrijwilliger die komt helpen, mag aangeven welke 
Schimmertse vereniging hij of zij wil steunen 

* de vereniging die jij wil steunen, ontvangt na afloop een bedrag van 
maximaal 35 euro per vrijwilliger 
* zo helpen we elkaar  en doen we het samen VOOR en DOOR Schimmert 
Meer informatie vind je op onze website en het aanmeldformulier: 
www.zlf2020.nl/vrijwilliger 
 

LOURDES NIEUWS 2020 
Beste mensen: er is weer een jaar voorbij en we gaan ons weer 
voorbereiden op de Lourdes Bedevaart van september 2020. Wij reizen als 
groep “Dekenaat Schinnen” mee met de Limburgse Bedevaart Maastricht. 
U kunt deze meerdaagse reis maken per vliegtuig of per bus. De vliegreis 
duurt zes dagen en de busreis negen dagen. De vliegreis gaat vanaf 
Maastricht Aachen Airport met als vertrekdatum 3 september en duurt tot 
en met 8 september. De busreis, met als opstappunt Maastricht, heeft als 
vertrekdatum 1 september en duurt tot en met 9 september. Tijdens de 
busreis zijn er op de heenreis twee overnachtingen en op de terugreis één 
overnachting. Dit jaar zal meneer Pastoor ons vergezellen op deze mooie 
reis.  

http://www.zlf2020.nl/vrijwilliger
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In de herfstvakantie gaat er dit jaar ook een jongeren- en gezinsbedevaart 
per bus naar Lourdes. Deze bedevaart vertrekt per dagbus, met op de 
heenreis twee overnachtingen en op de terugreis één overnachting, op 16 
oktober en duurt tot en met 24 oktober. Deze bedevaart vertrekt ook per 
nachtbus. Deze bus rijdt non-stop door naar Lourdes en vertrekt op 17 
oktober en duurt tot en met 24 oktober. 
 
Wilt u meer weten over deze mooie en indrukwekkende reizen, neem dan 
contact op met Jan Bouwens. Hij kan u voorzien van alle benodigde 
informatie, te denken valt aan de kosten en eventuele begeleiding die 
noodzakelijk kan zijn tijdens deze reis. Heeft u een medische indicatie  en 
bent u CZ verzekerd dan kunt u een mooie korting krijgen. 
 
Contactgegevens: Jan Bouwens, Nieuwstraat 3, Schimmert, 045-4041244 / 
06-27652457 
Groep Dekenaat Schinnen 
 
STILLE OMGANG 2020 AMSTERDAM 
In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart a.s. zal in Amsterdam de 
jaarlijkse Stille Omgang gehouden worden. Dit is een tocht door de straten 
van de binnenstad van Amsterdam en eindigt met een Heilige Mis in de 
Nicolaas Basiliek om 00.30 uur.  
Aan deze Stille Omgang zal dit jaar weer een groep pelgrims uit Limburg 
en Oost-Brabant deelnemen, naar wij hopen ook pelgrims uit onze 
parochie. De reis zal met autobussen worden gemaakt.  De bus zal ons 
ophalen om 19.30 uur bij de kerk. De kosten voor deze busreis zijn € 25,- 
p.p.. 
De algemene intentie voor dit jaar luidt: “De luisterende mens is Aanwezig 
bij de Ander”. 
Voor opgaven of vragen, kunt u contact opnemen met Jan Bouwens, 
Nieuwstraat 3, Schimmert, 045-4041244 of 06-27652457. Aanmelding 
graag vóór 13 maart. 
 

CREATIEF VOOR PASEN DOOR CICERO THUIS 
SAMEN MET DE KBO 
Dinsdag 24 maart gaan wij, Cicero Thuis, samen met 
de KBO St. Paulus Schimmert weer creatief aan de 
slag voor Pasen.  
We gaan een paasei decoreren van kippengaas.  
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U kunt zich opgeven bij Stephanie Offermans van Cicero Thuis telefonisch 
voor dinsdag 17 maart.  
Stephanie is werkzaam in ’t Gemeinsjapshoes te Schimmert op dinsdag 
woensdag en vrijdag.  
Telefonisch bereikbaar op 045-8001352 
Kosten € 5,- graag voldoen bij opgave.  
 

KBO MEDEDELINGEN PAASVIERING 2020 
De Boete- en Paasviering is dit jaar op dinsdag 31 maart 2020 om 14.00 
uur in ’t Gemeinsjapshoes. Ook dit jaar vragen we een kleine bijdrage van 
€ 5,00 per persoon voor deelname aan deze Paasviering. Als U deze 
Paasviering wilt bijwonen wordt u verzocht dit bedrag voor 22 maart 2020 
over te boeken op rekeningnummer NL50 RABO 0146 4109 55 t.n.v. KBO 
St. Paulus Schimmert o.v.v. Paasviering 2020 en uw naam. De 
bankoverschrijving is gelijk opgave van deelname. 
 

TAARBREUK NUUTS  
Prins Wouter I haet ‘t al oetgebreid besjreve: v’r 
höbbe weer ‘ne sjieke carnaval belaef. Van jónk tot 
oud, veur ederein waor d’r waal get te doon van de 
dónderdigaovend tot de dinsdigaovend. ‘t Is ‘ne 
echte marathon te neume.  
Boete ‘t feit dat v’r veur de 2e kiër op rie de prins neet 
höbbe kinne aafhaole op de zóndig door ‘t waer, zal 

dees mès ós toch op ’n speciaal meneer bie blieve. Op de iësjte plaats 
dank aan ‘t dameskoar en René veur de zank in dees mès en dank aan de 
dames die veur de versering in de kèrk zörge. Ouch dank aan de Fanfaar 
en de Sjötterie veur de sjoane meziek. 
Es sjlot van de mès kaome d’n os en d’n aezel nog ‘ne kiër d’n altaar op. 
Nog eine kièr óm ‘n act veur ós op te veure. En in dees act gaove ze aan 
dat dit de lètste carnavalsmès waor wo Pesjtoar Van Oss in veurging. Veur 
ós ’n complete verrassjing. Dao sjtónge v’r dan mit ós good fetsoen en laeg 
heng. En dat lètste vóng v’r nog ‘t ergste. Meniër Pesjtoar en Hans: same 
höb g’r de carnavalsmès gemaak tot get unieks wo veer en de luuj in de 
kërk nao oetkieke. De humor mit ’n serieuze boodsjap d’r in versjtóp haet 
de kèrk eder jaor doon lache. Dank wil v’r nogmaals oetsjpraeke aan uch 
allebei en v’r gaon op zeuk nao e moment óm hie nog ins op truk te 
kómme.  
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G’r höb dees taak op dae zóndig doorgegaeve aan de twiè kapelaons 
Stephan en Charles. Ze maoge in eder geval op alle sjteun en mitwèrking 
van De Taarbreuk raekene.  
 
Aan prins Wouter I en ‘t gezin Hautvast-Lemmens wil v’r dank oetsjpraeke 
veur de gasvrieheid en veur alles wat v’r same höbbe maoge belaeve. Veur 
de iësjte kiër in de historie te gas op de Klever en dao hout veer allein mer 
gooj herinneringe aan euver.  
  
Tot sjlot dank aan ederein dae op wat veur meneer dan ouch ’n biedrage 
levert aan de Sjömmertse carnaval mit eine naam in ’t bezónder: Ger 
Derks, dat is de man dae al dees tekste corrigeert en zörg dat g’r in dit 
blaedje ouch kint laeze wat veer uch wille vertèlle. 
 
Alaaf 

Vors Pascal en de Wieze Raod. 
 
Leef luuij, 
Geweldig, onvergaetelik, hartverwermend, 
sjiek, gezellig, fantastisch, sfeervol, 
verrassjend. 
Allerlei weurd womit ich kin besjrieve wie ich 
de aafgeloupe vastelaovend en de periode 
tot de vastelaovend belaef höb. Ederein dae 
hie veur gezörg haet, mien familie, mien vrung, de Raod, de dames van de 
Raod en ederein oet Sjömmert, bedank hieveur.  
 

Al veur dat ederein wis dat ich de 64e prins van Sjömmert zou waere, 
begós de carnavals carrousel al te driëje. De zelfgecreëerde sjpanning bie 
‘t laeze van de mail mit de vraog of ich prins wol waere, de kiëre dat veer t 
pak zin gaon passe, de twië bieinkómste mit ‘n afvaardiging van de Wieze 
Raod óm de meiste puzzelsjtökskes inein te laote valle en ‘t sjpelke ‘wae 
geit ‘t waere’, allemaol sjpannende en sjieke momente dies te allein kins 
mitmake es prins.  
 
Ouch sjiek wat veur ‘ne magie róndóm ‘de drager van ‘t prinsepak’ hink. 
Kinger die hiël erg veriërd zin óm dich te maoge óntmoete, allein mer  
doordas te rónd löps mit ‘ne mantel en ‘ne sjteek mit drie vaere. Meh ouch 
‘t taegeneuvergestjèlde, kinger die hiël verlaege waere, puur ómdas te in 
dat prinsepak róndlöps. De iësj  geneumde kinger zin natuurlik hiël erg 
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leuk, meh de ‘verlaege’ kinger zin sjtiekem nog väöl leuker. ‘Veur mich 
waor ‘t sjuus ‘n oetdaging óm dees kinger ouch bie ‘t carnavalsfiës te 
betrèkke en hun ‘verlaege geveul’ óm te tovere tot ‘n betroewbaar, 
fiësvierend carnavalsgeveul.  
Waeg nao luu, woos te normaal gesjpraoke noats zoa gauw mit zous gaon 
kalle, waere automatisch geäöpend. Grappig wie luu dich in de 
carnavalsdaag mit diene naam gedaag zègke en nao carnavalsdinsdig, es 
te ‘incognito’ róndlöps, dich bienao neet mië herkinne.  
 

Ondanks dat op de zóndig ‘t aafhaole’ en ‘de brook oplaote’ neet 
doorginge, höb ich ‘ne fantastische daag gehad. ‘t Begós mit ‘n sjoan mès, 
die veer höbbe aafgejslaote door mit alle luuj in de kèrk geschiedenis te 
sjrieve. Ónger aanveuring van ‘Noats gesjaote is altied mis’ höb veer veur ‘t 
iësj in de historie ‘ne polonaise in de kèrk geloupe. Op zoa’n moment 
besefs te pas wie vol de kèrk zit en wieväöl luu same mit dich de carnaval 
van sjtart laote goan. Sjiek dat zoa väöl luu, ondanks de sjtorm, de waeg 
nao de kèrk höbbe gevónge.  
 

En dan de maondig, de carnavalsoptoch. Door väöl veurgengers ómsjreve 
es de sjiekste daag van de vastelaovend. En al wil ich neet drek eine daag 
droet plökke, meh ich kin waal beame dat dit ‘ne geweldige daag waor óm 
mit te maoge make. Vanaaf ‘n redelike heuëgte höb ich genaote van alle 
luu langs de kant. Sjiek wies te ouch de ‘ouwer’ jeug blie kins make mit e 
hendje sjloek. Zónger luu langs de kant kins te neet sjpraeke van ‘ne 
optoch. Meh nog väöl belangrieker zin alle deilnummersj, die waeke, sóms 
maonde lank bezig zin mit ‘t bedinke en ‘t oetwèrke van hun idee. Sjoan óm 
te zeen wieväöl luu ‘n thema róndóm dich es prins bedinke.  
Es aafsjleting wil ich t toch nog effekes euver twië activiteite höbbe. De 
‘rumpelmiddig’ en ‘Friday Night Carnaval’. Twië activiteite die same fungere 
es utesjte op ‘t gebied van ‘wies te carnaval kins viere’. Allebei mit hun eige 
charmes die ‘t carnavalsgeveul van verbroedering oetsjtraole. Of dat noe is 
door gezellig same te sjoenkele of te hosse op ‘boem boem’ meziek. Wies 
te carnaval ouch viers, pak uch óngerein en vier carnaval same.  
 

Tot sjlot wil ich gaer de Taarbreuk same mit de vrouwluuj bedanke veur de 
onvergaetelike vastelaovend.  
 
Tot de 11 van de 11.    
Alaaf    

Prins Wouter I 
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Expositie Willem van Konijnenburg (1868-1943) 
in kunstkerk Genhout 
Op 15 maart opent in het Sint-
HubertusKunstCentrum te Genhout een bijzondere 
en uitgebreide expositie met kunstwerken van 
Willem van Konijnenburg. Van Konijnenburg, die 
ook wel de Leonardo van de Lage Landen wordt 
genoemd, heeft gedurende 9 jaar in Meerssen 
atelier gehad. Hij was een veelzijdig kunstenaar. Als privétekenleraar van 
koningin Wilhelmina ontwierp hij postzegels voor haar en glas-in-loodramen 
in de grote kerken van Amsterdam en Delft.  
 
Het kunstcentrum is er trots op zeer mooie en gevarieerde werken in 
bruikleen te hebben gekregen. Tot de mooiste werken op de expositie 
behoren zijn oudste werken zoals dat in donkerbruin-tinten van de 
watermolen in Meerssen. De religieuze prenten die getoond worden zijn 
een “must-see” vanwege het doordachte lijnenspel en de sterke 
composities. Sommige werken zijn heel expressionistisch, anderen zijn in 
art-déco stijl gemaakt. De Limburgse thema’s, met ossen, hoeves, en 
boeren vormen de rode draad van de tentoonstelling, omdat ze zo oersterk 
zijn en omdat ze in zijn hele oeuvre terugkeren.  
 
De werken van Van Konijnenburg hangen prachtig in de entourage van de 
kunstkerk van Genhout tussen Charles Eyck (die zelfs nog les gehad heeft 
van Konijnenburg), Henri Jonas en Joep Nicolas. De expositie is 
samengesteld door verzamelaar Bas van de Klundert en wil een ode aan 
van Konijnenburg zijn opdat hij niet wordt vergeten. Van de Klundert geeft 
op zondag 19 april om 14 uur in Gasterie Genhout Treft een lezing over het 
leven en werk van Van Konijnenburg. De expositie is geopend op 15 maart, 
19 april, 17 mei en 21 juni, telkens van 14 tot 17 uur, en verder (voor 
groepen) op afspraak, zie www.sinthubertuskunstcentrum.nl 
U bent van harte  welkom op de opening van de expositie op 15 maart om 
14.00 uur. 

 
Op dinsdagavond 17 maart bent u 
weer welkom voor een kunstlezing 
over het leven en werken van 
Charles Eyck. 
Eyck won de prestigieuze 
kunstpenning: “prix de Rome” en 

http://www.sinthubertuskunstcentrum.nl/
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kreeg in de jaren ’30 grote faam vanwege de vele werken in kerken die hij 
op zijn eigen stenografisch-snelle manier schilderde. Hij woonde van 1938 
tot 1983 aan de rand van ons dorp in Ravensbosch. 
Bij bakker Vroemen ruilde hij portretjes voor brood, bij de familie Stassen 
van de Bockenhof haalde hij in de oorlog eieren voor de onderduikers, bij 
timmerfabriek Soons liet hij de houten lijstjes rondom de tegeltjes maken en 
bij drukkerij Jacobs stond hij met zijn inktrolletje naast de pers om zelf de 
kerstkaarten af te werken. Een man van ons dorp dus, wiens kleurrijke 
werk nu nog in vele huizen pronkt. 
Kunstliefhebster Ingrid Henssen-van Hees geeft u een impressie van het 
leven van deze harde werker en zijn kleurrijk romantisch-expressionistische 
oeuvre. De lezing omvat veel interessant beeldmateriaal en laat u op een 
boeiende wijze kennis maken met deze bijzondere kunstenaar. 
De lezing is gratis en vindt plaats in ’t Gemeinsjapshoes van 20 uur tot 22 
uur.  
Noteer ook alvast in uw agenda: Hazeler Paorte: ‘Kóm mer achteróm’ op 
zondag 24 mei (Hemelvaartweekend) 
 
TTV QUICK’72 SCHIMMERT 
De uitslagen van zaterdag 15 en 29 februari: 
Heren1:  Fortus 1 - Quick’72/Schimmert 1    9-1 
Jeugd1: TTC 1 - Quick’72/Schimmert 1    5-5 
 
Komende zaterdag worden de volgende wedstrijden gespeeld: 
Heren1: Quick’72/Schimmert 1   - TTV Lybrae Heerlen 3  13.00 uur 
Jeugd 1: Quick’72/Schimmert 1  - TTV Lybrae Heerlen  1  14.00 uur, 
bij SETA 
Jeugd 2: Quick’72/Schimmert 2  - TTV Lybrae Heerlen  2   13.00 uur 
Jeugd 3: Destatec 4        -  Quick’72/Schimmert3  10.30 uur 
Jeugd4: Falco 5         -  Quick’72/Schimmert 4  13.00 uur 
Landelijke (team Jens): Rijnsoever 1 – ’t Belke 1   14.00 uur 
Veel succes allemaal. 
Kijk voor meer informatie over TTV Quick’72 Schimmert  op 
www.ttvquick72.nl 
 
V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 7 MAART 
S.V. Argo JO17-1   - Schimmert/GSV’28 JO17-1 14.00 uur. 
SJO ESB’19 JO17-2   - Schimmert/GSV’28 JO17-2 13.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO15-1  - RKVVL/Polaris JO15-2  12.00 uur. 

http://www.ttvquick72.nl/
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Amstenrade JO13-1G  - GSV’28/Schimmert JO13-1 11.30 uur. 
SV Geuldal JO13-1   - GSV’28/Schimmert JO13-2 11.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO12-1  - VRIJ  
Schimmert/GSV’28 JO11-1  - Heer JO11-1   10.30 uur. 
Daalhof JO10-2   - GSV’28/Schimmert JO10-1 09.00 uur. 
I.B.C.’03/RKVCL JO9-1  - Schimmert/GSV’28 JO9-1  10.00 uur. 
FC Geleen Zuid JO8-3  - Schimmert/GSV’28 JO8-1  08.45 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO8-2  - Eijsden JO8-2   09.15 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO7-1+2  - Eijsden JO7-1+2   09.15 uur. 
Veteranen: 
VV Hellas    - Schimmert     17.00 uur. 
  
PROGRAMMA VAN ZONDAG 8 MAART   
Schimmert 1    - Passart/VKC 1   14.30 uur. 
Schimmert 2    - DBSV 2    12.00 uur. 
Scharn 6    - Schimmert 3   11.00 uur. 
Vrouwen: 
Schimmert  VR1   - De Ster VR1   09.30 uur. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Festeldaag = vastendag(en). “Zoaget” = ? (2 betekenissen) 
R:  404 2200 / dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
 
 
  

 Pastorie 045-4041227;   Klooster 045-4048111;  
Kapelaan Charles   0639431465 
Kapelaan Stefan   0639431473
 Koster 045-4041530;    
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 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
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