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         12 maart 2020 
     56e jaargang no. 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         JEZUS. 
Ik heb Zijn beeltenis maar vaag in mijn gedachten 
en ik weet haast niets van hoe hij sprak en keek 
‘k zou willen weten hoe Hij liep en hoe Hij lachte 
‘k zou willen weten hoe Hij door Zijn haren streek 
‘k zou willen weten hoe Hij appels at of noten 
en hoe Hij hoestte als Hij bij de oever stond 
hoe Hij Zijn baard geknipt heeft en Zijn neus gesnoten 
iets van Zijn oogopslag, Zijn tanden en Zijn mond 

en hoe Hij sliep en hoe Hij heeft ontbeten 
en hoe Hij koffie dronk of thee bij het ontbijt 
en of Hij wel´es met de deuren heeft gesmeten 
en of Hij hield van knoflook of van zoetigheid 
 
maar ik ruik wierook, plechtig klinkt in alle talen 
wat Hij gezegd heeft, en ik verdwaal in mijn gebed 
want ik zoek de kleuren van Zijn kleed en Zijn sandalen 
ik zoek gewoon DE MAN VAN NAZARETH. 
 
 uit het Gebedenboek van Toon Hermans 
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KERKDIENSTEN van zaterdag 14 maart t/m zondag 22 maart 2020. 
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. 

Maandag 16 maart: Maandag in week 3 van de Veertigdagentijd. 
  8.00 uur: H. Mis voor Broeder Harrie Schoffelen. 
Dinsdag 17 maart: Dinsdag in week 3 van de Veertigdagentijd. 
Geen H. Mis. 
Woensdag 18 maart: Woensdag in week 3 van de Veertigdagentijd. 
  8.00 uur: H. Mis voor overleden familie van Hulst. 
Donderdag 19 maart: H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria. 
  8.00 uur: H. Mis voor Hans Verstegen.  
Vrijdag 20 maart: Vrijdag in week 3 van de Veertigdagentijd. 
Geen H. Mis. 
Zaterdag 21 maart Zaterdag in week 3 van de Veertigdagentijd. 
19.00 uur: H. Mis met samenzang. 
       Intentie: Pam Lucassen-Beatty. 
Zondag 22 maart: Vierde zondag van de Veertigdagentijd. 
11.00 uur: Halfvasten: “Heilhoes”. 
       Opgeluisterd door het Jongerenkoor ”Dievanoss”. 
       Intenties: overleden ouders Schnackers-Van der Linden  

      (jaardienst); Jo Vankan  (jaardienst); Leo en Mia Lemmens- 
      Goossens (jaardienst); Jan Moonen. 

 

LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
In de eerste lezing horen we hoe God in de woestijn  
de dorst lest van zijn volk. 
In het Evangelie openbaart Jezus zich als de bron van 
levend water en als redder van de wereld.  
 

LECTOREN. 
Zaterdag 14 maart   19.00 uur:  dhr. P. Ritt. 
Zondag   15 maart   11.00 uur:  eigen lezers. . 
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COLLECTANTEN. 
Zaterdag 14 maart   19.00 uur: dhrn. H. Goossens en F. Soons. 
Zondag   15 maart   11.00 uur: dhrn. N. Lemmens en C. Leenders. 
 

DIENBEURTEN MISDIENAARS. 
Zaterdag     14 maart: 19.00 uur: Jorg Eijssen-Koen Bouwens 
     Matthijs Buijsen-Rob Leenders. 
Zondag       15 maart: 11.00 uur: Jens en Ties Slakhorst 
 

Maandag    16 maart: 08.00 uur: Cas Lemmens en Lars Okkersen 
Woensdag  18 maart: 08.00 uur: Ties Slakhorst en Tom Storcken 
Donderdag 19 maart: 08.00 uur: Pim en Skip Delnoij. 
 

KERKZANG. 
Dameskoor. 
Zondag 15 maart om 11.00 uur themaviering Veertigdagentijd. 
Koorleden a.u.b. 10.25 uur aanwezig [116; 225, 440 + Vastenmap]. 
Repetitie dinsdag 17 maart om 18.55 uur.  
 

TELEFOON-/KANTOORDIENSTEN IN DE PASTORIE. 
Een aantal jaren lang bent u op dinsdag- en donderdagavond tussen  
19.00 en 20.00 uur in de pastorie in de gelegenheid gesteld om praktische 
zaken te regelen met de parochie, zoals het opgeven van misintenties, het 
maken van stichtingen of het regelen van andere zaken. Tijdens die 
avonden is altijd een van de kerkbestuursleden in de pastorie aanwezig om 
uw vragen te beantwoorden en uw misintenties te noteren.  
Onlangs hebben we deze diensten geëvalueerd. Nu blijkt dat op 
donderdagavond bijna geen gebruik wordt gemaakt van de diensten. 
Daarom heeft het kerkbestuur besloten om de telefoon-/kantoordienst op 
donderdagavond te laten vervallen. Daarvoor in de plaats kunt u op 
donderdagavond met de kapelaans en/of meneer pastoor praten over 
pastorale zaken. 

     Het kerkbestuur 
VRIENDENVIERING IN GENHOUT. 
Vriendenviering met BELCANTO-RESONANCE op zondag 15 maart  
2020 om 9.30 uur in de Sint Hubertuskerk te Genhout-Beek 
 

DANKBETUIGING. 
Bij deze willen we u allen hartelijk danken voor de persoonlijke felicitaties 
en gelukwensen, geschenken en bloemen die wij ter gelegenheid van 
ons 65-jarig huwelijk mochten ontvangen. 
Het was voor ons een mooi feest.  

W. Lucassen – F. Bouwens. 
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MEDEDELING KBO. 
Op dinsdag  17 maart is er weer kienen in ‘t Gemeinsjapshoes. 
We beginnen om 14.00 uur en ook niet-leden zijn welkom. 

 
REMINDER. 
Dinsdag 17 maart | Lezing Charles Eyck | 
20.00 uur | ’t Gemeinsjapshoes | Gratis 
entree. 

 

 

GEVONDEN. 
Op maandag rond 17.30 uur in de buurt van het voetbalveld een sleutelbos 
met een viertal sleutels. Terug te bekomen op de pastorie. 
 

MBL MANNEN OP ZOEK NAAR NIEUWE 
STEMMEN. 
Graag uw aandacht voor de  bijgevoegde folder 
van het Mannenkoor Beekerliedertafel dat 
dringend op zoek is naar nieuwe aanwas.  

Schimmertse zangers zijn er goed in vertegenwoordigd.  
Wij hopen dat aantal nog uit te breiden, zodat we U nog vaker in ons 
gemeenschapshuis kunnen laten genieten van onze samenzang met 
wereldkoren. Traditioneel koor?  
Hoezo? Laat u verrassen, kijk in de folder naar onze  MBL LITE variant.  
 

POTGRONDACTIE FANFARE SINT CAECILIA. 

Zaterdag 7 maart jl. heeft u de leden van de fanfare zonder muziek en 
uniform maar met ladingen potgrond door Schimmert zien trekken.  
Zoals in de vooraankondiging beloofd kwamen we bij u langs en hoefde u 
niet te sjouwen. Wij brachten de zakken met potgrond op de door u 
aangegeven plek. Dit werd erg gewaardeerd.  
Veel mensen hebben gebruik gemaakt van deze actie om onze vereniging 
te steunen en menige zak met potgrond verhuisde uiteindelijk naar een 
Schimmertse achtertuin. Gezien het succes van deze actie zullen wij u ook 
in 2021 weer op weg helpen in uw tuin met goede potgrond voor uw 
planten en bloemen.  
Fanfare Sint Caecilia wil iedereen die ons via de afname van potgrond 
of op andere wijze tijdens deze actie heeft gesteund hartelijk 
bedanken! 
PS: Mocht u ons gemist hebben en toch nog gebruik willen maken van 
onze actie, stuur dan een e-mailbericht naar 
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potgrond@fanfareschimmert.nl of geef het door aan een van onze 
bestuursleden of bezorg een briefje met daarop uw bestelling op het adres 
Klein Haasdal 28, Schimmert (Miel Weerts). Zo lang de voorraad strekt.  
Ter herinnering nogmaals de prijzen:  
De zakken potgrond van 40 liter kosten € 4,-- per stuk. Koopt u 3 
zakken tegelijk dan betaalt u hiervoor maar € 10,- . En zoals beloofd, 
uw bestelling wordt bij u thuis bezorgd! 
Met muzikale groet, Fanfare Sint Caecilia SCHIMMERT  
 

COLLECTEWEEK REUMANEDERLAND VAN START. 
In de week van 16 tot en met 21 maart is de jaarlijkse collecteweek van 
ReumaNederland. Ook dit jaar kunt u de collectant aan de deur 
verwachten. Ondanks de onzichtbaarheid van de ziekte, kampen meer dan 
2 miljoen Nederlanders met de grote impact die reuma heeft op hun 
dagelijks leven. Met meer geld kan ReumaNederland onderzoek naar 
betere behandelingen financieren en ervoor zorgen dat mensen met reuma 
mee kunnen doen in de maatschappij.  
Geen contant geld? 
Alle collectanten hebben een QR-code op hun legitimatiebewijs staan. 
Hiermee kunt u eenvoudig met uw smartphone een donatie aan de deur 
doen. Natuurlijk is het ook mogelijk om contant geld in de collectebus te 
doneren.  
Meer weten over de impact van reuma? 
Kijk op www.reumanederland.nl/collecte voor zes filmpjes die u meenemen 
in het leven met reuma.  
 

TTV QUICK’72 SCHIMMERT. 
Afgelopen zaterdag zijn de volgende wedstrijden gespeeld: 
Heren1: Quick’72/Schimmert 1 - TTV Lybrae Heerlen 3 5-2 
Jeugd 1: Quick’72/Schimmert 1 - TTV Lybrae Heerlen  1 9-1 
Jeugd 2: Quick’72/Schimmert 2 - TTV Lybrae Heerlen  2  7-3 
Jeugd 3: Destatec 4   - Quick’72/Schimmert 3 0-5 
Jeugd4: Falco 5    - Quick’72/Schimmert 4 8-2 
Landelijke (team Jens): Rijnsoever 1- ’t Belke 1   8-2 
 

Komende zaterdag staan de volgende wedstrijden gepland: 
Heren1: Quick’72/Schimmert 1 - Koningslust 1        13.00 uur  
Jeugd 1: Quick’72/Schimmert 1 - TTC1          13.00 uur 
Jeugd 2: Quick’72/Schimmert 2 - TTC3           13.00 uur 
Jeugd 3: Sittard 3   - Quick’72/Schimmert 3     10.30 uur 
Jeugd4: Sittard 5    - Quick’72/Schimmert 4    10.30 uur 
Landelijke (team Jens): Tempo-Team1 – ’t Belke 1         11.00 uur 

mailto:potgrond@fanfareschimmert.nl
http://www.reumanederland.nl/collecte
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Kijk voor meer informatie over TTV Quick’72 Schimmert  op 
www.ttvquick72.nl 

 

V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 14 MAART 
Schimmert/GSV’28 JO17-1 - SJO UBC JO17-1  14.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO17-2 - Scharn JO17-4  12.15 uur. 
I.B.C.’03 JO15-1  - Schimmert/GSV’28 JO15-1 11.45 uur. 
GSV’28/Schimmert JO13-1 - Groene Ster JO13-1  12.30 uur. 
GSV’28/Schimmert JO13-2 - Groene Ster JO13-3  10.45 uur. 
SJO ESB’19 JO12-2  - Schimmert/GSV’28 JO12-1 10.00 uur. 
Groene Ster JO11-2  - Schimmert/GSV’28 JO11-1 10.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO10-1 - Haslou JO10-2  09.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO9-1 - RKVVL/Polaris JO9-2  09.15 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO8-1 -SJO Weltania Bekkerveld JO8-2 09.15 uur. 
SJO BMR/SNC’14 JO8-2 - Schimmert/GSV’28 JO8-2 09.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO7-1+2- VRIJ 
Veteranen: 
Veteranendag 
 

PROGRAMMA VAN ZONDAG 15 MAART   
SV Hulsberg 1  - Schimmert 1   14.30 uur. 
SV Hulsberg 2  - Schimmert 2   11.45 uur. 
Schimmert 3   - Bunde 4   10.30 uur. 
Vrouwen: 
Schimmert  VR1  - VRIJ  
 

Thuiskienen VV Schimmert. 
Onderstaand de winnende kaarten van de maand maart, de volledige 
uitslag (inclusief gevallen nummers) is de gehele maand te bekijken op 
onze website www.vvschimmert.nl 
De prijzen van de maand maart: 
1e prijs 45 euro op kaartnummer 103 
2e prijs 22,50 euro op kaartnummer 93 
3e prijs 14 euro op kaartnummer 138 
Indien U een prijs heeft gewonnen wordt deze automatisch op uw rekening 
gestort. 
 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Zoaget = zoiets; zowat/ongeveer. “Sjurendaesjer” = ? (2 betekenissen) 
R:  404 2200 / dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
 

http://www.ttvquick72.nl/
http://www.vvschimmert.nl/
mailto:dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com

