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CORONAHULP IN SCHIMMERT 
 

Dat stond er in de  ”Beekdaeler”. 

Een prachtig initiatief van vijf Schimmertse 

jongeren. 

Ze gaan naar mensen toe, die het huis niet 

meer uit kunnen of durven en dat zijn er heel wat in deze tijd. 

Zo ontstaat er in een moeilijke tijd heel wat goeds. 

Ze gaan gewoon boodschappen doen voor ouderen die nu liever niet het 

huis uitgaan. 

Prachtig! 

Het zijn vijf meiden en alle vijf staan ze glunderend met hun fiets en de 

boodschappen op de foto in de Beekdaeler. 

Zelfs in deze donkere tijd komen er goeie initiatieven. 

Bedankt, jeugd van Schimmert. 

Als ik jullie leeftijd had, dan zou ik het ook doen! 

Pastoor. 
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Zaterdag 28 maart: Zaterdag in week 4 van de Veertigdagentijd. 
Geen H. Mis. 
Zondag 29 maart: Vijfde zondag van de Veertigdagentijd. 
Geen H. Mis. 
Maandag 30 maart: Maandag in week 5 van de Veertigdagentijd. 
Geen H. Mis. 
Dinsdag 31 maart: Dinsdag in week 5 van de Veertigdagentijd. 
Geen H. Mis. 
Woensdag 1 april: Woensdag in week 5 van de Veertigdagentijd. 
H. Nonius Alvares Pereira, kloosterling; Geen H. Mis. 
Donderdag 2 april: Donderdag in week 5 van de Veertigdagentijd. 
H. Franciscus van Paola, kluizenaar; Geen H. Mis. 
Vrijdag 3 april: Vrijdag in week 5 van de Veertigdagentijd. 
Geen H. Mis. 
Zaterdag 4 april Zaterdag in week 5 van de Veertigdagentijd. 
H. Isidorus, bisschop en kerkleraar; Geen H. Mis. 
Zondag 5 april: Zesde zondag van de Veertigdagentijd. 
Geen H. Mis. 
 
VASTENACTIE 2020 

 De campagne van de Vastenactie in 
de veertigdagentijd 2020 – van 26 
februari tot en met 12 april – staat in 
het teken van beroepsonderwijs en 
ondernemerschap in 

ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in 
staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op 
te zetten.  
In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school 
gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je immers 
nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Hoewel 
tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen 
veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op 
ongeschoold en slecht betaald werk.  
Vervolgonderwijs is noodzakelijk 
Miljoenen mensen die werken leven ondanks hun baan in armoede. Een 
goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat 
mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen 
economisch en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is 
vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst met perspectief. 
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Op eigen benen 
Met hulp van de Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de 
afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend 
jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Met de Vastenactie-campagne 
2020 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om 
hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te 
zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap.  
Onderneming opstarten 
In 2020 steunt de Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden – 
onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) 
mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een opleiding hebben 
gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen 
steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten 
stellen we mensen in staat te werken aan een betere toekomst.  
Wat kunt u bijdragen 
Hieronder ziet u enkele voorbeelden van lesmiddelen waar de Vastenactie 
aan bijdraagt: 
 € 24,-    : technische leerboeken voor een klas van 20 leerlingen; 
 € 40,-    : een ‘terug-naar-school’ pakket met schooluniform, boeken 

         en schooltas; 
 € 200,- :   een beroepsopleiding(monteur, lasser, kleermaker,  

         bakker) van 1 jaar; 
 € 360,- :   een startpakket “opstarten groentewinkel”;  
 
In verband met het coronavirus mogen wij dit jaar geen huis aan huis 
collecte organiseren. 
Daarom willen wij u vragen om zelf een bedrag over te boeken op 
bankrekeningnummer NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den 
Haag.  
Indien u liever een gift contant wil geven, kunt u een bedrag in een 
enveloppe doen en deze in de bus in het portaal van de kerk of in de 
brievenbus van de pastorie deponeren. 
Deze actie wordt u warm aanbevolen door  
                   het kerkbestuur 
 
IN MEMORIAM 
RIET JACOBS-LIEDEKERKEN. 
Geboren in Heerlen op 23 september 1934. 
Overleden in Beek op 25 februari 2020. 
Haar doopnamen waren Maria Theresia Johanna 
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Pastoor van Eyck trouwde haar met Fried Jacobs uit Ulestraten op 22 
september 1959 in de kerk van Schimmert. 
Mirjam, Romy en Patrick waren haar kinderen. 
Riet hielp mee in de winkel en de bakkerij. 
Ze woonde op het plekje waar de Hoofdstraat over gaat 
in de Langstraat. 
Ze was zorgzaam en liefdevol. Ze hield van haar familie. 
Als mensen om haar heen zich gelukkig voelden, dan was zij 
ook gelukkig. 
Haar man, haar kinderen en kleinkinderen kwamen op de  
eerste plaats. Ze hield van huiselijkheid. 
De laatste jaren verloor zij de greep op het leven. 
Haar leven veranderde toen pap stierf op 10 maart 2018. 
Alleen blijven wonen was niet meer verantwoord. 
Zij verhuisde naar St. Franciscus in Beek. 
Het koste haar veel moeite. 
Gelukkig kreeg ze veel bezoek. 
Daar kon ze van genieten. 
Op 25 februari  is ze van ons heen gegaan. 
De kinderen schrijven op haar gedachtenisprentje: 
“In je hart leven mensen 
 die daar helemaal thuis zijn 
 en die daar blijven wonen 
 ook als ze er niet meer zijn”. 
Riet Jacobs-Liedekerken. 
 
IN MEMORIAM 
FIEN DORMANS-SPEETJENS 
Josephina Speetjens werd geboren op 27 april van het jaar 1926 in Oensel, 
ze overleed in Nuth op 13 maart 2020. 
Haar ouders waren Johannes Speetjens en Elisabeth Bekkers. 
Twee dagen na haar geboorte werd ze gedoopt door pastoor Victor 
Roebroeck. 
Het was juist in de tijd dat deze kerk gebouwd werd. 
Ze was de zevende van het grote gezin van Sjeng Speetjens van 11 
kinderen . 
Ze hebben samen de oorlog van 40-45 meegemaakt. 
Een zware tijd, maar ook een gezellige tijd. 
Ze trouwde met Jan Dormans. 
Maar in 1971 stierf Jan. 
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Het was een hele opgave voor haar 
om met haar vier kinderen; drie meisjes en een jongen; 
alleen verder te moeten gaan. 
Maar dat lukte.   
Daarna verhuisden ze naar de Koster Jacobsstraat. 
Later ging Fien alleen naar wooncomplex De Weidehof. 
Daar heeft ze met plezier 14 jaar gewoond. 
Ze had er leuke contacten met de medebewoners. 
Het was er fijn wonen. 
Intussen was er een heel nieuw onderkomen gebouwd 
in Nuth “Op den Toren”. 
Fien heeft daar toen nog 15 jaar fijn gewoond. 
Daar kwamen natuurlijk de menselijke gebreken. 
Maar ook de fijne dingen van het leven. 
Zeker als je de kaart bekijkt, die aankondigt dat Fien is overleden.  
In februari 2018 werd Fien Prinses Carnaval in Op den Toren in Nuth. 
Ze was er vol van en deed het met veel plezier. 
U hebt lief gehad, een lang leven heeft God U gegeven. 
Het verlies is zwaar en doet pijn. 
Maar we zijn dankbaar dat u onze moeder, schoonmoeder, oma en 
overgrootmoeder mocht zijn. 
Fien dank je wel… 
 
Ons medeleven gaat uit naar de beide families. 
Moge God hen nu geven: licht, rust en vrede. 
 

BUURTVERENIGING ROOSEBEEK 
Normaal gesproken zouden wij om deze tijd, deur aan deur, 
de contributie ophalen bij de leden die dit nog niet per bank 
overgemaakt hebben. Gezien de omstandigheden met het 
coronavirus lijkt ons dat geen goed plan dus wij vragen u allen 
om de jaarlijkse contributie van € 10,- over te maken naar 
onze rekening NL76RABO0137740530 onder vermelding van 
de straatnaam en het huisnummer. 

  
Voor de paasactivieit op 2de paasdag, maandag 13 april, geldt hetzelfde. 
Ook deze gaat niet door. Maar wij willen uiteraard de kinderen niet 
telleurstellen. Dus er zijn wel de gebruikelijke zakjes met snoep en 
paaseieren beschikbaar. Deze kunnen dan door degenen die zich hiervoor 
aanmelden, afgehaald worden op een nog nader te bepalen locatie. 
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Aanmelden kan uitsluitend per email aan  roosebeek@gmail.com Gelieve 
het aantal kinderen in de email te vermelden.   
  
Mocht U nog geen lid van de buurtvereniging zijn, dan kunt U zich 
aanmelden bij een van de bestuursleden. 
                    Het bestuur 
 
EXPOSITIE VRIJE SCHILDERS ULESTRATEN AFGELAST 
De jaarlijkse expositie van de Vrije Schilders Ulestraten, die in het weekend 
van 28 en 29 maart a.s. gepland was in D’n Huppel te Ulestraten, gaat in 
verband met het Coronavirus niet door. 
De cursus start weer op dinsdagmiddag 22 september en donderdagavond 
24 september 2020. 
De expositie aan het einde van het komende cursusjaar is in maart 2021. 
We hopen U dan in goede gezondheid te ontmoeten. 
Namens het Bestuur 
                                                                                      Ria Tuijt – Aretz 
 
NIEUWE SPELREGELS VAN FRUITHOF LEMMENS 
We gaan de winkel nog verder uit elkaar zetten en gaan een vaste 
looproute hanteren met 1,5 mtr afstand aanduidingen. 
Volgens de nieuwe regels mag er nog maar 1 persoon per gezin naar 
binnen.   
U kunt uw bestelling ook plaatsen op info@fruithoflemmens.nl , dan zetten 
wij het klaar en u kunt het de dag erna tussen 17.00 en 18.00 uur ophalen 
Of wij bezorgen bestellingen vanaf € 15,00  Betalen kan dan via A&C 
Lemmens NL48RABO 01464 00 321 of betaalverzoek (06 nummer wel 
doorgeven) of pinnen. 
We wensen ieder een hele goede gezondheid.   
                                                                            Astrid en Cyril Lemmens 
 
OUD PAPIER. 
Vanwege de uitbraak van het coronavirus wordt er tot nader bericht 
voorlopig geen oud papier opgehaald. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Krubbebieter = ezel of paard met de ondeugd om aan de voerbak of 
staldeur te knagen; twistziek persoon, lastig kind. “Knastert” = ?  
R:  404 2200 / dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
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