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WACHTEN TOT SINT-JUTTEMIS? 
Wachten duurt lang. 
Een al aardig oude man stond op het perron van 
Amsterdam CS te wachten. Hij wachtte op familie 
uit Duitsland. De trein was overtijd. 
Telkens keek hij op zijn horloge en vergeleek de tijd 
met de tijd van de klok op het perron. Het hielp niet. 
De tijd ging even langzaam. 

Er werd omgeroepen dat de trein vertraging had.  
De man zuchtte en zweette.  
Hij wachtte op een kind dat hij al een paar jaar niet meer gezien had. 
Vandaar zijn zenuwachtigheid. 
 

Wachten duurt dikwijls erg lang. 
Wachten tot Sint-Juttemis, zeggen we wel eens. 
Wat christenen verwachten, is dikwijls zo klein dat er niets te 
onderscheiden valt. Je moet er voor op een heuvel gaan staan. 
De naam is nog ver. Máár is naderende! 
In die spanning leven we in de Adventstijd. 
Het evangelie van dit weekend lijkt ons aan te sporen om op onze 
hoede te zijn, want de Heer van het huis kan zomaar onverwacht  
voor  de deur staan. 
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KERKDIENSTEN VAN 28 november tot en met 6 december 2020. 
Zaterdag 28 november: Zaterdag in week 34 door het jaar. 
 Maria op zaterdag. 
19.00 uur:  H. Mis.  

Intentie: H. Mis uit dankbaarheid. 
Zondag 29 november: Eerste Zondag van de Advent. 
11.00 uur:  H. Mis, teksten worden voorgelezen door leden van  
 Sing a Song. 
 Intenties: Overleden ouders Gijzen-Wiekken (stichting) Silvia  
 Frissen (gest. jaardienst); Mathilda Cordeweners-Alberts  
 (gest. jaardienst) 
Maandag 30 november: Maandag in week 1 van de Advent. 
 H. Andreas, apostel. 
8.00 uur: H. Mis. 
 Intentie: Annie-Limpens-Geurts (namens bewoners pleintje). 
Dinsdag 1 december: Dinsdag in week 1 van de Advent. 
 H. Eligius, bisschop.    Geen H. Mis. 
Woensdag 2 december: Woensdag in week 1 van de Advent. 
8.00 uur: H. Mis. 
 Intentie: familie Kooloos-Verhaeg. 
Donderdag 3 december: Donderdag in week 1 van de Advent. 
 H. Franciscus Xaverius, priester. 
8.00 uur: H. Mis.   
Vrijdag 4 december: Vrijdag in week 1 van de Advent. 
 H. Johannes van Damascus, priester en kerkleraar. 
        Geen H. Mis. 
Zaterdag 5 december: Zaterdag in week 1 van de Advent. 
 H. Bartholomeüs Fanti, priester. 
19.00 uur:  H. Mis. 
 Intentie: Giel Handels (gest. jaardienst); Frans Speetjens  
 (gest. jaardienst); Wiel en Marc Thoma; Riet Janssen-Wehrens  
 en dochter Desirée (jaardienst). 
Zondag 6 december: Tweede zondag van de Advent. 
11.00 uur:  H. Mis. Teksten worden voorgelezen door leden van het 
 Jeugdkoor DievanOss 
 Intenties: Miny Coenen; Leilani Riga (jaardienst). 
 
LECTOREN. 
Zaterdag 28 november 19.00 uur:   mevr. B. van Weersch 
Zondag   29 november 11.00 uur:  eigen lezers 
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Weekdienst: kapelaan Stefan. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
‘Wees op je hoede’ is een gangbare uitdrukking en wordt vaak 
gedachteloos gebruikt. Maar dit gezegde legt een houding bloot, een 
rompstand om zo te zeggen. Want op je hoede zijn doe je vanuit een 
gevoel van onveiligheid of angst. Je kijkt wel tien keer om je heen,  
je weet immers niet wat je te wachten staat.  
Het evangelie van vandaag lijkt ons aan te sporen om op onze hoede te 
zijn, want de heer van het huis kan zomaar onverwacht voor de deur staan. 
 
IN MEMORIAM:  TILKE HERMANS-VIJGEN.   
Geboren in Heerlen 18 oktober 1934; overleden te Valkenburg op 15 
november 2020. 
Tilke  groeide op in Kerkrade als jongste in een boerengezin. 
Ze had een gelukkige jeugd, ofschoon ze opgroeide in de oorlog. 
Ze had twee grote halfbroers en een halfzus. 
Helaas verloor ze haar moeder op jonge leeftijd. 
Op haar 20ste leerde ze tijdens het WMC haar man kennen: Sjeng 
Hermans. 
Sjeng werd en bleef haar grote liefde. Samen met hem bouwden ze aan 
hun grote levenswerk. Dat was het mechanisatiebedrijf. 
Ze vulden elkaar perfect aan. Pap zorgde voor de klanten en mam zorgde 
voor de centen. Ze was trots op het bedrijf. 
Ze was gelukkig met haar kinderen. 
Met hard werken konden ze zich het een en ander veroorloven. 
Ze had de familie om zich heen, ze genoot van haar familie, ze genoot  
van haar kinderen.. 
De ziekte en het afscheid van Francien was een zwart hoofdstuk in haar 
leven. 
Maar gelukkig heeft ze met pap nog veel mooie reizen kunnen maken. 
Helaas werd pap ziek en moest ze veel doen om hem op te vangen. 
Tot aan het einde heeft ze voor hem gezorgd. 
In die laatste jaren dat ze alleen was, heeft ze laten zien hoe zelfstandig  
ze eigenlijk was. Ze bouwde een nieuwe kennissenkring op bij de 
bridgeclub en de KBO. 
Het was moeilijk voor haar om de ziekte te aanvaarden. 
We hebben samen gebeden en gedankt. 
Rustig is zij ingeslapen. 
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IN MEMORIAM:  GERDA  SOONS-KUIPERS 
Geboren: 11 november 1927, overleden 16 november 2020 te Hulsberg. 
Als oudste van 11 kinderen groeide ze op in Groot Haasdal. 
Ze kreeg de taak om de jongere kinderen mee op te voeden. 
Maar ook om de klanten te bedienen in de winkel thuis. 
Ze trouwde met Harry Soons. Vanaf dat moment begint er een druk 
bestaan. De zakenvrouw was geboren. 
Zeer modern en vooruitstrevend voor die tijd. 
Een werkende vrouw met hoge mate van zelfstandigheid. 
Voor Pa waren de avonden vaak gevuld met het Schimmertse 
verenigingsleven. 
Zij hield de vinger aan de pols m.b.t. agenda en afspraken. 
Maar altijd stond het gezin voorop. 
13 Kinderen, een aantal waar de huidige gezinnen niet aan moeten 
denken. Ze heeft de kinderen op vroege leeftijd zelfstandigheid gegeven. 
Ze kan met tevredenheid terugkijken naar datgene ze heeft achtergelaten. 
Ze heeft het, niet te evenaren, goed gedaan. 
Ze was een rots in de branding! 
De laatste jaren heeft ze een mooi thuis gevonden in Huize d’Alzon in 
Hulsberg, waar de zusters bij het afscheid zeiden: 
“wat fijn dat we deze vrouw nog hebben mogen leren kennen”. 
We sluiten ons allen van harte bij deze uitspraak aan. 
 
SINTERKLAAS SURPRISE MISDIENAARS EN MISDIENETTES. 
Hallo jongens en meisjes, bijna is het jaar 2020 ten einde. Een jaar waarin 
jullie geen mis konden dienen door de coronapandemie. Hopelijk is dit het 
volgend jaar wel weer mogelijk. Wanneer? Dat is voor ons allemaal nog 
een vraagteken. Wij hopen wel, dat jullie ons dan weer willen helpen als 
misdienaar en misdienette. Wij hebben Sinterklaas toch gevraagd om een 
kleinigheid voor jullie allemaal, tot 16 jaar, en dat heeft hij toegezegd.  
Dit kunnen jullie komen afhalen in de sacristie op woensdag 2 december 
tussen 14.15 en 15.00 uur. Mocht je dan niet kunnen, vraag dan iemand 
anders om het af te halen. 
 
VRIJHEID VAN GELOOF 
Op woensdag 25 november 2020 organiseert “Kerk in Nood” een actiedag 
voor de vrijheid van geloof. In diverse landen mogen mensen nog steeds 
niet zelf bepalen welk geloof zij mogen beleiden. Daarom heeft “Kerk in 
Nood” aan alle parochies gevraagd om op die dag hun kerk rood te 
verlichten. 
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Vandaar dat sinds woensdag ook onze kerk rood verlicht is. Deze 
verlichting zal tot vrijdag blijven branden. 

 
MEDEDELING KBO. 
De statiegeldactie bij de COOP heeft het mooie bedrag van € 628,10 
opgeleverd. Dit bedrag is ontstaan na verdubbeling van het ingezamelde 
bedrag door de (landelijke) COOP. 
We willen dan ook al diegenen bedanken, die aan deze actie hun bijdrage 
hebben geleverd. 
Tevens bedanken wij Martin Knols, die ons bij het realiseren van deze actie 
heeft ondersteund. 
 
EHBO. 
Maandag 30 november herhalingsles: "stoornissen in de ademhaling". 
 
DE GERARDUSKALENDER 2021. 
Wellicht heeft u al vernomen dat een nieuwe eigenaar in Klooster Wittem 
woon/zorgappartementen gaat realiseren, waarbij de culturele activiteiten 
door blijven gaan. Het kloostergedeelte met de kerk en de kaarsenkapellen 
van Maria en Sint-Gerardus, blijft door de communiteit  verzorgd worden. 
De grote Gerarduskapel wordt omgebouwd tot een gastvrije ontmoetings-
ruimte waarin o.a. de receptie en de kloosterboekwinkel een plaats krijgen. 
Er vinden flink wat veranderingen plaats in het Klooster Wittem.. U leest 
daar meer over in een vouwblad dat gratis wordt meegestuurd als u de 
Gerardus kalender 2021 bestelt. De belangstelling in deze door Klooster 
Wittem uitgegeven scheurkalender is groot, wellicht ook door de onzekere 
situatie vanwege de coronacrisis. 
De Gerarduskalender biedt elke dag een beetje spirit met een mooie 
spreuk, mopjes, puzzels, bezinnende teksten en informatie die inspireert. 
Het is niet alleen een mooi cadeau waar u uzelf en anderen 365 dagen 
plezier aan beleeft, maar u steunt daarmee ook het werk van de 
redemptoristen, in het bijzonder van pelgrimsoord Klooster Wittem 
De Gerarduskalender 2021 is niet alleen een mooi cadeau waar u uzelf en 
anderen 365 dagen plezier aan beleeft, maar u steunt daarmee ook het 
werk van de redemptoristen, in het bijzonder van pelgrimsoord Klooster 
Wittem. Juist  in deze tijd waarin het coronavirus diepe sporen nalaat, 
merken we hoezeer er behoefte is aan een plaats van rust, bezinning en 
gebed. Velen komen een kaarsje aansteken bij de H.Gerardus of in de 
kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand. 
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Via www.gerarduskalender.nl kunt  u de Gerarduskalender 2021 bestellen. 
Bij uw bestelling ontvangt u ook ons vouwblad met informatie over alle 
ontwikkelingen in en rond Klooster Wittem. 
Heeft u de kalender reeds besteld bij een van onze verkooppunten of in 
Wittem zelf, dan is dat uiteraard ook goed. Wij hoeven dan geen nader 
bericht van u te ontvangen. Contact verloopt dan via dat verkooppunt. 
 
LOSSE VERKOOP HEEMKUNDEBLAD SCHIMORTERA 40. 
Jaarnummer met bijdragen over de beginjaren van de Studentenclub; 
Vastenavond bij de windmolen & Schoolbouw-perikelen in 1864;  
Het kaf van het koren scheiden; Hommage köster Sjang Jacobs;  
3 boeksignalementen; Willem Willems, bierbrouwer te Haasdal;  
Bevrijdingsconcert & Beeldverslag expositie kerk; 2 dialekgedichte;  
’t Sjömmerts Laesplenkske in wording; Studentenclub-toneel.  
48 A4 pagina’s in kleur, gelardeerd met talloze unieke afbeeldingen. 
 

Bestellen? Maak € 8,00 over naar NL82 RABO 0146 4217 28 
t.n.v. Heemkundevereniging Schimmert o.v.v. 1 ex. Schimortera, 
én uw naam, adres + telefoonno. Kosteloze bezorging (Schimmert)  
Nadere info: heemkundeschimmert@gmail.com /  404 2200. 
Wij wensen veel leesgenot!   Het bestuur. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Teutele = treuzelen; (ver)troetelen. Dao waer ich haarwillig van = ?   
R:  404 2200 / dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
 

Pastorie: 045 4041227;   Klooster 045 4048111.  
Kapelaan Charles:   0639431465; ch.leta@montfortanen.nl. 
Kapelaan Stefan:   0639431473; stefanmusanai@gmail.com.
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 en donderdag van 19.00 tot 20.00 uur kantoor/telefoondienst in 
de Pastorie. 
E: Redactie Nuuts:  parochieblad@st-remigius.nl. 
E: Pastoor van Oss:  j.v.oss@st-remigius.nl. 
Website:   www.st-remigius.nl. 
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