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      11 december 2020 
     56e jaargang no. 46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DE KERSTSTAL VAN FRANCISCUS VAN ASSISIË. 

We schrijven 1223, een klein dorp niet zo ver van 

Spoleto en Foligno, zeker een paar dagreizen 

wandelen van Assisi, door een gebied dat veel 

van de fysieke vermogens vroeg.  

En Franciscus had een zwak gestel en een sterk 

verminderd gezichtsvermogen. Hij was nog maar 

41 jaar en toch aan het einde van zijn krachten.  

 

Maar nog één keer wilde hij naar het afgelegen Greccio in de provincie Rieti. 

Vergezeld door medebroeders lukte het hem, slechts een paar jaar voor zijn dood. 

Het werd zijn laatste publieke optreden.  

Dat moet een verpletterende ervaring zijn geweest, deze heilige Franciscus die 

iedereen wilde laten voelen dat God mens is geworden in de meest behoeftige 

omstandigheden, in de afzondering van een grot, met een kind in de kribbe met 

stro. De mensen vertelden het door, het wonder van God op aarde, in je eigen 

leven.  

Het was een kerstnacht die geschiedenis maakte. Want overal volgden mensen 

het voorbeeld van Franciscus: met kerstallen in kerken, dorpen en ook in huizen. 

Want iedereen voelde dat het wonder van het kerstkind zo meer nabij kwam.  

Dat geldt ook nog steeds vandaag de dag. 
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KERKDIENSTEN VAN 12 tot en met 20 december 2020. 
Zaterdag 12 december: Zaterdag in week 2 van de Advent. 
 H. Maagd Maria Guadalupe. 
19.00 uur:  Woord- en Communiedienst. 
 Intentie: Seph Jaspar. 
Zondag 13 december: Derde Zondag van de Advent. 
11.00 uur:  Woord- en Communiedienst, teksten worden  

 voorgelezen door een lid van het Gemengd     
       Kerkelijk Zangkoor. 

 Intenties: Zeswekendienst voor Heins Bisschoff; Toet Bruls- 
 Hustin; Gerda Soons-Kuipers; Sjeng Pruppers en Mia  
 Pruppers-Cals (jaardienst). 
Maandag 14 december: Maandag in week 3 van de Advent. 
 H.  Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar. Geen H. Mis. 
Dinsdag 15 december: Dinsdag in week 3 van de Advent.  Geen H. Mis. 
Woensdag 16 december: Woensdag in week 3 van de Advent. 
8.00 uur H. Mis. 
Donderdag 17 december: Donderdag in week 3 van de Advent. 
8.00 uur: H. Mis.    
Vrijdag 18 december: Vrijdag in week 3 van de Advent.      Geen H. Mis. 
Zaterdag 19 december: Zaterdag in week 3 van de Advent. 
19.00 uur:  H. Mis. 
 Intentie: Jan Aarts (jaardienst); 
Zondag 20 december: Vierde zondag van de Advent. 
11.00 uur:  H. Mis. Teksten worden voorgelezen door leden van het 
 Dameskoor Schimmert. 
 Intenties: Paul Lemmens (gest. jaardienst); Wiel en Maria  
 Feuler-Frissen b.g.v. hun 40 jarig huwelijk en zoon Ton Feuler. 
 

Weekdienst: kapelaan Stefan s.m.m.. 
 

LECTOREN. 
Zaterdag 12 december 19.00 uur:   dhr. P. Willems en  

mevr. B. van Weersch . 
Zondag   13 december 11.00 uur:  dhr. P. Willems en 

mevr. M. Heiligers. 
 

LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Stap voor stap gaan we op weg naar het feest van de geboorte van het 
licht. In de evangelielezing staat op deze dag de persoon van Johannes de 
Doper centraal of Johannes de Voorloper, zoals hij in het oosterse 
christendom genoemd wordt. Als geloofsgemeenschap kunnen we ons 



 
3 

vandaag spiegelen aan hem om te ontdekken wie of wat wij zijn als 
kerkgemeenschap: geroepen om te getuigen van het licht. 
 

CORONA. 
Het coronavirus kan overal de kop opsteken, ook in Schimmert, zelfs in het 
klooster. Daarom moeten alle Montfortaanse paters van het klooster Sainte 
Marie uit voorzorg 10 dagen in quarantaine. Dat betekent dat de paters tot 
woensdag 16 december 2020 geen contact mogen hebben met andere 
mensen. 
Voor de parochie betekent dit dat in het komende weekend geen H. Missen 
maar Woord- en Communievieringen zullen worden opgedragen.  
Deze diensten zullen, zoals ook voorheen het geval is geweest, worden 
verzorgd door twee lectoren. Verder zullen op donderdag 10 december en 
maandag 14 december geen H. Missen zijn. 
              Het kerkbestuur. 
 
H. MISSEN TIJDENS DE KERSTDAGEN. 

 
De regering heeft onlangs besloten om het aantal personen dat tijdens de 
eucharistievieringen in de kerk aanwezig mag zijn, niet te verhogen. Dat 
betekent dat er slechts 30 personen in de kerk aanwezig mogen zijn.  
Bovendien heeft het kerkbestuur besloten om tijdens de Kerstdagen geen 
extra eucharistievieringen in te lassen. Dat betekent de vieringen zijn op: 
- Donderdag 24 december, Kerstavond: Nachtmis, 21.30 uur. 
- Vrijdag 25 december: Hoogfeest van Kerstmis, 11.00 uur. 
- Zaterdag 26 december: Tweede Kerstdag, 11.00 uur. 
- Zondag 27 december: Derde Kerstdag, 11.00 uur. 
Het kerkbestuur streeft ernaar dat iedere parochiaan in de gelegenheid 
wordt gesteld om met Kerstmis een H. Mis bij te wonen. Hiervoor dient u 
zich natuurlijk aan te melden (dinsdag en donderdagavond in de pastorie). 
Wanneer u tijdens de Kerstdagen meerdere H. Missen wilt bijwonen, 
verzoeken wij u bij het aanmelden uw naam en telefoonnummer op een 
wachtlijst te laten plaatsen. Wanneer dan voor een H. Mis nog plaatsen 
beschikbaar zijn, krijgt u van ons een bericht hierover. 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
           Het kerkbestuur. 
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IN MEMORIAM NOËL SOUREN.                        
Noël werd geboren in Schimmert op 15 maart 1943 en overleed in 
Schimmert op 1 december 2020. 
Hij werd geboren in een heel andere tijd dan nu. Het was toen een warrige 
tijd. Het was toen oorlog. 
Omdat Noël de boerderij van zijn vader zou overnemen volgde hij de 
Landbouwschool in Meerssen. 
Vanaf het begin zat er “schwung” in. 
Zo had hij een weddenschap afgesloten met een medescholier dat hij met 
het paard naar school zou komen. Dat gebeurde ook. Het paard kwam mee 
naar school en hij liet het paard onder schooltijd in de wei tegenover de 
school grazen.  
In 1969 trouwde hij met Riet Savelberg uit Wijlre. Ze gingen in het ouderlijk 
huis van Souren wonen. Daar werden Jean Pierre en Etienne geboren. 
Hun kinderen werden in onze kerk gedoopt en werden misdienaar. Ze 
trouwden in de kerk en ieder ging hun eigen weg. Zoals dat gaat in het 
leven. 
Noël was een harde werker, die alles aanpakte wat aan te pakken was. 
Maar naast het werk had hij ook zijn hobby’s. 
Maar de paarden waren zijn grote passie. 
Hij was een vast lid van de ruitervereniging en dat liep als een rode draad 
door zijn leven. 
Bij alle sportevenementen was hij aanwezig. 
Hij was trots op zijn dieren en Riet volgde hem en hielp hem waar mogelijk. 
De contacten met zijn buurman, meneer pastoor, waren meestal vluchtig 
maar wel hartelijk. 
Het was een vriendschappelijke verhouding met Noël en Riet. 
Talloos zijn de verhalen van Noël met zijn paarden. 
Collega’s weten te vertellen dat alle hindernissen omlagen wanneer Noël 
zijn parcours gereden had. 
Het was ook altijd een open huis bij de familie Souren. Er was altijd van 
alles te doen. 
Naast het paardrijden was hij steeds aan het werk. 
Dat ging de hele dag en de hele week door. 
Ook op zondag was hij vaak bezig met van alles. 
Maar hij vergde te veel van zijn lichaam. 
Altijd was hij bezig, alleen wanneer er iets met de paarden was  - en dat 
was nogal eens – dan was Noël erbij. 
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KERSTSTALLENDORP SCHIMMERT 2020 – 
HERINNERING.  
De deelnemers aan de kerststallenroute ontvangen 
zaterdag 12 december (vanaf 11.00 uur) een kerstgroep uit 
de verzameling van Pastoor Van Oss. We willen u vragen 
een kleine poster van ons logo, die we u zaterdag ook 
zullen geven, op een zichtbare plek aan een raam te 

bevestigen, zodat goed zichtbaar is dat u meedoet aan de kerstroute. 
De deelnemers die een kerstgroep van henzelf plaatsen, ontvangen in de 
loop van de komende week ook een poster van ons logo in de brievenbus. 
De wandelroute is van 19 december tot en met zondag 3 januari.  
Ophalen doen we op zaterdag 9 januari vanaf 10.00 uur.  
Indien nodig kunt u voor verdere informatie terecht bij: 
Riny Kicken tel. 4042618 of per mail rinyenharrie@hotmail.nl 
Nelly Meertens tel. 4042281 of per mail nelly.meertens@home.nl  

 
APOTHEEK SCHIMMERT WORDT UITDEELPOST 
VAN APOTHEEK RAVENSBOS HULSBERG. 
 

Met ingang van 1 januari 2021 veranderen de 
openingstijden: 
maandag t/m vrijdag van 16:00 – 17:00 uur 

 

Welke wijzigingen brengt dit voor u mee: 
– uw medicatie wordt voortaan klaargemaakt in Hulsberg. U kunt uw   
   medicatie dus niet meteen meenemen als u bij de huisarts bent geweest. 
– recepten waar u dezelfde dag mee moet beginnen kunt u direct afhalen  
   bij apotheek Ravensbos of tussen 16.00 en 17.00 uur bij Servicepunt   
   Schimmert (nieuwe naam van apotheek Schimmert). 
– recepten kunnen altijd bij u bezorgd worden. 
– herhaalrecepten die u voor 12 uur bij uw huisarts aanvraagt kunt u de  
   volgende dag tussen 16.00 en 17.00 uur afhalen in Schimmert 
– voor handverkoopprodukten kunt u terecht tijdens de openingstijden. 
 

OPENINGSTIJDEN APOTHEEK RAVENSBOS: 
Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 uur 
Servicepunt Schimmert.   Telnr: 045-4049023 
Apotheek Ravensbos Hulsberg:   Telnr: 045-4052700 
 
OPENINGSTIJDEN FRUITHOF LEMMENS ROND DE FEESTDAGEN 
Dinsdag 22 dec open van 08.00-18.00 
Woensdag 23 dec open van 08.00-18.00 
Do 24 dec bestellingen afhalen van 08.00-13.00 

mailto:rinyenharrie@hotmail.nl
mailto:nelly.meertens@home.nl
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Dinsdag 29 dec open van 08.00-18.00 
Woensdag 30 dec open van 08.00-18.00 
Donderdag 31 dec open van 08.00-14.00 
Zaterdag 2 januari gesloten  
 
De bestellingen voor de kerst kunt u inleveren t/m zaterdag 19 dec 
 
3Thuiskienen VV Schimmert 
Onderstaand de winnende kaarten van de maand december, de volledige 
uitslag (inclusief gevallen nummers) is de gehele maand te bekijken op 
onze website www.vvschimmert.nl 
De prijzen van de maand december: 
1e prijs 45 euro op kaartnummer 219 
2e prijs 22,50 euro op kaartnummer 188 
3e prijs 14 euro op kaartnummer 249 
Indien U een prijs heeft gewonnen wordt deze automatisch op uw rekening 
gestort. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Sjtiefvraeter = kieskeurige eter. Sjraap = ? (voorwerp + toestand)   
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 oet Sjummert:  parochieblad@st-remigius.nl. 
E: Pastoor van Oss:    j.v.oss@st-remigius.nl. 
Website:     www.st-remigius.nl. 

 

http://www.vvschimmert.nl/
mailto:dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com
mailto:parochieblad@st-remigius.nl
mailto:j.v.oss@st-remigius.nl

