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      12 februari 2021 
     57e jaargang no. 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARNAVAL. 
 
Heel anders dan anders dit jaar. 
Anders waren we bezig met de voorbereiding 
van de H. Mis, de zittingen en de bijeenkomst 
van de raad van 11 op de pastorie. 
Een gezellige voorbereiding! 
Maar nu is alles anders. 
We mogen maar met 30 mensen in de kerk. 
We moeten mondkapjes dragen. 
De bijeenkomst op de pastorie is niet toegestaan. 
En ga zo maar verder. 
Een heel andere carnaval dan andere jaren. 
Maar we laten de moed niet zakken. 
Waar we kunnen, daar vieren we het leven. 
met een H. Mis in de kerk. 
Al is het maar met 30 mensen. 
Om  God  de kracht  te vragen om er samen 
toch iets moois van te maken. 
“Ich wunsch uch un fijne carnavalsviering”. 
 

Pastoor. 
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KERKDIENSTEN VAN 13 februari tot en met 21 februari 2021. 
 
Zaterdag 13 februari 2021: Zaterdag in week 5 door het jaar.  
 Maria op zaterdag; H. Jordanus van Saksen, priester. 
19.00 uur:  H. Mis,  
 Intenties: Math en Annie Lucassen-Timmers (gest. jaardienst); 
 zeswekendienst voor Harry Bonekamp; Astrid Verbruggen  
 (jaardienst). 
Zondag 14 februari: Zesde zondag door het jaar. Carnaval 
11.00 uur:  H. Mis;    Eucharistieviering verzorgd door CV De Taarbreuk. 
 Intenties: Nicolette en Antoon van Geffen (gest. jaardienst);  
 zeswekendienst voor Maria Frijns-Creusen; Bella Timmers- 
 Keulers (jaardienst); René Meulenberg (jaardienst). 
 Deze viering zal ook door middel van livestream worden  
 uitgezonden via internet. Op de website www.st-remigius.nl  
 vindt u een link, die u naar deze uitzending zal leiden.  
 Bovendien kunt u op deze website ook de teksten vinden  
 voor deze viering (printen). 
Maandag 15 februari:  Maandag in week 6 door het jaar. 
 H. Claude La Colombière, priester. 
8.00 uur H. Mis.  
 Intentie: overleden ouders Collaris-Wouters en overige  
 familieleden. 
Dinsdag 16 februari:  Dinsdag in week 6 door het jaar. 
 H. Petrus van Castelnau, monnik en martelaar.    geen H. Mis. 
Woensdag 17 februari:  Aswoensdag. 
19.00 uur H. Mis met uitreiken askruisje. 
 Intentie:. Jo en Willy van Oss. 
Donderdag 18 februari: Donderdag na Aswoensdag.    
8.00 uur: H. Mis.    
Vrijdag 19 februari:  Vrijdag na Aswoensdag. 
 H. Koenraad  van Piacenza, kluizenaar.      geen H. Mis. 
Zaterdag 20 februari: Zaterdag na Aswoensdag. 
19.00 uur:  H. Mis. 
 Intenties: Annie Klinkenberg (1e jaardienst); Jan Creemers  
 (jaardienst). 
Zondag 21 februari 2021: Eerste zondag van de Veertigdagentijd. 
11.00 uur:  H. Mis.  
 Intenties: Maria Offermans (gest. jaardienst); Jacques en Gerda  
 Houben-Loozen (jaardienst); Jo Laumen (verjaardag). 
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Weekdienst: kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 
 
LECTOREN. 
Zaterdag 13 februari  19.00 uur:  mevr. T. Hennekens. 
Zondag 14 februari,    11.00 uur: eigen lezer De Taarbreuk. 
 

LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Als we de televisie aanzetten en we midden in een 
reclameblok vallen, dan zouden we tot de conclusie 
kunnen komen dat wij vieze mensen zijn. Hoeveel 
reclames hebben niet de boodschap dat de meest 
onmogelijke vlekken, viezigheden of aanslagen 
verwijderd kunnen worden met hun afwasmiddel, 
schoonmaakmiddel, wasmiddel….? Maar wat doen 

wij met vlekken, viezigheden of aanslagen op onszelf? Hoe gaan wij om 
met wat geschonden en gebroken, met zoveel wat lelijk is in onze wereld? 
 
ASWOENSDAG  Askruisje. 
Door de coronamaatregelen is het niet toegestaan dat een priester de 
gelovigen op de gebruikelijke traditionele manier een askruisje uitreikt. 
Vele priesters hebben dan ook van alles bedacht waardoor het toch 
mogelijk zou zijn dat ze de gelovigen een askruisje kunnen verstrekken. 
Meneer pastoor en de kapelaans willen dit op de volgende manier doen: 
Aan het einde van de viering op Aswoensdag kan iedereen een klein 
plastic zakje met  een beetje geweide as van de communiebank nemen. 
Wanneer u dan bij thuiskomst een druppel water aan deze as toevoegt en 
dit met de as vermengt, kunt u vervolgens zelf of uw huisgenoot een 
askruisje op het voorhoofd plaatsen. 
 
SACRAMENTSPROCESSIE 2021. 
In 2020 is door de coronacrisis geen 
Sacramentsprocessie door ons dorp getrokken. Of in 
2021 de Sacramentsprocessie wel uittrekt, hangt af van 
de situatie zoals het er dan voorstaat rond het 
coronavirus.  
Het kerkbestuur heeft onlangs besloten dat de 
Sacramentsprocessie in 2021 dezelfde route zal volgen 
zoals die in 2020 gepland was. Dat betekent dus dat op 31mei 2021, 
wanneer de situatie dit toelaat, de Sacramentsprocessie door de  buurten 
“De Put” en “De Bies” zal trekken.  
       Het kerkbestuur 
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IN MEMORIAM HELLA HERMANS-GOUDER DE BEAUREGARD. 
Geboren op 15 oktober 1945 in Kerkrade;  
overleden op 2 februari 2021 in Schimmert. 
Hella woonde hier in Schimmert, maar was afkomstig uit Kerkrade. 
Ze is 6 jaren secretaris geweest van ons kerkbestuur. 
Ze was een blije opgewekte vrouw, die hard gewerkt heeft. 
Plotseling kwam de ziekte over haar heen. 
We danken haar hartelijk voor alles wat ze voor ons en voor de 
St. Remigiusparochie van Schimmert heeft gedaan. 
Het was een fijne samenwerking. 
Ons meeleven gaat uit naar haar man Jo, haar kinderen en kleinkinderen. 
We wensen hen allen veel sterkte toe. 

Pastoor. 
 
DANKBETUIGING. 
De laatste dagen van haar leven heeft Hella ondanks haar pijn intens 
genoten van de vele mooie bloemen en kaarten met  bemoedigende 
woorden die voor haar werden bezorgd door buren, vrienden en bekenden. 
Na haar dood ondervonden wij hierdoor veel steun en warmte van velen. 
Door de hoeveelheid mooie reacties, is het voor mij ondoenlijk  een ieder 
persoonlijk te  bedanken. Ook namens mijn kinderen en kleinkinderen 
zeggen wij dan ook dank, dank, dank.   
Het geeft ons de kracht  om samen verder te gaan in onze mooie 
gemeenschap. 

Jo Hermans, kinderen en kleinkinderen 
 
DANKBETUIGING.   
Na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa, Jo Laumen, was 
het fijn om te merken dat ook in verdrietige tijden er zovelen waren die met 
ons meeleefden. Graag willen wij u hartelijk bedanken voor de vele 
bloemen, kaarten en reacties die wij mochten ontvangen. Het was voor ons 
een grote troost te merken hoe velen hem als een goed mens hebben leren 
kennen en waarderen. Moge hij zo in onze herinnering voortbestaan. 
   Jeanne Laumen-Speetjens, kinderen en kleinkinderen  
 
TAARBREUK NUUTS. 
V’r sjrieve ’t lètste Taarbreuk Nuuts veur de carnaval en traditioneel weurt 
dit gesjreve in ’n road, gael, greun Parochieblaedje. Zoa ouch in dit apaart 
jaor. Van alle kante is geprobeerd d’r get van te make en oet de leuke 
reacties die v’r kriege make v’r op dat ‘t gewaardeerd weurt. 
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D’n aaftrap is dit jaor veur CV De Groate mit 
Friday Night Carnaval op de vriedigaovend. Zie 
organisere ‘ne online carnavalsaovend mit 
versjillende artieste. 
 
Op zaoterdig waere de besjtèlde nónnevotte 
bezörg en ouch de traktaties veur de kinger die 
get gekleurd en/of geknutseld höbbe. Euveral 
wo v’r de kleurplaat of ‘t boewwerk zeen zul v’r 
get aafgaeve.  

‘t ‘Krankebezeuk is vanwaege alle beperkinge verangerd in ‘ne róndgank 
mit de fruitmendjes. Dit zal ouch op zaoterdig plaatsvinge. V’r wille 
nogmaals benaodrökke dat v’r ós ech aan de maotreigele zulle houte en 
wie good v’r angesj ouch óntvange waere, dit jaor kin v’r jaomer genóg neet 
nao binne kómme. De 1,5 maeter zal gerespecteerd waere. De luuj die in 
de verzörgingstehoeze zitte zulle hun fruitmendje al op vriedig via de 
receptie van ‘t betreffende hoes kriege. Es g’r vraoge höb euver ‘t 
krankebezeuk dan kint g’r mit André Eijssen kóntak opnumme. Zien 
nummer is: 06-22 23 66 86. 
 
Zondig óm 11:00 is de carnavalsmès en v’r zin erg blie dat die in eder geval 
kint doorgaon. Ómdat d’r mèr 30 luuj in de kèrk maoge en ómdat v’r weite 
dat normaal gesjpraoke väöl luuj op dizze daag nao dees mès kómme höb 
v’r same mit ’t kèrkbesjtuur besjlaote d’n deens via ‘ne livestream oet te 
zende. Via de  website van de parochie, www.st-remigius.nl , en via 
website van De Taarbreuk, www.taarbreuk.nl kint g’r  de mès heim volge. ’t 
Zal besjlis weer de meujte waert zin óm dit mit te make. 
 
Vanaaf 12 oer kint d’r gesjtart waere mit de Hap – Sjtap – Sjpeur mit ’t 
gezin. Langs de route die g’r in de rökzak aantref sjtaon op ‘n aantal 
plaatse fotocollages opgesjtèld. En die sjtaon d’r natuurlik neet zoa mer. 
Dao hink ‘n opdrach aan vas.  
De kinger die zich opgegaeve höbbe kinne sjmiddes mitdoon aan ‘t 
Carnavalskiene. De presentatie zal verzörg waere door Prinses Rimmi van 
CV De Groate en Prins Wouter en de pries waere ónger ‘t kiene heim 
gebrach door lede van de Raod. In 3 laeftiedscatagorieë weurt d’r via 
Teams veur leuke pries gekiend. De Jeugraod Sjömmert, CV De Groate en 
CV De Taarbreuk make d’r op dees meneer veur de jeug van de basissjoal 
‘ne leuke middig van. Gesjtart weurt óm 13:11 mit de jóngste groep, óm 
14:33 is groep 4, 5 en 6 aan de beurt. Veur groep 7 en 8 begint ‘t óm 16:11. 

http://www.st-remigius.nl/
http://www.taarbreuk.nl/
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En dan op maondig, nao ‘t kiene van de zóndig, kint d’r vanaaf 12:00 oer 
weer geloupe waere mit Hap – Sjtap – Sjpeur mit ’t gezin. En es v’r dat mit 
genóg luuj doon dan höb v’r toch e saort optoch door de sjtraote. Hout waal 
estebleef de 1,5 maeter in de gate! 
Bie de äöpening van dit sezoen sjreve v’r al dat v’r zouwe blieve kieke nao 
wat waal kint. Dat höbbe v’r gedaon, en veer neet allein. Van versjillende 
kante zin d’r initiatieve óntsjtange en is d’r mitgedach. Dao zin veer hiël blie 
mit. Zeker noe bliek dat ‘t woord same in ós dörp ech get beteikent. 
Alaaf 

Prins Wouter, Vors Pascal en de Raod van Ėlf. 
 

CV DE GROATE NUUTS. 
Vriedig is t zo wiet, t online evenement ‘'Oet de plaat 
op eige laminaat’'!  
Via onderstaonde link/URL kint gr a.s. vriedig gratis 
de livestream bekieke. 
live.hoedemakers.pro 
Wat kint gr verwachte? 
Om 20:30 is dr unne inloup, mit DJ Wouter, en om 
21:00 begint t programma mit: 
- BJORNZONDERB 
- T Hoekje dj-team 
- Nachtvlinders 
- DJ Janiek (bekind van Szeukers) 
Tusje de optreajes door zulle dr opdrachten zin womit gr leuke prieze kint 
winne, mit es hoofdpries: un all-in pas veur alle evenementen van Cv de 
Groate (seizoen 2021-2022)! 
Tot vriedig!  
 
Thuiskienen VV Schimmert. 
Onderstaand de winnende kaarten van de maand februari, de volledige 
uitslag (inclusief gevallen nummers) is de gehele maand te bekijken op 
onze website www.vvschimmert.nl 
De prijzen van de maand februari: 
1e prijs 45 euro op kaartnummer 80 
2e prijs 22,50 euro op kaartnummer 100 
3e prijs 14 euro op kaartnummer 104 
Indien u een prijs heeft gewonnen wordt deze automatisch op uw rekening 
gestort. 
 
 

http://live.hoedemakers.pro/
http://www.vvschimmert.nl/
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TURNVERENIGING EXCELSIOR. 
Door de aanhoudende coronaproblemen is het voor de turnvereniging 
onmogelijk om in de maand februari met donateurskaarten in ons dorp 
langs de deuren te gaan. En of de statiegeldactie in juni kan doorgaan 
is ook nog maar de vraag. Hopelijk kunnen we een volgend jaar weer 
gewoon van uw gulheid gebruik maken. De jaarvergadering van 6 maart 
a.s. wordt in ieder geval uitgesteld, wellicht naar ergens in het najaar. 
Dat geldt ook voor de viering van het eeuwfeest, dat eigenlijk al in 2020 
had moeten plaatsvinden. Zodra het mogelijk wordt, zult u weer 
van ons horen. We willen dit jubileum niet onopgemerkt  laten voorbij  
gaan, zeker niet omdat zovele sponsoren en vrijwilligers bij de voor- 
bereidingen betrokken zijn geweest. We hopen dan een ieder in goede 
gezondheid te kunnen begroeten. 
       Het bestuur 
MISSTIPENDIA. 
Het kerkbestuur heeft onlangs de tarieven voor de vieringen per 1 februari 
2021 aangepast. Daar blijkbaar niet alle mensen van deze aanpassing 
kennis hebben genomen, willen wij de actuele tarieven hier nog eens 
vermelden. 
Misintentie voor leesmis op werkdagen   €    12,50 
Misintentie voor weekendmis     €    27,50 
Zeswekendienst  of Jaardienst    €    27,50 
Mis voor een bijzondere gelegenheid   €  300,00 
Huwelijksinzegening      €  475,00 
Avondwake voorafgaand aan uitvaartdienst in kerk  €    40,00 
Uitvaartdienst in de kerk     €  475,00 
Uitvaartdienst in de kerk met afscheid in het crematorium €  550,00 
Afscheidsdienst in het crematorium    €  475,00 
 

Dankbaarheid? 
Toen God Adam geschapen had, vroeg Hij: 
“Adam, hoe wil je dat jouw land eruit ziet?” 
“Ik zou een paar bergen willen.” 
En God schiep voor hem een prachtig berglandschap. 
“ Ik zou ook wat landbouwgrond willen”. 
En God schiep voor hem mooie prachtige velden. 
“En enkele koeien". 
En toen schiep God voor hem de beste melkkoeien ter wereld. 
Dan vroeg Adam: “God is er ook iets  wat ik voor jou kan doen?” 
“Zeker Adam. Ik ben moe van al dat scheppen. 
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Ik zou graag een glas melk hebben van een van jouw koeien”. 
“Daar zorg ik voor”. 
En Adam ging een koe melken. 
Wat later kwam hij terug en bood God een glas melk aan. 
“Alsjeblief, dat is dan 1 euro”. 
 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
In de verlenging: hukefuke = ?    Nieuw: fraatsjele = ?     
R:  404 2200 of 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 telefoondienst in 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. 

 

VALENTIJN 
Het is vandaag valentijn, 
De dag waarop je graag bij je geliefde wilt zijn. 
Valentijn draait om liefde en houden van, 
Zeggen dat je niet zonder de ander kan. 
Je laat zien hoeveel je geeft om elkaar, 
Al is het maar een klein gebaar. 
 
Nee ik ben niet verliefd op jou, 
Maar ik wil wel zeggen dat ik van je hou. 
Ik heb je een speciaal plekje in mijn hart gegeven, 
Ik ben blij met jou in mijn leven. 
Ik heb je in mijn hart gesloten voor altijd, 
Ik wil je als vriendin nooit meer kwijt!! 
omdat ik je al sinds 2000 ken 
en je nog steeds mijn hartsvriendin ben. 

mailto:dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com
mailto:parochieblad@st-remigius.nl
mailto:j.v.oss@st-remigius.nl

