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         28 mei 2021 
     57e jaargang no. 21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE PINKSTERGEEST. 
We hebben net Pinksteren gevierd. Ook  
de Maria-maand is bijna voorbij.  
Alles gaat zo snel, maar we zijn nog 
steeds niet van het coronavirus af. Het 
feest van Pinksteren is niet verlopen, 
zoals dat voorheen gebeurde. 
Noch Pinksteren, noch de "Maria-
maand" zijn enkel een ritueel, want de 

Geest van God werkt vaak in stilte. Hij wordt echt en zichtbaar in de 
woorden, daden, liefde en vergeving die we voor elkaar hebben. 
Zondag, tijdens de pinksterviering hebben verschillende kinderen in onze 
parochie hun eerste communie ontvangen. Ze missen misschien het "grote 
feestmoment" dat zo vaak eerder is gebeurd. Maar ze hebben de Geest 
van God niet verloren, die altijd op zijn unieke manier leidt.  
Proficiat voor jullie allemaal en bedankt aan jullie ouders en families. Dank 
ook aan de stuurgroep voor het organiseren van de voorbereidingen. God 
werkt door de trouw, het geduld en het harde werk van jullie allemaal. Zijn 
dat niet alle gaven van de Heilige Geest waarvoor we baden met 
Pinksteren?  
     Kapelaan Stefan Musanai, s.m.m.. 
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KERKDIENSTEN VAN 29 mei tot en met 6 juni 2021. 
Zaterdag 29 mei: Zaterdag in week 8 door het jaar. H. Paulus VI, paus. 
19.00 uur:  H. Mis. 
 Intentie: jaardienst voor overleden ouders Sieben-Meijs en  
 overleden familie. 
Zondag 30 mei: Zondag na Pinksteren.  H. Drie-Eenheid. 
11.00 uur:  H. Mis, opgeluisterd door een afvaardiging van de Schola. 
 Intenties: Pierre en Mia Raeven-Voncken (gest. jaardienst);  
 Heins Bisschoff; Leentje Hermans-Kampkes en Tilke Hermans- 
 Vijgen (namens buurtvereniging De Put); Bertien Houtvast- 
 Eurelings (namens de bewoners van Weidehof). 
Maandag 31 mei: maandag in week 9 door het jaar.  Maria Visitatie. 
8.00 uur: H. Mis, voorafgegaan door het bidden van de rozenkrans (7.45 u). 
Dinsdag 1 juni: dinsdag in week 9 door het jaar.   
 H. Justinus, martelaar.     Geen H. Mis. 
Woensdag 2 juni: woensdag in week 9 door het jaar. 
 HH. Marcellinus en Petrus, martelaren. 
8.00 uur: H. Mis.  
 Intentie: familie Kooloos-Verhaeg (stichting). 
Donderdag 3 juni: donderdag in week 9 door het jaar.  
 HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren. 
8.00 uur: H. Mis. 
Vrijdag 4 juni: vrijdag in week 9 door het jaar.  Geen H. Mis. 
Zaterdag 5 juni: Zaterdag in week 9 door het jaar. 
 H. Bonifatius, bisschop en gezellen, martelaren. 
19.00 uur:  H. Mis. 
 Intentie: Lei Goossens (vanwege verjaardag). 
Zondag 6 juni: Sacramentsdag- H. Sacrament van het Lichaam en  
 Bloed van Christus. 
9.30 uur:  H. Mis. Uitreiking van de Eerste H. Communie aan 2  
 communicanten (onder voorbehoud). 
 Intentie: oma Melanie Eurelings-Gelissen. 
11.00 uur: H. Mis. 
 Intenties:  Annie Luijten-Meisen (gest. jaardienst); overleden  
 ouders Boosten-Ramakers (gest. jaardienst); Nelly Herijgers- 
 Vercoulen (gest. jaardienst); overleden ouders Starmans- 
 Dormans (gest. jaardienst); overleden ouders Lucassen- 
 Hamers (jaardienst); Bertien Houtvast-Eurelings  
 (zeswekendienst). 
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Weekdienst: kapelaan Charles Leta, s.m.m.. 
 

LECTOREN: 
Zaterdag 29 mei:    19.00 uur:  mevrouw T. Feuler. 
Zondag 30 mei:    11.00 uur: de heer P. Ritt. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 

Een kruisje maken, in de naam van de Vader, de 
Zoon en de heilige Geest - drie namen voor die een 
en dezelfde God, die nog zoveel meer namen 
draagt: Ik ben er, Eeuwige, Enige… Zo onnoembaar 
is het geheim van Gods  aanwezigheid dat we het 
nauwelijks in onze mensenwoorden kunnen vatten. 
Als een vader is Hij, een Vader die ons liefdevol 
omarmt; als een zoon is Hij, die ons in zijn menselijk 
leven Gods liefde ten einde toe heeft voorgeleefd, 

en als de Geest is Hij, die vanaf de schepping ons leven geeft en aanvuurt. 
Mogen we vertrouwen op de liefdevolle zorg en aandacht die wij vanuit den 
hoge ontvangen. 
 
WATERVOORZIENING OP DE BEGRAAFPLAATS. 
Beste parochianen, 
Naar aanleiding van het niet permanent aanwezig zijn van water voor het 
verzorgen van de graven op ons kerkhof tijdens de wintermaanden, is er bij 
een aantal enthousiaste dorpelingen het idee gerezen voor een heuse 
regenwateropvang ter plaatse van het gebouwtje op de absouteplaats. Na 
intensief contact met de gemeente, de huidige eigenaar van het kerkhof, is  
besloten de hemelwaterafvoeren af te koppelen en het regenwater te lozen 
in 2 aan te brengen wateropvangtanks met tapkranen (vorstvrij geplaatst) 
zodat er het hele jaar rond water aanwezig zal zijn op ons kerkhof. We 
willen de initiatiefnemers en de gemeente dan ook bedanken voor dit mooie 
project en hopen dat er dankbaar gebruikt van gemaakt kan worden. 

Het kerkbestuur. 
 

“NUUTS OET SJUMMERT” - PAROCHIEBLAD EXPLOITATIE 2020 EN 2021. 

Beste inwoners van Schimmert, 
Afgelopen jaar, 2020, hebben door corona geen voor- en najaar huis-aan-
huiscollectes plaats kunnen vinden voor ons wekelijks nieuwsblaadje. Naar 
aanleiding van onze oproep in “Nuuts oet Sjummert” heeft u ruimhartig uw 
vrijwillige financiële bijdrage geleverd, waarvoor onze hartelijke dank.  
Dat heeft geleid tot het volgende resultaat: 
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Financieel overzicht Parochieblad “Nuuts oet Sjummert” 2020: 
Ontvangsten:  
Vrijwillige bijdragen door inwoners / particulieren € 5.508 
Bijdragen door verenigingen, etc. – i.v.m. eigen nieuws € 782 
Gift € 500 
Overige donaties € 220 
Totaal: € 7.010 
 
Uitgaven: 
Productie-, drukkosten en papier € 6.543 
Bezorgkosten en porti € 1.522 
Overige kleine kosten € 183 
Totaal: € 8.248 
Exploitatietekort 2020: € -1.238 
 
Uw bijdragen zijn meer dan noodzakelijk om “Nuuts oet Sjummert” als 
lokaal informatieblad in stand te kunnen houden. Corona heeft het nog 
moeilijker gemaakt, nu een groot deel van ons verenigingsleven een flinke 
stap terug heeft moeten zetten in haar activiteiten, en ook dit voorjaar geen 
huis-aan-huis-collectes door corona kunnen plaatsvinden. 
U kunt uw steun laten blijken door ook voor 2021 uw financiële bijdrage 
over te maken op bankrekeningnummer: NL29 RABO 0146 4121 09 t.n.v. 
Parochie Sint Remigius o.v.v.  Parochieblad bijdrage 2021”. Ook is het 
mogelijk een enveloppe in de brievenbus van de pastorie te deponeren en 
daarbij duidelijk “parochieblad” vermelden. 
 Hartelijk dank namens de redactie en het kerkbestuur. 
 
AAN ALLE PAROCHIANEN EN INWONERS VAN GENHOUT, 
HULSBERG EN SCHIMMERT. 
In de beleidsbrief oktober 2020 heeft bisschop Harrie Smeets van het 
bisdom Roermond nogmaals benadrukt, dat in Limburg alle parochies 
uiterlijk eind 2021 deel dienen uit te maken van een zogenaamd 
samenwerkingsverband. De kerkbesturen van de parochies Sint 
Remigius Schimmert en Sint Hubertus Genhout zijn eerder bijeengekomen 
om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Op advies van de 
hiervoor gevormde stuurgroep is er onlangs ook toenadering gezocht tot 
het kerkbestuur van de Sint Clemensparochie in Hulsberg om dit 
samenwerkingsverband te versterken. Op de hiervoor georganiseerde 
bijeenkomst hebben de voltallige kerkbesturen van deze drie parochies 
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zich unaniem uitgesproken om de mogelijkheden in deze te onderzoeken 
en ons ten volle in te zetten om tot een positief resultaat te komen. Doel 
daarbij is dat wij de zelfstandige toekomst van onze parochies en van 
onze kerken kunnen waarborgen, en dat er een pastoraal team komt dat 
zich voor alle drie de parochies inzet. Wij zullen u als parochianen en 
inwoners van Genhout, Hulsberg en Schimmert op de hoogte blijven 
houden van de ontwikkelingen en vorderingen in dit proces en hopen eind 
dit jaar een visie tot samenwerking te kunnen presenteren. 

Kerkbestuur parochie Sint Hubertus Genhout. 
Kerkbestuur parochie Sint Clemens Hulsberg. 
Kerkbestuur parochie Sint Remigius Schimmert. 

 
       ZIJACTIEF 

Op 13 juni 2021 gaan we Samen op Stap 
op Zondag! 
Voorzichtig aan mogen we elkaar weer 
gaan ontmoeten en samen iets 
ondernemen. 
Op drie verschillende locaties én volledig 
buiten. Zo beperken we de groepsgrootte, 

maar de gezelligheid zeker niet! Op alle locaties maken we eerst een 
mooie wandeling in een natuurgebied. We sluiten af met een lunch en 
nazit. Alle vrouwen, zowel leden als niet-leden, zijn van harte welkom! 
Programma: 
10:00 uur Ontvangst en verzamelen. 
10.15 uur Start wandeling. 
12.00 uur Lunch en nazit. 
Kosten Leden: € 7,50 Niet-leden: € 10,00. 
ZUID – De Koekenpan Dorpstraat 33, 6265 AK Sint Geertruid; Contact: 
Nicole Buydy 0651532164. 
Aanmelden: Meld je vóór 6 juni 2021 aan via 
zijactief@zijactieflimburg.nl en maak de kosten over op bankrekening 
NL62RABO0144103400 onder vermelding van SOSOZ 13 juni 2021, je 
naam en bij welke locatie je mee doet. Goed om te weten. 
We houden rekening met de huidige coronamaatregelen. Daarom lopen we 
de wandeling in groepjes van max. 4 personen. We gaan er vanuit dat 
iedereen de 1,5 meter afstand in acht neemt. 
Omdat de activiteit volledig buiten plaatsvindt, wijken we bij slecht weer uit 
naar zondag 27 juni 2021. Is het ook die dag slecht weer, gaat de 
wandeling helaas niet door en krijg je je geld terug. Uiterlijk één dag van 
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tevoren informeren we jullie per mail als de activiteit niet doorgaat. Draag 
makkelijke (wandel)schoenen. 
Vouchers Filmavond: vanwege het niet doorgaan van de filmavond in 
maart 2020 zijn de vouchers van de bioscoop in Sittard geldig tot 1 januari 
2023. 

 

TONEELGROEP UIT SCHIMMERT SPEELT “GIF”. 
“DAMES&HEREN Een ànder theatergezelschap” uit Schimmert speelt dit 
jaar het bekende toneelstuk “GIF” van Lot Vekemans op zondagmiddag 
13 juni 2021 in zaal ’t Weverke te Schimmert. 
Het verhaal gaat over het verschil van rouwverwerking.  
“GIF” is inmiddels in 18 landen gespeeld en zelden door amateur-
verenigingen.  
Het stuk wordt opgeluisterd met live vioolspel 
Aanvang voorstelling om 16.00 uur, duur 80 minuten. 
Er is geen pauze. Entree € 12,50 .  
Reserveren uitsluitend via mail :  tg.damesenheren@gmail.com 
Meer info : www.damesenhereneenandertheatergezelschap.com 

 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Hampeleman = een onhandig, onbehouwen persoon. Köpsj = ? 
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:  parochieblad@st-remigius.nl. 
E: Pastoor van Oss:  j.v.oss@st-remigius.nl. 
Website:   www.st-remigius.nl. 

http://www.damesenhereneenandertheatergezelschap.com/
mailto:dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com
mailto:parochieblad@st-remigius.nl
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