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‘UIT DE OUDE DOOS” 
Al vele jaren wordt er in de pastorie aan het parochieblad gewerkt. 
Het was aanvankelijk pastoor Beckers, die met het parochieblad begon. 
Hij ruimde de hele voorkamer van de pastorie uit, kocht een stencil- 
apparaat en begon heel serieuze artikelen te schrijven, maar ook met 
mededelingen voor de parochianen. Hij werd geholpen door parochianen: 
Thea Soons, Jan Creemers en anderen. 
Het was heel hard werken, hebben zij wel eens verteld. 
Na al die jaren wordt er nog steeds elke woensdagmorgen aan het maken 
van het parochieblad gewerkt. 
Het zijn nu Frits Janssen, Pierre  Visschers en Eric Hennekens die het 
geheel opstellen. Daarna gaat het naar de drukker, Hans Jacobs. 
Jarenlang heeft Heins Bisschoff de regie over het parochieblad gehad, 
maar hij is ons helaas ontvallen. 
De bezorgers halen het blad bij de drukkerij op en verspreiden het door het 
hele dorp. 
Het is heel belangrijk dat we op deze manier met elkaar kunnen 
communiceren. 
Het is en blijft een eenvoudig blaadje, maar wel een blaadje dat graag en  
door veel mensen wordt gelezen. 
Moge het in al zijn eenvoud een goede uitwerking hebben! 

Pastoor J. van Oss s.m.m.. 
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KERKDIENSTEN VAN 12 juni tot en met 20 juni 2021. 
Zaterdag 12 juni: Zaterdag in week 10 door het jaar.  
 Onbevlekt Hart van Maria; H. Odulfus, priester. 
19.00 uur:  H. Mis. 
 Intenties: Annie Luijten-Meisen (gest. jaardienst); Hari Slenter. 
Zondag 13 juni: Elfde zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis, opgeluisterd door een afvaardiging van de dames van  
 het Gemengd Kerkelijk Zangkoor. 
 Intenties: Zef Tummers (gest. jaardienst); Jeu Limpens (gest.  
 jaardienst); Jo Laumen; overleden ouders Jan en Tiny  
 Schoenmakers-Reijnders (jaardienst). 
Maandag 14 juni: maandag in week 11 door het jaar.  
 H. Lidwina, maagd. 
8.00 uur:  H. Mis,  
Dinsdag 15 juni: dinsdag in week 11 door het jaar.   
 H. Bernardus van MontJoux, aartsdiaken Geen H. Mis. 
Woensdag 16 juni: woensdag in week 11 door het jaar. 
 H. Lutgardis, maagd. 
8.00 uur: H. Mis.  
 Intentie: Mia en Willem Speetjens-Coumans 
Donderdag 17 juni: donderdag in week 11 door het jaar. 
8.00 uur: H. Mis. 
Vrijdag 18 juni: vrijdag in week 11 door het jaar.   
        Geen H. Mis. 
Zaterdag 19 juni: Zaterdag in week 11 door het jaar.  
 Maria op zaterdag.  H. Romualdus, abt. 
19.00 uur:  H. Mis, opgeluisterd door een afvaardiging van de  
 Gregoriaanse Schola. 
 Intenties: Maria Roks-Speetjens (1e jaardienst) en Hubert Roks;  
 overleden ouders Van Wijk-Kemp (jaardienst);  
 Rosita Verkoulen-Goossens (jaardienst). 
Zondag 20 juni: Twaalfde zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis,  
 Intenties: overleden ouders Hönders-Heuts (gest. jaardienst); 
 Noël Souren; Jo Vankan; Maria Goltstein-Provaas; Gerda 
  Soons-Kuipers; Jo Laumen; Eugène Kuipers (zeswekendienst);  
 Servé Voncken (zeswekendienst); Martien Piereij  
 (2e jaardienst); overleden ouders Riedel-Speetjens. 
 
Weekdienst: kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 
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LECTOREN: 
Zaterdag 12 juni: 19.00 uur:  mevrouw M. Zeegers   
Zondag 13 juni: 11.00 uur:  mevrouw P. Schonewille 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 

Nadat je gezaaid hebt, kun je alleen maar wachten. 
Natuurlijk moet je nog water geven en wieden, 
kortom de zaak onderhouden, maar verder heb  je 
geen invloed op hoe het gewas opkomt. Zo is het 
ook met het koninkrijk van God. God zaait zijn 
liefde onder ons mensen en kan vervolgens alleen 
maar wachten wat er gebeurt. Wij mogen Gods 
boodschap van liefde vormgeven en waarmaken, 
haar laten groeien. Daartoe worden wij steeds 
opnieuw gevoed door samen te komen, te lezen, te 

bidden en te zingen. Zo kunnen we ons vol goede moed blijven inzetten. 
Een heel klein zaadje kan uitgroeien tot een grote boom. Gods koninkrijk 
groeit onder ons. Laten we erop vertrouwen dat de oogst die God 
uiteindelijk zal binnenhalen, overvloedig zal zijn. 
 
IN MEMORIAM  Rosalie Voncken-Rouwette, 
Geboren: 17 juni 1938 in Hulsberg; overleden: 1 juni 2021 in Schimmert. 
Ze werd geboren in de Heek in Hulsberg. 
Dat is een prachtig stukje land waar je met plezier doorheen rijdt. 
Ze kreeg bij haar doopsel de namen: Maria, Wilhelmina, Rosalie. 
Ze leerde Harie Voncken uit Beek kennen. 
Na hun huwelijk  gingen  ze wonen in de Vauerhofweg, aan de rand van  
ons dorp. Ze was er heel gelukkig. 
Ze werkte hard en genoot van de mensen en de dieren om haar heen, 
maar ze bleef het liefst in haar eigen omgeving. 
Ze genoot van haar man, haar kinderen en kleinkinderen, van de dieren en 
van het prachtig stukje land waar ze woonde. 
Zij vierden samen met de kinderen en de kleinkinderen hun gouden 
huwelijksfeest. 
Ze heeft ervan genoten, maar plotseling werd ze ziek. 
Opname in het ziekenhuis was noodzakelijk. 
Daar kreeg ze de boodschap dat ze ernstig ziek was. 
Op die morgen is ze rustig ingeslapen. 
We nemen afscheid van een lieve vrouw en een goede moeder. 
Ze heeft ons een prachtig voorbeeld gegeven van moeder zijn. 
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Met pijn in het hart nemen we afscheid van haar, maar ook met heel veel 
dankbaarheid. 
Zij heeft zich altijd ingezet voor haar man, kinderen en kleinkinderen. 
 
IN MEMORIAM ALICE SIEBEN-VAN KAN, 
Geboren: 24 april 1952 in Schimmert; overleden: 1 juni 2021 in Schimmert. 
Alice heeft haar hele leven in ons dorp gewoond. Ze groeide op in de 
boerderij van haar ouders. 
Ze leerde Jan Sieben kennen, die ook van ons dorp was. 
Op 24 april 1970 trouwden ze in de kerk van Schimmert. 
Ze gingen wonen in de Langstraat in  het huis van de familie Sieben.  
Daar werd hun zoon Rob geboren. Ze hebben er een fijne tijd gehad. 
Maar Alice was niet gezond. 
Een tijdje geleden vroeg Alice mij om haar het Sacrament van de Zieken te 
geven. We hebben samen gebeden en het was goed zo. 
Onverwacht is Alice van ons heengegaan na een werkzaam leven. 
Jarenlang verzorgde zij de was van diverse families. 
Dat gebeurde op uitstekende wijze en zo was Alice heel actief . 
We nemen afscheid van een lieve vrouw en moeder. 
Voor Jan een steun en voor zoon, schoondochter en kleinkinderen  
een lieve moeder en oma. 
Het doet pijn om afscheid te nemen, maar we weten dat ze goed terecht is 
gekomen, bij God thuis. 
We vragen haar om ons niet te vergeten. 
 
Ons medeleven gaat uit naar beide families. 
Moge god hen nu geven: Licht, rust en vrede. 
 
MEDEDELING KBO ST. PAULUS SCHIMMERT. 
Beste mensen,  
Vrijdag 28 mei 2021 werden verdere versoepelingen van de 
coronamaatregelen voor de binnensport (versneld) verruimd. Hierdoor zijn 
de (2/4)wekelijkse structurele activiteiten vanaf zaterdag 5 juni weer 
mogelijk, uiteraard met inachtneming van de RIVM richtlijnen. 
Dit betekent: 

 Woensdag 9 juni 2021 vanaf 10.15 uur Walking Football (wek. bij VVS) 

 Woensdag 9 juni 2021 vanaf 13.45 uur Jeu de Boules (wekelijks bij ’t 
Gemeinsjapshoes) 

 Donderdag 10 juni 2021 vanaf 10.30 uur gym (wekelijks in ’t 
Gemeinsjapshoes). 
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 Vrijdag 11 juni 2021 vanaf 13.30 uur koersbal (wekelijks in ‘t 
Gemeinsjapshoes). 

 Dinsdag 15 juni 2021 vanaf 13.30 uur kienen (2 wekelijks in de even 
weken). 

 Donderdag 17 juni 2021 vanaf 13.30 uur kaarten (wekelijks in ’t 
Gemeinsjapshoes). 

 Dinsdag 22 juni 2021 vanaf 13.30 uur SOOS (4 wekelijks in de oneven 
weken). 

Wanneer we weer starten met het Koor van Ouderen is afhankelijk van 
René Kicken. 

Chrit Leenders, Secretaris KBO Schimmert. 
 
GENEALOGIE FAMILIE VONCKEN. 
Onder de titel Van Bockhof Schimmert naar het Witte Kruis Vilt is de 
geschiedenis van de familie Voncken vastgelegd door Monique Voncken 
en Ferno Voncken. Zij deden dat mede op basis van gegevens die 
verzameld werden door respectievelijk hun vader c.q. oom (LGOG-lid) Giel 
Voncken uit (thans) Maastricht. 
Het familieverhaal van deze boerenfamilie begint in 1743 bij de Bockhof in 
Schimmert, waar de familie trouwt met de familie Somija. Zij bewoonden de 
Bockhof gedurende 5 generaties. Aansluitend verhuisde de familie naar de 
boerderij het Witte Kruis te Vilt. In dit boek een uitgebreide beschrijving van 
de stamboom van de familie Voncken met kleine zijsprongen naar de 
families Widdershoven, Loyens, Herben en Huids, met vertakkingen naar 
de families Mertens, Goossens en Kerckhoffs. Het familieverhaal is 
gekleurd met een beschrijving van het geestelijke leven binnen de familie, 
de geschiedenis van Vilt en het boerenleven in Vilt van de generaties 
Voncken-Huids, later Voncken-Raemaekers. 
Het boek heeft een omvang van 221 pagina’s, is rijk geïllustreerd (kleur) en 
voorzien van stamboomreeksen. De prijs bedraagt 25 euro (voorkeur 
afhalen in Maastricht) of 32,50 euro bij verzending in Nederland. 
U kunt dit boek bekomen door uw bestelling te plaatsen tot en met 30 juni 
2021 via monique.voncken@planet.nl , ook kunt u hier terecht voor nadere 
informatie. 
 
V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 12 JUNI. 
KNVB REGIOCUP. 
Scharn JO15-2  -  Schimmert/GSV’28 JO15-1 11.15 uur. 
GSV’28/Schimmert JO15-2 -  Caesar JO15-1   12.30 uur. 

mailto:monique.voncken@planet.nl
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Chevremont JO13-1  -  GSV’28/Schimmert JO13-1   OVB 12.00 uur. 
Voerendaal/RKSVB JO13-2 -  Schimmert/GSV’28 JO13-2   OVB 11.45 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO11-1 -  Keer JO11-1   11.30 uur. 
Heer JO10-1   -  Schimmert/GSV’28 JO10-1 10.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO9-1 -  SJO Heuvelland JO9-1  10.00 uur. 
SJO BMR/SNC’14 JO9-2 -  Schimmert/GSV’28 JO9-2  09.30 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-1 -  Haslou JO7-3    10.00 uur. 
 
THUISKIENEN VV SCHIMMERT. 
Onderstaand de winnende kaarten van de maand juni, de volledige uitslag 
(inclusief gevallen nummers) is de gehele maand te bekijken op onze 
website www.vvschimmert.nl 
De prijzen van de maand juni: 
1e prijs 45 euro op kaartnummer 53 
2e prijs 22,50 euro op kaartnummer 67 
3e prijs 14 euro op kaartnummer 29 
Indien U een prijs heeft gewonnen, wordt deze automatisch op uw rekening 
gestort. 
 
DIALEKPROJEK & FOTOWERKGROEP & HEEMKUNDE. 
Moekefoek = koffie van slechte kwaliteit; surrogaat. Vröchte = ? 
R:  404 2200 of  dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
Op Sjummert van vreuger en noe! HVS Nieuwsbrief (Berichten) & 
Foto van de maand; en woordpictogram Laesplenkske: zaeg.   
 
 

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.vvschimmert.nl/
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