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     58e jaargang no. 19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OP PAD MET DE HERDER. 
Het is de naam van de activiteit die 
georganiseerd wordt door een 
schaapskooibedrijf in het Zuid-Limburgse 
Heuvelland. Ik heb het toevallig gevonden op 
internet. Misschien bent u er wel eens geweest. 
Ik vind het zelf interessant. Er staat geschreven 

op hun site: ‘Daarboven op het heuvellandschap loopt de schaapsherder. 
Hij beheert en bewaakt met veel liefde zijn kudde.’ Het doet me denken aan 
wat Jezus zegt in het evangelie: ‘Mijn schapen luisteren naar mijn stem en 
Ik ken ze, en ze volgen Mij’ (Johannes 10:27). Bij een kudde is er altijd een 
herder en de herder kent zijn schapen goed. 
 

Gekend worden betekent dat je echt iemand mag zijn, dat je niet anoniem 
door het leven gaat. Dat Jezus zegt: ‘Ik ken ze’, betekent veel meer dan 
alleen maar ‘ik weet alles over hen.’ Het betekent dat Jezus met jou 
betrokken is. Hij is verbonden met jouw leven en Hij ziet je met liefde aan 
als een herder die zijn schapen kent en met liefde voor hen zorgt.  
 

Elkaar kennen gaat dus niet alleen over kennis: ‘Och ja, ik ken die, weet 
waar die woont, wat die doet als werk, etc.’ Meer dan dat, het gaat over 
verbondenheid en dat houdt in: luisteren naar elkaar, voor elkaar zorgen, 
meedenken en meevoelen, meelachen en meehuilen. 
Dit is misschien de uitdaging in onze huidige maatschappij, wanneer wij 
door de drukte vastzitten aan oppervlakkige communicatie. Als je iemand 
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vraagt hoe gaat het of alles goed? Meen je dat dan echt? Ben je bereid om 
een praatje te maken? Of heb je er geen tijd voor? 
 

Ook kunnen we nadenken over hoe we thuis met elkaar communiceren: 
kijken we elkaar aan als we praten? Kunnen we ook horen en voelen wat er 
niet gezegd wordt? Maken we daarvoor genoeg tijd?  
 

Kapelaan Charles Leta, s.m.m. 
 
KERKDIENSTEN VAN 14 tot en met 22 mei 2022. 
Zaterdag 14 mei:  Zaterdag na de 4e zondag van Pasen. 
 H. Mattias, apostel.  
19.00 uur:  H. Mis. 
Zondag 15 mei: Vijfde zondag van Pasen. 
11.00 uur:  H. Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. 
 Intenties: Hub en Jeanne van Oppen-Swelsen en Fien 
 Swelsen. 
Maandag 16 mei: Maandag na de 5e zondag van Pasen. 
 H. Ubaldus, bisschop. 
8.00 uur:    H. Mis, beginnend met het bidden van de rozenkrans (7.45 u.). 
Dinsdag 17 mei: Dinsdag na de 5e zondag van Pasen. 
 H. Paschalis Baylon, religieus.     Geen H. Mis. 
Woensdag 18 mei: Woensdag na de 5e zondag van Pasen.   
 H. Johannes I, paus en martelaar. 
8.00 uur: H. Mis, beginnend met het bidden van de rozenkrans (7.45 u.).  
Donderdag 19 mei: Donderdag na de 5e zondag van Pasen. 
 H. Celestinus V, Paus en kluizenaar. 
8.00 uur:   H. Mis, beginnend met het bidden van de rozenkrans (7.45 u.). 
Vrijdag 20 mei: Vrijdag na de 5e zondag van Pasen. 
 H. Bernardinus van Siena, priester.   Geen H. Mis. 
Zaterdag 21 mei: Zaterdag na de 5e zondag van Pasen. 
 HH. Christophorus Magallaen, priester, en gezellen, martelaren. 
19.00 uur:  H. Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. 

 Intenties: Zeswekendienst voor Jean Ritzen; overleden ouders  
 Sieben-Meijs en overleden familieleden (jaardienst). 

Zondag 22 mei: Zesde zondag van Pasen. 
11.00 uur:  H. Mis, opgeluisterd door Sing a Song. 
 Intentie: Tilke Selder-Jongen. 
 
Weekdienst: van 14  t/m 20 mei: kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 
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LECTOREN. 
Zaterdag  14 mei: 19.00 uur:  mevr. T. Feuler. 
Zondag:   15 mei: 11.00 uur:  mevr. C. Meurders. 

 

MISDIENAARS / ACOLIETEN. 
Zaterdag    14 mei 19.00 uur: Jasmijn Roijen en Sunny Vankan. 
Zondag      15 mei 11.00 uur:  Acolieten. 
Maandag   16 mei 08.00 uur:  Cas Lemmens en Tom Storcken. 
Woensdag 18 mei 08.00 uur:  Joes Slakhorst en Ilse Nulens. 
Donderdag 19 mei 08.00 uur: Lars Okkersen. 

 

COLLECTANTEN. 
Zaterdag 14 mei:  19.00 uur:      dhrn. P. van der Zalm en J. Bouwens. 
Zondag   15 mei:  11.00 uur:      dames E. Eijssen en M. Lemmens. 

 

LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Heb elkaar lief. 
“Zullen jullie elkaar niet loslaten?”. De vraag van 
moeder aan haar kinderen op haar sterfbed, want ze 
weet, ze zijn zo verschillend, zo bezig met hun eigen 
leven. Ouders vormen vaak de verbindende schakel 
van het gezin, en zien graag dat wie achterblijven in 
harmonie met elkaar verder leven. 

Dat betekent nog niet dat ze allemaal precies hetzelfde moeten doen en 
denken. Ook Jezus geeft zijn leerlingen de opdracht om elkaar lief te 
hebben, hoe verschillend ze ook zijn. In de loop der eeuwen zijn er 
verschillende christelijke kerken ontstaan. Vandaag denken we vooral aan 
de oosterse kerken. We hoeven niet allemaal precies hetzelfde te denken 
en geloven, maar aan de wijze waarop wij met elkaar omgaan is te 
herkennen wat het betekent om leerling van Jezus te zijn. 

 

GEDOOPT. 
Op zondag 8 mei werd in onze kerk gedoopt: 
Luna Humblet. 
Dochter van Mike en Bianca Humblet. 
Ze wonen Langstraat 55 te Schimmert. 

 

PAROCHIEBLAD. 
Op 19 mei wordt het parochieblad voor 2 weken uitgegeven. Kopij hiervoor 
inleveren uiterlijk woensdag 18 mei om 12.00 uur. Op 3 juni zal het 
volgende parochieblad verschijnen. Kopij inleveren voor 1 juni (12.00 uur).  
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FINANCIEEL OVERZICHT PAROCHIEBLAD “NUUTS OET SJUMMERT” 2021. 
Ontvangsten: 
Vrijwillige bijdragen door inwoners/ particulieren   €          2.630 
Bijdrage verenigingen etc. i.v.m. eigen nieuws   €             952 
Giften        €          1.250 
Overige donaties      €             250 
Totaal        €          5.082 
 
Uitgaven: 
Papier, productie- en drukkosten    €          7.132 
Bezorgkosten en porti      €          1.508 
Overige kleine kosten      €             116    
Totaal        €          8.756 
 
Exploitatietekort 2021      €        -3.674 
 

Zoals u kunt zien is uw bijdrage meer dan noodzakelijk om “Nuuts oet Sjummert” 
als lokaal informatieblad in stand te houden. 
Nu langzamerhand het verenigingsleven weer op gang gaat komen zien we ook de 
kosten stijgen. 
Gezien de huidige situatie zijn de kosten van transport, papier, etc. ook behoorlijk 
toegenomen. Als de inkomstenkant in 2022 geen behoorlijke verhoging laat zien 
dan zijn we genoodzaakt om maatregelingen te nemen. 
Zoals: -geen wekelijkse uitgaven meer, maar bijvoorbeeld maandelijks. 
           -aan verenigingen de gemaakte kosten in rekening gaan brengen voor het  

plaatsen van de door hen ingezonden stukken 
           -het opnemen van betaalde advertenties 
Door corona is er een aantal keren geen enveloppe meegestuurd met het 
parochieblad. 
We doen het deze keer wel weer, daar de vrijwillige bijdrage door particulieren flink 
lager is dan in 2020. In de week van 16 mei t/m 20 mei zal deze weer als vanouds 
bij u worden opgehaald. 
Mocht u niet thuis zijn dan kunt u de enveloppe ook in de brievenbus van de 
pastorie of in de bus achterin de kerk deponeren. 
Uiteraard kunt u uw vrijwillige bijdrage ook overmaken op: 
IBAN NL 29 RABO 0146 4121 09 t.n.v. Kerkbestuur St. Remigius. 
Verder zoeken wij nog ophalers voor de straten: Knolwei, Kerkveld, Koster 
Jacobsstraat, Weidestraat, Kerkzicht, Pachtdael, Bekerpark, de Kling en een 
gedeelte van de Remigiusstraat. 
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Eric Hennekens. Telefoon 045-
4041763 of via de mail eric.hennekens@gmail.com 
 

Alvast bedankt en hopelijk kunnen we u “NUUTS OET SJUMMERT” in de 
toekomst wekelijks blijven bezorgen. 
                                                                                Kerkbestuur, St. Remigius.         
                                                                                                                                        

mailto:eric.hennekens@gmail.com
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Beste mensen van SJUMMERT! 
In ‘t Gemeinsjapshoes zit een Dagvoorziening voor Ouderen. 
We zijn op zoek naar eenzame, thuiszittende ouderen (met een wlz/wmo 
indicatie) die het liefste niet meer alleen willen zijn, maar het moeilijk vinden 
om weer onder de mensen te komen. 
We doen allerlei activiteiten, zoals wandelen, knutselen, bloemschikken, 
muziek luisteren, vertellen over vroeger…… 
Kom eens kijken en een kopje koffie drinken om de sfeer te proeven en 
kennis te maken met de dames en vrijwilligers die er werken. 
We hebben ook een “eetproject.” Van 12.00 uur-13.30 uur kunt u samen 
een warme maaltijd nuttigen voor maar € 8,50. U kunt genieten van: soep, 
hoofdgerecht en een toetje. 
We zijn open op dinsdag – woensdag – vrijdag. 
Heeft u vragen, dan kunt u ons bellen op onderstaande nummers: 
06 22573266 en 045 5645858 

 

VREDESCONCERT. 
Op vrijdag 27 mei a.s. zullen in ‘t Asta-theater Markt 6a te Beek, 
aanvang 20 uur, onder andere Oekraïense en Estlandse koorklanken te 
beluisteren zijn. Daarmee sluit dit openingsconcert op respectvolle wijze 
aan bij de huidige precaire situatie in Europa. 
Mannenkoor Beeker Liedertafel -met zijn Schimmertse mannen- o.l.v. 
Dion Ritten en aan de vleugel Véron Jongstra , treedt op als organiserende 
vereniging en heeft de volgende gastkoren uitgenodigd.  
Vocaal ensemble Chervoni Korali - bestaande uit voornamelijk in 
Nederland wonende  Oekraïners - o.l.v. Nataliya Malhanova-van Loo. 
Gemengd koor K.O.O.R. uit Tallinn, Estland o.l.v. Paul Talmar. 
Dameskoor Giocose uit Weert o.l.v. Rita Scheffers. 
De gastkoren zijn allen deelnemers aan het internationale korenfestival 
Canta Rode te Kerkrade. Traditiegetrouw geven de wereldkoren als 
onderdeel van Canta Rode op de vrijdag na hemelvaartsdag een 
demonstratieconcert in de Euregio. 
Bezoekers zijn vanaf 19.30 uur van harte welkom. Kaarten à € 10,- zijn 
verkrijgbaar bij het Gemeenschapshuis Bie Ein, Oranjeplein 10, 
Bloemenzaak manJefiek, Hoofdstraat 41, Soons Doe Het Zelf,  
Hoofdstraat 45, of bel 045-4949083 of 0645688386 
Kom genieten van deze wereldkoren! 
 

TURNVERENIGING EXCELSIOR SCHIMMERT. 
Na twee jaar van uitstel viert Excelsior op zaterdag 21 mei a.s. het 100-jarig 
bestaan. Na een intern gedeelte begint om 20 uur een receptie in zaal ’t 
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Weverke waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd. Het is onmogelijk 
gebleken alle jubilarissen van de afgelopen jaren achter de receptietafel te 
plaatsen. Er is gekozen voor de volgende zes personen die U een hand 
kunt drukken: Raymond Goossens, 25 jaar voorzitter; Leon Starmans, 25 
jaar secretaris; Jos Lucassen, bestuurslid, 60 jaar lid; Peter Frissen,  
trainer, 50 jaar lid; Maria Lahaije, 40 jaar trainster; Erwin Okkersen, 25 jaar 
trainer.  
Tevens wordt het jubileumboek gepresenteerd en aan alle leden en 
sponsoren overhandigd. Na afloop van de receptie begint tegen ca. 21 uur 
een gezellige avond waar menigeen herinneringen aan de turnclub uit de 
afgelopen 100 jaar kan ophalen. 
We hopen velen van U te mogen begroeten ! 

 

EEN SCHOOLSHIRT VOOR IEDERE LEERLING! 
Koningsspelen 2022. 
Zien ze er niet geweldig uit! 
Alle leerlingen van 't Kirkeveldsje in hetzelfde shirt. 
 

Via deze weg heel veel dank aan de GOS. Zij hebben deze shirts 
bekostigd. 
Ook dank aan Ads & Arts voor de supersnelle afhandeling van deze 
opdracht. 

Voortaan lopen we er bij buitenschoolse activiteiten 
dus opvallend en herkenbaar bij. De shirts kunnen 
namelijk bij allerlei schoolactiviteiten gebruikt 
worden. Denk aan schoolreisjes, schoolkamp groep 
8 en uitstapjes. Als school staan we er dan ook 
netjes én als één geheel op. Hoe mooi is dat!  

Kinderen en team ’t Kirkeveldsje. 
FANFARENIEUWS. 
POTGRONDACTIE FANFARE SINT CAECILIA. 
Mocht u vergeten zijn potgrond te bestellen of nog meer potgrond nodig 
hebben, we hebben nog voorraad. Af te halen op zaterdagen van 9.00 u tot 
16.00 u De Steeg 14 (Roks Bouw) - pinnen of contant betalen. 
De zakken potgrond kosten € 5,00 per stuk. Koopt u 3 zakken tegelijk dan 
betaalt u maar € 12,00.  
Door uw aankopen steunt u de fanfare. Alvast onze dank hiervoor! 

 

BUURTVERENIGINGEN. 
Buurtbewoners Oensel. 
Datum Buurtbbq Oensel verplaatst! 
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Ivm het 50 jarig jubileum van de GOS en de daarbij door hun 
georganiseerde activiteiten op 12 juni, hebben we besloten de bbq te 
verplaatsen naar 3 september 2022. 
In de komende weken ontvangen alle bewoners van de buurt het 
aanmeldingsformulier met tijdstip en locatie in de brievenbus.  
Hopelijk tot dan! 
       Werkgroep Buurtbbq Oensel 
ROOSEVELTSTRAAT. 
Op zondag 19 juni aanstaande organiseert Buurtvereniging “ROOSEBEEK” 
weer haar grote STRAATMARKT in de Rooseveltstraat.. Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij dus gelieve tijdig door te geven indien U een standplaats voor 
die dag wil reserveren. Prijzen: € 25,- per kraam (incl. 1 meter grondplaats) 
en € 3,00  per extra meter grondplaats. 
 

Voor opgave en inlichtingen kunt U terecht bij: J. Huntjens, Rooseveltstraat 
53. Tel: 045-4041906 of mail : roosebeek@gmail.com kijk ook op 
www.facebook.com/roosebeek  

Het bestuur. 
 
JONG en OUD. 
Wij hebben supporters nodig! 
Beste buurtleden van Jong en Oud. 
Reeds eerder hebben jullie kunnen lezen dat de voetbalvereniging een 
voetbaltoernooi gaat organiseren, waarbij de buurtverenigingen tegen 
elkaar gaan strijden om de felbegeerde “BUURTCUP”. 
Ook wij hebben weer een team dat gaat spelen voor de buurtcup. Het 
toernooi is op 4 juni en de eerste wedstrijden starten om 16.00 uur. De 
locatie is natuurlijk het voetbalveld (bij de Bekerbaan het steegje in) 
Dus wie wil komen supporteren, jullie zijn van harte welkom!  
In de derde helft kunnen we onder het genot van een drankje de wedstrijd 
evalueren. 
Groetjes, het voetbalteam van buurtvereniging JONG en OUD 
 
. 
 

 

WIJSHEDEN VOOR ONDERWEG. 

Koester de dingen die u hebt, 
voordat ze verdwijnen, en realiseer u 

hoe kostbaar ze in werkelijkheid zijn. 

mailto:roosebeek@gmail.com
http://www.facebook.com/roosebeek


 
8 

Het leven kan alleen vanuit het 

verleden worden begrepen, 
maar het werkelijk leven is vooruitzien. 

 

Alles in dit leven is tijdelijk, 
Geniet daarom van het goede, 

want niets blijft voor altijd bestaan. 
En als het niet gaat zoals u wilt, 

zit dan niet bij de pakken neer, 
want ook dat gaat weer voorbij. 

 
Het levenslot is geen kwestie van kansen, 

maar van keuzes; 
het is niet iets om op te wachten, 

maar juist iets om te bereiken. 
 

Een reis van duizenden kilometers 
begint altijd met de eerste stap. 

 

Ga nooit een brug over voordat u weet 
hoe u zwemmend de overkant bereikt. 

 
Als aan het leven geen jaren kunnen worden toegevoegd, 

voeg dan leven toe aan uw jaren. 
 

De tong van de wijze ligt in zijn hart, 
het hart van de dwaze ligt op zijn tong. 

 
Wie veel praat zegt veel domheden. 

 
V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN VRIJDAG 13 MEI 
Mannen 35+1   7x7   Bij GSV’28 te Genhout 
Schimmert 35+1  - Spaubeek 35+1 19.30 uur. 
FC Geleen Zuid 35+1  - Schimmert 35+1 20.30 uur. 
Schimmert 35+1  - Haslou 35+2  21.00 uur. 
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GSV’28 35+1   - Schimmert 35+1 21.30 uur. 
Mannen 35+2   7x7   Bij Haslou te Elsloo 
Haslou 35+1   - Schimmert 35+2 20.00 uur. 
Schimmert 35+2  - De Ster 35+1  20.30 uur. 
GSV’28 35+2   - Schimmert 35+2 21.00 uur. 
Schimmert 35+2  - RKUVC 35+1  21.30 uur. 
Vrouwen 30+   7x7   Bij Schimmert te Schimmert 
I.B.C.’03 VR30+1  - Schimmert VR30+1 19.30 uur. 
Schimmert VR30+1  - Leonidas – W VR30+119.50 uur. 
RKUVC VR30+1  - Schimmert VR30+1 20.30 uur. 
Schimmert VR30+1  - Bunde VR30+1 20.50 uur. 
 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 14 MEI 
Bekkerveld JO17-3JM - Schimmert/GSV’28 JO17-1 15.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO15-1 - Woander Forest JO15-1 13.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO15-2 - Bunde/I.B.C.’03 JO15-1 11.30 uur. 
GSV’28/Schimmert JO13-1 - UOW’02 JO13-1  11.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO12-1 - Voerendaal/RKSVB JO12-1JM 10.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO11-1 - VRIJ  
Woander Forest JO10-1 - Schimmert/GSV’28 JO10-1 10.30 uur. 
Keer JO9-1   - Schimmert/GSV’28 JO9-1 09.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO8-1 - Berg’28 JO8-1  10.00 uur. 
Sportpark FC Geleen Zuid te Geleen 
SV Hulsberg JO7-1  - Schimmert/GSV’28 JO7-1 08.45 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO7-1 -  Haslou JO7-2  08.55 uur. 
FC Geleen zuid JO7-2JM - Schimmert/GSV’28 JO7-1 09.05 uur. 
Sportpark Woander Forest te Merkelbeek 
GSV’28/Schimmert JO7-2 - Vaesrade JO7-1  09.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-2 - Woander Forest JO7-1 09.10 uur. 
DVO JO7-3   - GSV’28/Schimmert JO7-2 09.20 uur.  
Veteranen: 
Schimmert    - Sporting Heerlen  17.00 uur. 
 

PROGRAMMA VAN ZONDAG 15 MEI 
RKVVM 1   - Schimmert 1  14.30 uur. 
Schimmert 2   - SV Hulsberg 2 12.00 uur.  
Schimmert 3   - VRIJ       
Vrouwen: 
Schimmert  VR1  - RKMVC VR1  09.30 uur. 
    
PROGRAMMA VAN WOENSDAG 18 MEI 
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Sporting Heerlen JO15-1 - Schimmert/GSV’28 JO15-1 19.00 uur. 
 
PROGRAMMA VAN DONDERDAG 19 MEI 
Schimmert 3   - GSV’28 4  20.15 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO13-1  - DVO JO13-1  19.00 uur. 
 
PROGRAMMA VAN VRIJDAG 20 MEI 
Vrouwen:   Terrein IVS 
Caesar/IVS VR1  - Schimmert VR1 20.00 uur. 
 
PRAATAVOND 25 MEI HEEMKUNDEVERENIGING. 
In het kader van het boek Sjömmert wie ’t waor houden we een Praatavond 
met als thema “Boerenleven” en met diverse foto’s op 
woensdag 25 mei van 19.30-21.30 uur in ’t Weverke, Hoofdstraat 77.  
U dient zich vóóraf aan te melden voor deelname. (max. aantal pers.) 
Opgave: heemkundeschimmert@gmail.com Geen mail? 4042200. 
We zien u graag komen, zowel leden als niet-leden! Het Bestuur. 
 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Redauw = herrie, bend. Hantef = ? Uw reacties: 404 2200. 
 

 

Pastorie:          045 4041227;  
Pastoor G. Dölle:         045 4051273; E: pastoor@h-clemens.nl. 
Kapelaan Charles:         0639431465; E: ch.leta@montfortanen.nl. 
Kapelaan Stefan:         0639431473; E: stefanmusanai@gmail.com. 
Koster:           045-4041530.  
Redactie Nuuts:   E: parochieblad@st-remigius.nl. 
Kerkbestuur   E: secretaris@st-remigius.nl 
Website:    www.st-remigius.nl. 
Parochieblad:        IBAN: NL29 RABO 0146 4121 09.      
Kerkbijdrage:        IBAN: NL42 RABO 0146 4006 23.  
Misstipendia:        IBAN: NL50 RABO 0146 4011 58.  
Giften en diversen:       IBAN: NL52 RABO 0146 4053 90. 
Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur is 
de pastorie bereikbaar voor het opgeven van misintenties, berichten en 
vragen. 
“Nuuts oet Sjummert” is een uitgave van de parochie Sint Remigius te 

Schimmert ©.          

mailto:heemkundeschimmert@gmail.com
mailto:parochieblad@st-remigius.nl
mailto:secretaris@st-remigius.nl

