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         11 november 2021 
        57e jaargang no. 42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij een afscheid. 
Alles is vreemd. 
Je was zo gewend aan de aanwezigheid van Gir Op ’t Veld. 
Er valt een grote leegte, vooral voor ons, de bewoners van het 
klooster. 
Hij was er altijd en altijd kon je bij hem terecht. 
Een wijze mens, ook toen hij ziek was en altijd op zijn kamer  
bleef. 
Maar hij was er niet alleen voor ons, de bewoners van het 
klooster, maar ook voor het personeel en voor de mensen die 

binnenliepen en wat kwamen vragen. 
Tot op het laatst was hij bezorgd voor alles wat er in huis en in de parochie 
gebeurde. 
Een grote leegte. Hij was zoveel jaren in Schimmert: vanaf 1954 als 
prefect, vanaf 1964 als overste, maar we moeten niet vergeten om 
dankbaar te zijn als medebroeders en ook als parochianen. 
Hij had  altijd  goeie moed. We gaan donderdag definitief afscheid nemen. 
Hij is rustig ingeslapen, thuis bij God in wie hij altijd heeft geloofd. 
Gir, dank je wel voor alles, het was heel veel. 
We vergeten je niet. 
Namens de medebroeders en alle mensen van Schimmert en Genhout. 
       John van Oss s.m.m.. 
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KERKDIENSTEN van 13 november tot en met 21 november 2021. 
Zaterdag   13 november: zaterdag in week 32 door het jaar.  
  H. Nicolaas de Grote, paus. 
19.00 uur:   H. Mis.  
  Intenties: Alice Sieben-Vankan; overleden ouders Riedel- 
  Speetjens; overleden ouders Luijten-Leeuw (jaardienst); Toon  
  Goossens (verjaardag), oma Van den Berge, overleden ouders  
  Schouteten. 
Zondag   14 november: Drie-en-dertigste zondag door het jaar. 
  H. Dubritius, bisschop en kerkleraar. 
11.00 uur:   H. Mis, opgeluisterd door de Jeugdfanfare.    
  Intenties: Zeswekendienst Tiny Maas-Eussen; overleden  
  ouders Van der Kaa-Akkermans, Hub en Anneke (stichting); 
  overleden ouders Van Horck- Weijermans (stichting); Tonny en  
  Leo Lahaye-Evers (jaardienst); Tilke Hermans-Vijgen (1ste  
  jaardienst), Jan Hermans (jaardienst) en dochter Francien. 
Maandag   15 november: maandag in week 33 door het jaar.  
  H. Albertus de Grote, bisschop en kerkleraar. Geen ochtendmis. 
10.30 uur:  Uitvaartdienst voor Harrie Horten. 
Dinsdag   16 november: dinsdag in week 33 door het jaar.    
  H.  Margarita van Schotland;  H. Gertrudis, maagd.  
        Geen H. Mis. 
Woensdag 17 november: woensdag in week 33 door het jaar.  
  H. Hugo van Avalon, bisschop.  
8.00 uur:  H. Mis.  
Donderdag 18 november: donderdag in week 33 door het jaar. 
8.00 uur:   H. Mis.  
Vrijdag   19 november: vrijdag in week 33 door het jaar.   
  H.  Mechthildis van Hackeborn.   Geen H. Mis 
Zaterdag   20 november: zaterdag in week 33 door het jaar.  
  Christus Koning, laatste weekend van het kerkelijk jaar. 
19.00 uur:   H. Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola.  
  Intenties: Felix en Bertha Dreessen-Penders (gest. jaardienst); 
  Jos Lucassen (jaardienst) en Jochen Lucassen. 
Zondag   21 november: Vier-en-dertigste zondag door het jaar. 
  H. Gelasius I, paus. 
11.00 uur:   H. Mis, opgeluisterd door fanfare Sint Caecilia. 
  Intenties: Overleden ouders Jeu Speetjens-Heiligers (gest.  
  jaardienst); Gerda Soons Kuipers (1e jaardienst) en Harrie  
  Soons.    
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Weekdienst: kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 
 

LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Houvast vinden. 
Soms lijken we in ons leven ons houvast te 
verliezen. Onze toekomst wordt onzeker en 
bedreigend, alsof de zon verduisterd raakt en de 
maan geen licht meer geeft. In zulke 
omstandigheden mag je terugdenken aan wat 
Jezus gezegd heeft. Hij sprak een woord dat ons 
bemoedigt: hoezeer iemand zich ook bedreigd 

voelt, uiteindelijk is er bij God redding en toekomst. Als de nood het hoogst 
is, is de redding vaak nabij. Wie standvastig daarin blijft geloven, zal zijn 
leven winnen. 
 
DIENBEURTEN MISDIENAARS. 
Zaterdag 13 november    19.00 uur: Tom Storcken en Ilse Nulens. 
Zondag   14 november    11.00 uur: Britt Lemmens en Dewi Cortenraad. 
    
Maandag    15 november  08.00 uur: geen H. Mis. 
Woensdag  17 november  08.00 uur: Joes Slakhorst en Tom Storcken. 
Donderdag  18 november 08.00 uur: Ilse Nulens en Lars Okkersen. 
 
LECTOREN. 
Zaterdag 13 november      19.00 uur: dhr. P. Ritt.  
Zondag   14 november      11.00 uur: dhr. P. Severeyns. 
 
COLLECTANTEN. 
Zaterdag 13 november     19.00 uur: mevr. M. Lemmens en  

    dhr. R. Thomassen.  
Zondag   14 november     11.00 uur: dhrn. R. Wennmacher en G. Pricken. 
 
DAMESKOOR. 
Repetitie dinsdag 16 november om 18.55 uur. 
 
MEDEDELING KBO. 
Op dinsdag 16 november is er weer een gezellige kien-middag in ‘t 
Gemeinsjapshoes. 
We beginnen om 14.00 uur en ook niet-leden zijn van harte welkom. 
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PROGRAMMA ZIJACTIEF. 
16 november: Lezing Hub van Loo, jachtopziener. 
U kunt zich t/m 13 november aanmelden bij:  
Silvy Wiekken: tel. 06-40246841 appen kan ook!,  
Mail: s.wiekken@hotmail.com of een briefje in de brievenbus bij Silvy: 
Langstraat 9. 
Denkt u wel aan uw coronatoegangsbewijs, dit is verplicht! 
De Rabo clubsupport heeft ons het mooie bedrag van € 371,09 gebracht. 
Bedankt voor uw stem! 
     bestuur ZijActief afdeling Schimmert. 
 

TAFELTENNISVERENIGING QUICK 
‘72/SCHIMMERT. 
Uitslagen van 6 november:  
Senioren:      
Quick ‘72/S 1      -  Brunssum 2         4-6. 
Jeugd:           

Quick ‘72/Seta/TTC 1  -  Taverbo 1        6-4. 
Brunssum 1                 -  Quick ‘72/S 2     7-3. 
Quick ‘72/S 3               -  Destatec 1                  3-7. 
Quick ‘72/ 4                 -  Kluis 3                   0-5. 
Komende zaterdag spelen alleen de senioren: 
Lybrae/Heerlen 2      -       Quick ‘72/S 1 om 18.00 uur in Heerlen. 

  
JEUGDRAAD SCHIMMERT. 
Hallo lieve kinderen van Schimmert,  
Ook dit jaar zijn de Sint en de Pieten weer van plan 
ons dorp te bezoeken. We hebben weer een leuk 
programma bedacht met muziek, knutselen en 
spelletjes.  We willen jullie dan ook allemaal 
uitnodigen om op zondag 28 november samen met 
ons de Sint welkom te heten.  

Volg onze website of sociale media voor de laatste updates.  
  
Graag tot zondag 28 november van 10.00 uur tot 12.30 uur in ’t 
Gemeinsjapshoes! 
 
 
 
 

mailto:s.wiekken@hotmail.com
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SINTERKLAASTOCHT. 

❤️Gooi wat in mijn schoentje-tocht❤️  

Recycle-Sint 💚Geven-delen-spelen💚 

 
Na het succes van vorig jaar, is hij er ook dit jaar weer: de mogelijkheid om 
speelgoed een tweede leven te geven en al wandelend samen met de 
kleine pietjes cadeaus uit te zoeken en tegelijkertijd iets voor een ander 
terug te doen.  
Wat gaan we doen? 
Verkleed je als Sint/Piet (een geknutselde kroon is natuurlijk ook mooi!) 
Geen zin in verkleden? Undercoverpietjes mogen ook meedoen. 
 

🌼Pimp een oude schoen (verven, beplakken enz.) 

🌼Zet hem achter je raam. 

🌼Ga op speurtocht naar de gekste, mooiste, kleurrijkste schoenen die je 

ooit gezien hebt! 

🌼Zet je andere (eventueel ook gepimpte) schoen buiten neer. 

🌼Zet een mand/kist/doos met speelgoed neer dat je (klein)kind niet meer 

hoeft. Kindjes die langskomen kunnen dan als ze willen iets uit die mand 
uitzoeken en mee naar huis nemen. 

🌼Voor het kind dat zijn speelgoed ter beschikking stelt, zou het leuk zijn 

als daarvoor iets in zijn schoen terechtkomt (bijv. chocolademunt of ander 
voorverpakt lekkers). Dit is niet verplicht-je mag ook iets pakken zonder iets 
ervoor terug te geven, maar als je dit wil doen is het dus handig om iets bij 
je te hebben onderweg. Hoe leuk is het als je je sinttocht start met een leeg 
schoentje en erna terugkomt met 'nieuw' speelgoed en een gevuld 
schoentje. 
Voor de mensen die geen schoenen willen knutselen, maar wel speelgoed 
ter beschikking willen stellen: dat kan ook. 
 
Kinderen die zelf geen speelgoed ter beschikking kunnen stellen: 
Sinterklaas is voor iedereen, alle kinderen mogen al wandelend cadeautjes 
uitzoeken. Zaterdag 20 november van 9.00 tot 12.00. 
Waar? 
Door heel Schimmert. Wie meedoet kan als hij wil het adres onder het 
Facebookbericht noteren of het adres mailen naar 
jo_sintmaarten@hotmail.com, zodat ouders hun eigen route kunnen 
bepalen. 
Doen jullie weer mee?     Mariska Sipers. 
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TAARBREUK NUUTS . 
Bie ’t sjrieve van dit berich sjtaon v’r aan ‘t begin van ós jubileumsezoen 
6x11 jaor Taarbreuk. Dónderdig 11-11 gaon v’r dit äöpene. Oze tempel zal 
dan verhoeze van Oos Heim nao ’t Weverke. 
’t Sjprik veur zich dat ouch veer mit zörg de ontwikkelinge róndóm corona 
volge en ós aan de maotreigele zulle houte. Wat dit veur de res van ’t 
sezoen geit beteikene dat wèt op dit moment nemes. De veurbereidinge zin 
in eder geval opgesjtart óm d’r get speciaals van te make. 
Kómmende zaoterdig organisere de Auwt Prinse ’t Sjömmerts Vastelaoves 
Leedjeskonkoer in ’t Gemeinsjapshoes. V’r wunsje ederein dae dao aan 
mitdeit of mitwèrk väöl succes en zin benuujd nao de winnaar en dus de 
sjlager van ’t jubileumsezoen. 
Sinds aafgeloupe zóndig is de veurverkoup van de buute-aovend en middig 
op 27 en 28 november gesjtart. Vanaaf noe zin de kaarte te koup bie 
Soons DHZ in de winkel of via www.taarbreuk.nl. Good óm te weite: moch 
dees activiteit neet door kinne gaon vanwaege aangesjerpde maotreigele 
dan krieg g’r ‘t geld van de kaarte truk.  
Mochte d’r nog aanpassinge aan ’t program neuëdig zin dan laot v’r uch dat 
via ós site en facebook weite. 
Alaaf       CV De Taarbreuk. 
 

V.V.SCHIMMERT. 
 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG  
13 NOVEMBER: 

Weltania JO17-1  - Schimmert/GSV’28 JO17-1 14.30 uur. 
GSV’28/Schimmert JO15-1 - Bekkerveld JO15-2  13.30 uur. 
GSV’28/Schimmert JO15-2 - VRIJ  
FC Kerkrade West JO13-1 - Schimmert/GSV’28 JO13-1 10.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO12-1 - SV Hulsberg JO12-1  11.00 uur. 
Voerendaal/RKSVB JO11-2 - Schimmert/GSV’28 JO11-1 10.15 uur. 
Sportclub Jekerdal JO10-1 - Schimmert/GSV’28 JO10-1 10.15 uur. 
Minor/Wijnandia JO9-1JM - Schimmert/GSV’28 JO9-1 09.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO8-1 - Bunde/I.B.C.’03 JO8-1JM 09.30 uur. 
 
Sportpark Jean Nijsten te Genhout: 
GSV’28/Schimmert JO7-1 - Heer JO7-2   09.30 uur. 
Spaubeek JO7-1  - GSV’28/Schimmert JO7-1 09.40 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-1 - SV Hulsberg JO7-1  09.50 uur. 
 

http://www.taarbreuk.nl/


 
7 

Sportpark Spaubeek te Spaubeek: 
Walram JO7-1JM  - GSV’28/Schimmert JO7-2 09.30 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-2 - Spaubeek JO7-2  09.40 uur. 
SV Hulsberg JO7-3  - GSV’28/Schimmert JO7-2 09.50 uur. 
Veteranen:  
Caesar    - Schimmert   17.00 uur. 
 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 14 NOVEMBER: 
Schimmert 1   - RKVV Neerbeek 1  14.30 uur. 
 
PROGRAMMA VAN VRIJDAG 19 NOVEMBER: 
Mannen 35+1   7x7   Bij SV Hulsberg te Hulsberg 
Wijnandia 35+1  - Schimmert 35+1  19.30 uur. 
Schimmert 35+1  - Walram 35+1   19.50 uur. 
VV Hellas 35+1  - Schimmert 35+1  20.10 uur. 
Schimmert 35+1  - SV Hulsberg 35+2  20.30 uur. 
Mannen 35+2   7x7    Bij RKUVC te Ulestraten 
Schimmert 35+2  - Haslou 35+2   19.30 uur. 
SV Hulsberg 35+1  - Schimmert 35+2  20.10 uur. 
Schimmert 35+2  - GSV’28 35+2   20.30 uur. 
RKUVC 35+1   - Schimmert 35+1  20.50 uur. 
Vrouwen 30+1   Bij OVCS te Sittard 
OVCS VR30+1  - Schimmert VR30+1  19.50 uur. 
Schimmert VR30+1  - Amstenrade VR30+1  20.10 uur. 
GSV’28 VR30+1  - Schimmert VR30+1  20.30 uur. 
Schimmert VR30+1  - SV Brunssum VR30+1 20.50 uur. 
 
Thuiskienen VV Schimmert. 
Onderstaand de winnende kaarten van de maand november, de volledige 
uitslag (inclusief gevallen nummers) is de gehele maand te bekijken op 
onze website www.vvschimmert.nl . 
De prijzen van de maand november: 
1e prijs 45 euro op kaartnummer 138; 
2e prijs 22,50 euro op kaartnummer 115; 
3e prijs 14 euro op kaartnummer 19; 
Indien u een prijs heeft gewonnen wordt deze automatisch op uw rekening 
gestort. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Einjäörig = eenjarig. Sjtreuësjpier = ? Reacties:  404 2200. 

http://www.vvschimmert.nl/
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NEEM DE TIJD. 
 

Neem de tijd om te lachen 
Het is de muziek van de ziel. 
Neem de tijd om te denken 

Uw gedachte geven u de energie. 
Neem de tijd om te spelen 

Hier ligt de oorsprong van uw eeuwige jeugd. 
Neem de tijd om te lezen 

Het is de bron van alle wijsheid. 
Neem de tijd om te bidden 

In uw gebed ligt de grootste kracht op aarde. 
Neem de tijd om liefde te geven en te ontvangen 

Het is een door God gegeven voorrecht. 
Neem de tijd om uw vriendschap te tonen 

Het is de weg naar geluk. 
Neem de tijd om te geven 

Een dag is te kort om zelfzuchtig te zijn. 
Neem de tijd om te werken 

Want succes brengt succes voort. 
 

       
 

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 van 19.00 tot 20.00 uur kantoor/telefoondienst in de pastorie. 
E: Redactie Nuuts:  parochieblad@st-remigius.nl. 
E: kerkbestuur:  secretaris@st-remigius.nl. 
Website:   www.st-remigius.nl. 

mailto:parochieblad@st-remigius.nl
mailto:secretaris@st-remigius.nl

