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VERWACHTEN. 
Elke bestuurder wacht op groen licht bij het 
stoplicht, dan mag hij pas verder rijden. Een vrouw 
verwacht een kind, ziet uit naar een nieuw begin. 
Een boer kijkt uit naar de oogst en hoopt op het 
beste.  
Verwachten is dus iets normaals en dagelijks. Het 
vraagt meestal om tijd en geduld. Maar verwachten 

wordt erg vervelend als je haast hebt of geen geduld hebt. Het wordt zelfs 
erg teleurstellend als datgene waar je op wacht, niet aan je verwachtingen 
voldoet. Daar ligt de uitdaging van het verwachten. Je weet soms niet 
precies of het goed zal komen, of het lang zal duren. Verwachten wordt 
vaak moeilijk als je te maken hebt met onzekerheid. 
Ik denk dat dat de situatie is waar we ons nu in bevinden. De 
coronapandemie confronteert ons met onzekerheid: hoe lang moeten we 
het nog volhouden? Helpt de boosterprik straks? Of moeten we weer op 
slot? Waar eindigt dit allemaal? Deze onzekerheid daagt je uit. Maar hoort 
dat niet bij het leven?  
Wij leven nu in de ‘op knop drukken’ wereld. Alles wat je wilt, kun je slechts 
met één klik op de knop krijgen; snel, snel en snel. We zijn misschien 
gewend aan snelheid waardoor de tijd en het geduld om te wachten duur 
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kan zijn. We zijn misschien zo gewend om met zekerheid te leven, dat het 
moeilijk is om lang vol te houden in de moeilijke situatie. 
Dit weekend begint de adventstijd; een periode van voorbereiding op de 
komst van Jezus. We steken elke zondag één kaars aan; de kaars van 
hoop op het Licht. Ondanks alles blijven we wachten en hopen op een 
betere situatie.  
Ik wens u allen een zinvolle adventstijd en blijf gezond. 
 Kapelaan Charles Leta, s.m.m.. 
 
KERKDIENSTEN van 27 november tot en met 5 december 2021.  
Zaterdag   27 november: zaterdag in week 34 door het jaar.  
  H. Oda, maagd. 
19.00 uur:   H. Mis.    Intentie: uit dankbaarheid. 
Zondag   28 november: Eerste zondag van de Advent.  
11.00 uur:   H. Mis, opgeluisterd door Sing a Song.    

 Intenties: overleden ouders Gijzen-Wiekken (gest. jaardienst); 
 Silvia Frissen (gest. jaardienst); Mathilda Cordeweners-Alberts  
 (gest. jaardienst); Rosalie Voncken-Rouwette; overleden  
 ouders Lardinois-Smeets en overleden familieleden; Richard,  
 Ans en Jean Sieben. 

Maandag   29 november: maandag in week 1 van de Advent.  
8.00 uur  H. Mis.   
Dinsdag   30 november: dinsdag in week 1 van de Advent.    
  H. Andreas, apostel.    Geen H. Mis. 
Woensdag 1 december: woensdag in week 1 van de Advent.  
  H. Eligius, bisschop. 
8.00 uur:  H. Mis.    Intentie: familie Kooloos-Verhaeg 
Donderdag 2 december: donderdag in week 1 van de Advent. 
8.00 uur:   H. Mis.  
Vrijdag   3 december: vrijdag in week 1 van de Advent.   
  H. Franciscus Xaverius, priester.  Geen H. Mis. 
Zaterdag    4 december: zaterdag in week 1 van de Advent.  
  H. Johannes van Damascus, priester en kerkleraar.  
19.00 uur:   H. Mis.    Intentie: Frans Speetjens (verjaardag). 
Zondag   5 december, Tweede zondag van de Advent. 
11.00 uur:   H. Mis, opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor. 
  Intenties: Noël Souren (eerste jaardienst); Jo Janssen- 
  Van Etten; Leilani Riga (jaardienst). 
 
Weekdienst: kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 
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LECTOREN. 
Zaterdag 27 november     19.00 uur:   dhr. H. Meertens.  
Zondag   28 november     11.00 uur:   leden Sing a Song. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 

Welke toon wordt gezet bij het begin van de 
adventstijd? We horen profetische woorden die 
ons oproepen om aandachtig te leven, om ons 
niet af te laten leiden van het wezenlijke. Eigenlijk 
kunnen we ons dit appel het hele jaar door 
aantrekken en niet alleen in deze tijd van het jaar, 
want christelijk leven is een vorm van aandachtig 
leven. Dat geldt vooral in onze jachtige 
samenleving waarin we zo vaak aangezet 

worden tot nog meer, nog sneller, beter, hoger … Mogen we ons in deze 
advent bewust worden van nieuwe kansen en mogelijkheden om te groeien 
in een opmerkzame levenshouding, niet morgen of overmorgen, maar 
vandaag. Opgelet, nu! 
 

VACATURES KERKBESTUUR. 
Het kerkbestuur Sint Remigius is naarstig op zoek naar 
geschikte personen voor de invulling van bestuursfuncties 
van onder andere secretaris en penningmeester per 
januari 2022.  
Reden hiervoor is het einde van de maximale 
herbenoemingstermijn van de huidige kerkbestuursleden. 
Geïnteresseerden kunnen zich voor verdere informatie 
melden bij de secretaris of de penningmeester van het 
kerkbestuur, hetzij telefonisch (zie website), hetzij per 

mail: secretaris@st-remigius.nl   
 
VERLOREN FIETSSLEUTELTJE. 
Wie heeft mijn fietssleuteltje gevonden in of bij de kerk? 
Graag melden, telefonisch: 0454041633. 
Bij voorbaat dank. 
 
BRIL GEVONDEN NABIJ DE KERK 
Deze kan na een telefonische afspraak worden afgehaald in de pastorie. 
  
 

mailto:secretaris@st-remigius.nl
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PROGRAMMA ZIJACTIEF 
Helaas, vanwege de huidige corona-
omstandigheden hebben wij moeten besluiten 
de Kerstviering van 14 december te moeten 
aflassen. Wij vinden het natuurlijk heel erg 
jammer dat het niet door kan gaan, maar de 
gezondheid gaat voor! 

Wij hopen snel op betere tijden, zodat we wel weer activiteiten kunnen 
organiseren. 
                                             Bestuur ZijActief, afdeling Schimmert. 

 
Hallo kinderen van Schimmert, 
Ik moet jullie helaas vergewissen, 
dat ik jullie dit jaar wederom moet missen. 
Maar niet getreurd, 
volgend jaar komen jullie wel weer aan de beurt. 
Omdat ik er dit jaar maar beperkt voor jullie zal zijn 
Zorg ik voor een kleine traktatie tegen de pijn. 
 

                                         Sint en Piet. 
 

Wegens de huidige coronaomstandigheden zijn we genoodzaakt om de 
Sinterklaasintocht niet te laten doorgaan. 

       Jeugdraad Schimmert 
BEDANKT, BEDANKT, BEDANKT!  
Graag willen wij pastoor van Oss en pater Charles bedanken voor de 
geweldige huwelijksmis die zij voor ons verzorgd hebben! Tevens 
bedanken wij alle familie, vrienden, collega's & bekenden die ons op welke 
manier dan ook, onze huwelijksdag tot een super speciale en vooral 
onvergetelijke dag hebben gemaakt! Nogmaals alle dank hiervoor!  
Lieve groet,  

Margriet Timmers & Ed Somogyi.  
 
TAARBREUK NUUTS.  
Traone van ’t lache, dat hou v’r uch ‘t kómmend weekend wille beje. Meh 
ouch dees activiteit kin v’r neet door laote gaon. In dees tieje van nog  
ummer e väöl te hoag aantal besjmèttinge ving v’r ‘t óngepas en 
ónverantwoord groate groepe luuj bie ein te bringe.  



 
5 

Besjlaote is óm dit dan ouch oet te sjtèlle en op e later 
moment in 2022 weer op te pakke. Luuj die al kaarte 
gekoch höbbe zul v’r benadere en hun ’t geld truk gaeve. 
Veur de res blif ’t aafwachte wat ’t sezoen nog geit bringe 
en wat meugelik geit waere. V’r blieve de actualiteit volge 
en zulle dao op insjpele. 
Blief gezónd en tot ’t volgende Taarbreuk Nuuts. 
Alaaf, 

CV De Taarbreuk. 
 
V.V. SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 27 NOVEMBER: 
Schimmert/GSV’28 JO17-1 - Sportclub Jekerdal JO17-3 14.00 uur. 
Keer JO15-1   - GSV’28/Schimmert JO15-1 11.30 uur. 
De Leeuw JO15-1JM  - GSV’28/Schimmert JO15-2 15.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO13-1 - RKHBS JO13-1  12.00 uur. 
Bekkerveld JO12-2JM  - Schimmert/GSV’28 JO12-1 12.10 uur. 
Bunde/I.B.C.’03 JO11-3 - Schimmert/GSV’28 JO11-1 10.30 uur. 
Scharn JO10-2  - Schimmert/GSV’28 JO10-1 08.45 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO9-1 - Bunde/I.B.C.’03 JO9-1 10.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO8-1 - Sportclub Jekerdal JO8-3 10.00 uur. 
Sportpark RKVVM te Margraten: 
GSV’28/Schimmert JO7-1 - SV Hulsberg JO7-1  10.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-1 - SJO Krijtland JO7-4  10.10 uur. 
Haslou JO7-2   - GSV’28/Schimmert  JO7-1 10.20 uur. 
Sportpark Aan de Mesweg te Hulsberg: 
EHC/Heuts JO7-2  - GSV’28/Schimmert JO7-2 09.10 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-2 - SV Hulsberg JO7-3  09.20 uur. 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 28 NOVEMBER: 
Berg’28 1   - Schimmert 1   14.30 uur. 
VV Maastricht West 3  - Schimmert 2   11.00 uur. 
Schimmert 3   - Bunde 4   10.30 uur. 
Vrouwen: 
Haslou VR1   - Schimmert VR1  09.30 uur. 
PROGRAMMA VAN DINSDAG 30 NOVEMBER: 
Inhaal: 
GSV’28/Schimmert JO15-2 - WDZ JO15-1   19.30 uur. 
PROGRAMMA VAN WOENSDAG 1 DECEMBER: 
Inhaal: 
Schimmert 1   - RKVV Neerbeek 1  20.00 uur. 
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PROGRAMMA VAN DONDERDAG 2 DECEMBER: 
Oefenwedstrijd: 
GSV’28/Schimmert JO19-1 - Voerendaal JO19—1  20.00 uur. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Sjameswaerd=om te schamen. Gein verhout höbbe=?  R: 4042200. 
 

 

 

‘COGITO SUM’ 
 

Sinterklaas keek in de spiegel. 
Hij twijfelde aan alles: zijn baard, 
zijn mijter, zijn tabbert, zijn staf. 

Alles een groot vraagteken! 
 

Toen ging hij zitten. Een oude wijze 
man keek in de spiegel van zijn ziel. 
En hij zag dat hij bestond: een oude 

wijze man die nadacht over het leven. 
R. Descartes 

 
 
 

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. 
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