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PAUS ROEPT HEILIG JAAR UIT VOOR  
PATER KAREL IN MUNSTERGELEEN. 
Paus Franciscus heeft een speciaal Heilig Jaar 
uitgeroepen voor de pater-Karelkapel in 
Munstergeleen.  
Aanleiding hiervoor is de 200ste  geboortedag van de 
heilige Karel Houben. Het Heilig Jaar begint op zijn 
geboortedag – zaterdag 11 december – en duurt tot 
en met zijn feestdag op 5 januari 2023. 
Het Heilig Jaar geldt voor de pater-Karelkapel die  
in het geboortehuis van Karel Houben in 

Munstergeleen is gevestigd en voor het klooster Mount Argus in het Ierse 
Dublin, waar pater Karel jarenlang gewoond heeft en ook begraven is.  
Het Heilig Jaar houdt in dat pelgrims die de kapellen in Munstergeleen of  
in Mount Argus bezoeken, deelnemen aan de biecht, de heilige communie 
ontvangen en de kruisweg of de rozenkrans bidden, een volle aflaat 
verdienen. Een aflaat is een kwijtschelding van de straffen voor zonden,  
die de paus bij bijzondere gelegenheden kan toekennen. 
Pater Karel werd op 11 december 1821 in Munstergeleen geboren als 
Johannes Andreas Houben. Toen hij intrad bij de paters Passionisten nam 
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hij de kloosternaam pater Karel van Sint Andries aan. Hij werd uitgezonden 
naar Engeland en Ierland. Hij overleed in Dublin in 1893.  
In 1988 werd Karel Houben zalig verklaard en komend jaar is het precies 
15 jaar geleden dat hij door paus Benedictus XVI werd heilig verklaard.  
Tot nu toe is hij de laatste Nederlander die heilig verklaard is. 

Nieuwsbrief bisdom Roermond. 
 
KERKDIENSTEN van 18 tot en met 26 december 2021.  
 
Zaterdag   18 december: zaterdag in week 3 van de Advent.  
16.00 uur:   H. Mis. 
  Intenties: 6 wekendienst voor Annie Kuypers-Niessen;  
  Jan Aarts (jaardienst); Mia Frissen-Lucassen (verjaardag). 
Zondag   19 december: Vierde zondag van de Advent.  
11.00 uur:   H. Mis, opgeluisterd door het Dameskoor.   

 Intenties: Paul Lemmens (gest. jaardienst) en overleden   
 familieleden Lemmens-Kuipers.  

Maandag   20 december: maandag in week 4 van de Advent.  
8.00 uur  H. Mis.   
Dinsdag   21 december: dinsdag in week 4 van de Advent.    
        Geen H. Mis. 
Woensdag 22 december: woensdag in week 4 van de Advent.  
8.00 uur:  H. Mis.  
Donderdag 23 december: donderdag in week 4 van de Advent. 
  H. Johannes van Kenty, priester. 
8.00 uur:   H. Mis.   
Vrijdag   24 december: vrijdag in week 4 van de Advent. 
  Vigilie van Kerstmis.   
15.30 uur:  “Nachtmis”.        
  Opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor. 
  Intenties: Jo en Elly Heiligers-Corten; Miny en Wiel Hübecker- 
  Houben; Lei Eijssen en overleden ouders Eijssen-Janssen  
  en Petit-Aerts (jaardienst) tevens voor alle overleden broers en  
  zussen van beide families; Harry Bonekamp en overleden  
  familie Bonekamp-Ramaekers; Karl Smits en overleden familie  
  Wöltgens en Petit; Rosita Verkoulen-Goossens.  
Zaterdag   25 december: Hoogfeest van Kerstmis.  
11.00 uur:   Hoogmis, opgeluisterd door Jeugdkoor Dievanoss.. 
  Intenties: Ouders Wil en Beppie Kersten- op de Camp; Jo  
  Laumen; Rosalie Voncken-Rouwette; Pierre Vrancken. 
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Zondag   26 december: Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef.  
11.00 uur:   H. Mis, opgeluisterd door Sing a Song.   

 Intenties: Joep en Lenie Hermans-Kampkes (gest. jaardienst)     
 en overleden familie Hermans-Bierganz en overleden familie   
 Kampkes-van Hoesel; Hub en Mia Lucassen-Vroemen (gest.  
 jaardienst); Annie en Armand Lemmens-Eijssen en Ernest   
 Lemmens; Servé Voncken; Bertien Houtvast-Eurelings; Alice  
 Sieben-Vankan; Richard, Ans en Jean Sieben; Leo Lemmens,   
 Mia Lemmens-Goossens en Ben Lemmens. 

 

Weekdienst: kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
 
LECTOREN. 
Zaterdag 18 december 16.00 uur: Mevr. Tanja Feuler. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 

De vierde zondag van de Advent:  
DE ECHTE ONTMOETING. 
Advent is de tijd van wachten en verwachten. In 
de maanden waarin het steeds vroeger donker 
wordt, zien wij uit naar het licht. Kerstmis is het 
feest van licht. Dan vieren we dat God mens 
wordt, in de gedaante van een kind. 
Hij, die de Allerhoogste is, laat zich namelijk 

vooral vinden in het kleine en kwetsbare. Wie kwetsbaar is, weet dat hij of 
zij het alleen niet redt, maar medemensen nodig heeft. Dit besef doet de 
aandacht voor de ander groeien en maakt een echte ontmoeting mogelijk. 
Maria en Elisabeth laten zien dat deze aandacht voor de kwetsbare ander 
vruchtbaar is.. 
 
IN MEMORIAM: 
Annie Kuypers-Niessen. 
Geboren: 10 juni 1945 in Schimmert; overleden: 7 november 2021 in 
Schimmert. 
Zij was getrouwd met Ernest Kuypers, met wie een zoon kreeg. 
Na hun huwelijk zijn ze gaan wonen in het ouderlijk huis van Ernest 
Kuypers. 
Na een lang ziekbed is zij op 7 november 2021 overleden. 
De afscheidsviering heeft plaatsgevonden in ’t Sterrenhuis in Valkenburg, 
waarna ze is gecremeerd in het crematorium in Geleen. 
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Harry Horsten. 
Geboren: 16 maart 1943 in Sittard; overleden: op 8 november 2021 in 
Sittard-Geleen. 
Na de Lagere school en het voortgezet onderwijs ging hij studeren aan het 
seminarie van de Montfortanen in Oirschot. Maar na een aantal jaren 
ontdekte hij dat hij niet voor het pastorale werk geschikt was. Maar hij bleef 
zich inzetten voor de medemens. 
Hij trouwde met van Annie Hodiamont. 
Zijn wens was om in de kerk van Schimmert zijn afscheid te vieren. Deze 
wens is in vervulling gegaan. Hij is begraven op de Algemene 
Begraafplaats in Schimmert. 
 
Leon Snellings. 
Geboren: 11 september 1943 in Heerlen, overleden: 5 december 2021  
in Schimmert. 
Léo was gehuwd met Maria Dirix. 
Na hun huwelijk zijn ze in hun nieuwe huis in Klein Haasdal 50A in 
Schimmert gaan wonen. 
Na de afscheidsviering in de Sint Remigiuskerk van Schimmert is hij 
gecremeerd in het crematorium in Geleen. 
 
KOREN. 
Dameskoor. 
Zondag 19 december om 11.00 uur, viering 4e Adventszondag. 
Koorleden a.u.b. startklaar om in te zingen vanaf 10.15 uur.  
 
MIA BEMELMANS-GELISSEN ERE-LID DAMESKOOR. 
Voor haar grote inzet gedurende tientallen jaren als sopraan, bestuurslid en 
bovenal als gedreven en zeer accurate muziek-archivarisse van ons koor 
werd Mia Bemelmans-Gelissen unaniem benoemd tot ere-lid van het  
Dameskoor Schimmert 1973. Met een lang en luid applaus van de leden en 
een fraaie bos bloemen werden onze waardering en dank nogmaals 
bekrachtigd.   

Bestuur en leden Dameskoor. 
 
LAATSTE NIEUWS KERSTSTALLENWERKGROEP. 
Voor de peuters en kleuters hebben we dit jaar ook weer 
het kerstverhaal uit het bekende prentenboek Kerstmis 
van Dick Bruna uitgebeeld.  Het is een prachtige 
beschrijving van het kerstverhaal en de geboorte van 
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Jezus, op eenvoudige wijze verteld. Vast heel bekend bij velen.  
De diverse kerstfiguren staan vanaf 19 december verspreid opgesteld in de 
voortuinen  van diverse woningen in het eerste deel van de St. 
Remigiusstraat (tot aan de hoek van de Rooseveltstraat) en aan het begin 
van de Dr. Hermansstraat. Kom en zoek de figuren net zoals in het 
prentenboek beschreven is. Ga ze zoeken! Heb je alle figuren gevonden? 
Of mis je toch nog iets? Voor verdere info verwijzen we jullie naar de 
website https://www.kerststallendorp.nl/  
We wensen jullie allen een fijne kersttijd toe.  

   Kerststallenwerkgroep Schimmert. 

 

BUURTVERENIGING OENSEL. 
Onlangs heeft u een brief en enquête in uw brievenbus ontvangen. We 
hebben al diverse reacties mogen ontvangen. Graag willen we u eraan 
herinneren om deze vóór 20 december in te leveren op Langstraat 80. 
Mocht u de enquête gemist hebben en wilt u deze alsnog ontvangen en 
invullen stuur dan een mail naar buurtverenigingoensel@gmail.com. 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
OPENINGSTIJDEN TIJDENS DE FEESTDAGEN FRUITHOF LEMMENS. 
De bestellijsten kunnen t/m vrijdag 17 dec. ingeleverd worden! 
Woensdag 22 dec. open - 08.00 -18.00 uur. 
Donderdag 23 dec. open - 08.00 -18.00 uur. 

Vrijdag 24 dec. bestellingen afhalen 08.00-13.00 uur 

 
Woensdag  29 dec. open - 08.00 -18.00 uur 
Donderdag 30 dec.  open - 08.00 -18.00 uur  

Vrijdag       31 dec.  open - 08.00 -13.00 uur 
 
Wij zijn u allen zeer dankbaar voor uw gezellige bezoek in onze winkel  
en wensen u fijne feestdagen en alle goeds voor 2022. 
Mensen die het moeilijk hebben wensen we heel veel  sterkte en liefs. 
        Astrid en Cyril lemmens 
 

TAFELTENNISVERENIGING  QUICK ‘72/SCHIMMERT. 
De uitslagen van vorig weekend: 
Senioren:  TTV Lybrae Heerlen 2       - Quick ‘72/S 1       8-2 

Jeugd        Quick ‘72/SETA/TTC 1      - Brunssum 1         4-6 

                  Quick ‘72/S 2                     - Westa 1               5-5 

                  Quick ‘72/S 4                     - Falco 3                1-4 

https://www.kerststallendorp.nl/
mailto:buurtverenigingoensel@gmail.com
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Zondag werd in Brunssum het 2e Jeugdchallenge toernooi gespeeld.  
Lars Grond werd 6e in de 3e klasse. Lynn Theunisz werd winnares in de  
3e klasse en speelt het volgende toernooi in de 2e klasse. 
Sophie Florack werd 1e in de 1e klasse. Proficiat meiden met deze 
overwinning! 
Komend weekend worden Jeugdmeerkampen gespeeld. Op diverse 
locaties in het land wordt gespeeld voor een plaats in de halve finales.  
Alle wedstrijden zijn zonder publiek.  
  
V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 18 DECEMBER.  
Weltania JO17-1 - Schimmert JO17-1    13.00 uur of 14.30 uur. 
 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 19 DECEMBER. 
Oefenwedstrijd: 
Schimmert JO19-1  - Voerendaal JO19-1  11.30 uur. 
 
OUD PAPIER. 
A.s. zaterdag 18 december wordt er weer oud papier opgehaald. 
Vanaf 09.00 uur, graag het oud papier verpakt in dozen of gebundeld 

 
INLEVEREN KOPIJ. 
Volgende week verschijnt het Nuuts voor twee weken.  
Kopij voor periode 3 tot en met 10 januari 2022 ook inleveren vóór 
woensdag 22 december 2021 om 12.00 uur. 
 

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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