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      23 december 2021 
     57e jaargang no. 48 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerstwens. 
 
“De nacht kan niet zo donker zijn 
of er is ergens een kleine ster te vinden. 
De woestijn kan niet zo troosteloos zijn 
of er is toch ergens een kleine oase. 
Er zijn bloemen  
die zelfs in de winter bloeien. 
Ergens blijft ons altijd  
een kleine vreugde gegeven.” 
 
Met deze gedachte wensen we u allen 
een Zalig Kerstfeest, dat de komst van 
het kindje Jezus u een kleine vreugde 
mag geven; dat Zijn licht ons hart mag 
verwarmen en onze donkere dagen  

        mag verlichten. 
        Blijf vooral gezond. 

 
        Namens het pastoraal team, 

kapelaan Charles Leta, s.m.m.. 
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KERKDIENSTEN van 24 december 2021 tot en met 9 januari 2022.  
Vrijdag   24 december: vrijdag in week 4 van de Advent. 
  Vigilie van Kerstmis.   
15.30 uur:  “Nacht”mis, opgeluisterd door René kicken. 
  Intenties: overleden ouders 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 families Wöltgens en Petit;  
  Rosita Verkoulen-Goossens; Jan Muitjens.  
Zaterdag   25 december: Hoogfeest van Kerstmis.  
11.00 uur:   H. Mis, opgeluisterd door René Kicken en kapelaan Charles 
  Intenties: overleden ouders Wil en Beppie Kersten- 
  Op de Camp; Jo Laumen; Rosalie Voncken-Rouwette;  
  Pierre Vrancken; Noël Stassen (verjaardag). 
Zondag   26 december: Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef.  
11.00 uur:   H. Mis, opgeluisterd door Hanneke Scheffers, dirigente van  
  Sing a Song.   

 Intenties: Joep en Lenie Hermans-Kampkes (gest. jaardienst),     
 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. 
Maandag   27 december: Derde dag onder het octaaf van Kerstmis. 
  H. Johannes, apostel en evangelist 
8.00 uur  H. Mis.   
Dinsdag   28 december: Vierde dag onder het octaaf van Kerstmis.    
  HH. Onnozele Kinderen, martelaren.  Geen H. Mis. 
Woensdag 29 december: Vijfde dag onder het octaaf van Kerstmis.  
8.00 uur:  H. Mis.  
Donderdag 30 december: Zesde dag onder het octaaf van Kerstmis. 
8.00 uur:   H. Mis.   
Vrijdag   31 december: Zevende dag onder het octaaf van Kerstmis.   
  H. Silvester I, paus 
16.00 uur:   H. Mis.  
  Intentie: Hub Knols. 
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Zaterdag   1 januari 2022: Octaafdag van Kerstmis. 
11.00 uur:   H. Mis.  
  Intentie: Mia en Willem Speetjens-Coumans 
Zondag   2 januari: Openbaring des Heren.  
11.00 uur:   H. Mis.   

 Intenties: Harry Horsten (zeswekendienst); Tiny Janssen-  
 Speetjens (verjaardag); Harry Speetjens (gest. jaardienst);  
 Zef Tummers (gest. jaardienst); 

Maandag   3 januari: Weekdag van de kersttijd na Epifanie. 
  De heilige Naam Jezus. 
8.00 uur  H. Mis.  
  Intentie: familie Kooloos-Verhaeg (stichting). 
Dinsdag   4 januari: Weekdag van de kersttijd na Epifanie.    
      .  Geen H. Mis. 
Woensdag 5 januari: Weekdag van de kersttijd na Epifanie.  
  H. Karel (Houben) van Sint Andries, priester. 
8.00 uur:  H. Mis.  
Donderdag 6 januari: Weekdag van de kersttijd na Epifanie. 
8.00 uur:   H. Mis.  Drie Koningen 
Vrijdag   7 januari: Weekdag van de kersttijd na Epifanie.   
  H. Raimundus van Penyafort, priester.  Geen H. Mis. 
Zaterdag   8 januari:  Weekdag van de kersttijd na Epifanie.  
16.00 uur:   H. Mis,  
  Intenties: Louis Ghijsen (zeswekendienst);  
  Harry Bonekamp (1e jaardienst). 
Zondag   9 januari: Doop van de Heer. 
11.00 uur:   H. Mis,   

 Intentie: Els Stassen.  
 

Weekdienst: kapelaan Stefan Musanai s.m.m. - Charles Leta s.m.m.. 
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LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Kerstmis: Leven in Gods licht. 

Deze nacht kwamen we samen om de geboorte van 
Jezus, als kind in de kribbe, te vieren. Er waren engelen 
en herders om het goede nieuws te verkondigen. Van-
morgen staan we stil bij wat dit goede nieuws van Jezus’ 
komst naar onze wereld eigenlijk betekent. De evangelist 
Johannes vertelt dat Jezus licht en leven is komen 
brengen. Als wij ons laten raken door zijn boodschap en 

zijn licht op ons laten schijnen, helpt ons dat om in de duisternis van deze 
wereld zicht te houden op het goede en het ware, op een toekomst waarin 
de liefde van God voelbaar is tussen mensen. Dat is de vreugdeboodschap 
die ons op deze eerste kerstdag wordt toegezegd. 
 
Zaterdag 1 januari, Nieuwjaar: Gezegend worden. 

Het is 1 januari: een heel nieuw jaar ligt voor ons, 
spannend en hoopvol tegelijkertijd. Wat zal 2022 ons 
brengen? Er zullen zich wellicht gebeurtenissen 
voordoen, die we moeilijk vinden, maar er zullen ook 
momenten zijn waarop we beseffen gezegende mensen 
te zijn. Waarschijnlijk ervoer Maria dat ook toen ze in 
Bethlehem haar kind Jezus ter wereld bracht. Ondanks 

alle moeilijkheden was er grote vreugde bij de geboorte. 
Vandaag vieren we het feest van de heilige Maria, Moeder van God. 
Samen met alle gelovigen, wereldwijd, begroeten we haar: “Wees gegroet, 
Maria, vol van genade, want gij zijt de gezegende onder de vrouwen”. 
 

LECTOREN. 
Vrijdag 24 december  15.30 u. mevr. M. Zeegers. 
Zaterdag 25 december  11.00 u. dhr. P. Willems. 
Zondag 26 december  11.00 u. dhr. F. Janssen. 
Vrijdag 31 december   16.00 u. mevr. P. Schonewille. 
Zaterdag 1 januari 2022 11.00 u. dhr. F. Janssen. 
Zondag 2 januari 2022 11.00 u. dhr. H. Meertens. 
 

AANSCHERPEN CORONAMAATREGELEN. 
De Nederlandse bisschoppen hebben deze week de coronamaatregelen 
aangescherpt. Dit betekent dat we naast de reeds eerder opgelegde 
maatregelen nu tijdens de viering nog maar maximaal 50 bezoekers in de 
kerk mogen toelaten. Bovendien moeten de bezoekers zich van te voren 
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registreren en er mogen slechts 4 zangers of een cantor de H. Mis 
opluisteren. 
Gezien het korte tijdsbestek, waarin deze maatregelen zijn opgelegd, heeft 
het kerkbestuur moeten besluiten deze maatregelen ten aanzien van het 
aantal bezoekers en het registratiesysteem niet zo stringent uit te voeren. 
Dit betekent dat we het aantal bezoekers in de vieringen van 24 december 
en 1e en 2e Kerstdag moeten accepteren. Voor deze vieringen kunt u zoals 
voorheen uw gegevens noteren op de betreffende formulieren achter in de 
kerk. 
Vanaf de viering van 31 december 2021 zullen we de maatregelen 
stringenter gaan naleven. 
Vooraf een plaats reserveren voor een H. Mis is mogelijk op dinsdagavond 
van 19.00 – 20.00 uur in de pastorie. 
Maar ondanks deze noodoplossing verzoeken wij u toch voldoende afstand 
te houden van elkaar (1,50 m); een mondkapje te dragen in de kerk 
wanneer u zich verplaatst en uw handen te desinfecteren bij binnenkomst 
in de kerk en bij het ter communie gaan. 
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw medewerking en uw begrip. 
De “Nacht-“mis: 
Zoals u al eerder hebt kunnen lezen zijn we genoodzaakt om onze 
vieringen, ook met Kerstmis, voor 17.00 uur te laten plaatsvinden. Dat 
betekent ook dat onze “nachtmis” ’s middags opgedragen wordt. Om u toch 
het gevoel van een “nachtmis” te geven en om zo veel mogelijk mensen te 
kunnen bereiken, hebben we besloten om deze middagviering op te nemen 
en deze videoopname 24 dec. vanaf 21.30 uur beschikbaar te stellen via 
onze website www.st-remigius.nl 
U begrijpt dat deze opnames, alsook de eerdere livestreams, extra kosten 
met zich meebrengen en om deze reden hebben wij een qr-code 
toegevoegd waarmee u, als blijk van waardering, een donatie kunt doen 
om deze extra kosten samen met ons te dragen. Alvast hartelijk dank 
hiervoor. 
Verder willen we u fijne kerstdagen wensen en hopen dat u, ondanks alle 
beperkingen, toch het gevoel heeft dat we samen Kerstmis kunnen vieren. 
        Het kerkbestuur. 
DANKBETUIGING. 

Uw blijk van medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens de ziekte en na het 

overlijden van mijn lieve man, vader, schoonvader en opa Louis Ghijsen 

was voor ons een grote steun en zal een blijvende herinnering zijn. Een speciaal 

woord van dank aan pastoor Van Oss en Kapelaan Stefan voor de mooie H. Mis. 

Dank hiervoor. 

   Annie Ghijsen-Schaeks, kinderen en kleinkinderen 

http://www.st-remigius.nl/
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AFSCHEIDSCADEAU PASTOOR VAN OSS S.M.M. 
In het parochieblad van 24 september 2021 heeft 
pastoor Van Oss kenbaar gemaakt dat hij graag een 
kunstwerk zou willen ontvangen als aandenken aan de 
vele jaren dat hij in de Sint Remigiusparochie 
werkzaam is geweest. Dit kunstwerk moet een 
permanente plaats krijgen in onze kerk. 
Inmiddels heeft meneer pastoor een keuze gemaakt om 
van de giften, die de parochianen bij gelegenheid van 
zijn afscheid bijeen hebben gebracht, een beeld te 
kopen. Een beeld van dezelfde omvang als de reeds 
aanwezige beelden in onze kerk (grootte: 1,00 – 1,50 
meter). 

Het is bekend dat de favoriete heilige van pastoor Van Oss de heilige 
Franciscus van Assisi is. Deze heilige wordt steeds afgebeeld met dieren. 
Inmiddels hebben we via een bedrijf in Banneux een kunstenaar gevonden, 
die dit beeld door middel van houtsnijwerk kan en wil maken. Wanneer de 
werkzaamheden volgens planning verlopen zal het beeld medio februari 
2022 worden geleverd. 
        Het kerkbestuur 
 
PROGRAMMA ZIJACTIEF. 

Helaas kunnen de eerstkomende activiteiten 
weer niet doorgaan. We hopen natuurlijk 
allemaal op betere tijden! 
4 jan. verrasje en 11 jan. de lezing ”De 
gravin van Gulpen” kunnen dus beide niet 
doorgaan.  
 

Cursus Maatschappelijke vorming en Educatie. 
Data: 14 febr., 21 febr. en 14 maart van 14.00 -16.00 uur. 
Gemeenschapshuis de Stip in Meerssen. 
Excursie naar het grensmaasproject te Meers: 14 april. 
Lange excursie van ± 7 km; Korte excursie van ± 4 km. 
 
Thema: De toekomst.  
Kosten voor 3 cursusmiddagen  € 15,00 p.p. incl. 1 kop koffie/thee.   
Voor de excursie: € 10,00 p.p. incl. koffie/thee met vlaai. 
Opgeven hiervoor vóór 7 januari kan bij Sylvy Wiekken: 
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tel. 06-40246841 appen kan ook. 
Mail: s.wiekken@hotmail.com of een briefje in de brievenbus bij Silvy: 
Langstraat 9. 
Geef bij de excursie ook door of je aan de lange of korte excursie wil 
deelnemen. Meer informatie op de website: www.zijactieflimburg.nl  

Bestuur ZijActief Schimmert. 
 

TAFELTENNISVERENIGING QUICK 
‘72/SCHIMMERT. 
Afgelopen zaterdag werden er op verschillende 
plaatsen in ons land de ¼ finales van de Nationale 
Jeugdmeerkampen gespeeld. 
Joes Slakhorst plaatste zich als poulewinnares bij de 

MO11 rechtstreeks voor de finale. Haar broer Ties werd 2e bij de JO15 en 
plaatste zich voor de halve finale op 6 februari 2022. Sophie Florack werd 
6e bij de MO15 en Jens Slakhorst werd 4e bij de JO17. Voor beiden is dit 
net niet genoeg om een plek in de halve finales te bemachtigen.  
 
POSITIEF BERICHT VANUIT DE FANFARE ST CAECILIA! 

Afgelopen zaterdag 18 december zijn maar liefst 20 
leerlingen op Hafabra examen geweest. Voor de 
examencommissie was het een lange zit maar de dag 
kon om 18.30 uur via een skypemeeting in een 
feeststemming afgesloten worden. Alle 20 
examenkandidaten zijn geslaagd met zeer goede cijfers 
tussen de 7 en 8,5 en dit werd online aan ze bekend 
gemaakt en gevierd. Een heel knappe prestatie in een 
bijzondere tijd. Gefeliciteerd voor de leerlingen, ouders 
en docenten. 
We hopen de leerlingen snel weer in actie te mogen 

zien bij de jeugddrumband, jeugdfanfare, drumband en/of fanfare. 
Blijf allemaal gezond, 

Fanfare St. Caecilia Schimmert 

 DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 

Eine reinsjtein mit drie getuge = in vroeger tijden werden één grote 
perceelgrenssteen en drie kleine stenen als “getuigen” ingegegraven. 
Verplaatsing was een zwaar misdrijf. Apprensje make=? R:4042200. 
 
 

mailto:s.wiekken@hotmail.com
http://www.zijactieflimburg.nl/
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JEZUS 

Ik heb Zijn beeltenis maar vaag in mijn gedachte 

en ik weet haast niets van hoe Hij sprak en keek. 

‘k zou willen weten hoe Hij liep en hoe hij lachte 

‘k zou willen weten hoe Hij door zijn haren streek, 

‘k zou willen weten hoe Hij appels at of noten 

en hoe Hij hoestte als Hij bij de oever stond 

hoe Hij zijn baard geknipt heeft en zijn neus gesnoten 

iets van Zijn oogopslag, Zijn tanden en Zijn mond, 

en hoe Hij sliep en hoe Hij heeft ontbeten 

en of Hij koffie dronk of thee bij het ontbijt 

en of Hij wel’es met de deuren heeft gesmeten 

en of Hij hield van knoflook of van zoetigheid. 

 

Maar ik ruik wierook, plechtig klinkt in alle talen 

Wat Hij gezegd heeft, en ik verdwaal in mijn gebed 

Want ik zoek de kleuren van Zijn kleed en Zijn sandalen 

Ik zoek gewoon DE MAN VAN NAZARETH. 

      Toon Hermans 

 

Pastorie: 045 4041227;  Klooster 045 4048111.  
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.  
Dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur kantoor/telefoondienst in de Pastorie. 
“Nuuts oet Sjummert” is een uitgave van de parochie Sint Remigius te 
Schimmert. 

 

mailto:parochieblad@st-remigius.nl

