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       27 januari 2022 
     58e jaargang no. 4 
 

GODS LIEFDE GAAT VERDER DAN STATISTIEKEN. 
Armoede en onderdrukking zullen in heel ons leven blijven bestaan. 
Daardoor lijden mensen niet alleen fysiek, maar ook mentaal en 
emotioneel. Daarom zegt Jezus tegen de mensen in de synagoge dat 
Hij degene is die gezalfd is door de Geest van God om het goede 
nieuws aan armen te brengen. 
De wijze waarop Jezus omgaat met arme en eenvoudige mensen is  
ook onze opdracht, de zending voor de Kerk van vandaag. 
De zending van de kerk jegens de armen gaat, naast het aantal armen 
statistisch in aantal verminderen en rijker maken, vooral om hen God te 
laten ontmoeten als liefdevol en barmhartig, bron van vreugde en 
vrijheid. 
Eens vroeg een journalist aan Moeder Teresa van Calcutta naar haar 
zorg jegens de armen in India. “Hoeveel arme mensen zijn rijk geworden 
door uw zorg”? Moeder Teresa antwoordde: “Mijn werk is liefde, geen 
statistiek.Door lief te hebben, gehoorzaam ik Gods gebod om Hem en 
anderen lief te hebben door hen zo goed mogelijk te dienen. Liefde is 
grenzeloos.Het gaat verder dan statistieken kunnen laten zien” 
De zorg van de Kerk voor de armen is dus niet in de eerste plaats om 
hun status te veranderen om economisch rijk te worden, maar om de 
liefde en vreugde van het samenleven met anderen te delen. Ware liefde 
kan niet worden samengevat en gaat verder dan statistieken. 

    Kapelaan Stefan, s.m.m.. 
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KERKDIENSTEN VAN 29 januari tot en met 6 februari 2022. 
Zaterdag 29 januari: Zaterdag in week 3 door het jaar. 
 Maria op zaterdag. 
16.00 uur:  H. Mis. 
 Intentie: Alice Sieben-Vankan. 
Zondag 30 januari 2021: Vierde zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis, opgeluisterd door Gregoriaanse Schola. 
 Intenties: Leon Snellings (zeswekendienst); Philomena  
 Eijssen. 
Maandag 31 januari: Maandag in week 4 door het jaar. 
 H. Johannes (Don) Bosco, priester. 
8.00 uur H. Mis. 
Dinsdag 1 februari: Dinsdag in week 4 door het jaar. 
        Geen H. Mis. 
Woensdag 2 februari: Woensdag in week 4 door het jaar. 
 Opdracht van de Heer, Maria Lichtmis. 
8.00 uur H. Mis. 
 Intentie: familie Kooloos-Verhaeg.  
Donderdag 3 februari: Donderdag in week 4 door het jaar. 
   H. Blasius, bisschop en martelaar. 
8.00 uur: H. Mis.    
Vrijdag 4 februari: Vrijdag in week 4 door het jaar. 
          Geen H. Mis. 
Zaterdag 5 februari: Zaterdag in week 4 door het jaar. 
 H. Agatha, maagd en martelares. 
19.00 uur:  H. Mis.  
Zondag 6 februari 2021: Vijfde zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis.. 
 Intenties: Annie en Armand Lemmens-Eijssen en Ernest  
 Lemmens; Rosalie Voncken-Rouwette; Maria Van Oppen en  
 overleden familie (gest. jaardienst); Tonnie Kurvers-Lahaije. 

 

Weekdienst: kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 

  
LECTOREN. 
Zaterdag 29 jan. 16.00 uur:  mevrouw M. Zeegers. 
Zondag   30 jan.  11.00 uur: mevrouw R. Souren. 
 
ACOLIETEN.  
zondag 30 januari 11.00 uur: Dino Verhage en Roger Slakhorst. 
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LITURGIE VAN DE WEEK. 
Nooit te laat voor verantwoordelijkheid. ‘Voordat ik 
je vormde in de moederschoot, had Ik je al 
uitgekozen.’ Deze woorden uit het boek van de 
profeet Jeremia vormen de kern van deze viering. 
Het zijn woorden die uitdrukken hoe diepgaand en 
vergaand de profeet zijn roeping door God ervoer. 
Net als hij zijn wij door Hem in het leven geroepen 
al voor we geboren werden. Onze roeping dateert 

van voor mensenheugenis. De teksten uit Jeremia en Lucas laten ook 
zien: wie ingaat op deze roeping kan zich verzekerd weten van Gods 
steun bij het vervullen van zijn levensopdracht. 
 

dat doet pijn… 
Het doet pijn als getwijfeld wordt aan jouw geloofwaardigheid.  
Dat ondervond ik ten aanzien van de uiteindelijke begraafplaats 
van uw emeritus-pastoor en mijn confrater Gir Op ’t Veld. Velen 
van u en ook mij was bekend dat hij begraven wilde worden in de 
rij van zijn voorgangers, voormalige pastoors van de 
Remigiusparochie. Dat heb ik ook beloofd te doen.  
Maar dan, op de 11de november, de dag van de begrafenis, iets 
over 8.00 uur, het telefoontje van het Gemeentehuis; ‘bij het 
uitgraven is de grafdelver gestoten op de toegang tot een 
grafkelder en er is hier verder geen plek dan elders op het 
Gemeentelijk kerkhof’.            
 In overleg met confrater John van Oss en anderen wordt besloten 
onze confrater alsnog zijn grafrust te gunnen op ons 
kloosterkerkhof. Voorafgaand aan de uitvaart vertelde ik dit in alle 
oprechtheid aan de broer van Gir en aan de op dat moment 
aanwezige leden van het kerkbestuur. Kort voor de uitvaart deelde 
ik dit mee aan de aanwezigen in de kerk. 
Het doet pijn nadien te merken - kort geleden ook nog - dat de 
eerlijkheid van de gang van zaken rond de begrafenis van uw 
emeritus-pastoor en mijn confrater in twijfel wordt getrokken.  
En dat, ja dat doet pijn. 
                                          Peter Denneman s.m.m., 

      provinciaal overste. 
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FANFARENIEUWS. 
Ook in 2022 zorgt fanfare Sint Caecilia Schimmert voor potgrond! 
Op zaterdag 12 maart 2022 bezorgen wij zoals gebruikelijk weer het 
gewenste aantal zakken potgrond bij u thuis. Omdat wij nu niet weten 
waar we als gevolg van de coronamaatregelen rekening mee moeten 
houden, hebben wij onze werkwijze dit jaar ook weer aangepast en 
willen wij met name het aantal contactmomenten tussen mensen 
onderling ook bij de uitvoering van onze potgrondactie beperken en 
vragen wij u om vooraf uw bestelling te plaatsen en uw betaling vooraf 
aan ons te voldoen. Nadere informatie over onze actie volgt medio 
februari. Voor vragen kunt u ook een bericht sturen 
naar: potgrond@fanfareschimmert.nl   
 
PROGRAMMA ZIJACTIEF. 
Denkt u aan het overmaken van de contributie o.v.v. naam en adres.  
De contributie bedraagt: € 22,50 en voor leden niet woonachtig in 
Schimmert € 25,- S.v.p. dit bedrag overmaken vóór 1-2-2022 
bankrekening nummer: NL57 Rabo 0146 4076 28 t.n.v. Zijactief 
Schimmert. Heeft  u dit reeds gedaan: bedankt hiervoor! 
Afgelast: 15 februari: Jaarvergadering. In verband met een voorstel 
wijziging in de statuten is het belangrijk dat 3/4 van de leden aanwezig 
zijn bij de jaarvergadering. Daarom hebben we deze jaarvergadering 
uitgesteld naar een later tijdstip, datum volgt nog. 
We hopen wel dat we op 15 maart ons jubileumjaar weer kunnen 
opstarten met de Lezing over de Vroedvrouwenschool! 
28 maart: Van 9.30 tot 15.45 uur. Dag voor Alleengaanden, Zaal 
Keulen, Schoolstraat 3, Klimmen. Het programma vindt u op de website: 
www.zijactieflimburg.nl  Opgeven voor deze dag vóór 28 februari d.m.v. 
een email te sturen naar: zijactief@zijactieflimburg.nl  en vermeld bij 
aanmelding data, locatie, namen en zijactief Schimmert. Kosten: Leden: 
€ 22,50,- niet leden € 25,- overmaken naar rek. nr. NL62 Rabo 0144 
1034 00 t.n.v. ZijActief Limburg. Ook hier alle gegevens volledig 
vermelden. 
 
PENNINGMEESTER GEZOCHT. 
Wij, actieve vereniging ZijActief, zijn met spoed op zoek naar een nieuwe 
penningmeester. Ook niet-leden kunnen zich hiervoor aanmelden, dan 
wordt u gewoon lid van onze gezellige vereniging. Geïnteresseerden 
kunnen voor verdere informatie terecht bij de huidige penningmeester: 
Truus Tekstra 4042221. 

mailto:potgrond@fanfareschimmert.nl
http://www.zijactieflimburg.nl/
mailto:zijactief@zijactieflimburg.nl
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Vastelaovesradio “De Groate Taarbrook” 
wiest uch de weag noa vastelaovend! Geit 

beginne! 

Leef luuj van Sjömmert,  

Wèt geer auch neet wie geer weer aan de 
vastelaovend môt beginne noa zoènne lange 
tied van aafzongering? En wie noe de droad 

weer op gepak kèn weare? Ut begint altied met de earstje stap en dea 
gaon veer zètte! De kommende zondige in aanloup noa vastelaovend, 
zette veer vanaaf hauf zeve de digitale deure van ooze studio aope en 
gaon veer uch langzaam opwèrme veur de vastelaovend 2022. Wilt geer 
mitdoon?  Scan dan kommende zondig effe veur hauf zeve dizze QR-
code of bezeuk oos op facebook (Carnaval pur Zang) veur de link noa 
de oetzending. Geer kènt mitdoon via de “zoom-app” of door de 
vergadering in de “browser” te “launchen”/äöpene. Ederein is welkom via 
de computer, de mobiele of d’n tablet en es de techniek mitwerrik, make 
veer d’r eine gekke boel van. Veer haupe uch ein van de kommende 
zondige digitaal te moage begroete om zoa vanoet eur eige hoeskamer, 
mèh toch same, toe te kènne leave nao de Sjömmertse vastelaovend 
2022!      

     Sjoosjeteit Moestasj Grande Orange 

 V.V.SCHIMMERT. 

PROGRAMMA VAN ZATERDAG 29 JANUARI 
RKHBS JO17-1 - Schimmert/GSV’28 JO17-1    14.30 uur. 
Sporting Heerlen JO15-1  -   GSV’28/Schimmert JO15-1    12.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO15-2 -  V.V.Schaesberg JO15-2    12.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO13-1 -   DVO JO13-1     12.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO12-1 -   Groene Ster JO12-1    10.00 uur. 
Eijsden JO10-1  -   Schimmert/GSV’28 JO10-1  09.30 uur. 
RKASV JO9-2   -   Schimmert/GSV’28 JO9-1    09.30 uur. 
Berg’28 JO8-1  -   GSV’28/Schimmert JO8-1    09.30 uur. 
Sportpark VV Hellas te Klimmen 
VV Hellas JO7-1JM  -   Schimmert/GSV’28 JO7-1    08.30 uur. 
SV Hulsberg JO7-1  -   Schimmert/GSV’28 JO7-1    08.40 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO7-1 -   VV ALFA SPORT JO7-2    08.50 uur. 
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Sportpark Urmondia te Urmond 
GSV’28/Schimmert JO7-2 -   Haslou JO7-1JM     10.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-2 -   Caesar JO7-1     10.10 uur. 
SJO UBC JO7-1  -   GSV’28/Schimmert JO7-2    10.20 uur. 
 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 30 JANUARI 
Oefenwedstrijden: 
Schimmert 1   -   Oranje Blauw’15 1     12.00 uur. 
Schimmert 2   -   Oranje Blauw’15 2     10.00 uur. 
Competitiewedstrijden: 
SVM 4    -   Schimmert 3     11.00 uur. 
Vrouwen: 
Caesar/IVS VR1  -   Schimmert VR1     10.00 uur. 
 
PROGRAMMA VAN DINSDAG 1 FEBRUARI 
Oefenwedstrijden: 
Schimmert 1   -   De Leeuw 1     20.00 uur. 
Sittard 2   -   Schimmert 2     20.00 uur. 
 
 

Pastorie: 045 4041227;  Klooster: 045 4048111.  
Pastoor G. Dölle:         045 4051273; E: pastoor@h-clemens.nl. 
Kapelaan Charles:         0639431465; ch.leta@montfortanen.nl. 
Kapelaan Stefan:         0639431473; stefanmusanai@gmail.com. 
Koster:           045-4041530.  
E: 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:parochieblad@st-remigius.nl
mailto:secretaris@st-remigius.nl

