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       4 februari 2022 
     58e jaargang no. 5 
 

OP DE KNOP DRUKKEN. 
Als er één plek is die het meest wordt bezocht, 
maar waar het minst over wordt gepraat, dan 
is dat naar mijn mening het toilet. In Nederland 
hebben we gelukkig hygiënische en handige 
toiletpotten. Je hoeft maar op de knop te 
drukken en dan stroomt het schone water al 
het vuil weg. Het verdwijnt zo snel dat je het 
zelfs niet hoeft te zien. Dat het ergens terecht 
komt en daar verwerkt moet worden, is niet 
langer jouw probleem.  

In ons leven zijn er dingen die we misschien liever niet willen zien; niet 
willen meemaken. We hebben graag een probleemloos leven. Zaken als  
mislukking en teleurstelling, ziekte en verlies, eenzaamheid en depressie 
laten we graag zo snel mogelijk verdwijnen. We gooien het weg. Maar 
helaas hebben we daar geen knop voor. We moeten er vaak mee leven 
en dat is menselijk, het hoort bij het leven.  
We denken misschien dat het niet leuk is om over onze problemen te 
praten en onze zorgen te laten zien. We zijn mogelijk bang daardoor als 
ongelukkige mensen te worden gezien. We laten liever leuke dingen 
zien en praten er graag over: wat je gegeten hebt, waar je geweest bent 
en de kleren die je aan hebt.  We stellen vaak de vraag: ‘alles goed?’, 
terwijl wij uit eigen ervaring weten dat toch niet altijd alles goed is.   
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Durf jij jouw kwetsbaarheid te tonen? Want als je alleen jouw kracht 
uitstraalt, bouw  je een muur om je heen.  

Kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
 
KERKDIENSTEN VAN 5 februari tot en met 13 februari 2022. 
Zaterdag 5 februari: Zaterdag in week 4 door het jaar. 
 H. Agatha, maagd en martelares. 
19.00 uur:  H. Mis, met na de viering de Blasiuszegen. 
Zondag 6 februari: Vijfde zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis, met na de viering de Blasiuszegen. 
 Intenties: Annie en Armand Lemmens-Eijssen en Ernest  
 Lemmens; Rosalie Voncken-Rouwette; Maria Van Oppen en  
 overleden familie (gest. jaardienst); Tonnie Kurvers-Lahaije. 
Maandag 7 februari: Maandag in week 5 door het jaar. 
8.00 uur H. Mis. 
Dinsdag 8 februari: Dinsdag in week 5 door het jaar. 
 H. Hieronymus Emiliani en H. Josephina Bakhita, maagd. 
        Geen H. Mis. 
Woensdag 9 februari: Woensdag in week 5 door het jaar. 
8.00 uur H. Mis. 
Donderdag 10 februari: Donderdag in week 5 door het jaar. 
8.00 uur: H. Mis.     H. Scholastica, maagd. 
Vrijdag 11 februari: Vrijdag in week 5 door het jaar. 
 Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  Geen H. Mis. 
Zaterdag 12 februari: Zaterdag in week 5 door het jaar. 
 Maria op zaterdag. 
19.00 uur:  H. Mis. Opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola 
 Intenties: Math en Annie Lucassen-Timmers (gest.  
 jaardienst); Louis Ghijsen; Marjon Chappin-Muitjens en  
 Jan Muitjens. 
Zondag 13 februari: Zesde zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis. 
 Intenties:  Nicolette en Antoon Van Geffen-Joosten (gest.  
 jaardienst); Maria Moonen-Quadakkers; Bellie Timmers- 
 Keulers. 

 

Weekdienst van 5 t/m 11 februari: kapelaan Charles Leta s.m.m.. 

LECTOREN. 
Zaterdag 5 februari 19.00 uur:  mevr. B. Van Weersch; 
Zondag   6 februari  11.00 uur: mevr. M. Heiligers. 
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ACOLIETEN.  
zondag 6 februari 11.00 uur: Judith Deuzings en Roger Soons.. 
 

LITURGIE VAN DE WEEK. 
Durf te vertrouwen 
Vertrouwen ligt aan de basis van elke 
samenleving. Psychologen zeggen dat de 
opbouw ervan al begint in de eerste twee jaar 
van een mensenleven. Zonder vertrouwen 
kunnen we niet naar elkaar toegroeien en een 
liefdevolle relatie ontwikkelen. Dat geldt ook 
voor onze relatie met God. Hij die ons uit liefde 

heeft geschapen, wil contact met ons onderhouden en leven in 
overvloed schenken. Maar daar moeten we Hem wel de gelegenheid toe 
geven. De vraag is dus: durven wij op God te vertrouwen? 
 
MEDEDELINGEN OUDERENBOND ST. PAULUS SCHIMMERT. 

Aansluitend aan het bekendmaken van 
de versoepeling van corona 
maatregelen zijn wij voornemens onze 
repeterende activiteiten weer op te 
starten, te weten: 

 Dinsdag 1 februari 2022 aanvang 
14.00 uur: SOOS. 

 Woensdag 2 februari 2022 aanvang 10.15 uur: Walking Football 
(Terrein VVS). 

 Donderdag 3 februari 2022 aanvang 13.30 uur: kaarten (gewoon 
kaarten en bridgen). 

 Vrijdag 4 februari 2022 aanvang 13.30 uur: koersballen. 

 Dinsdag 8 februari 2022 aanvang 14.00 uur: kienen. 
Voor de goede orde maken wij u erop attent dat er wel aan een aantal 
voorwaarden moet worden voldaan, te weten: 

 Wij hanteren controle van het CTB (Corona Toegangs Bewijs) oftewel 
de QR-code. 

 Bij binnenkomst is het dragen van een mondkapje verplicht en wordt u 
verzocht uw handen te desinfecteren. 

 Bij het zitten nemen we de afstand van 1½ meter in acht en mag het 
mondkapje worden afgedaan. 

 Bij het zich verplaatsen in de zaal (bij bridgen) is het dragen van een 
mondkapje verplicht. 
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 Bij corona gerelateerde klachten is ons advies om thuis te blijven. 
Kienen 
Héél voorzichtig mogen we weer! 
Dinsdag 8 februari willen we weer beginnen met kienen. 
Maar we blijven alert! Daarom vragen wij u dringend bij binnenkomst een 
mondkapje te dragen. Als u gaat zitten kunt u dit afdoen.  
Ook vragen we u om op anderhalve meter afstand van elkaar te gaan 
zitten. Houdt u zich hier a.u.b. aan, anders zijn wij helaas genoodzaakt u 
hierop te wijzen. Laten we met z'n allen proberen gezond te blijven! 
We beginnen, zoals altijd, om 14.00 uur. Denkt u ook aan gepast geld? 
U bent van harte welkom! 
PS: 
Wellicht ten overvloede: 
gezien het feit dat besmettingen aan de orde van de dag zijn en velen 
van ons een medische achtergrond hebben, benadrukken wij dat 
iedereen die mee wil doen aan een of meerdere van deze activiteiten dit 
doet onder eigen verantwoordelijkheid. 

 

V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 5 FEBRUARI: 
GSV’28/Schimmert JO17-1 -  FC Hoensbroek JO17-1   14.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO15-1 -  VV Zwentibold JO15-1   13.30 uur. 
RKASV JO15-1  -  Schimmert/GSV’28 JO15-2  12.30 uur. 
GSV’28/Schimmert JO13-1 -  Haslou JO13-1JM    12.00 uur. 
Bekkerveld JO12-2JM -  Schimmert/GSV’28 JO12-1  11.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO11-1 -  V.V. Schaesberg JO11-2   10.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO10-1 -  VRIJ  
Schimmert/GSV’28 JO9-1 -  OVCS JO9-2    10.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO8-1 -  Bunde/I.B.C.’03 JO8-2    09.30 uur. 
Sportpark VV ALFA SPORT te Oirsbeek: 
Walram JO7-2JM  -  Schimmert/GSV’28 JO7-1    09.00 uur. 
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VV Hellas JO7-1JM  -  Schimmert/GSV’28 JO7-1     09.10 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO7-1 -  VV ALFA SPORT JO7-2     09.20 uur. 
Sportpark SHH te Herten: 
GSV’28/Schimmert JO7-2 -  SHH JO7-7       10.00 uur. 
Spaubeek JO7-1  -  GSV’28/Schimmert JO7-2     10.10 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-2 -  De Ster JO7-2      10.20 uur. 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 6 FEBRUARI 
Competitiewedstrijden: 
Berg’28 1   -  Schimmert 1      14.30 uur. 
Walram 3   -  Schimmert 3      10.30 uur. 
Vrouwen: 
Schimmert VR1  -  Sittard VR1       09.30 uur. 
Oefenwedstrijd: 
Schimmert 2   -  RKSV Minor 2      12.00 uur. 
PROGRAMMA VAN MAANDAG 7 FEBRUARI: 
GSV’28/Schimmert JO13-1 -  DVO JO13-1      19.00 uur. 
PROGRAMMA VAN DINSDAG 8 FEBRUARI: 
Oefenwedstrijd: 
Schimmert 1   -  WDZ 1       20.00 uur. 
PROGRAMMA VAN WOENSDAG 9 FEBRUARI: 
Schimmert/GSV’28 JO13-1 -  DVO JO13-1      19.00 uur. 
 
VASTELOAVESRADIO ”DE GROATE TAARBROOK”. 

Kommende zondig ein nuuj oetzending van 
radio De Groate Taarbrook. Veer zeuke ut dizze 
kejr hogerop en zende oet vanoet  “De Reusch”. 
Veer höbbe veur uch in petto de lvk-tiptop-11, 
leedjes oet vervloge tieje, de Priesloze 
kwizzz en veer zin bezig mèt speciale gaste. 
Dus kom digitaal mitdoon. Same is leuker! Zoa 
rekke en sjtrekke veer oos sjpiere in 
veurbereijing op vastelaovend en verbinge veer 

Haasdal, de Bies en Oensel weer mèt ein! Haut op Facebook de 
berichte van Carnaval Pur Zang in de gate.  
Wienea inloggen: zondig vanaaf 18:15 oer. Plaats: mobiel, tablet of 
pc: www.zoom.us/Meeting ID: 897 5616 0077 / Passcode: 4WWPyg of 
volg de link via Facebook/qr-code.  Geer moag auch maile noa 
soons.mark@gmail.com, dan sjture veer uch de link toe. Mis dit oer 
sjpasz neet!  

Sjoosjeteit Moestasj Grande Orange. 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.zoom.us%2FMeeting&data=04%7C01%7C%7C6e4ace421cfe4acdadb508d9e5beda91%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637793430155712801%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tmRSk10Zpe6yMtpx67Jdh95dnELQZTc5TdYwB5mNqn4%3D&reserved=0
mailto:soons.mark@gmail.com
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DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Opvrieje = iemand het hof maken. Achtereuvervalle=? R:4042200. 
 

HAGIOGRAFIE H. BLASIUS. 
Historisch is er nagenoeg niets over H. Blasius bekend, behalve dat hij 
in de vierde eeuw geleefd moet hebben. Volgens diverse legenden was 
hij een arts die tot bisschop van de Armeense stad Sebaste werd 
gekozen. Omdat hij getuigde van zijn geloof in Christus zou hij na een 
gruwelijke marteling zijn onthoofd. Zijn verering is 
pas in de Middeleeuwen door de kruisvaarders 
vanuit het Oosten naar West-Europa overgebracht. 
Het meest bekend is het verhaal waarin Blasius kort 
voor zijn marteldood een jongetje genas dat door 
een visgraat in zijn keel dreigde te stikken. Deze 
vertelling zou ten grondslag hebben gelegen aan de 
Blasiuszegen in de vorm zoals we die nu kennen. 
Zegen: Twee kaarsen, die op het feest van Maria 
Lichtmis zijn gezegend, worden dan kruiselings 
voor de keel gehouden terwijl het volgende zege-
ningsgebed wordt uitgesproken: “Op voorspraak van de heilige Blasius, bis-

schop en martelaar, bescherme God u tegen keelziekte en alle andere kwalen. 

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
 

Pastorie:          045 4041227;  
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 ©.         
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