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       10 februari 2022 
     58e jaargang no. 6 
 

DE VRUCHT VAN VERTROUWEN.  
“Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen”.  

Vanaf hier het begin van de roeping van Simon 
Petrus als leerling van Jezus. Hij heeft redenen 
om Jezus' verzoek af te wijzen. Hij is een visser 
en Jezus is de zoon van een timmerman. Een 
visser weet dat de vissen niet in het diepe water 
leven. Ze leven op vrij ondiepe plekken. Maar 
Jezus vraagt hen te handelen ongeacht hun 
dagelijkse gewoonten en kennis. Simon doet wat 
Jezus hem vraagt en zijn gehoorzaamheid werpt 

vruchten af. Hij en zijn collega’s vangen veel vis.  
 
Veel mensen durven niet op een “diepe plek” te leven, omdat er veel 
uitdagingen en onzekerheden zijn. Mensen houden het liever bij ondiepe 
plaatsen. Daar is het risico niet zo groot. Maar als we altijd op een 
ondiepe plek blijven, zullen we ons nooit verder ontwikkelen.  
Simon heeft het geprobeerd en hij ving veel vis. Zijn moed om in Jezus 
te geloven, die geen visser was, veranderde de oriëntatie van zijn leven. 
Zijn leven is nu niet langer in het belang van hemzelf, zijn familie en 
vissende vrienden, maar voor de zending van God. 
Wij als christenen zijn niet zozeer georiënteerd op ons eigenbelang. 
Het gaat ons eerder om te werken aan gerechtigheid, vreugde en de 
vrede van Christus in onze gezinnen, op ons werk, in wat we doen  
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binnen onze samenleving en dat op een waardige wijze met onze 
talenten. 

Kapelaan Stefan Musanai, s.m.m.. 
 
KERKDIENSTEN VAN 12 februari tot en met 20 februari 2022. 
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; Jeanne Vleugels-Vankan. 
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. 
Maandag 14 februari: Maandag in week 6 door het jaar. 
8.00 uur H. Mis. 
Dinsdag 15 februari: Dinsdag in week 6 door het jaar. 
        Geen H. Mis. 
Woensdag 16 februari: Woensdag in week 6 door het jaar. 
8.00 uur H. Mis. 
 Intentie: overleden ouders Collaris-Wouters en overleden 
 familie. 
Donderdag 17 februari: Donderdag in week 6 door het jaar. 
8.00 uur: H. Mis.      
Vrijdag 18 februari: Vrijdag in week 6 door het jaar. 
        Geen H. Mis. 
Zaterdag 19 februari: Zaterdag in week 6 door het jaar. 
19.00 uur:  H. Mis.  
 Intenties: Jantje van Wijk-Kemp; overleden ouders Hub en  
 Jet Snellings-Goossens; Astrid Verbruggen (jaardienst). 
Zondag 20 februari: Zevende zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis. Opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. 
 Intenties: Bertien Houtvast-Eurelings; Maria Offermans (gest.  
 jaardienst); echtpaar Huls-Thewessen; Jacques en Gerda  
 Houben-Loozen (jaardienst); Jan Creemers (jaardienst). 
 
Weekdienst van 11 t/m 18 februari: kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
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LECTOREN. 
Zaterdag 12 februari 19.00 uur:  Mevr.Tiny Hennekens. 
Zondag   13 februari  11.00 uur: Dhr. Frits Janssen. 
ACOLIETHEN 
Zaterdag 12 februari 19.00 uur:   
Zondag   13 februari  11.00 uur: 

 

LITURGIE VAN DE WEEK. 
Het thema van deze week is: Veel geluk. 

“Veel geluk” is een uitroep die past bij een 
vreugdevolle gebeurtenis. Bij een bruiloft, een 
verjaardag, het behalen van een diploma – we 
wensen elkaar geluk en feliciteren elkaar. Feliciteren is 
namelijk niets anders dan een ander het beste 
wensen.  
Vandaag horen we dat meerdere malen in het 

evangelie. Nu betreft het wel heel bijzondere vreugdevolle 
gebeurtenissen. Het zijn immers juist de armen en kwetsbaren die Jezus 
gelukkig prijst. 
 
DANKBETUIGING. 
Via deze weg willen we iedereen bedanken die tijdens het ziekbed en 
overlijden van onze moeder, schoonmoeder en oma Jeanne Vleugels-
Vankan haar en ons gesteund heeft in deze zware tijd. 
Een extra woord van dank aan pastoor van Oss, en kapelaan Charles 
die er een mooie afscheidsdienst van hebben gemaakt. 
Tevens dank aan Meander thuiszorg en dokter Gubbels. 
              Kinderen en kleinkinderen. 
 

WELFARE. 
Wij zijn op zoek naar mensen die ons Welfare-
clubje willen komen versterken. Bent u een beetje 
creatief op het gebied van haken, breien, 
knutselen, borduren, plakken, knippen en nog veel 
meer, dan bent u bij ons altijd welkom. 

Ook als u wilt leren breien, haken enz. dan kunt u altijd bij ons terecht. 
Kom gerust eens kijken. We zijn elke maandagmiddag van 13.00 uur 
tot 16.00 uur in ‘t Gemeinsjapshoes.  
Heeft u nog restjes garen liggen? Die zijn bij ons heel welkom! 
Voor meer informatie kunt u bellen met: Annelie Voncken: 045-4042439 
of 0650572813   e-mail: annelie.voncken-blezer@home.nl  
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GEVONDEN. 
Hoorapparaat, in de kerk. Terug te bekomen in de sacristie voor of na 
een dienst. 
 

TAARBREUK NUUTS . 
V’r zin binne De Taarbreuk get dinger aan ’t 
veurbereide veur carnaval 2022. Väöl kin v’r 
d’r jaomer genóg nog neet op veuroet loupe. 
Zeker is waal dat v’r ’t krankebezeuk op ’n 
zelfde meneer es veurig jaor invölle. V’r wille 
hie gein risico’s in opzeuke. 
Carnavalszaoterdig 26 februari zulle de 
fruitmendjes bezörg waere en ouch dit jaor zul 
v’r ós aan de 1,5 maeter houte.  

Veurig jaor zin v’r gesjtart mit ’t verkoupe van carnavalsnónnevotte in 
samewèrking mit Coop Knols. En dees actie sjteit dit jaor ouch op ’t 
program. Op de zaoterdige 19 en 26 februari kint g’r die bezörg kriege. 
Ein dezer daag vingk g’r e formeleer in de brevebös mit mië informatie 
euver dees actie. 
Hie en dao zeen v’r al get carnavalsverseringe achter de vinstere. 
Houpelik bringk dat inspiratie veur mië luuj. De vlag maog in eder geval 
zeker oet. Es g’r gein höb: Bie Edward in de winkel van Soons zin ze te 
koup. Zoa bring v’r get kleur in ’t dörp. 
Alaaf en tot ’t volgende Taarbreuk Nuuts 

    Prins Wouter, Vors Pascal en de Raod van Èlf 
 

VASTELOAVESRADIO ”DE GROATE TAARBROOK” OETZENDING 3! 

Kommende zondig de 3de oetzending van radio “De Groate Taarbrook”. 
Dizze kejr staon veer weer mit beide bein op de grond en zende oet 
vanoet de thoesbasis “Cafe-Zaal ‘t Weverke”. Dees oetzending zal 
waere gestreamt. Dus dizze kejr gein QR-code met ene link noa Zoom.  
De oetzending is via de computer, de tablet of de mobiele telefoon veur 
ederein gratis te volgen. Type op internet mèh gewoon in: 
www.twitch.tv/vastelaovesradio en geer kint zondag mitdoon. Let op: 
Dees oetzending begint om vief oer ’s-middigs (17:00 uur), zodat geer 
op tied klaor zeet veur de hauve finale van ut LVK 2022!  
Kiek op facebookpagina Carnaval pur Zang veur ut lètste nuuts. 
Vruntelijk oetneudigend, Sjoosjeteit Moestasj Grande Orange. 

 
 

http://www.twitch.tv/vastelaovesradio
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V.V.SCHIMMERT. 
 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 12 FEBRUARI. 
ESB’19/SV Geuldal JO17-1 -  GSV’28/Schimmert JO17-1   14.30 uur. 
FC Hoensbroek JO15-1 -  Schimmert/GSV’28 JO15-1   12.15 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO15-2 -  Sportclub Jekerdal JO15-3    13.00 uur. 
Heer JO13-1   -  GSV’28/Schimmert JO13-1   12.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO12-1 -  SV Hulsberg  JO12-1   11.15 uur. 
Voerendaal/RKSVB JO11-1 -  Schimmert/GSV’28 JO11-1   10.15 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO10-1 -  Bekkerveld   JO10-2   10.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO9-1 -  De Ster   JO9-1     10.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO8-1 -  RKUVC   JO8-1      09.30 uur. 
Sportpark Schimmert te Schimmert. 
Schimmert/GSV’28 JO7-1 -  Voerendaal   JO7-3JM 09.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO7-1 -  Amstenrade  JO7-1      09.40 uur. 
VV ALFA SPORT JO7-2 -  Schimmert/GSV’28 JO7-1     09.50 uur. 
Sportpark De Ster te Stein. 
UBC JO7-1   -  GSV’28/Schimmert JO7-2     09.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-2 -  SV Hulsberg  JO7     09.10 uur. 
De Ster JO7-2   -  GSV’28/Schimmert JO7-2     09.20 uur. 
 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 13 FEBRUARI. 
Competitiewedstrijden: 
Schimmert 1   - RKVV Neerbeek 1     14.30 uur. 
Schimmert 3   - Geulsche Boys 2     10.30 uur. 
Vrouwen: 
Woander Forest VR1  - Schimmert VR1     09.30 uur. 
Oefenwedstrijd: 
Voerendaal 3   - Schimmert 2      12.00 uur. 
 
PROGRAMMA VAN MAANDAG 14 FEBRUARI. 
Competitiewedstrijd: 
Schimmert/GSV’28 JO15-2 -  V.V. Schaesberg  JO15-1    19.00 uur. 
 
PROGRAMMA VAN DONDERDAG 17 FEBRUARI. 
Competitiewedstrijd: 
SVM 4    - Schimmert 3      19.45 uur. 
Oefenwedstrijd: 
GSV’28/Schimmert JO19-1 - Voerendaal  JO19-1    20.00 uur. 
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Léven. 
 
Heel langzaam  
gaat mijn hart  
weer open  
al is het nog maar  
op een kier. 
 
Ik wil weer  

in het zonlicht lopen,  
ik wil weer léven  
nu en hier. 

    
   Ina Sipkes de Smit 

 
 

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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