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       18 februari 2022 
     58e jaargang no. 7 
 

 
DE SLAGBOOM. 
Een tijdje geleden ben ik naar Schiphol 
gegaan. Bij het parkeren kwam ik de 
slagboom tegen. Ik moest eerst het 
kaartje, als bewijs van betaling, in het 
apparaat steken, anders bleef de 
slagboom dicht. ‘’Geen meter verder, 
beste vriend. Hier is de grens. Eerst 

betalen!” De slagboom die ik daar zag, zette me aan het denken over 
grenzen. 
Mensen stellen grenzen voor zichzelf en voor anderen. Grenzen zorgen 
voor een gevoel van veiligheid; zo van: tot hier en niet verder. Je kunt 
zeggen en doen wat je wilt, maar dat heeft ook een grens en dat is 
respect voor je medemens. Grenzen zorgen ook voor rust en 
duidelijkheid. Denk aan het ritme van ons leven dat wordt geregeld door 
afspraken; wanneer rust je of wanneer ontvang je thuis gasten, etc.. 
Interessant is dan de vraag hoe je met je grenzen omgaat? Wanneer 
doe je je slagboom dicht en wanneer doe je hem open?  
Op de deur van uw en mijn wereldje wordt vaak geklopt. Soms is het 
onverwacht. Mensen doen beroep op je, vragen of je opendoet, naar 
hen luistert en ze misschien wel binnenlaat. Soms gebeurt er iets met 
mensen om ons heen dat ons oproept om onze slagboom te openen, 



2 

 

grenzen te passeren om ze te bereiken; je handen bieden om te helpen, 
je oren om te luisteren, je mond om te vragen: hoe is het met je?  
We leven immers in een tijdperk waarbij je ogen meer naar telefoons 
kijken en je oren meer worden bedekt door headsets; zien en luisteren 
we nog wel naar elkaar? Vraag je je weleens af: waar stel ik mijn 
grenzen?  

Kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
 
KERKDIENSTEN VAN 19 februari tot en met 20 februari 2022. 
Zaterdag 19 februari: Zaterdag in week 6 door het jaar. 
19.00 uur:  H. Mis.       H. Koenraad van Piacenza, kluizenaar. 
 Intenties: Jo van Wijk; 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). 
Maandag 21 februari: Maandag in week 7 door het jaar. 
8.00 uur H. Mis.    H. Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar. 
 Intentie: Hub Jacobs (verjaardag en jaardienst). 
Dinsdag 22 februari: Dinsdag in week 7 door het jaar. 
 Cathedra van de H. apostel Petrus  Geen H. Mis. 
Woensdag 23 februari: Woensdag in week 7 door het jaar. 
8.00 uur H. Mis.   H. Polycarpus, bisschop en martelaar. 
Donderdag 24 februari: Donderdag in week 7 door het jaar. 
8.00 uur: H. Mis.      
Vrijdag 25 februari: Vrijdag in week 7 door het jaar. 
        Geen H. Mis. 
Zaterdag 26 februari: Zaterdag in week 7 door het jaar.  
19.00 uur:  H. Mis.  Maria op zaterdag. 
Zondag 27 februari: Achtste zondag door het jaar.  
 Carnaval 
11.00 uur:  H. Mis. Opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor, 
 de fanfare en de schutterij. 
 Intenties: overleden ouders Lucassen-Heijnen  
 (gest. jaardienst); Door Lucassen-Peters. 
 
 
Weekdienst van 19 t/m 25 februari: kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 
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LECTOREN: 
Zaterdag 19 februari 19.00 uur:  mevr. T. Feuler. 
Zondag   20 februari  11.00 uur: dhr. P. Ritt. 
 
ACOLIETEN: 
Zondag   20 februari:  11.00 uur: Jorg Eijssen en Ronald Heiligers. 

 

LITURGIE VAN DE WEEK. 
Mooi, maar onuitvoerbaar….? 
Geven en ontvangen – dat zijn de 
kernwoorden van het evangelie vandaag. Als 
we eucharistie vieren, gedenken we de 
zelfgave van Jezus. In het brood dat wordt 
gebroken en de beker wijn die rondgaat, 
wordt deze gave weer present midden in 
onze gemeenschap. En als we Amen zeggen 
als bevestiging van het eucharistisch gebed 
en bij het ontvangen van de communie, 

engageren we onszelf om te leven als ontvangende en gevende 
mensen. Moge Gods Geest onze harten en handen openen om blijde 
gevers te worden!  

 
DANKBETUIGING. 
Merci voor het medeleven bij het overlijden van mijn man Hub Baltus. 
Speciale dank aan kapelaan Charles Leta s.m.m. voor de verzorging van 
de uitvaartdienst in de kerk in woord, gebaar en zang. 
  Gemma Baltus-Kicken, familie Baltus, familie Kicken. 
 
EHBO.  
Maandag 21 februari herhalingsles "warmte-koudeletsels". 
 
KBO SCHIMMERT. 
Op dinsdag 22 februari is er weer kienen in ‘t Gemeinsjapshoes.  
We beginnen, zoals altijd, om 14.00 uur. 
Ook niet-leden kunnen hieraan deelnemen. U bent van harte welkom. 

Namens het bestuur van de Ouderenbond Schimmert . 
 
VASTELOAVESRADIO ”DE GROATE TAARBROOK”: DE GRANDE FINALE! 

Kommende zondig vanaaf hauf zeve ‘s aoves de “Grande finale” van 
vasteloavesradio “De Groate Taarbrook”.  
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Dizze kejr zint veer weer te gas bie “De Reusch”, vasteloavend van 
zwoa wiet ste kèns kieke! Ut is de “Grande Finale” van 4 waeke rekke, 
sjtrekke en opwerme veur de carnaval anno 2022. Richtig Rex en Arjan 
van de Badhaane komme zinge, de Taarbreuk komme get vertèlle euver 
hun program en veer zint nog bezig mèt inkele sjpeciale gaste! Dees 
oetzending zal waere gestreamt en is dus 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 mit 
geneete. Kiek op facebookpagina Carnaval pur Zang veur ut lètste 
nuuts.  
                Vruntelijk oetneudigend, Sjoosjeteit Moestasj Grande Orange.  
 

ZAOTERDIG 26 FEBRUARI  IS ‘NE 50-PLUS-MIDDIG IN ’T 
GEMEINSJAPSHOES. 

Ómdat de Rumpelmiddig neet kint doorgaon wille Pam en John mit 
goodvinge van de KBO toch ‘ne gezellige middig organisere veur de 50-
plussers mit gezellige meziek en e paar leuke artieste. Reserveer uch 
deze datum. De entré is ’n vriewillige biedrage, dus wat hilt uch dan nog 
taege óm te kómme. Op de flyer van de Taarbreuk zal hie nog get mië 
info euver sjtaon. 

Pam en John. 
TAARBREUK NUUTS. 
De berichte in de media van de lètste waek laote ós carnavalshart 
sjneller kloppe. Zoa wie ‘t oetzuut kin v’r carnaval 2022 gaon viere! Door 
väöl luuj weurt d’r good naogedach zoadat v’r d’r mit z’n alle get van 
kinne make. 
Wie ’t programma precies geit oetzeen dat kint g’r volgende waek in de 
bekinde flyer laeze.  
’t Krankebezeuk mót v’r waal nao veur haole. Mit alles wat noe weer 
meugelik weurt gaon v’r dat in ’t carnavalsweekend neet redde. Dit 
beteikent dat v’r kómmend weekend, zaoterdig of zóndig, mit de 
fruitmendjes zulle langskómme. ‘t Zal jaomer genóg toch waal aafgaeve 
zin want v’r wille nog ummer gein risico numme mit eur gezóndheid. 
Op carnavalsmaondig gaon v’r ‘ne optoch door Sjömmert laote trèkke. 
Of g’r noe es einzelgänger, mit ‘ne kleine of groate groep of mit ‘ne wage 
wilt mitgaon, ’t kint allemaol. Es d’r genóg luuj mitdoon dan kin v’r dao 
mit zien alle get sjoans van make. Opgaeve kint g’r via de site of via 
info@taarbreuk.nl  
Óm alvas in de sjtumming te kómme kint g’r via De Taarbreuk 
nónnevotte besjtèlle. ’t Besjtèlformeleer höb g’r dit weekend in de 
brevebös gevónge, en angesj ligke ze ouch bie Coop Knols. V’r kómme 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitch.tv%2Fvastelaovesradio&data=04%7C01%7C%7C622d3cebf4ee4a1ce85708d9f0ad70a6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637805449976909017%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fDS2yH%2FM7QBL10k5WJACe6kzicPtEtxlv8frBNFhMNU%3D&reserved=0
mailto:info@taarbreuk.nl
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ze uch gaer bringe en doon d’r dan ouch noch e pekske mit plaetjes veur 
’t book “Sjömmert wie ’t waor” bie.  
Alaaf en tot ’t volgende Taarbreuk Nuuts. 

Prins Wouter, Vors Pascal en de Raod van Èlf. 
CARNAVALSAVOND JEUGDVERENIGINGEN. 
Yes we mogen weer! De maatregelen versoepelen en dus kunnen we 
carnaval vieren. Op donderdag 24 februari vieren we samen met een 
aantal andere jeugdverenigingen de jaarlijkse carnavalsavond in zaal ’t 
Weverke. Dit jaar wordt deze avond georganiseerd door het kinderkoor, 
misdienaars, acolythen, jeugdfanfare, jeugddrumband, turnclub, 
tennisclub, Jeugdschutterij, Jong Nederland en de jeugd van VVS.  
Vanaf 18.30 uur is iedereen welkom en voor de kinderen van de 
basisschool is om 22.00 uur deze avond afgelopen.  
Uiteraard kunt u eventueel de (jongere) kinderen op een voor u gepaste 
tijd komen ophalen. Om te voorkomen dat er geen kinderen op dit late 
tijdstip op straat rondhangen, vragen we u om de kinderen binnen te 
komen ophalen. We kunnen flink hossen en springen en de kinderen 
kunnen snoep en iets te drinken kopen.  
 
V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 19 FEBRUARI: 
GSV’28/Schimmert JO17-1 -  Schinveld JO17-1     14.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO15-1 -  FC Geleen Zuid JO15-2      11.45 uur. 
SJO Krijtland JO15-2  -  Schimmert/GSV’28 JO15-2   13.15 uur. 
GSV’28/Schimmert JO13-1 -  Sportclub Susteren JO13-1   11.30 uur. 
FC Kerkrade-West JO12-2 -  Schimmert/GSV’28 JO12-1   10.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO11-1 -  VRIJ  
Sportclub Jekerdal JO10-2 -  Schimmert/GSV’28 JO10-1   10.15 uur. 
VV ALFA SPORT JO9-2 -  Schimmert/GSV’28 JO9-1     10.00 uur. 
Sportclub Jekerdal JO8-5JM -  GSV’28/Schimmert JO8-1     08.45 uur. 
Sportpark RKUVC te Ulestraten: 
VV ALFA SPORT JO7-2 -  Schimmert/GSV’28 JO7-1     09.15 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO7-1 -  RKUVC JO7-1      09.25 uur. 
Voerendaal JO7-3JM  -  Schimmert/GSV’28 JO7-1     09.35 uur. 
Sportpark SV Hulsberg te Hulsberg: 
UBC JO7-1   -  GSV’28/Schimmert JO7-2     09.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-2 -  SV Hulsberg JO7-3      09.10 uur. 
SHH JO7-7   -  GSV’28/Schimmert JO7-2     09.20 uur. 
Veteranen: 
Schimmert   -  SV Hulsberg      17.00 uur. 
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PROGRAMMA VAN ZONDAG 20 FEBRUARI: 
Competitiewedstrijden: 
Schimmert 1   -  RKASV 1       14.30 uur. 
Schimmert 2   -  Bunde 2       12.00 uur. 
Spaubeek 5   -  Schimmert 3      10.30 uur. 
Vrouwen: 
Schimmert VR1  -  De Ster VR1      09.30 uur. 
PROGRAMMA VAN DONDERDAG 24 FEBRUARI 
Competitiewedstrijd: 
Keer 1    -  Schimmert 1      20.00 uur. 
 
GEER KEEK VEUR ÓS INS IN EUR OUW SJOONSDOAS! 
Na een aarzelend begin kwamen er na diverse oproepen steeds meer 
foto’s los en konden er honderden ingescand en geregistreerd worden. 
Een selectie uit meer dan 1000 afbeeldingen kunt u vinden in het boek 
SJÖMMERT WIE ’T WAOR in z’n ómgaeving, waarvan de uitgave 
mogelijk gemaakt werd door COOP Knols Schimmert. Waarvoor onze 
grote dank. De HVS Werkgroep Fotoboek dankt iedereen die gehoor gaf 
aan de oproepen voor beeldmateriaal. Op www.heemkundeschimmert.nl 
is onder Album 8 meer informatie te vinden, óók over de fotoposters. 
 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Achtereuvervalle = perplex staan. Giëhónger = ? R:4042200. 
 

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 ©.         

http://www.heemkundeschimmert.nl/
mailto:parochieblad@st-remigius.nl
mailto:secretaris@st-remigius.nl

