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         24 februari 2022 
     58e jaargang no. 08 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZOU HET DAN TOCH… 
Zou het dan toch weer eens normaal worden? 
Wat betreft Carnaval?   
Alles wijst in die richting.   
Er trekken weer optochten. 
Alleen in mindere mate. 
Mensen gaan weer “uit hun dak”. 
Hier in onze kerk hebben we weer een 
“gewone” viering. We gaan zelfs vóór met drie heren! 
Pater Stefan, Gé Soons en ik. 
We gaan samen de viering houden. 
Het grote verschil is dat de taarbrook niet voor de pastorie 
komt te staan, maar voor de kerk. 
En daarna is het treffen niet in de pastorie maar “Bie de Waever”. 
Hopelijk wordt het een ontspannende tijd. 
Want Limburg zonder Carnaval is geen Limburg. 
Hopelijk een lekkere  tijd voor het hele dorp. 
Daarom zeg ik van harte: 
“Alaaf!” veur os allemaol. 
Geneet ervan, ’t deit os allemaol good! 
Namens het pastoraal team. 
J.v.Oss s.m.m. 



 
2 

KERKDIENSTEN VAN 26 februari tot en met 6 maart 2022. 
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: Voor de overleden leden van Carnavalsvereniging  
 De Taarbreuk; overleden ouders Lucassen-Heijnen  

 (gest. jaardienst); Door Lucassen-Peters. 
Maandag 28 februari: Maandag in week 8 door het jaar. 
        Geen H. Mis.    . 
Dinsdag 1 maart: Dinsdag in week 8 door het jaar. 
 H. Swiebert, bisschop.    Geen H. Mis. 
Woensdag 2 maart: Aswoensdag. 
 Verplichte vasten- en onthoudingsdag.  
19.00 uur H. Mis.    
 Intentie: Familie Kooloos-Verhaeg (Stichting). 
Donderdag 3 maart: Donderdag na Aswoensdag. 
 H. Frederik, abt. 
8.00 uur: H. Mis.      
Vrijdag 4 maart: Vrijdag na Aswoensdag. 
 H. Casimir.     Geen H. Mis. 
Zaterdag 5 maart: Zaterdag na Aswoensdag. 
 Gebed van de Heer op de Olijfberg.  
19.00 uur:  H. Mis. . Opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. . 
 Intentie: Elly en Jo Heiligers-Corten. 
Zondag 6 maart: Eerste zondag van de Veertigdagentijd. 
11.00 uur:  H. Mis. 
 Intenties: Echtpaar Bisschops-Austen; Tonnie Kurvers- 
 Lahaye; Philomena Eijssen. 
 
Weekdienst van 26 februari t/m 4 maart: kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Jij en de ander. 
Mensen lijken wel wat op bomen: de vruchten die ze 
voortbrengen, bepalen hun kwaliteit. Zoals er 
geschreven staat: “Aan de vruchten herkent men  de 
boom”. Het is wijs en goed om eerst kritisch naar 
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jezelf te kijken en dan pas de blik op anderen te richten. Als je met één 
vinger naar een ander wijst, wijzen er drie vingers naar jezelf! 
Daarom is het niet verkeerd om eerst je eigen hart te toetsen voordat je 
een oordeel hebt over anderen.  
Het kan ertoe leiden dat je tot het besef komt hoezeer je zelf ook 
aangewezen bent en blijft op Gods barmhartige liefde. 
 
DIENBEURTEN MISDIENAARS. 
Acolieten: 
Zondag 27 februari  11.00 uur:  Roger Soons en Paul Derks. 

 

LECTOREN. 
Zaterdag  26 februari 19.00 uur:   Mevr. Brigitte van Weersch. 
Zondag    27 februari 11.00 uur:  Eigen lezers. 
Woensdag 2 maart 19.00 uur Dhr. Huub Meertens. 
 

 

UITNODIGING BIJEENKOMST SYNODALE KERK . 
Paus Franciscus droomt van een nieuwe toekomst voor de Kerk. Hij wil 
iedereen laten meepraten over hoe die toekomst eruit moet zien. Daarom 
gaan het pastoraal team en het kerkbestuur daarover graag in gesprek met 
mensen van zowel binnen als buiten de kerk. 
Synode is een uit het Grieks afgeleid woord en betekent samen op weg. 
De paus vraagt ons om met elkaar na te denken over de vraag hoe wij met 
elkaar samen op weg gaan en hoe wij samen het geloof uitdragen in ons 
leven. Daarbij nodigt de paus nadrukkelijk ook mensen buiten de Kerk 
uit om mee te praten.     
 
Tijdens dit gesprek komen o.a. de volgende vragen aan de orde:  

 Wat gaat volgens jou goed in de Kerk en wat kan beter of anders?  

 En vooral: hoe kunnen we dat samen bereiken?  

 Wat betekent geloven voor jou?  

 Wat betekent samen kerk-zijn voor jou?   
 
In onze parochie gaan we dit als volgt doen:  

 een bijeenkomst op zondag 6 maart 2022 aansluitend aan de H. Mis 
van 11.00 uur in de pastorie. Als u niet deelgenomen heeft aan de mis 
kunt u omstreeks 12.00 uur de pastorie binnenlopen en bij het gesprek 
aansluiten.   

 een bijeenkomst in zaal ’t Weverke op donderdag 10 maart 2022 om 
19.30 uur.  
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Voor deze bijeenkomst graag aanmelden via secretaris@st-remigius.nl  
of 045-4041227 (pastorie) vóór dinsdag 8 maart 2022.     
               Het kerkbestuur. 
 
MEDEDELINGEN KBO. 
"Gezien de onzekere situatie tijdens de voorbereidingen kan de 
Rumpelmiddig van de KBO tot onze grote spijt dit jaar niet doorgaan. 
Voor alle 50-plussers organiseren Pam en John daarom aanstaande 
zaterdag een gezellige Carnavalsmiddag in het Gemeenschapshuis. De 
KBO beveelt deze middag warm aan bij haar leden en tevens bij alle 50-
plussers. 
Aanvang: 13.30 uur. Einde: 17.30 uur. Entree: vrije gave. 
Laten we er een leuke en gezellige middag van maken!  
Namens het bestuur van de Ouderenbond Schimmert." 
 
KBO Ouderenbond Schimmert. 
Op woensdag 2 maart starten we weer met Jeu 
de Boules. 
Dit doen we vanaf 13.45 u. tot 16.30 u. op de 
baan nabij ‘t Gemeinsjapshoes. 
Veel plezier! 
 
PROGRAMMA ZIJACTIEF. 
Kunstcursus: Data: 23 en 30 maart, 6 en 13 april. Tijdstip: 9.45 -11.45 uur 
in Zaal de Wever. Kosten: € 20,-  
Docent: Drs. Regina van Romondt. 
Onderwerpen: 
23 maart: Stefan Lochner, kunstschilder uit 15e eeuw.  
30 maart: Sol Lewitt, met vele geometrisch abstracte muurschilderingen, 
wiskunde in kleur en gymnastiek voor de ogen. 
6 april: Charlotte Baronesse van Pallandt was een Nederlandse 
kunstschilderes en beeldhouwster. Zij wordt beschouwd als een van de 
belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van de twintigste eeuw. 
13 april: I. M. Pei architect, bedenker van o.a. de piramide van het Louvre 
in Parijs en bijv. de riskante glazen wolkenkrabber in Amerika en nog heel 
veel meer… 
Uitgebreide informatie van de inhoud kunt u lezen op de website: 
www.zijactieflimburg.nl afd. Schimmert. 
Opgeven kan tot 12 maart bij Rieny Lemaire-Vandewall, tel. 4041417 of 
per mail: rienyvandewall@hotmail.com  

mailto:secretaris@st-remigius.nl
http://www.zijactieflimburg.nl/
mailto:rienyvandewall@hotmail.com
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Cursusgeld € 20,- bankrekeningnummer: NL57 Rabo 0146 4076 28 t.n.v. 
Zijactief Schimmert o.v.v. kunstcursus en duidelijk uw naam en adres! 
15 maart Lezing over de Vroedvrouwenschool met medewerking van Mw. 
Peters van SHCL en Mw. Heuts. 
22 maart: Filmmiddag/avond Spaanse Film: Madres Paraleles.  
Kosten leden € 12,50, niet-leden € 15,50. Meer info op de website en 
volgende week in het parochieblad. 
28 maart: Van 9.30 tot 15.45 uur. Dag voor Alleengaanden, opgeven kan 
nog tot 7 maart!  
Penningmeester: Wij zijn met spoed op zoek naar een nieuwe 
penningmeester. Geïnteresseerden kunnen voor verdere informatie terecht 
bij de huidige penningmeester: Truus Tekstra 4042221. 
 
EVENEMENTENKALENDER 2022. 
Beste mensen van Schimmert, verenigingen, stichtingen en andere 
organiserende comités. 
Nu het erop lijkt dat onze samenleving weer op gang komt en er ook weer 
evenementen georganiseerd mogen worden willen we ook onze 
vertrouwde evenementenkalender weer actueel maken, houden en 
verspreiden. Dit gebeurt via de diverse kanalen zodat iedereen weer op de 
hoogte is van alles wat er in ons dorp gaande is. Bij dezen willen wij u dan 
ook verzoeken om komende evenementen door te geven aan Guus Eijssen 
(guuseijssen@hotmail.com) zodat hij kan zorgen dat onze 
evenementenkalender weer compleet en actueel is. 
De kalender t/m 31 december 2022 is terug te vinden op de site van de 
parochie: st-remigius.nl / Actuele evenementen 
Alvast bedankt en hopelijk ontmoeten we elkaar bij een van de vele 
evenementen! 

Het kerkbestuur. 
 
TAARBREUK NUUTS. 
V’r sjtaon aan de aaftrap van carnaval 2022. In de korte 
tied dae d’r waor sinds de versoepelinge is d’r door väöl 
luuj hel gewèrk óm e program same te sjtèlle. Erg sjiek 
óm te zeen wie sjnel ederein alles weer oppak. 
Ièsj wil v’r effe trukkieke op ’t aafgeloupe weekend en dan 
mit name ’t krankebezeuk. Zaoterdig en zóndig höb v’r de 
róndgank gemaak, al kós ‘t nog neet op de meneer zoa 
wie v’r ‘t vreuger gewind waore. Toch woort v’r euveral 
aeve hartelik óntvange en waor de dankbaarheid groat. 

http://www.st-remigius.nl/
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Meh noe sjtaon v’r toch ech aan de aaftrap van de carnavalsdaag. 
Dónderdigaovend sjtarte v’r bie ’t Weverke mit de carnavalsaovend van de 
jeugvereiniginge. Altied sjiek óm te zeen wie de jeug zich dao ammezeert.  
Vriedig is de sjoalcarnaval. Dae zal dit jaor, bie dreuëg waer, op ’t sjoalplein 
gevierd waere van 12:30-14:00 oer. Prins Wouter en de Raod van Ѐlf zulle 
zich dao natuurlik laote zeen.  
Vriedigaovend is dé aovend van CV De Groate. De Friday Night Carnaval 
zèt ’t Weverke op de kop.  
Zaoterdigmiddig kinne de 50-plussers in ’t Gemeinsjapshoes terech. Dao 
traeje get leuke artieste veur uch op. Zaoterdigaovend kint ederein dan 
weer door nao ’t Weverke veur de aovend van de Auwt Prinse. Die gaon 
mit uch truk in de tied nao vreuger wie carnavalviere nog vanzelfsjpraekend 
waor. 
Zóndig óm 11:00 gaon v’r natuurlik same nao de carnavalsmès en zoa wie 
ummer is ouch dao weer väöl werk aan gedaon óm d’r get sjoans van te 
make. Nao de mès zul v’r de Taarbrook oplaote op ’t pleintje bie de brónze 
Taarman. 
De maondig is ouch dit jaor de daag van de optoch. De insjrievinge kómme 
al good binne en ’t belaof väöl goods. 
Op dinsdig kint de jeug weer terech in ’t Gemeinsjapshoes veur ‘ne 
sjpringmiddig en saoves zal de carnaval dan toch ech gesjlaote waere. 
Dit waor lang neet alles wat georganiseerd weurt. Bie Oos Heim, in ’t 
Gemeinsjapshoes en bie ’t Weverke is edere daag get te doon. ’t Sjteit 
allemaol op de bekinde flyer ‘Carnaval in Sjömmert’ dae g’r ouch dees 
waek in de brevebös vingk. Dank aan de GOS hieveur. 
V’r houpe uch allemaol te zeen mit dees daag, zeker nao dae tied van lock 
downs en anger beperkinge. 
Alaaf 

        Prins Wouter, vors Pascal en de Raod van Èlf 
 
INFORMATIE DEELNEMERS CARNAVALSOPTOCHT SCHIMMERT. 
 

 Optocht: maandag 28 februari. 

 Inschrijving en afhalen nummers: Zaterdag 26 februari tussen 
20.00 en 21.00 uur in Café Oos Heim. Tot en met 25 februari 
kunt u zich ook al aanmelden op onze site www.taarbreuk.nl of 
via info@taarbreuk.nl  

 Wagens worden op zaterdag 26 februari (vanaf 14:00 uur) door 
leden van het comité van De Taarbreuk gecontroleerd.  

http://www.taarbreuk.nl/
mailto:info@taarbreuk.nl
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 Worden de wagens in goede orde bevonden, dan  wordt tegen 
betaling van € 2,50 het nummer afgegeven. Dit nummer wordt 
na de optocht ingeleverd.                                                     

 Bij het behalen van een prijs wordt het nummer getoond en 
ingeleverd.    

 Voor alle inschrijvingen geldt: graag opgave van het aantal 
kinderen t/m 12 jaar. 

 Het volledige optochtreglement kunt u vinden op 
www.taarbreuk.nl  

 Bij het inschrijven dient u een mailadres op te geven waar wij in 
geval van onvoorziene omstandigheden een bericht naartoe 
kunnen sturen. 

 Bij de ontbinding verzoeken wij de wagens om door te trekken 
langs het Oranjeplein zodat de rest van de deelnemers ook de 
optocht volledig kan uitlopen. 

 
Algemene zaken, geldig voor alle deelnemers aan de Carnavalsoptocht : 
De deelnemende wagens moeten om 13:30 uur aanwezig zijn in Groot - 
Haasdal.  
De overige deelnemers om 13:50 uur.  
 
Vertrek 14.11 uur.  
 
Alle voertuigen rijden via de Hagensweg naar Groot - Haasdal.  
Opstellen tussen de Hagensweg en De Steeg op aanwijzing van het 
optochtcomité. 
 
Route:  
Groot-Haasdal (opstellen)- Groot-Haasdal- Nieuwstraat- Klein-Haasdal- 
Bekerbaan-Rooseveltstraat- Langstraat- Hoofdstraat- Ontbinding: Vanaf 
“huisarts” tot rotonde. 
  
 
Aandachtspunten parkeren en verkeer: 
Na het vertrek van de optocht zullen de straten waar op dat moment de 
optocht trekt afgesloten zijn voor alle verkeer.  
 
Het Oranjeplein is niet toegankelijk voor wagens en voertuigen die in de 
optocht meerijden. Dit wordt als parkeerplaats gebruikt. 
 

http://www.taarbreuk.nl/
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Parkeren in de Rooseveltstraat. 
U wordt vriendelijk verzocht om op de maandag van de optocht niet te 
parkeren: in de Rooseveltstraat tussen 14:00 en 16:00 uur. 
 
Voor informatie kunt u bellen met: 

Roger Slakhorst: 06 – 52 01 86 16 of via info@taarbreuk.nl 

OUD PAPIER. 

A.s. zaterdag 26 februari wordt er weer oud papier opgehaald vanaf 09.00 
uur. Graag het oud papier gebundeld of verpakt in dozen. 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT. 

In ‘t Gemeinsjapshoes biedt Cicero Zorggroep dagbesteding aan voor 
ouderen. We zijn op zoek naar vrijwilligers die zin en tijd hebben om 
samen een kopje koffie te drinken, de krant te lezen, een spelletje te 
doen, een stukje te wandelen, of bijvoorbeeld iets creatiefs te maken. 
Dagen en tijden zijn in overleg. Heeft u interesse of vragen? Loop 
gerust een keer binnen of neem contact op via onze 

vrijwilligerscoördinator 06-50082686 vrijwilligers@cicerozorggroep.nl  

Werkdagen: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

Met vriendelijke groet,  

Judith Schuitert  Vrijwilligerscoordinator  

 

Stichting Cicero Zorggroep  

Bezoekadres: 

St. Brigidastraat 3  

6441 CR  Brunssum  

Postbus 149  

6440 AC  Brunssum  

M 06-50082686 

Email: j.schuitert@cicerozorggroep.nl  

Info: www.cicerozorggroep.nl  

 

 

 

mailto:info@taarbreuk.nl
mailto:vrijwilligers@cicerozorggroep.nl
mailto:j.schuitert@cicerozorggroep.nl
https://www.cicerozorggroep.nl/
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 ‘Wandel voor een ander’ 
Elke week een dagdeel samen wandelen voor de Vastenactie 

 
Pelgrimsoord Klooster Wittem organiseert samen met de landelijke 
Vastenactie elke week van Aswoensdag tot Pasen een sponsorwandeling 
van 12 tot 14 kilometer rond Wittem ten bate van de landrechten van de 
arme bevolking in Guatemala en Brazilië.  
De eerste wandeling is op Aswoensdag 2 maart, na het ochtendgebed van 
08.00 uur in Wittem, waarin as gewijd wordt en het askruisje wordt gegeven. 
Het is een rondwandeling van 12 km naar de benedictijnenabdij Mamelis bij 
Vaals. In de weken erna tot Pasen is er ofwel op woensdagochtend ofwel 
donderdagmiddag een wandeling steeds naar een andere bestemming in het 
Heuvelland.  
De gelopen kilometers worden steeds geregistreerd op een speciale 
actiewebsite en zo dragen de deelnemers bij aan een 30.000 km lange tocht 
door Latijns-Amerika, samen met wandelaars uit het hele land die deelnemen 
aan deze Vastenactie-sponsortocht. De wandelaars doneren minimaal € 25,- 
voor de projecten van de Vastenactie, al dan niet bijeengebracht door 
sponsors die zo de wandelaars én de Vastenactie willen steunen. 
Voor meer informatie en opgave kunt u terecht op de websites 
www.kloosterwittem.nl/wandelvooreenander  en 
www.vastenactie.nl/wandel-voor-een-ander. 
U kunt ook bellen naar de receptie van het klooster: 043 4501741 
 

WANDEL VOOR EEN ANDER! 

In eigen omgeving wandelen door Latijns Amerika! 

Sluit u aan bij mensen uit heel het land  

die in de Veertigdagentijd wandelen  

ten bate van de Vastenactie. 
 
Door het aantal kilometers te registeren op een speciale actiewebsite 

wandelt u tegelijkertijd liefst 30.000 km vanuit Guatemala door heel 

http://www.kloosterwittem.nl/wandelvooreenander
http://www.vastenactie.nl/wandel-voor-een-ander
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Latijns-Amerika via o.a. Brazilië en Argentinië. Ondertussen krijgt u  

informatie over de landen waar u virtueel doorheen wandelt.  

U kunt op eigen gelegenheid wandelen, fietsen of hardlopen, maar nog 

leuker is het om dat samen met anderen te doen. Dus: 
 

Wandel mee vanuit Wittem! 

woensdagmorgen 2, 16, 30 maart en 13 april 

na het ochtendgebed van 08.00 uur in de Clemenskapel 

donderdagmiddag 10, 24 maart en 7 april 

om 14.00 uur vanuit ontmoetingszaal Scala   

steeds een andere tocht door het Heuvelland  

van 12 tot 14 km 

Neem een folder mee 

 met alle informatie 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Giëhónger = geeuwhonger. Sakkerstie = ? (2 bet.!) R:4042200. 
 

Pastorie:          045 4041227;.  
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.  
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

