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TOMTOM. 
De meeste mensen hebben tegenwoordig 
een TomTom in de auto. Je toetst het 
adres in waar je naartoe wilt en de juiste 
weg wordt jou gewezen. Heb je geen 
TomTom? Overal staan richtingborden die 
jou ook de weg naar je bestemming wijzen.  
Aswoensdag en de beginnende 

veertigdagentijd nodigen ons uit om meer dan anders na te denken over 
het doel van je leven, waar je naartoe wilt en welke TomTom of 
richtingborden jou het best naar dat doel kunnen brengen. Eigenlijk gaat 
het om de vraag welke weg brengt ons levensgeluk, langs welke weg 
worden we gelukkige mensen, langs welke weg kunnen we licht zijn voor 
elkaar? 
Aan de carnaval kun je veel plezier beleven en dat is prachtig! Ik heb ervan 
genoten. Maar na carnaval gaan we terug naar het normale leven, terug 
naar de echte ik, zonder maskers, zonder make-up. En dat is ons echte 
leven, soms wel met al zijn zorgen en uitdagingen. Wat houdt je geest – 
zonder carnaval - dan vrolijk en gelukkig? 
‘Gedenk mens dat je stof bent en tot stof zult wederkeren.’ Deze woorden 
horen we bij het ontvangen van het askruisje. Ze herinneren ons aan het 
onvermijdelijk feit dat op een dag ons lichaam tot stof zal vergaan; dat ons 
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leven in deze wereld tijdelijk is. Je bent geboren, je leeft een paar jaren en 
daarna ga je dood, vergaat je lichaam tot stof. De vraag komt op: waartoe 
leef ik dan? Wat wil ik met mijn leven? Waaruit put ik mijn diepste kracht? 
Een goede en gezegende veertigdagentijd gewenst! 

Kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
 
KERKDIENSTEN VAN 5 maart tot en met 13 maart 2022. 
Zaterdag 5 maart: Zaterdag na Aswoensdag.  
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 (st.); Tonnie Kurvers- 
 Lahaye; Philomena Eijssen. 
Maandag 7 maart: Maandag in week 1 van de Veertigdagentijd. 
 HH. Perpetua en Felicitas, martelaressen. 
8.00 uur: H. Mis.  
 Intentie: Maria Moonen-Quadakkers (namens de Ziekendienst). 
Dinsdag 8 maart: Dinsdag in week 1 van de Veertigdagentijd. 
 H. Johannes de Deo, religieus.   Geen H. Mis. 
Woensdag 9 maart: Woensdag in week 1 van de  Veertigdagentijd. 
 H.  Francisca Romana, religieuze. 
8.00 uur H. Mis.    
Donderdag 10 maart: Donderdag in week 1 van de Veertigdagentijd. 
8.00 uur: H. Mis.      
Vrijdag 11 maart: Vrijdag in week 1 van de Veertigdagentijd. 
        Geen H. Mis. 
Zaterdag 12 maart: Zaterdag in week 1 van de Veertigdagentijd. 
19.00 uur:  H. Mis.    
 Intenties: overleden ouders Raeven-Voncken (gest. jaardienst);  
 Jan Muitjens (1e jaardienst); Hubert Roks en Maria Roks- 
 Speetjens. 
Zondag 13 maart: Tweede zondag in de Veertigdagentijd.  
11.00 uur:  H. Mis. Opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor. 

 Intenties: Frans Speetjens (gest. jaardienst); Marieke en Servé  
 Timmers-Sassen (gest. jaardienst); Marleen Thewessen (gest.  
 jaardienst); overleden ouders Damoiseaux-Smitsmans (st.); 
 overleden ouders Kubben-Boosten (gest. jaardienst); Maria  
 Moonen-Quadakkers; ouders Soons-Pijls (jaardienst);  
 Odiel Schneiders-Provaas. 
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LECTOREN: 
Zaterdag 5 maart: 19.00 uur:  mevrouw B. van Weersch. 
Zondag 6 maart: 11.00 uur:  mevrouw R. Souren.  
 

MISDIENAARS: 
Zaterdag 5 maart: 19.00 uur:  misdienaars. 
Zondag 6 maart: 11.00 uur:  acolieten. 
 

Weekdienst: van 4 t/m 11 maart: kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 
 

LITURGIE VAN HET WEEKEND.  
Stevig in je schoenen staan. 
We staan aan het begin van onze weg naar 
Pasen. Dat is een lange weg, symbolisch 
voorgesteld als een periode van veertig dagen. 
Veertig: veertig jaren trok het volk van God door 
de woestijn, en veertig dagen verbleef Jezus in 
de woestijn. De woestijn is onherbergzaam, dor 
en droog. Er valt zelden regen en er heersen 

extreme temperaturen, overdag heet, ’s nachts juist heel koud. Ze is een 
plaats van eenzaamheid en verlatenheid, een plaats waar onzekerheid en 
twijfel kan toeslaan. Vandaag horen we hoe Jezus er de duivel met zijn 
verleidingen weerstaat. Dat roept de vraag op of wij stevig genoeg in onze 
schoenen staan om de verleidingen die zich aan ons opdringen, te weer-
staan. 
 
INSCHRIJVEN VOOR HUISPAASKAARSEN. 
Vanaf Aswoensdag wordt er weer de mogelijkheid geboden om in te 
schrijven voor de aankoop van een of meerdere huispaaskaarsen. Achter 
in de kerk ligt een formulier klaar waarop u uw keuze kunt aangeven. Er 
kan een keuze worden gemaakt uit 2 opdrukken en 4 afmetingen. Een 
huispaaskaars met een lengte van 20 cm kost € 17,00; een lengte van 25 
cm € 25,50; een lengte van 30 cm € 38,50 en een kaars met een lengte 40 
cm kost € 54,50. 
Uw bestelling kunt u vanaf Paaszaterdag na de Paaswake, na betaling van 
de kosten, afhalen in de sacristie. 
 
Vanaf Aswoensdag gebruiken we weer de tekstboekjes tijdens de 
vieringen. 
      Het kerkbestuur. 
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TAARBREUK NUUTS. 
Aafgeloupe maondig höbbe v’r kinne geneete van ‘ne 
sjitterende óptoch. Nogmaals väöl dank aan de 
deilnummersj dat ze dit in zoane korte tied klaor höbbe 
gekrege. Ouch wil v’r de jurylede en de 
verkeersreigelaers danke veur hun biedrage. Hie ónger 
sjteit de oetsjlaag: 

Oetsjlaag óptoch 2022 

 Pries: No.: Jeug t/m 12 jaor  

1 52 Lennon, Aaron, Siep: veer höbbe eine sjterke band 

2 55 Suzy van Eijs: De greunste PK's 

3 54 Fam. Ghijsen: Mondkepke aaf, maske op 

  Einzelgänger (1 of 2 persone) 

1 58 Ilse & Nico: Nao 3 jaor de prins in hoes…. 

2 45 Marjo Lemmens: Oud Takkewief 

3 49 Guido Laumen: The Voice 

  Groepe van 3 t/m 10 persone: 

1 34 Veer höbbe dizze tied gemis 

2 36 CV Neet te sjtoppe: Veer sjlaon ós d'r door 

3 37 De plekvotte van de ruilbeursj 

  Groate groepe 

1 22 Groat Hazel: Hazel wie 't waor 

2 21 Sjpetter '88: Veer haole alles oet de kas 

3 20 CV Neet kapot te kriege: Van alles get 

  Wages 

1 11 Sjnelheidsduvels : 66 Jaor vakwerk 

2 15 CV Alles geit kapot: Boew 

3 10 KB-Club: Rock & Roll 

Prins Wouter I, vors Pascal en de Raod van Èlf. 
 

PROGRAMMA ZIJACTIEF. 
22 maart: Filmmiddag/ avond. Film: Madres Paralelas ( Parallel mothers) 
Twee vrouwen bevallen tegelijkertijd in het ziekenhuis, ze zijn beiden 
alleenstaand en ongepland zwanger. Hoe het verder met ze gaat is te zien 
in deze Spaanse film. U hebt de keuze in middag- of avondprogramma. 
Middagprogramma: Van 13.30 -17.00 uur 
Avondprogramma: Van 18.30 - 22.00 uur 
Plaats: Foroxity Filmarena, Sittard-Geleen. 
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Kosten: leden: € 12,50, niet leden:€ 15,50 dit is inclusief drankje en hapje. 
Bedrag overmaken naar rek. nr. NL57Rabo0146 4076 28 t.n.v. ZijActief 
Schimmert o.v.v. fimavond, zet duidelijk uw naam en adres erbij! 
Opgeven vóór 7 maart bij: Silvy Wiekken Langstraat 9, tel. 06-40246841, 
appen kan ook. Vermeld erbij: middag- of avondprogramma! 
Kunstcursus: Data: 23-30 maart, 6 en 13 april. Tijdstip: 9.45 -11.45 uur in 
Zaal de Wever. Kosten: € 20,-  
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  
Cursusgeld € 20,- bankrekening nummer: 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. Opgeven hoeft niet meer, kom maar 
gewoon! 
      Bestuur ZijActief Schimmert. 

 

HERINNERING POTGRONDACTIE FANFARE. 
Vorige week hebben we u middels een flyer geïnformeerd over 
onze potgrondactie van zaterdag 12 maart a.s. Hebt u al uw 
bestelling doorgegeven? Heel erg bedankt hiervoor! Hebt u dit 
nog niet gedaan en wilt u ons steunen, geef dan snel uw 
bestelling door: 

1. Per e-mail: potgrond@fanfareschimmert.nl 
2. Via app of telefonisch: 06 50640912 (Miel Weerts) of  

         06 15054770 (Jan Roks). 
3. Of inlevering van het bestelformulier op adres: De Steeg 14 (Jan 

Roks) of Klein Haasdal 28 (Miel Weerts), Schimmert. 
Geef bij uw bestelling op: 

 Uw naam, straat en huisnummer (bezorgadres). 

 Uw telefoonnummer en/of e-mailadres. 

 Het gewenste aantal zakken potgrond  
De zakken potgrond van 40 liter kosten € 5,- per stuk. Koopt u 3 zakken 
tegelijk dan betaalt u hiervoor maar € 12,-.  
Betaling: Wij verzoeken u de bestelde potgrond vooraf te betalen op het 
rekeningnummer van de fanfare NL96RABO0146402367 onder vermelding 
van “potgrond 2022” , het bezorgadres en uw naam. 

http://www.zijactieflimburg.nl/
mailto:rienyvandewall@hotmail.com
mailto:potgrond@fanfareschimmert.nl
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Afhalen: Ook bestaat de mogelijkheid om op 12 maart zelf zakken 
potgrond af te halen. Dit kan tussen 9.00 u en 16.00 u op het adres De 
Steeg 14 (Roks Bouw). Alvast bedankt voor uw steun, met muzikale groet,  

Fanfare Sint Caecilia Schimmert. 
 

V.V.SCHIMMERT. 
Programma van zaterdag 5 maart 
RKHBS JO17-1  -  GSV’28/Schimmert JO17-1 14.30 uur. 
Sporting Heerlen JO15-1 -  Schimmert/GSV’28 JO15-1 12.00 uur. 
Veteranen: 
Schimmert   -  VV Hellas    17.00 uur. 
Programma van zondag 6 maart 
Schimmert 1   -  RKHSV 1    14.30 uur. 
SV Hulsberg 2  -  Schimmert 2   11.45 uur. 
Schimmert 3   -  VRIJ      
Vrouwen: 
Schimmert VR1  -  VRIJ 
 

GEZOCHT: FILMMATERIAAL GEMAAKT IN EN ROND DE KERK. 
Voor een cineaste zoeken we film(pje)s gemaakt in en rond de kerk.  
Reacties: heemkundeschimmert@gmail.com of bel 4042200. 
 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Sakkerstie=sacristie, vroeger gerfkamer. Foekepot=? 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:heemkundeschimmert@gmail.com
mailto:parochieblad@st-remigius.nl
mailto:secretaris@st-remigius.nl

