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ZELFSCANKASSA. 
Als je nu naar bepaalde supermarkten 
gaat, wordt je aangeboden gebruik te 
maken van de zelfscankassa’s, zonder 
medewerker. Ook benzine pin je aan de 
pomp. De spontane ontmoetingen 
worden daarmee zeldzaam. We 
winkelen trouwens ook meer online. Uit 
zakelijk oogpunt is fysieke interactie 

duur en inefficiënt. Ook in het openbaar vervoer is de kans op een praatje 
met een onbekende erg klein geworden. Vele oren zijn bedekt met 
koptelefoons en de ogen kijken meer naar het telefoonscherm. 
Ontmoetingen vinden steeds meer online plaats.  
Misschien is het fijn om hier eens over na te denken: wat betekent de 
fysieke ontmoeting met andere mensen voor jou? Is het samen zijn in de 
kerk, in de verenigingen of in het dorp nog boeiend? Want alleen als het 
leuk en zinvol is, ga je er tijd voor maken. 
Bij een echte, fysieke ontmoeting kun je praten met je ogen, elkaar 
aankijken, je kunt met je hart naar elkaar luisteren, een vriendelijke lach 
geven en samen lachen, schouderklopjes en knuffels geven om te troosten 
wanneer dat nodig is. We zouden daar heel dankbaar voor moeten zijn 
omdat we die mogelijkheden hebben. 
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Want dat is het enige kostbare, naast het leven, dat de oorlog wegneemt. 
Door de oorlog verloren veel mensen het contact, zelfs met hun dierbaren. 
Ouders gescheiden van hun kinderen, kinderen van hun ouders. Ze 
moeten vluchten en vechten, niet wetend of hun familie nog leeft. Oorlog 
berooft het leven en de ontmoeting.  
Laten we in deze dagen stilstaan bij het kostbare van elke ontmoeting, 
stilstaan bij onze broeders en zusters in Oekraïne en elders, die de 
ontmoeting helaas moeten missen vanwege de oorlog, dat we ons ook 
geroepen mogen voelen om hen, op welke manier dan ook, te kunnen 
helpen. 

Kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
 
KERKDIENSTEN VAN 19 maart tot en met 27 maart 2022. 
Zaterdag 19 maart: Zaterdag in week 2 van de Veertigdagentijd.  
 H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria. 
19.00 uur:  H. Mis. 
 Intentie: Louis Ghijsen. 
Zondag 20 maart: Derde zondag van de Veertigdagentijd. 
11.00 uur:  H. Mis. Verzorgd door Sing a Song. 
 Intenties: Hai Timmers (gest. jaardienst); Jo Vankan  
 (jaardienst); Maria Goltstein-Provaas (jaardienst);  
 Wiel Sieben (jaardienst). 
Maandag 21 maart: Maandag in week 3 van de Veertigdagentijd. 
8.00 uur: H. Mis.   
Dinsdag 22 maart: Dinsdag in week 3 van de Veertigdagentijd. 
        Geen H. Mis. 
Woensdag 23 maart: Woensdag in week 3 van de  Veertigdagentijd. 
 H. Turibius de Mogroveja, bisschop. 
8.00 uur H. Mis.    
Donderdag 24 maart: Donderdag in week 3 van de Veertigdagentijd. 
8.00 uur: H. Mis.  
Vrijdag 25 maart: Vrijdag in week 3 van de Veertigdagentijd. 
 Maria Boodschap.       
        Geen H. Mis. 
Zaterdag 26 maart: Zaterdag in week 3 van de Veertigdagentijd. 
 H. Ludger, bisschop. 
19.00 uur:  H. Mis. Opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. 
 Intenties: overleden ouders Schnackers-Van der Linden  
 (gest.jaardienst); Annie Kuypers-Niessen. 
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Zondag 27 maart: Vierde zondag in de Veertigdagentijd (Heilhoes).  
11.00 uur:  H. Mis. Opgeluisterd door Jeugdkoor DievanOss. 

 Intenties: Richard, Ans en Jean Sieben; Jules Lucassen en  
 overleden zussen; Gerda Reijnders-Sassen. 

 
LECTOREN: 
Zaterdag 19 maart: 19.00 uur:  de heer F. Janssen.   
Zondag   20 maart: 11.00 uur:  eigen lezers    
 

MISDIENAARS / ACOLIETEN: 
Zaterdag 19 maart:  19.00 uur: Maaike Soons en Manouk Soons. 
Zondag 20 maart:  11.00 uur: Sunny Vankan en Dewi Cortenraad. 
 
Maandag 21 maart:   8.00 uur: Ilse Nulens en Tom Storcken. 
Woensdag 23 maart:   8.00 uur: Joes Slakhorst en Cas Lemmens. 
Donderdag 24 maart:   8.00 uur: Lars Okkersen. 
 
COLLECTANTEN: 
Zaterdag 19 maart: 19.00 uur:  mevr. M. Lemmens en dhr. R. Thomassen. 
Zondag   20 maart: 11.00 uur:  dhrn. R. Wennmacher en G. Pricken. 
      

Weekdienst: van 19 t/m 25 maart: kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Mateloos is zijn erbarmen. 
Wanneer onheil of ziekte ons treft, zijn we maar al 
te vaak geneigd om de oorzaak van dit kwaad bij 
onszelf te zoeken: als zouden wij tekort-geschoten 
zijn tegenover God en te weinig openstaan voor 
zijn bevrijdend woord.  Waar heb ik dat aan 
verdiend, zeggen we dan, wat deed ik verkeerd 
dat dit lot mij treft? Ook als anderen iets ernstigs 

overkomt, zijn er soms mensen die daarbij aan een straf van God denken. 
Zulke opvattingen worden door Jezus met klem weersproken. Hij leert ons 
zijn Vader kennen als een rechtvaardige God die mateloos vervuld is van 
erbarmen om ieder mens. 
 
COLLECTE REUMANEDERLAND. 
Het Reumafonds heeft 2 jaren geen huis aan huis collecte kunnen houden, 
maar nu kan het weer. Daarom willen de vrijwilligers van ReumaNederland 
van 21 tot en met 26 maart 2022 weer met de collectebus langs de deuren 
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gaan. Het doel van deze collecte isgeld verzameling voor onderzoek om 
artrose te genezen. Bij voorbaat dank namens ReumaNederland. 
 
DANKBETUIGING overlijden Tilke Selder-Jongen. 
Het afscheid van onze lieve tante en (schoon)zus Tilke Selder-Jongen was 
mooi en warm, de vele condoleances – in welke vorm dan ook – voelden 
als een warme deken en geven aan hoe geliefd zij was. Het was voor ons 
een grote steun.  
Een bijzonder woord van dank aan Kapelaan Stefan Musanai s.m.m. en 
oud pastoor J. van Oss s.m.m. voor de bijzondere en persoonlijke mis. 
Verder een woord van dank aan René Kicken en het dameskoor voor het 
opluisteren van de mis en het Gemengd Kerkelijk Zangkoor, de KBO, CV 
de Taarbreuk en Zorgvilla Ridderspoor te Nuth voor hun aandacht bij haar 
uitvaart. 
          Lucie en Ed Loijens en (klein)kinderen, familie Jongen. 
 
IN MEMORIAM. 
Huub Baltus 
Geboren: 8 december 1952 in Spaubeek. Overleden 1 februari 2022 in 
Schinnen. 
Gehuwd geweest met Gemma Kicken. 
De kerkelijke uitvaart in onze St Remigiuskerk was op woensdag 9 februari 
2022 waarna hij is gecremeerd in het crematorium Nedermaas in Geleen. 
 
Tilke Selder-Jongen 
Geboren: 18 juni 1933 in Schimmert.  Overleden: 6 maart 2022 in Nuth. 
Gehuwd geweest met Hub Selder. De kerkelijke uitvaart in onze St 
Remigiuskerk was op zaterdag 12 maart 2022, waarna zij is gecremeerd in 
het crematorium Nedermaas in Geleen. 
 
Anneke de Veen-Pruppers 
Geboren: 15 oktober 1925 in Schimmert. Overleden: 9 maart 2022 in 
Schimmert.  
Gehuwd geweest met Cor de Veen. 
Uit dit huwelijk zijn 8 kinderen geboren, waarvan er 3 vroegtijdig zijn 
overleden. 
De kerkelijke uitvaart in onze St Remigiuskerk was op maandag 14 maart 
2022 waarna zij is begraven op de algemene begraafplaats in Schimmert. 
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KOPERPOETS. 
Het is alweer ruim 2 jaar geleden dat wij samen koper hebben kunnen 
poetsen.  
Daar willen wij nu weer mee beginnen, en wel op maandag 28 maart. 
Dan blinkt het weer mooi voor de Pasen. Daar hebben wij graag uw hulp bij 
nodig, vele handen maken licht werk. Wij starten rond 09.00 uur. Noteer dit 
alvast in uw agenda. 
Voor koffie en iets lekkers erbij wordt gezorgd. U bent van harte welkom. 
      Het kerkbestuur. 

 
MUTATIES KERKBESTUUR. 
Op 31 december 2021 hebben mevrouw Marja Lemmens-
Logister en de heer Paul Severeyns hun functie binnen het 
kerkbestuur neergelegd, omdat hun benoemingstermijn 
verstreken was.  
Marja Lemmens heeft zich vanaf 2004 ingezet voor de 
parochie Sint Remigius, met name voor de Parochieraad, 
de koren en het kerkgebouw. 
Paul Severeyns heeft vanaf 2006 de financiële stukken van 

de parochie verzorgd. Bovendien was hij zeer kundig op het gebied van 
verzekeringen en juridische zaken. 
We zullen hen missen. 
We danken beide personen voor hun inzet. Op een later tijdstip zullen we 
intern nog eens stilstaan bij het vele werk dat zij voor de Sint 
Remigiusparochie hebben gedaan. 
Verder zijn als nieuwkomers in het kerkbestuur benoemd: de heer Roger 
Slakhorst en mevrouw Marjan Storcken-Notermans.  
Roger Slakhorst zal de contacten onderhouden met de acolieten, de 
misdienaars en andere aan de kerk gerelateerde verenigingen. 
Marjan Storcken zal de contacten met de Eerste Communiewerkgroep 
verzorgen en de taak van Personeel en Organisatie op zich nemen. 
In het kerkbestuur zijn verder nog altijd niet de functies van 
penningmeester en secretaris ingevuld. Mensen die interesse hebben in 
deze vrijwilligersfuncties, kunnen zich melden bij het pastorale team of de 
secretaris van het kerkbestuur (secretaris@st-remigius.nl). 
       Het kerkbestuur. 
EHBO:  
Maandag 21 maart: herhalingsles"wat kom je zoal tegen bij evenementen". 
 
 

mailto:secretaris@st-remigius.nl


 
6 

MEDEDELING KBO. 
Gelukkig heeft ook de KBO al haar activiteiten weer kunnen hervatten. 
Wellicht het tijdstip u te mogen begroeten als lid van de KBO. 
Zowel de oudere als de jongere senior is welkom, kortom alle 50-plussers 
begroeten we gaarne als lid. Er zijn activiteiten te over: Jeu de Boules, 
Walking Football, Rumpelmiddig, Paasviering, Dagtocht, 
Themabijeenkomsten, BBQ, Meerdaagse reis, Oktoberfest, 
Kerstviering, kaarten, kienen, koersballen, zangkoor, creatieve en gezellige 
middagen. Teveel om op te noemen. Er is voor iedereen en elke leeftijd wat 
wils.  
Word lid van de KBO. Kom Bij Ons, vul de bij dit parochieblad gevoegde 
flyer in en lever deze in bij ons secretariaat: Chrit Leenders, Op de Bies 10. 
 
THEMABIJEENKOMST OVER ALZHEIMER. 
Op dinsdag 29 maart 2022 organiseren Ouderenbond St. Paulus en 
Alzheimer Nederland afdeling Parkstad Limburg een themabijeenkomst 
met betrekking tot Dementie/Alzheimer. Deze bijeenkomst in ’t 
Gemeinsjapshoes, Oranjeplein 10 te Schimmert, begint om 14.00 uur en 
eindigt om ca. 16.45 uur. Limburg vergrijst! Het aantal personen met 
cognitieve problemen neemt toe en de mogelijkheden voor opname nemen 
af.  
  
Lyan Senden, bestuurslid voorlichting van Alzheimer afdeling Parkstad 
Limburg, zal tijdens haar lezing aandacht besteden aan  wat dementie is, 
welke vormen van dementie er zijn en hoe herken je het. Wat is het verschil 
tussen dementie en normale vergeetachtigheid, is dementie erfelijk, maar 
ook hoe ga je om met dementie in de dagelijkse praktijk.  
Vervolgens zullen Karin Hermans en Petra Scholte, werkzaam als 
Casemanager Dementie bij Hulp bij Dementie, ingaan op wat er allemaal 
mogelijk is in de thuissituatie en waar kunnen mensen terecht met hun 
vragen? Wat kunnen zij voor mensen met dementie, mantelzorgers, familie 
en andere betrokkenen betekenen? Zij leggen uit wat hun werk inhoudt en 
hoe zij ingezet kunnen worden. 
Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen.  
  
Deze interessante bijeenkomst is voor iedereen gratis toegankelijk. Als u 
ook aan deze themabijeenkomst wilt deelnemen, vragen wij u om dit 
kenbaar te maken bij het secretariaat van de Ouderenbond St Paulus 
Schimmert door een Email te sturen naar kboschimmert@gmail.com of 

mailto:kboschimmert@gmail.com
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telefonisch bij Chrit Leenders op 06-81881773. Een briefje in zijn 
brievenbus Op de Bies 10, 6333 BX te Schimmert kan ook. 
 
KIENEN. 
Op dinsdag 22 maart is er weer kienen in ‘t Gemeinsjapshoes.  
We beginnen om 14.00 uur en ook niet-leden kunnen hieraan deelnemen. 
U bent van harte welkom. 
 
PAASVIERING 2022. 
Op dinsdag 5 april 2022 vindt dit jaar de Paasviering plaats in ’t 
Gemeinsjapshoes, aanvang 14.00 uur. 
Zoals gebruikelijk vragen we een kleine bijdrage van € 5,00 per persoon. 
Als ook u de Paasviering wilt bijwonen, dan wordt u verzocht dit bedrag 
voor 1 april 2022 over te boeken op rekening NL50 RABO 0146 4109 55 
t.n.v. KBO St. Paulus Schimmert o.v.v. uw naam, adres en bijdrage 
Paasviering 2022. 
De bankoverschrijving is gelijk opgave van deelneming. 
 
SERENADE FANFARE BIJ 50- OF 60-JARIG HUWELIJKSFEEST. 

Het was een goede gewoonte dat wij bij bruidsparen, wonend 
in ons dorp, die een 50- of 60-jarig huwelijksfeest vieren, een 
serenade brengen. Uiteraard na contact en als het 
betreffende bruidspaar deze serenade op prijs stelde. Door 
de coronaperikelen zijn wij niet in staat geweest om deze 
gewoonte te continueren. Een ander punt waar wij tegen 
aanliepen is het feit dat wij van de gemeente, in het kader van 
de privacy wetgeving (AVG), niet de informatie kregen. 

Daardoor konden wij de betreffende bruidsparen niet benaderen met de 
vraag of zij een serenade op prijs stellen. Wij hebben in het verleden met 
kunst- en vliegwerk geprobeerd deze echtparen toch op te sporen. Dit is in 
de meeste gevallen gelukt maar er zullen ongetwijfeld ook echtparen zijn 
die wij niet hebben benaderd omdat wij het niet wisten. Onze oprechte 
excuses hiervoor. Wij willen de goede gewoonte weer oppakken als de 
coronamaatregelen dit toelaten. Om dit te kunnen invullen hebben wij jullie 
hulp nodig. Als jullie een 50- of 60-jarig huwelijksfeest vieren en een 
serenade op prijs stellen dan verzoeken wij jullie contact op te nemen met 
ons secretariaat of via ons mailadres bestuur@fanfareschimmert.nl. Wij 
kunnen dan afspraken maken over de invulling van de serenade om jullie 
feest extra luister bij te zetten.  
        Het bestuur. 

mailto:bestuur@fanfareschimmert.nl
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POTGRONDACTIE FANFARE SINT CAECILIA. 
Zaterdag 12 maart jl. heeft u de leden van de fanfare zonder muziek en 
uniform maar met ladingen potgrond door Schimmert zien trekken. Zoals in 
de vooraankondiging beloofd kwamen we bij u langs met de vooraf 
bestelde potgrond en hoefde u niet te sjouwen. Wij brachten de zakken met 
potgrond op de door u aangegeven plek. Dit werd erg gewaardeerd.  
Heel veel mensen hebben gebruik gemaakt van deze actie om onze 
vereniging te steunen. Menige zak met potgrond verhuisde uiteindelijk naar 
een Schimmertse achtertuin. Gezien het succes van deze actie zullen wij u 
ook in 2023 weer op weg helpen in uw tuin met goede potgrond voor uw 
planten en bloemen.  
Fanfare Sint Caecilia wil iedereen die ons via de afname van potgrond 
of op andere wijze tijdens deze actie heeft gesteund hartelijk 
bedanken! 
PS: Mocht u toch vergeten zijn potgrond te bestellen en geïnspireerd zijn 
door het mooie weer, kom dan nog potgrond halen (zolang de voorraad 
strekt). Op zaterdagen kunt u terecht van ca. 9.00 u tot 16.00 u in de Steeg 
14 (Roks Bouw).  
De zakken potgrond van 40 liter kosten € 5,00 per stuk. Koopt u 3 zakken 
tegelijk dan betaalt u hiervoor maar € 12,00. 
Door het kopen van deze potgrond steunt u onze vereniging! 
Met muzikale groet,    Fanfare Sint Caecilia Schimmert  
 
DRINGENDE OPROEP. 
De buurt Oensel heeft jarenlang dankbaar gebruik kunnen maken van een 
zolderruimte van een buurtbewoner om de processiespullen (paaltjes, 
vlaggetjes, bogen, altaar, etc.) op te slaan. Omdat deze ruimte een andere 
bestemming krijgt, zijn we per direct op zoek naar een alternatief. Binnen 

onze eigen buurt heeft een eerdere oproep helaas niks opgeleverd. 
Heeft iemand een ruimte van circa 10 m2 beschikbaar voor ons? Neem 
dan snel contact op met Barry Kuipers, tel. 06-12751479 of 
buurtverenigingoensel@gmail.com 

We zijn ook bereid om deze spullen te delen met een andere 
buurtvereniging binnen of buiten onze parochie. We hopen oprecht dat 
deze zoektocht iets oplevert zodat we geen afstand hoeven te doen 

van deze mooie spullen en de traditie kunnen blijven voortzetten. Onze 
dank is groot!  

        Buurt Oensel. 
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TAFELTENNISVERENIGING  QUICK ‘72/SCHIMMERT. 
Zin om het ook eens te proberen??  
  
Elke dinsdagavond vanaf 19.30 uur en elke vrijdagavond vanaf 20.15 uur is 
er recreatief tafeltennis voor volwassenen. Voor alle niveaus is er dan de 
mogelijkheid om vrij te spelen. Je hebt niet veel nodig, sportkleding en 
gymschoenen. Een batje kun je de eerste weken van de club lenen. Je kunt 
alleen komen, maar je mag ook iemand meenemen die het ook eens wil 
proberen. Heb je vroeger al eens getafeltennist, kom dan nog eens een 
balletje slaan. Wedden dat je snel weer de smaak te pakken hebt.  
Uitslagen van 12 maart: 
Senioren:      Quick ‘72/S 1 -Vijlen ’72 2            5-5 

Jeugd:           Quick ‘72/S 1- TIOS ’51                6-4                  
GTTC Groningen 1 – Quick ‘72/S 2              4-6   

Competitie meerkampen:  
Niveau C1:  Sophie Buijsen: 1e plaats en promotie naar Niveau B 

Joes Slakhorst: 2e plaats en promotie naar Niveau B 

Niveau C2: Sophie Florack: 2e plaats en promotie naar Niveau B 

Niveau F2:  Lynn Theunisz: 2e plaats en promotie naar Niveau E 

Christian Hendriks: 4e plaats. 
Programma zaterdag 19 maart:     
Jeugd:  Wijhe 1 – Quick ‘72/S 1:    11.00 uur in Wijhe.  

Tios ’51 2 – Quick ‘72/S 2  14.00 uur in Tilburg. 
Competitie meerkampen voor jeugd op diverse locaties in Limburg. 
  

V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 19 MAART 
GSV’28/Schimmert JO17-1 -  Groene Ster JO17-1    13.30 uur.  
Schimmert/GSV’28 JO15-1 -  SVM JO15-1     12.00 uur. 
FC Kerkrade-West JO15-2 -  Schimmert/GSV’28 JO15-2   15.15 uur. 
GSV’28/Schimmert JO13-1 -  Heer JO13-1     11.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO12-1 -  SJO ESB’19 JO12-1    10.00 uur. 
OVCS JO11-1JM  -  Schimmert/GSV’28 JO11-1   10.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO10-1 -  Groene Ster JO10-1     10.00 uur. 
SV Meerssen JO9-1  -  Schimmert/GSV’28 JO9-1     09.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO8-1 -  SV Hulsberg JO8-1      09.30 uur. 
Sportpark Spaubeek te Spaubeek: 
Schimmert/GSV’28 JO7-1 -  Spaubeek JO7-2      10.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO7-1 -  Heer JO7-1       10.10 uur. 
Haslou JO7-2   -  Schimmert/GSV’28 JO7-1     10.20 uur. 
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Sportpark GSV’28 te Genhout: 
GSV’28/Schimmert JO7-2 -  De Leeuw JO7-4JM     09.30 uur. 
Sittard JO7-3   -  GSV’28/Schimmert JO7-2     09.40 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-2 -  Amstenrade JO7-1      09.50 uur. 
Veteranen: 
Spaubeek   -  Schimmert        17.00 uur. 
 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 20 MAART 
SV Hulsberg 1  -  Schimmert 1      14.30 uur. 
Schimmert 2   -  Willem I 2       12.00 uur. 
Schimmert 3   -  SVM 4       14.30 uur. 
Vrouwen: 
Schimmert VR1  -  Caesar/IVS VR1       09.30 uur. 
 
PROGRAMMA VAN DONDERDAG 24 MAART 
GSV’28/Schimmert JO17-1 -  Schinveld JO17-1       19.00 uur. 
RUILMIDDAG PLAATJES ALBUM SJÖMMERT WIE ’T WAOR. 
Zondag 20 maart van 14.00 – 17.00 uur in Café Zaal ’t Weverke. 
Tevens info-stand HVS. Vergeet niet uw ruilplaatjes mee te nemen.  
Verhinderd of plaatjes over? Bewaar uw plaatjes! Nader nieuws volgt. 
 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Deusjtig = dorstig. Bebäök = ? Reacties :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

