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THUIS. 
Als er een plek is waar je je het veiligst voelt, 
dan is het wel thuis. Als er een plek is waar je 
altijd terug wil komen, dan is het ook thuis. Als 
er een plek is die je het meest mist, dan moet 
het wel thuis zijn. Thuis is alles en het is altijd 
fijn om thuis te komen. Maar thuis gaat niet 

alleen over een huis, een plek of een gebouw. Thuis gaat ook over het 
gevoel dat je bij iemand mag zijn, dat je je geaccepteerd voelt zoals je bent, 
verzorgd en geliefd. Daarom thuiskomen: dat doe je niet alleen bij jezelf, 
dat kun je ook bij een ander doen, bij een ander die op jou staat te 
wachten, die naar jouw komst uitziet, die bij wijze van spreken de deur al 
open heeft staan en klaar om je te verwelkomen met een glimlach, een 
knuffel en een teske koffie. 
Maar de vraag is: bij wie kun jij altijd thuiskomen? En wie is altijd welkom bij 
jou? In dit verband is het zinvol stil te staan bij al die mensen die door het 
geweld en de oorlog, geen plek meer hebben om thuis te komen. Mensen 
die op de vlucht zijn, die gescheiden zijn van hun dierbaren, die 
geconfronteerd worden met de onzekerheid van de toekomst, die zich 
afvragen wanneer ze weer naar (t)huis kunnen. Word je er ook door 
bewogen om iets te doen? 
      Kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
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KERKDIENSTEN VAN 2 april tot en met 10 april 2022. 
Zaterdag 2 april: Zaterdag in week 4 van de Veertigdagentijd.  
 H. Franciscus van Paola, kluizenaar. 
19.00 uur:  H. Mis. Opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. 
 Intentie: overleden ouders Frijns-Lebens (st.). 
Zondag 3 april: Vijfde zondag van de Veertigdagentijd. 
11.00 uur:  H. Mis. Opgeluisterd door het Dameskoor Schimmert. 
 Intenties: Annie en Armand Lemmens-Eijssen en Ernest  
 Lemmens; overleden ouders Maessen-Klinkenberg  
 (gest. jaardienst); Tiny Janssen-Speetjens (gest. jaardienst); 
 Luciën Stassen (vanwege zijn sterfdag) en voor vrede in de  
 Oekraïne. 
Maandag 4 april: Maandag in week 5 van de Veertigdagentijd. 
 H. Isidorus, bisschop en kerkleraar. 
8.00 uur: H. Mis.  
 Intentie: familie Kooloos-Verhaeg (st.).  
Dinsdag 5 april: Dinsdag in week 5 van de Veertigdagentijd.  
 H. Vincentius Ferrer, priester.   Geen H. Mis. 
Woensdag 6 april: Woensdag in week 5 van de  Veertigdagentijd. 
 H. Wilhelmus van Aebelholt, abt. 
8.00 uur H. Mis.    
Donderdag 7 april: Donderdag in week 5 van de Veertigdagentijd. 
 H. Johannes  Baptista de la Salle, priester. 
8.00 uur: H. Mis.  
Vrijdag 8 april: Vrijdag in week 5 van de Veertigdagentijd. 
 Geen ochtendmis. 
19.00 uur: H. Vormsel, toegediend door vicaris E. Smeets.   
Zaterdag 9 april: Zaterdag in week 5 van de Veertigdagentijd. 
 H. Gaucherius, priester. 
19.00 uur:  H. Mis. Opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. 
Zondag 10 april: Palmzondag van het lijden van de Heer.  
11.00 uur:  H. Mis. Opgeluisterd door fanfare Sint Caecilia. 
 Intenties: overleden ouders Steijns-Speetjens (gest. jaardienst); 
 Marieke Timmers-Sassen (gest. jaardienst); echtpaar Huls-` 
 Thewessen; Math en Maria Derks-Kunkels (gest. jaardienst). 
 
LECTOREN: 
Zaterdag 2 april:  19.00 uur:    mevr. P. Schonewille.   
Zondag   3 april:  11.00 uur:    eigen lezers    
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MISDIENAARS / ACOLIETEN: 
Zaterdag 2 april: 19.00 uur: Roger Slakhorst en Stefan Bouwens.  

Paul Derks en Max Bouwens. 
Zondag   3 april: 11.00 uur:   Jens en Ties Slakhorst. 
 

Maandag    4 april:   8.00 uur: Cas Lemmens.  
Woensdag  6 april:   8.00 uur: Joes Slakhorst en Ilse Nulens. 
Donderdag 7 april:   8.00 uur: Lars Okkersen en Tom Storcken. 
Vrijdag        8 april      19.00 uur: H. Vormsel: Sander en Lars Okkersen. 
 

COLLECTANTEN: 
Zaterdag 2 april: 19.00 uur:  dhrn. P. Visschers en F. Soons. 
Zondag   3 april: 11.00 uur:  dhrn. C. Leenders en N. Lemmens. 
      

Weekdienst: van 2 t/m 8 april: kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 
 

LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Ik ga iets nieuws beginnen. 
Ons geheugen is een wonderlijk iets. Door een 
geur, een lied herinner je ineens iets uit je 
kinderjaren. Tegelijk ben je vaak morgen al 
vergeten wat je vandaag hebt gedaan. Wonderlijk 
is echter vooral dat de fouten en missers die we 
maakten steeds weer in onze gedachten 
terugkeren, misschien wel meer dan de momenten 
van blijdschap en succes. 

Gelukkig zijn daar de woorden van Jesaja in de eerste lezing: ‘Blijf niet 
staan bij wat vroeger is gebeurd, laat het verleden rusten.’ Het zijn woorden 
die een enorme invloed kunnen hebben op ons leven en op onze relatie 
met God en met medemensen. Ze geven ruimte aan God om iets nieuws 
met ons te beginnen. 
 

ACTIE VOOR OEKRAÏNE. 
Zondag 3 april aanstaande wordt in de Sint Remigiuskerk in Schimmert een 
Actie voor Oekraïne georganiseerd. Aanvangstijd 12.00 uur, aansluitend 
aan de viering van 11.00 uur.  
Deze actie is een spontaan initiatief van kapelaan Charles. Er wordt met 
behulp van liederen, gedichten en teksten stilgestaan bij de oorlog en de 
gevolgen daarvan voor de inwoners van Oekraïne. Naast kapelaan Charles 
werken er ook een drietal koren, solisten en pianisten mee aan deze 
bijzondere actie. 
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Na afloop wordt in de kerk de mogelijkheid 
geboden om geld te doneren voor de 
slachtoffers.  
Mensen die niet in de gelegenheid zijn om 
aanwezig te zijn, maar toch geld willen 
doneren, kunnen dit overmaken op 
bankrekening: NL50 RABO 0146 4011 58 
ten name van Kerkbestuur Sint Remigius 
onder vermelding van Oekraïne of via de 
QR-code. 

 Het pastorale team en het kerkbestuur van onze parochie nodigen u hierbij 
van harte uit.   

Kapelaan Charles Leta, s.m.m.. 
 

VORMELINGEN 2022. 
Op vrijdag 8 april 2022 zullen in de vormselviering om 19.00 uur de 
volgende 18 vormelingen uit onze parochie het Heilig Vormsel ontvangen 
door pastoor deken Ed Smeets: 

1. Len Provaas    Groot Haasdal 21; 
2. Miel Eijssen   Klein Haasdalerweg 2; 
3. Loew Eijssen   Klein Haasdalerweg 2; 
4. Ben van Es   Op de Bies 43; 
5. Yfke Frijns   Oranjeplein 7; 
6. Jorrit Goossens  Bekerbaan 30; 
7. Cas Lemmens  Hoofdstraat 54; 
8.  Ziba Souren              Montfortstraat 15; 
9.  Lizzy Mevis   Dr. Hermansstraat 15; 
10.  Skip Delnoij   De Bockhofweg 15; 
11.  Bastiaan Crombach  Bekerbaan 21; 
12.  Anne Timmers  Trichterstraat 29; 
13.  Yelke Grond   Hagensweg 4; 
14.  Mik Moonen   Rooseveltstraat 59; 
15.  Marlou Janssen  Langstraat 35; 
16.  Caro Regtop                      Mareweg 16; 
17.  Lynn Coumans  Kelmonderstraat 64, Beek; 
18.  Loes van Kan   Hoofdstraat 106. 

 
COLLECTES GOEDE DOELEN. 
Nu de huis aan huis collectes, donateurskaarten e.d. weer zijn opgepakt, is 
het wenselijk dat inzicht wordt verkregen hoe de collectes dit jaar zijn 
ingepland. Het CBF, Centraal Bureau Fondsenwerving, stelt de periodes 
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vast voor de goede doelen. In Schimmert is niet voor alle goede doelen een 
collecte. Vriendelijk verzoek aan de contactpersoon van de goede 
doelen in Schimmert, de periode door te geven zodat de inzamelingen 
van de plaatselijke verenigingen zo veel mogelijk in een vrije periode 
kunnen worden ingezet. Het is heel vervelend als er meerdere collectes 
gelijktijdig zijn. Alle activiteiten, collectes en H. Missen zijn te vinden op de 
site van de parochie; zie www.st-remigius.nl , actuele evenementen. 

guuseijssen@hotmail.com , tel 0454041336. 
Dank namens de Parochieraad. 

EHBO.  
Maandag 4 april herhalingsles "kleine ongevallen in spelvorm". 
        Het bestuur. 
PROGRAMMA ZIJACTIEF. 
Ledendag naar de Floriade in Almere op 21 juni.  
ZijActief gaat met haar leden naar de Floriade. 
Wie mag mee: ook niet-leden mogen mee. 
Aanmelden vóór 10 april bij Silvy Wiekken, Langstraat 9, Tel. 06-40246841, 
appen kan ook. 
Kosten:  Leden betalen € 46,00 en niet-leden € 53,50. 
NL57RABO0146407628  ZijActief Schimmert onder vermelding naam + 
adres (Dit is de entree voor de Floriade en de busreis). 
Busvervoer: op dit moment is bij ZijActief Schimmert nog niet bekend waar 
de busopstapplaatsen zullen zijn. Deze info volgt later. 
Meer info:  Zie www.zijactieflimburg.nl . 
Kun je er op het laatste moment niet bij zijn? We kunnen kosten helaas niet 
terugbetalen. 
Voor de agenda: 
12 april: Lezing: “Van Esjellegoonsdig tot Paosje”. 
19 april: Jaarvergadering ZijActief. 
 

BOERDERIJMUSEUM- EN HEEMKUNDEMUSEUM SCHIMMERT. 
Ons museum gaat weer open, iedere zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 
Iedere woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Laatste inkom om 16.00 uur. 
Wilt u het museum op een andere dag bezoeken met vrienden of familie, 
neem dan even contact op met Eef of Margriet Smitshuysen, tel: 045-
4042470. 
In het museum is ruimte voor vrijwilligers op allerlei gebied. 
Heeft u interesse, loop gerust eens binnen tijdens de openingsuren. 
 

http://www.st-remigius.nl/
mailto:guuseijssen@hotmail.com
http://www.zijactieflimburg.nl/
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VOORJAARSCONCERT FANFARE ST. CAECILIA GUTTECOVEN EN 
FANFARE ST. CAECILIA SCHIMMERT. 
Op zondag 3 april a.s. om 18.00u vindt er in het Gemeenschapshuis te 
Schimmert een voorjaarsconcert plaats van de twee fanfares St. Caecilia 
uit Guttecoven en St. Caecilia uit Schimmert (entree: vrije gift). Beide 
korpsen zitten volop in de voorbereiding van het WMC dat dit jaar in juli 
weer in Kerkrade zal plaatsvinden. 
Het korps uit Guttecoven zal om 18.00u starten. Hun programma is 
gekoppeld aan het thema “Memories” en dit zullen ze ook op het WMC ten 
gehore brengen. Ze starten met het werk “Paradise Cave” van Jan de 
Haan, vervolgens spelen ze “Rhosymedre” van Ralph Vaughan Williams en 
ze sluiten af met “Of distant memories” van Edward Gregson. Dit laatste 
werk is origineel voor brassband gecomponeerd, maar is door één van de 
muzikanten van Guttecoven, Sander Salden, bewerkt voor fanfare.  
Na het optreden van St. Caecilia Guttecoven zal St. Caecilia Schimmert op 
het podium plaatsnemen. Zij starten met het werk “A Brussels Requiem” 
van Bert Appermont. De terroristische aanslagen in Brussel van 12 maart 
2016 zijn de aanleiding voor deze vier delen tellende compositie geweest. 
De componist wilde met dit werk een hulde brengen aan de onschuldige 
levens die verloren zijn gegaan om vervolgens zijn eigen persoonlijke hoop 
uit te drukken middels lyrische episodes en solo’s. Deze boodschap is in 
het licht van de ontwikkelingen in Oekraïne dan ook zeer actueel. 
Fanfare St. Caecilia zal haar uitvoering vervolgen met de werken “Hope” 
van Stijn Aertgeerts, “Grand fanfare” van Giancarlo Castro D'addona (arr. 
Jens Gaethofs) en afsluiten met “Tango from Symphonic Dance” van 
Yosuke Fukuda (instr. Bert van Cruchten). 

 
COLLECTE JANTJE BETON. 
De collecte van Jantje Beton heeft een bedrag van  
€ 861,94 opgeleverd.  
Hiervan is € 430,97 voor ons Jeugdkoor Dievanoss.  
Wij zullen hiervan voor de leden een uitstapje 
organiseren. Wij bedanken ieder hartelijk voor de gift. 
    Bestuur Dievanoss. 
  

BOEREVERSJTAND NUUJTS. 
Aafgeloupe september höbbe veer maoge genete van weer ein topeditie 
van de groëte Sjömmertse dörpskwis en zeen drie teams blie gemaak mèt 
sjoën geldbedrage, besjtömd veur hun gekaoze dörpsdoel. Veer zeen 
natuurlijk neet sjtil blieve sjtaon en höbbe alweer de sjouwers gezat ónger 
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Boereversjtand 2022. Dat begint dan mèt ’t doornömme van de tips en tops 
die de deilnömmersj ingevöld höbbe.  
Ederein sjpeelt veur ein sociaal maatsjappelijk doel in ós dörpke. Dat 
beteikent dat ’t priezegeld ten goede kump aan ein vereiniging, insjtèlling, 
activiteit of doelgroep oet Sjömmert. Ein gesjik doel deent specifiek te zeen. 
Daomèt bedoele veer dat neet allein ein vereiniging of insjtèlling of egaal 
wat beneumd mót waere, mer auch wo dees institute het geldbedraag veur 
gaon gebroeke. Mèt anger weurd: maak ’t concreet. Het bliek dat gans get 
teams meujte höbbe mèt ’t vinge van ein gesjik doel. Veer zeen dao ’s 
good euver gaon naodènke en ’t volgende is dao oetgekómme. 
Het winne van eine pries leidt tot sjpas, plezeer of laevesvreug van ederein. 
In ós auge is ’t dan auch good es neet allein deilnömmersj, mer auch anger 
luuj mètdènke euver gesjikte doele. Veer wille ederein de kans gaeve hun 
idee te presentere middels ein sjrieve, poster, filmke of wat dan auch. Dees 
pitches (zoë neume ze zoëget) zulle veer dan op ós site zètte en teams 
hove vervolgens mer te keze. Het sjprik veur zich dat eder team auch nog 
ummer zelf get maog verzinne. Op dees maneer wille veer de kwis nog 
miër van ’t ganse dörp make. Höb geer dus eine doelgroep in de kop, wilt 
geer eur vereiniging aandrage of höb geer gewoon gow suggesties veur 
zake die aandach neudig höbbe? Sjroom dan neet en lever eure pitch in 
veur 1 juni via info@boereversjtand.nl. 
Höbt geer nao aanleiding hievan vraoge, nöm dan cóntact mèt ós op via 
iëder geneumd elektries postadres of sjpraekt eine van ós aan in ’t dörp. 
Rest ós nog te vermelle dat geer kènt insjrieve veur de kwis vanaaf vriedig 
1 april, dat de kwis gesjpeeld weurd op 10 september en dat de 
priesoetreiking op 1 oktober is. 
      Stichting Boereversjtand. 
V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 2 APRIL 
GSV’28/Schimmert JO17-1 - Kerkrade-West JO17-2 13.30 uur.   
Passart/VKC JO15-1  - Schimmert/GSV’28 JO15-1 12.00 uur. 
SV Geuldal JO15-1JM  - Schimmert/GSV’28 JO15-2 13.00 uur.     
GSV’28/Schimmert JO13-1 - DVO JO13-1   11.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO12-1 - FC Kerkrade-West JO12-2 10.00 uur. 
SJO Krijtland JO11-2  - Schimmert/GSV’28 JO11-1 10.15 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO10-1 - Slekker Boys JO10-1  10.00 uur. 
RKASV JO9-2   - Schimmert/GSV’28 JO9-1 09.30 uur. 
Walram JO8-2  - GSV’28/Schimmert JO8-1 08.45 uur. 
Sportpark Schimmert te Schimmert 
Haslou JO7-2   - Schimmert/GSV’28 JO7-1 09.30 uur. 
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SV Hulsberg JO7-1  - Schimmert/GSV’28 JO7-1 09.40 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO7-1 - RKUVC JO7-1  09.50 uur. 
Sportpark Vaesrade te Vaesrade 
GSV’28/Schimmert JO7-2 - Amstenrade JO7-1  09.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-2 - Vaesrade JO7-1  09.10 uur. 
DVO JO7-3   - GSV’28/Schimmert JO7-2 09.20 uur. 
Veteranen: 
Bunde    - Schimmert    17.00 uur. 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 3 APRIL 
RKVV Neerbeek 1  - Schimmert 1   14.30 uur. 
Schimmert 2   - vv Maastricht West 3  12.00 uur. 
Schimmert 3   - SV Meerssen 4  09.30 uur. 
Vrouwen: 
Slekker Boys VR1  - Schimmert  VR1  10.00 uur. 
PROGRAMMA VAN DONDERDAG 7 APRIL 
Schimmert 3   - SVM 4    20.00 uur. 
Oefenwedstrijd: 
GSV’28/Schimmert JO19-1 - Bunde JO19-1  20.00 uur 
 

COMPLEET-MAAK-MIDDAG PLAATJES VERZAMELALBUM.  
10 april van 14.00-17.00 uur in ’t Weverke. Album al compleet?  
Doneer dan a.u.b. uw overtollige plaatjes aan de supermarktkassa. 
 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Däörehèk = meidoornhaag. Sjraffele = ? 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. 
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
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