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         29 april 2022 
     58e jaargang no. 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOS SJUMMERT. 
Afgelopen zondag was ons Schimmert ineens 
anders, denk ik tenminste.  
De straten raakten vol. Er waren veel 
voetgangers; ook veel nieuwe gezichten. De 
deuren van de huizen werden geopend. 
Mensen bezochten enthousiast verschillende 
expositieplekken. Anderen kwamen langs op 
straat en praatten met elkaar. Schimmert was 

een plek die mensen van overal bij elkaar bracht. Prachtig om te zien! 
Op zaterdagavond werd iedereen ook blij verrast door een spectaculair 
licht- en geluidspektakel. In het donker mocht je genieten van het licht in de 
toren en vooral van het verhaal van heden en toekomst van De Reusch van 
Schimmert. Het werd mooi verteld met echt Limburgse tongval. 
Onder het genot van ‘n pilske, heb ik ervan genoten.  
Schimmert is en blijft een plek van ontmoeting en samenzijn; iets waar we 
trots op mogen zijn en waar we samen voor moeten zorgen en doorgaan.  
Proficiat voor de Kunstroute Rondje Watertoren en iedereen die er hard 
aan meegewerkt heeft.  
Geer höb ‘t good gedaon; ’t waor sjoan!! 
 

Kapelaan Charles Leta, s.m.m.. 
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KERKDIENSTEN VAN 30 april tot en met 8 mei 2022. 
Zaterdag 30 april: Zaterdag na de 2e zondag van Pasen. 
 H. Pius V, paus.  
19.00 uur:  H. Mis; opgeluisterd door de Jeugdfanfare 
 Intentie: Gène Kuipers (1ste jaardienst). 
Zondag 1 mei: Derde zondag van Pasen. 
11.00 uur:  H. Mis, opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor  
 Sint Remigius. 
 Intenties: Luc Schijns (jaardienst);  
 Lei Eijssen (90ste verjaardag); H. Mis uit dankbaarheid. 
Maandag 2 mei: Maandag na de 3e zondag van Pasen. 
 H. Athanasius, bisschop en kerkleraar. 
8.00 uur:    H. Mis, beginnend met het bidden van de rozenkrans (7.45 u.). 
 Intentie: familie Kooloos-Verhaeg (stichting). 
Dinsdag 3 mei: Dinsdag na de 3e zondag van Pasen. 
 HH. Filippus en Jacobus, apostelen.  Geen H. Mis. 
Woensdag 4 mei: Woensdag na de 3e zondag van Pasen. 
 Geen ochtendmis.   
19.00 uur: H. Mis bij de Mariakapel in Klein Haasdal. 
 Intenties: Mia en Willem Speetjens-Coumans; de gezusters  
 Frissen en de familie Frissen-Kuipers; Annie Kuypers-Niessen;  
 voor de overleden leden van de buurt Klein Haasdal. 
Donderdag 5 mei: Donderdag na de 3e zondag van Pasen. 
 8.00 uur:   H. Mis, beginnend met het bidden van de rozenkrans (7.45 u.). 
Vrijdag 6 mei: Vrijdag na de 3e zondag van Pasen. 
 Geen ochtendmis. 
19.00 uur:  H. Mis bij de Mariakapel aan Op de Bies. 
 Intentie: voor de levende, overleden en zieke leden van  
 buurtvereniging De Bies.  
Zaterdag 7 mei:  Zaterdag na de 3e zondag van Pasen. 
19.00 uur: H. Mis.  
 Intentie: overleden ouders Pruppers-Neven, Wiel, Raymond,  
 Alex, Clara en overleden familieleden (gest. jaardienst). 
Zondag 8 mei: Vierde zondag na Pasen. Moederdag. 
11.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door  Jeugdkoor DievanOss 
                  Intenties: Remi en Truke Herberighs-Van de Weijer (jaardienst); 
 echtpaar Vankan-Vleugels; Rosalie Voncken-Rouwette;  
 Maria Moonen-Quadakkers; Anneke de Veen-Pruppers, Hub,  
 Janneke en Wilma; Servé Voncken (1e  jaardienst). 
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Weekdienst: van 30 april t/m 6 mei: kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 
 
LECTOREN. 
Zaterdag  30 april: 19.00 uur:  dhr. P. Ritt. 
Zondag:     1 mei: 11.00 uur:  mevr. M. Zeegers. 
 
MISDIENAARS / ACOLIETEN. 
Zaterdag 30 april:  19.00 uur: Dewi Cortenraad en Sander Okkersen. 
Zondag     1 mei:    11.00 uur: Acolieten. 
 
Maandag    2 mei:  08.00 uur: Dries van Kan. 
Donderdag 5 mei: 08.00 uur: Lars Okkersen. 
 
COLLECTANTEN. 
Zaterdag 30 april:  19.00 uur:  dhrn. J. Feuler en F. Herijgers. 
Zondag      1 mei:  11.00 uur:  dhrn. H. Collaris en R. Slakhorst. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 

Het is de Heer! 
Op de eerste drie paaszondagen horen we in de 
liturgie altijd opstandingsverhalen. Zo ook 
vandaag. Zeven leerlingen zijn aan het vissen, de 
hele nacht vangen ze niets. Ze zijn teleurgesteld 
en moe. Dan staat Jezus in het eerste ochtendlicht 
op het strand. Hij brengt uitkomst. “Het is de 
Heer!” roept een van hen. Er is herkenning, 
blijdschap. Ze durven door te gaan op zijn weg 
van verzoening, van breken en delen. Gaan wij 

met hen mee? Zeggen wij het de vissers na op onze wegen, in onze tijd: 
het is de Heer …..!?  
 
BUURTVERENIGING KLEIN HAASDAL. 
Meimaand – Mariamaand. Woensdag 4 mei zal er om 19.00 uur een H. Mis 
worden opgedragen aan de Mariakapel in Klein Haasdal. De andere 
woensdagen in mei zal er om 19.00 uur de Rozenkrans gebeden worden. 
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PAROCHIEBLAD. 
Op 20 mei zal het parochieblad voor 2 weken worden uitgegeven; van 21 
mei tot en met 6 juni 2022. Dit in verband met de vakantie van de drukker. 
Op 3 juni zal dan het volgende parochieblad verschijnen. 
        De redactie. 
 

GEMENGD KERKELIJK ZANGKOOR 
SINT REMIGIUS. 
Nu pastoor van Oss s.m.m. met emeritaat 
is en geen pastoor meer van de Sint 
Remigiusparochie is, kan hij helaas ook 
niet meer de voorzitter en geestelijk 
adviseur van het Gemengd Kerkelijk 
Zangkoor zijn. Deze functie is nu bestemd 

voor pastoor Dölle.  
Maar door de prettige samenwerking met het koor gedurende vele jaren 
willen het bestuur en de leden van het koor hem niet zo maar laten gaan. 
Daarom heeft men pastoor Van Oss s.m.m. tijdens de Algemene 
Ledenvergadering op 21 april 2022 benoemd tot erevoorzitter van het 
Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Remigius. 
Emeritus pastoor Van Oss s.m.m. was zeer verheugd over deze 
onverwachte benoeming. De bijbehorende oorkonde zal een prominente 
plaats krijgen in zijn kamer in het klooster. 
  Bestuur en leden van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor. 
 
IN MEMORIAM. 
Annie Frissen-Knols. 
Geboren op 20 oktober 1933 in Schimmert;  
overleden op 14 april 2022 in Geleen. 
Ze trouwde op 20 augustus1958 met Jeu Frissen. Uit dit huwelijk zijn 3 
kinderen geboren. 
Op 64 jarige leeftijd overleed Jeu aan longkanker en moest alleen verder. 
Annie heeft haar hele leven eigenlijk rond de kerk gewoond, maar in 2014 
verhuisde ze naar de Weidestraat. Ze was altijd gewend geweest zelf de 
touwtjes in handen te houden, maar na een val, waarbij ze haar heup brak, 
was dat helaas voorbij. Ze ging naar Porthos in Geleen. Ondanks de goede 
verzorging aldaar, was zij er niet gelukkig. Ze miste Schimmert en de 
Schimmertse mensen. Maar nu is ze weer thuis in Schimmert. 
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Jean Ritzen. 
Jean is op 10 december 1947 geboren in Eckelrade als 2de kind in een 
gezin van 7 kinderen en woonachtig op een boerderij. Het geloof was 
belangrijk in het gezin. Na de lagere school ging Jean naar het seminarie in 
Rolduc. In Tilburg heeft Jean de universitaire studie Econometrie afgerond. 
Hierna de militaire dienstplicht vervuld en vervolgens tot pensioen-
gerechtigde leeftijd gewerkt als leidinggevende en projectmanager bij het 
CBS in Heerlen. Voor zijn werk is hij naar veel landen gereisd en heeft zijn 
kennis daar gedeeld.  
In 1976 is Jean getrouwd met Annemie Weerts. Uit dit huwelijk zijn Yvonne 
en John geboren.  
Jean was actief lid bij het CDA. In de toenmalige gemeente Nuth was hij 12 
jaar voorzitter van deze partij. Hij werd daar gezien als man van principes, 
met oog voor de medemens. Vlak voor zijn overlijden werd hij geëerd met 
de zilveren speld voor zijn verdiensten voor het CDA. 
Hij was actief in de tennis- en golfsport en had een passie voor bridgen. Op 
z’n 5 kleinkinderen was hij trots. Sinds juni 2018 was Jean mantelzorger 
voor zijn vrouw Annemie vanwege een tragisch verkeersongeval. Op 9 
februari 2022 ontving Jean een slechte diagnose.  Verslagen door de ziekte 
en ingehaald door de tijd, is Jean op 2 april 2022 thuis in Schimmert 
overleden. De 6-wekendienst zal zijn op zaterdag 21 mei 2022.  
 
Moge God hen nu geven: licht, rust en vrede. 
 
DANKBETUIGING JEAN RITZEN. 
Graag willen wij iedereen bedanken voor de aandacht en blijken van 
medeleven die we mochten ontvangen na het overlijden van mijn 
echtgenoot, onze vader, schoonvader en opa. We willen Meander 
Thuiszorg “buurtteam Schimmert” bedanken voor hun inzet en hulp. We 
danken het pastoraal team voor de medewerking dat de kerkdienst naar 
wens van Jean ingevuld kon worden.  

Familie Ritzen. 
 
PROGRAMMA ZIJACTIEF 
10 mei:  “Het Levenstestament”. Uitleg door 
notaris Hendriks. Deze avond begint om 20.00 
uur in het gemeenschapshuis en is open voor 
iedereen  leden en niet-leden en hun partners. 
Opgeven is niet nodig, kom maar gewoon! 
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OPBRENGST COLLECTES 
De onlangs gehouden collecte van de Hartstichting heeft de mooie som 
van € 1642,21  opgebracht.  
Gevers en collectanten: BEDANKT! 
Collecte gemist: Geef dan onder vermelding van “collecte” 
op NL87ABNA 0707 070 600, of met de Ideal QR-code:  
 
 
MEDEDELING KBO SINT PAULUS. 
Op dinsdag 3 mei is er weer kienen in ‘t Gemeinsjapshoes.  
We beginnen om 14.00 uur  en ook niet-kbo-leden zijn welkom.  
A.u.b. achteringang gebruiken. 

Tot dinsdag! 

 
TAFELTENNISVERENIGING  QUICK ‘72/SCHIMMERT. 
Uitslagen van 23 april: 
Jeugd:          Quick ‘72/SETA/TTC 1  -  TTC Middelburg:     7-3 

                     Quick/Brunssum/SETA 2 -  Hilversum 3:            4-6   
Voor de landelijke jeugd is competitie afgelopen.  
Team 1, Jens Slakhorst, Kenji van Enckevort en 
Dido Giesen zijn na het kampioenschap vorig 
seizoen ook dit seizoen ongeslagen gebleven. 
Echter het team TIOS uit Tilburg heeft meer 
punten gehaald en is daarmee kampioen in 
Landelijk B. Desalniettemin een goede 2e plaats. 
Het tweede team, Ties Slakhorst, Kyra van 

Enckevort, Martin Bude en Daan Voeten heeft zich knap weten te 
handhaven in de landelijk B klasse.  
Senioren:      Quick ‘72/S 1   – TTV Lybrae Heerlen 2:  3-7 

De seniorencompetitie gaat op 7 mei verder.  
Team 1 speelt dan nog 3 play-down wedstrijden. Het programma hiervoor 
is nog niet bekend.  
  
LENTEWANDELTOCHT TRAMPELKEU ZONDAG 1 MEI. 

Zondag 1 mei is de lentewandeltocht van de Trampelkeu. 
De bloesem in onze omgeving laat zich in haar volle pracht 
zien en hopelijk mogen we genieten van een mooie 
lente(wandel)dag. Op onze rustposten staan onze mensen 
enthousiast klaar om u van spijs en drank te voorzien. Dus 
allemaal redenen om (weer) eens gezellig mee te 
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“trampelen”. De afstanden zijn 8, 14, 18 en 24 km. Starten van 7.00 u. tot 
14.00 u., 18 km tot 13.00 uur  en  24 km tot 12.00 u. bij Café Oos Heim, 
Klein Haasdal. Tot komende zondag 1 mei.          
      WSV Trampelkeu Sjömmert. 
 
BUURTENTOERNOOI – BUURTVERENIGING ROOSEBEEK. 
Op zaterdag 4 juni organiseert voetbalvereniging Schimmert een 
“Buurtentoernooi” in ons dorp. 

Alle buurtverenigingen strijden om de felbegeerde 
“Buurtcup”. Als titelverdediger kunnen we natuurlijk niet 
achterblijven en de gewonnen Cup in 2019 verdedigen! 
Guido Vleugels gaat dit voor onze buurt Roosebeek 
coördineren. 
Ben je lekker sportief, man of vrouw, minstens 16 jaar oud en 
woonachtig in onze buurt, geef je dan op bij Guido vóór 15 
mei. 

Per mail: g.vleugels1@kpnmail.nl. Telefonisch na 18.00 uur: 045-4042666 
Hij kan je dan alle ins en outs vertellen. 

Bestuur Roosebeek. 
 

V.V.SCHIMMERT. 
 
 
 

PROGRAMMA VAN ZATERDAG 30 APRIL 
WDZ JO17-1   - GSV’28/Schimmert JO17-1 14.00 uur. 
SJO Krijtland JO15-2  - Schimmert/GSV’28 JO15-2 13.15 uur. 
GSV’28/Schimmert JO13-1 - DVO JO13-1   11.30 uur. 
Veteranen: 
Schimmert    - Spaubeek   17.00 uur. 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 1 MEI 
Willem I 1   - Schimmert 1   14.30 uur. 
Schimmert 2   - RVU 2    12.00 uur.  
Schimmert 3   - VRIJ      
Vrouwen: 
Haslou VR1   - Schimmert  VR1  09.30 uur. 
 

OUD PAPIER. 
A.s. zaterdag 30 april wordt er weer oud papier opgehaald. 
LET OP: Er wordt gestart om 08.30 uur. 
Graag het oud papier in dozen verpakt of gebundeld. 

mailto:g.vleugels1@kpnmail.nl
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DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Hornoks = stommeling. Vaeme = ? Uw reacties: 404 2200. 
 

- Psalm 44 (uit: ‘150 Psalmen vrij’ – Huub Oosterhuis) 

Gezegend de tijd waarin wij leven 

de dagen onzer jaren 

en Gij zwijgt zo diep in alle talen 

dat wij denken: die bestaat niet. 

 

Ik was een kind en heel de wereld was in oorlog. 

Maar ik was gerust, veilig geborgen 

in het Groot Verhaal 

‘dat Gij doet lichten over ons Uw Aangezicht’ 

God van mijn vader. 

 

Toen de dag van de Bevrijding kwam 

uit de klauwen van de jakhals 

was dat Uw dag, en werd gezongen 

‘Gods vijanden vergaan’. 

 

Maar nu, waar zijt Gij? 

 

 

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

