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HEER, MAAK MIJ EEN VREDESTICHTER. 
In de traditie van de katholieke kerk is de maand mei 
toegewijd aan Maria.  
De hele maand mei bidden mensen over de hele wereld de 
rozenkrans. Aan het begin van deze maand vieren we in ons 
land ook dodenherdenking en bevrijdingsdag.  
Deze twee vieringen herinneren ons eraan dat onze natie in 
het verleden betrokken is geweest bij conflicten (oorlogen). 

Velen van ons waren slachtoffer. Ze leden en stierven, omdat ze vochten 
voor vrede en veiligheid voor ons. Oekraïne en Rusland zijn nog steeds in 
oorlog. Overal zijn vluchtelingen en wij herdenken de oorlogsslachtoffers, 
die hebben bijgedragen aan de bevrijding van ons land. 
Mogen, wij mensen, een “kleine kaars” zijn, die licht geeft aan hen, die in 
oorlog zijn, die in conflictgebieden wonen, of die het slachtoffer zijn van de 
conflicten. Laten we proberen de woorden van het gebed van Sint 
Franciscus waar te maken: 
“Heer, maak mij een vredestichter. 
Als er haat is, maak mij dan een drager van liefde. 
Als er een belediging is, maak mij dan een drager van vergeving. 
Als er wanhoop is, maak mij dan een drager van hoop. 
Als er duisternis is, maak mij dan een drager van licht. 
Als er droefheid is, maak mij dan een drager van vreugde”. 

Kapelaan Stefan, s.m.m.. 
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KERKDIENSTEN VAN 7 tot en met 15 mei 2022. 
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). 
Maandag 9 mei: Maandag na de 4e zondag van Pasen. 
8.00 uur:    H. Mis, beginnend met het bidden van de rozenkrans (7.45 u.). 
Dinsdag 10 mei: Dinsdag na de 4e zondag van Pasen. 
 H. Johannes van Avila, priester en kerkleraar.   Geen H. Mis. 
Woensdag 11 mei: Woensdag na de 4e zondag van Pasen.   
8.00 uur: H. Mis, beginnend met het bidden van de rozenkrans (7.45 u.).  
Donderdag 12 mei: Donderdag na de 4e zondag van Pasen. 
 HH. Nereus en Archilles en H. Pancratius, martelaren. 
8.00 uur:   H. Mis, beginnend met het bidden van de rozenkrans (7.45 u.). 
Vrijdag 13 mei: Vrijdag na de 4e zondag van Pasen. 
 H. Servatius, bisschop en de H. Maagd Maria  van Fatima. 
        Geen H. Mis. 
Zaterdag 14 mei: Zaterdag na de 4e zondag van Pasen. 
 H. Mattias, apostel.  
19.00 uur:  H. Mis; opgeluisterd door de Jeugdfanfare 
Zondag 15 mei: Vijfde zondag van Pasen. 
11.00 uur:  H. Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. 
 Intenties: Hub en Jeanne van Oppen-Swelsen en Fien 
 Swelsen. 
 
Weekdienst: van 7  t/m 13 mei: kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
 
LECTOREN. 
Zaterdag  7 mei: 19.00 uur:  dhr. P. Willems. 
Zondag:   8 mei: 11.00 uur:  eigen lezers. 
 
MISDIENAARS / ACOLIETEN. 

Zaterdag 7 mei:  19.00 uur: Jens en Joes Slakhorst. 
Zondag   8 mei:    11.00 uur: Dewi Cortenraad en Tom Storcken. 
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Maandag    9 mei:  08.00 uur: Tom Storcken. 

Woensdag 11 mei 08.00 uur: Cas Lemmens en Ilse Nulens. 
Donderdag 12 mei: 08.00 uur: Lars Okkersen en Joes Slakhorst. 
 
COLLECTANTEN. 
Zaterdag 7 mei:  19.00 uur: mevr. M. Lemmens en dhr. R. Thomassen. 
Zondag   8 mei:  11.00 uur:  dhrn. R. Wennmacher en G. Pricken. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 

Door Hem gekend. 
Gekend en bemind worden is een kostbare 
ervaring voor ieder mens. Het betekent dat je 
echt ook iemand mag zijn, dat je niet anoniem 
door het leven gaat. In de taal van de Bijbel ligt 
de gevoelswaarde van ‘kennen’ heel dicht bij 
‘liefhebben’. Zo staat het ook in de eerste regel 
van een bekende psalm: ‘Heer: U kent mij, U 
doorgrondt mij, …’ God kent ons en Hij ziet ons 
met liefde aan, zoals een herder zijn schapen 

kent en met liefde voor hen zorgt. Zo sprak Jezus, en meer dan dat: Hij 
leefde er ook naar …! 

 

JUBILARIS DAMESKOOR SCHIMMERT 1973. 
Onlangs is onze dirigent René Kicken gehuldigd en in het zonnetje gezet 
voor zijn 40 jarig lidmaatschap bij het Dameskoor. 
Blij en dankbaar zijn wij dat hij al zo lang onze dirigent is. PROFICIAT !!! 
        Het bestuur. 
 
DAMESKOOR. 
Repetitie dinsdag 10 mei om 18.55 uur. 
 
DANKBETUIGING. 
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen en 
felicitaties ter gelegenheid van ons 60- jarig huwelijk.  
    Hub en Mietz Collaris-Hermans 
PAROCHIEBLAD. 
Op 20 mei wordt het parochieblad voor 2 weken uitgegeven. Dit in verband 
met de vakantie van de drukker. Op 3 juni zal het volgende parochieblad 
verschijnen. Kopij inleveren voor 1 juni (12.00 uur). 
        De redactie. 
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GENHOUT EN SCHIMMERT  BEDANKT !! 
Op 24 februari jongstleden is Rusland Oekraïne binnengevallen. De oorlog 
duurt inmiddels al meer dan twee maanden en er is nog geen vooruitzicht 
op vrede. Een oorlog die gepaard gaat met onvoorstelbaar menselijk leed, 
miljoenen ontheemde mensen en immense verwoestingen. Op initiatief van 
pater Charles s.m.m. hebben wij op zondag 27 maart in de Hubertuskerk te 
Genhout, en op zondag 03 april in de Remigiuskerk te Schimmert, als 
gemeenschap stilgestaan bij de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne.   
Het doel van deze actie was ook om geld op te halen voor de slachtoffers 
van de oorlog in Oekraïne. Wij zijn zowel in Genhout als in Schimmert 
overweldigd geworden door de grote betrokkenheid van de inwoners van 
onze dorpen. Wij zijn ook dankbaar voor het geweldig mooie bedrag dat 
met deze actie opgehaald is: Genhout € 1.965,10 + Schimmert € 3582,65, 
in totaal € 5.547,75 !!. 
Aanvankelijk was het idee om het opgehaalde geld te storten op giro 555 
van de stichting samenwerkende hulporganisaties. Op voorspraak van 
pater Charles hebben wij, na enig wikken en wegen, besloten om het geld 
via de Congregatie van de Redemptoristen over te maken aan de paters 
Redemptoristen in Oekraïne. De Redemptoristen hebben wereldwijd 
kloosters, onder andere in Wittem, maar ook in meerdere plaatsen in 
Oekraïne. In deze tijd van oorlog bieden zij in hun kloosters onderdak aan 
landgenoten, verstrekken zij voedsel en basismiddelen bijvoorbeeld aan 
mensen in de lange wachtrijen aan de grensovergangen en ondersteunen 
zij de zusters Redemptoristinnen bij de psychische begeleiding van 
gevluchte Oekraïners. Na een gesprek met de pater overste van de 
Redemptoristen in het klooster te Wittem, zijn wij ervan overtuigd dat ons 
geld op deze manier goed terechtkomt en ter plekke in Oekraïne goed 
besteed wordt aan de mensen die elke vorm van hulp goed kunnen 
gebruiken. 
Het pastoraal team, de kerkbesturen en de medewerkers aan deze 
actie, willen iedereen bedanken die bijgedragen heeft aan het succes 
van deze actie voor Oekraïne. Ook pater overste van het klooster te 
Wittem dankt Genhout en Schimmert namens het Nederlandse 
Provincialaat van de Redemptoristen.  
 
VERRASSING! 
Het was inderdaad een verrassing toen de voorzitster van het 
Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Remigius mij in de Jaarvergadering 
onderscheidde. Ik werd tot Erevoorzitter van het Gemengd Kerkelijk 
Zangkoor benoemd. 
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Heel veel dank! Ik zal proberen om  het Erevoorzitterschap 
van ons Gemengd Kerkelijk Zangkoor waardig te dragen. 
Heel veel dank voor het gegeven vertrouwen. Ik ben zeer vereerd! 

J. van Oss s.m.m.. 
Oud pastoor van uw parochie. 

 
PROGRAMMA ZIJACTIEF. 
10 mei aanvang 20.00 uur in het Gemeenschapshuis.  
Open avond voor iedereen toegankelijk “Het Levenstestament”. Uitleg door 
notaris Hendriks.  
22 mei: Samen op Stap in Meerssen. van 10.00 - 15.30 uur. 
Max. 50 deelnemers. Leden: € 24,00, Niet leden: € 27,50. 
Opgeven vóór 12 mei. Zie ook achterop de Zij & Zo. 
2 juni: ZijActief Kring Zuidoost organiseert een “Actieve middag”  rondje 
Klimmen. Start vanaf 13 of 14 uur met koffie of thee met vlaai, vanuit 
Zalencentrum Keulen, Schoolstraat 3 Klimmen. Daarna keuze uit: 
Wandeling van ongeveer 4 km of spellenmiddag in de zaal. Hierna volgt 
nog een hartige traktatie. Deelname kost slechts € 5,-  Aanmelden vóór 12 
mei bij Silvy Wiekken Langstraat 9 tel. 06-40246841 appen kan ook!. 
 

FANFARENIEUWS. 
Beste mensen, Fanfare St. Caecilia is weer aan de slag en heeft diverse 
mensen al laten genieten van een concert, ook hebben vele mensen tijdens 
de palmzondagmis onze muziek kunnen horen en op Koningsdag waren 
we alweer present om het hijsen van de vlag muzikaal te omlijsten. Naast 
deze muzikale activiteiten zijn we ook weer met diverse acties gestart om 
de financiën van onze vereniging op orde te houden, één van deze acties is 
onze ronde door het dorp met de donateurskaarten. Na twee jaar niet langs 
de deuren te mogen gaan kan het nu gelukkig weer. In de week van 9 mei 
komen we bij u langs de deur met onze bekende donateurskaarten. Omdat 
in het verleden diverse mensen hebben aangegeven dat zij geen contant 
geld in huis hebben en wij ook deze mensen in de gelegenheid willen 
stellen om ons te steunen, hebben wij digitale betaalkastjes aangeschaft. 
Dus ook zonder contant geld kunt u ons steunen. Tot volgende week en bij 
voorbaat bedankt voor uw steun. 

Het bestuur 
 
LENTECONCERT FANFARE ST. CAECILIA SCHIMMERT.  
Op zondag 15 mei organiseert fanfare St. Caecilia Schimmert een 
lenteconcert samen met koninklijke fanfare St. Caecilia Puth. Het concert 
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zal starten om 18.00u in ‘t Gemeinsjapshoes te Schimmert en de zaal is al 
om 17.00u open. 
De koninklijke fanfare van Puth zal het concert starten. Zij zullen de 
volgende stukken ten gehore brengen: Lady Stewart’s Air, Paradise Cave, 
Grand fanfare, Pasmo en Shine as the Light.  
Vervolgens zal de fanfare van Schimmert plaats nemen op het podium. Zij 
spelen in ieder geval A Brussels Requiem, een werk van Bert Appermont 
dat ook op zondag 24 juli dit jaar op het WMC uitgevoerd zal worden. De 
rest van het programma hoort u zondag 15 mei, hopelijk tot dan! 
En mocht u nog geen kaarten hebben voor ons WMC-optreden op zondag 
24 juli om 14.40 in de Rodahal te Kerkrade; wees dan snel want er zijn niet 
heel veel kaarten meer! 

Fanfare St. Caecilia Schimmert. 
BEDANKT!  
Via deze weg willen wij, team ‘Apelle du Jouze’, de 
bezorgers bedanken voor het verspreiden van 
onze flyer ten behoeve van de wandeltocht 
“Sjtappe mit de Mam” a.s. zondag.  
Nog een kleine toevoeging op onze eerdere 
communicatie: kun je niet meelopen met de 
wandeltocht, en zou je toch graag een bedrag 
willen sponsoren, dan kan dat door gebruik te 

maken van de volgende link/scannen van QR code: https://ap.lc/AEA1B. 
P.S. : je 'mam' hoeft niet persé mee te gaan ;) 
        Remco Raeven. 
BUURTENTOERNOOI. 
Op zaterdag 4 juni organiseert voetbalvereniging Schimmert weer een 
“buurtentoernooi” voor alle buurtverenigingen in ons dorp. 
Er wordt gestreden om de felbegeerde “ BUURTCUP”. 
Het toernooi start om 16.00 uur met daarna een gezellig samenzijn. 
Er wordt gespeeld 7 x 7. 
Een team mag bestaan uit speelsters/spelers (minimum leeftijd is 16 jaar) 
die woonachtig zijn in de deelnemende buurt. 
Heb je interesse, geef je dan voor 14 mei a.s. op bij Eric Hennekens. 
eric.hennekens@gmail.com  of telefonisch 045-4041763. 
 

     Bestuur buurtvereniging de Put. 
 
 
 

https://ap.lc/AEA1B
mailto:eric.hennekens@gmail.com
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V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 7 MEI 
GSV’28/Schimmert JO17-1 -  FC Kerkrade-West JO17-1  13.30 uur. 
GSV’28/Schimmert JO10-1 -  Slekker Boys JO10-1  10.00 uur. 
Veteranen: 
Schimmert    -  V.V. Schaesberg    17.00 uur. 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 8 MEI 
Schimmert 1   -  Leonidas - W 1   14.30 uur. 
Bunde 2   -  Schimmert 2   12.00 uur.  
Geulsche Boys 2  -  Schimmert 3   12.00 uur. 
Vrouwen: 
Schimmert  VR1  -  VRIJ      
PROGRAMMA VAN MAANDAG 9 MEI 
Passart-VKC JO15-1  -  Schimmert/GSV’28 JO15-1 18.45 uur. 
PROGRAMMA VAN DONDERDAG 12 MEI 
RKHSV 1   -  Schimmert 1   20.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO15-1  -  Caesar JO15-1   19.00 uur. 
 
BESTE BUURTVERENIGINGEN, 
Op zaterdag 4 juni a.s. organiseert voetbalvereniging Schimmert een 
“buurtentoernooi” voor alle buurtverenigingen in ons dorp. We organiseren 
op deze dag een gezellig voetbaltoernooi waarbij alle buurtverenigingen 
strijden om de felbegeerde “BUURTCUP”. 
Na het toernooi is er een gezellig samenzijn in onze kantine, waarbij onder 
genot van een hapje en een drankje kan worden genoten van een gezellige 
avond met live muziek. 
Alle buurtverenigingen zijn inmiddels al schriftelijk benaderd voor opgave. 
Goed om te weten: 
Deelname aan het toernooi is gratis. 
Er kunnen meerdere teams uit 1 buurt meespelen. 
Het toernooi start om 16.00 uur. 
Opgeven kan tot 20 mei via: bartcortenraad@hotmail.com 
Vragen? Bel Bart Cortenraad 06-46044121 
We hopen jullie 4 juni te begroeten bij het Schimmerts buurttoernooi! 
Sportieve groet, 

Activiteitencommissie V.V. Schimmert 
 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Vaeme (ww) = inrijgen. Redauw = ? Uw reacties: 404 2200. 

 

mailto:bartcortenraad@hotmail.com
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MARIALINT – FIETSPELGRIMAGE. 
Verspreid over de provincie Limburg bevinden zich 
verschillende Maria-bedevaartsplaatsen en talloze 
Mariakapellen. Zes wat grotere Maria-
bedevaartsplaatsen hebben enige tijd geleden de 
handen ineen geslagen en een ‘Maria-lint’ 
samengesteld: een netwerk van fietsroutes langs 
vele Maria's. De zes plekken - Tienray, Venlo, 
Roermond, Sittard, Wittem en Maastricht - zijn met 
elkaar verbonden via fietsknooppunten. Bovendien 
kunnen vanaf elk van de genoemde plekken 
rondtochtjes langs kleinere Mariakapellen gemaakt worden. De routes 
vanuit Wittem zijn hier te downloaden. In het pelgrimsoord zijn ze op papier 
verkrijgbaar. 
U kunt zich nog aanmelden voor een driedaagse fietspelgrimage met 
overnachtingen langs het Marialint bij Sittard: 30 mei t/m 1 juni. Kosten voor 
volpension: 200 euro. Vraag informatie of meldt u aan bij de receptie van 
het klooster, 043 4501741 of bij pastor Nan Paffen, 
nan.paffen@kloosterwittem.nl 
 
 

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 ©.          

imap://parochieblad%40st-remigius%2Enl@wps-hosting.nl:993/uploaddocs/Marialint%20Wittem%20(voor%20de%20site).pdf
mailto:nan.paffen@kloosterwittem.nl
mailto:parochieblad@st-remigius.nl
mailto:secretaris@st-remigius.nl

