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TWEE VROUWEN ONTVANGEN MAAGDENWIJDING. 
Voor het eerst in de recente geschiedenis van het bisdom Roermond 
ontvangen zaterdag 28 mei twee vrouwen de zogeheten maagdenwijding in 
de kathedraal in Roermond. De maagdenwijding is een levensstaat, waarbij 
vrouwen zich helemaal toewijden aan Christus. Het is in zekere zin 
vergelijkbaar met het leven als religieus, maar dan zonder orde of 
congregatie. De vrouwen die voor een leven als Godgewijde maagd kiezen, 
leven en werken gewoon in de maatschappij en leggen daar getuigenis af 
van hun geloof. 
Zij zijn Désirée van Breugel (53) uit Schinnen en Hoy Lin Moo (39) uit 
Maastricht. “Mijn weg naar deze roeping is langzaam gegroeid,” zegt Hoy 
Lin Moo. “Tijdens mijn studententijd werd het mij duidelijk dat Onze-Lieve-
Heer mij riep om in het dagelijks leven dichtbij de lijdende mens te zijn. Ik 
voelde dat God mij riep om mij aan Hem toe te wijden zoals ik ben, maar 
blijvend in de maatschappij.” Via internet ontdekte Moo dat de katholieke 
kerk een maagdenwijding kent. “Maar ik dacht: ‘het zal wel’ en heb die 
roepstem een tijd geparkeerd, tot het moment waarop mijn geestelijk 
leidsman er opnieuw over begon, terwijl hij niet wist dat ik er ooit al over 
gedacht had.”  
Désirée van Breugel geeft aan dat het religieuze leven haar altijd getrokken 
heeft. “Ik ben door Onze-Lieve-Heer geraakt,” zegt ze. “Ik heb me steeds 
afgevraagd wat God met mij voor ogen had, maar het klooster zag ik niet 
als mijn weg. Een persoonlijk gesprek met bisschop Harrie Smeets heeft 
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mij uiteindelijk duidelijkheid gegeven in mijn zoektocht. Ik ben dankbaar dat 
God mensen op mijn weg heeft gezet, waardoor ik nu mijn roeping met een 
vreugdevol ‘ja’ kan beantwoorden,” aldus Van Breugel. 
We zijn dankbaar voor het levende getuigenis van deze twee jonge vrouwen. 
Het is niet onmogelijk dat er andere jonge mannen en vrouwen zijn die op 
dezelfde manier willen leven en geloven als Désirée van Breugel en Hoy Lin 
Moo. 

Kapelaan Stefan, s.m.m..  
(De originele tekst is overgenomen van de website van het bisdom Roermond). 

 
KERKDIENSTEN VAN 4 TOT EN MET 12 JUNI 2022. 
Zaterdag 4 juni:  Zaterdag na de 7e zondag van Pasen. 
 H. Petrus van Verona, priester en martelaar.  
19.00 uur:  H. Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. 
 Intenties: Alice Sieben-Vankan (1e jaardienst) en  
 voor Gil en Mina Vankan-Speetjens (jaardienst). 
Zondag 5 juni: Hoogfeest van Pinksteren . 
9.30 uur:  H. Mis, opgeluisterd door het Jeugdkoor DievanOss en fanfare  
 Sint Caecilia. 
 Tijdens deze viering ontvangen de communicanten hun Eerste  
 H. Communie. 
 Intenties: overleden ouders Starmans-Dormans (stichting);  
 oma Julie en oma Tientje; opa Hub Sassen en  
 opa Hay Limpens; opa en oma Feuler, Ton Feuler en opa en  
 oma van Hout. 
Maandag 6 juni: Tweede Pinksterdag. 
 Heilige Maria, Moeder van de Kerk. 
10.30 uur:  H. Mis, opgeluisterd door schutterij Sint Sebastiaan. 
 Intenties: Jo en Elly Heiligers-Corten; de levende en overleden  
 leden van schutterij St. Sebastiaan; Mathilda Cordeweners- 
 Alberts; Lei Goossens; overleden ouders Boosten-Ramakers  
 (gest. jaardienst). 
Dinsdag 7 juni: Dinsdag in week 10 door het jaar.       
        Geen H. Mis. 
Woensdag 8 juni: Woensdag in week 10 door het jaar.   
8.00 uur: H. Mis. 
Donderdag 9 juni: Donderdag na Pinksteren. 
 Onze Heer Jezus Christus, eeuwige hogepriester 
8.00 uur:   H. Mis. 
Vrijdag 10 juni: Vrijdag in week 10 door het jaar. 
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         Geen H. Mis. 
Zaterdag 11 juni:  Zaterdag in week 10 door het jaar. 
 H. Barnabas, apostel.  
19.00 uur:  H. Mis.  
 Intenties: Clara Boshouwers-Bertrand en Felix Boshouwers  
 (jaardienst); Annie Kuypers-Niessen. 
Zondag 12 juni: Zondag na Pinksteren. 
 H. Drie-eenheid; Sacramentsprocessie. 
9.00 uur:  H. Mis, opgeluisterd door meerdere verenigingen. 
 Intenties: Richard, Ans en Jean Sieben; Zef Tummers (gest.  
 jaardienst); Jeu Limpens (gest. jaardienst); Nelly Herijgers- 
 Verkoulen (gest. jaardienst); Annie Luijten-Meisen (gest.  
 jaardienst). 
 
Weekdienst:  van 4  t/m 10 juni: kapelaan Stefan Musanai s.m.m.; 
 
LECTOREN. 
Zaterdag   4 juni: 19.00 uur:  mevr. M. Zeegers. 
Zondag:    5 juni: 09.30 uur:  eigen lezers. 
Maandag:  6 juni: 10.30 uur: dhr. P. Ritt. 
 
MISDIENAARS / ACOLIETEN. 
Zaterdag     4 juni  19.00 uur:  acolieten. 
Zondag       5 juni    9.30 uur: Dewi Cortenraad en Tom Storcken. 
Maandag    6 juni   10.30 uur: Sander en Lars Okkersen. 
Woensdag  8 juni   08.00 uur: Cas Lemmens en Joes Slakhorst. 
Donderdag 9 juni   08.00 uur: Ilse Nulens en Tom Storcken. 
 
COLLECTANTEN. 
Zaterdag  4 juni: 19.00 uur:     Dhrn. R. Wennmacher en G. Pricken. 
Zondag    5 juni: 09.30 uur:    Dhrn. P v.d. Zalm, J. Bouwens. 
             E. Hennekens en mevr. M. Lemmens 
Maandag  6 juni: 10.30 uur:     Dhrn. P. Visschers en F. Soons. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Vrij en onbevreesd. 
Ongekende krachten komen vrij als ketenen worden verbroken. Een rivier 
die een hele winter dik bevroren is geweest, komt met de dooi in een 
krachtexplosie weer tot leven. Iets dergelijks zien we soms ook gebeuren 
met mensen die hun angst hebben overwonnen. Vandaag horen we hoe 
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dat de leerlingen van Jezus gebeurt. ‘Wie zijn die 
mannen die daar frank en vrij hun verhaal staan te 
vertellen?’ Onherkenbaar zijn ze geworden nu ze, 
geraakt door de Geest, hun angst hebben mogen 
afleggen. Ze leven van top tot teen. Ze vertellen 
vol vuur over die man uit Nazareth en al wat ze 
met Hem mochten beleven. Dat werkt aanstekelijk. 
Dat wij ons net zo laten raken door hun getuigenis 
om het op onze beurt weer door te vertellen. 
 

GEDOOPT: 
Op zondag 1 mei 2022 is in onze kerk gedoopt: Gus Verhiel, zoon van 
Jelca Verhiel en Sabine Nelissen. 
Zij wonen Blinkerd 13 in Schimmert. 
  
Op zondag 22 mei 2022 is in de kerk gedoopt: Isabel Gorren, dochter van 
Dion Hennekens en Kim Gorren. 
Zij wonen Gerbergastraat 11 in Beek. 
  
Op zondag 22 mei 2022 werd in onze kerk gedoopt: Lotte Simons, dochter 
van Sander Simons en José Simons-Nelissen. 
Zij wonen Waalheimerweg 2 in Klimmen. 
  
Op zondag 29 mei 2022 werd in onze kerk gedoopt: Sven Houtvast, zoon 
van Rick Houtvast en Kirsten Houtvast-Vankan. 
Ze wonen Rooseveltstraat 11 in Schimmert. 
 
Op zondag 29 mei 2022 is in onze kerk gedoopt: Lotte Wojciechowski, 
dochter van Alfred Wojciechowski en Dominique Wojciechowski-Janssen. 
Ze wonen Knolwei 15 in Schimmert.  
 

NAAR HUIS. 
Ik mag naar huis. Op 7 juni vertrek ik 
vanaf Schiphol. Ik ben superblij om 
mijn lieve mam, zussen en broers weer 
te ontmoeten, ook om straks aanwezig 
te zijn bij bijzondere 
familiegebeurtenissen. 
Op 20 juni is het pas 2 jaar geleden dat 
pap is overleden. We zullen samen een 
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eucharistieviering voor hem houden. Dit wordt gedaan in het dorp waar hij 
vandaan komt; een stukje reizen, terug naar zijn roots. 
Begin juli gaat mijn jongste broer trouwen. 
Voor het eerst kan ik het huwelijk van mijn eigen broer toedienen. 
Het is ook een mooi moment om iets feestelijks met de hele familie te 
vieren.  
Op 10 augustus is mam jarig. Het zal één van de weinige gelegenheden 
zijn dat ik haar verjaardag thuis mag vieren. Zij zal dit zeker bijzonder 
vinden. En eind augustus is wel gepland dat ik weer terugkom.  
U zult me dus in de komende maanden hier nergens zien. 
Maar u kunt mij nog altijd bereiken via e-mail of whatsapp.  
Ik wens u alvast een fijne zomervakantie en tot ziens!  

Kapelaan Charles Leta, s.m.m.. 
 
SAMEN OP WEG NAAR EEN KERK WAAR IEDEREEN ZICH THUIS 
VOELT. 
In de maanden februari en maart hebben parochianen in de parochies van 
Genhout, Hulsberg en Schimmert samen nagedacht en gepraat over 
geloven en over de toekomst van de kerk. 
U kunt een samenvatting van deze bijeenkomsten lezen op de website van 
de Clemensparochie. (www.h-clemens.nl ) 
 
De kerk is van de gemeenschap en kan alleen blijven bestaan als de 
parochianen zich herkennen in deze kerk. We willen als kerkbesturen nu 
samen verder aan de slag met de resultaten van deze bijeenkomsten!  
Met de volgende twee speerpunten willen we  starten: 

 Waar hebben de mensen in onze gemeenschap behoefte aan, 
hoe willen ze hun geloof vorm geven? 

 Hoe kunnen we de liturgie toegankelijker maken? 
 
Wanneer: dinsdag 14 juni  
Waar: Gemeenschapshuis de Langeberg in Hulsberg 
Hoe laat: 19.30 uur 
De boodschap van liefde en naastenliefde is de kern en dat laat toch 
niemand koud! U komt toch ook ! 

 
DANKBETUIGING. 
Wij willen iedereen, ook namens de kinderen, bedanken voor de vele 
felicitaties bij gelegenheid van ons 65-jarig huwelijksfeest. 
    Frans en Angeline Cordeweners-van Oppen. 

http://www.h-clemens.nl/
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GEVONDEN. 
In de Hoofdstraat een brillenetui met twee brillen erin. 
Deze kan worden afgehaald in de pastorie. 
 
TURNVERENIGING EXCELSIOR SCHIMMERT. 
Bestuur en leden van turnvereniging Excelsior willen iedereen die de 
viering van het 100-jarig bestaan van de vereniging op zaterdag 21 mei 
jongstleden tot een onvergetelijke receptie en aansluitende 
feestavond heeft gemaakt van harte bedanken. De vele felicitaties en giften 
hebben ons goed gedaan. 
Tijdens sportzondag 18 september a.s. volgt er nog een sportieve 
happening voor de jeugd. Meer informatie hierover volgt eind augustus. 
Er zijn nog een beperkt aantal jubileumboeken te verkrijgen, ze kosten  
€ 20,- per stuk. Desgewenst krijgt u er een jubileumboek van 25 jaar 
geleden gratis bij. Een los exemplaar daarvan kost € 5,- ( zolang de 
voorraad strekt). Heeft u belangstelling, mail dan uw wens(en) naar 
turnclubexcelsior@gmail.com .Gaarne uw adres erbij vermelden. 
Sponsoren en leden die het jubileumboek nog niet hebben ontvangen, 
krijgen dit nog overhandigd. 
       Het bestuur. 

 
SCHIMMERT BAKT VOOR HET 
PAROCHIEBLAD. 
U heeft het vast vernomen, zondag 12 juni is weer 
Kèrmis in Sjömmert. In het kader van dit feest zijn 
we op zoek naar vlaaibakkers. Wie zou er ten 
behoeve van de verkoop van vlaaien op dit feest 
een vlaai willen bakken?  
 

Zoals u wellicht in het parochieblad heeft gelezen zijn er tekorten ontstaan 
in de exploitatie van het parochieblad “Nuuts oet Sjummert. De GOS wil 
een financiële bijdrage leveren aan de kosten van het parochieblad. Daarbij 
willen zij de opbrengst van de vlaaienverkoop verdubbelen.    
Zou u een vlaai willen bakken of eventueel een vlaai willen sponsoren voor 
dit doel, geef dit dan door aan het secretariaat van het kerkbestuur 
secretaris@st-remigius.nl, of tel. 0652018616. Doe dit voor woensdag 8 
juni . 
Heeft u vragen neem dan contact met ons op via voornoemd 
telefoonnummer.   

Het kerkbestuur.        

mailto:turnclubexcelsior@gmail.com
mailto:secretaris@st-remigius.nl
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MEDEDELING KBO. 
Dinsdag 21 juni willen we weer eens een knutselmiddag organiseren. 
Deze keer gaan we bloemschikken. 
We vragen hiervoor een kleine bijdrage van €  5,-. U kunt zich opgeven 
door een enveloppe met de bijdrage en uw naam en adres in de 
brievenbus te stoppen bij :  Annelie Voncken,   Hoofdstraat 88   of bij  
                                    Gerda Limpens, Op de Bies 13a  of bij 
                                    Lilly Gidding,    Mareweg 2. 

Nadere informatie volgt nog.  

 
PROGRAMMA ZIJACTIEF 
U kunt zich nog tot 7 juni aanmelden voor de 
aftrap van ons jubileumjaar, het 90-jarig 
bestaan van ZijActief Schimmert: 
14 juni aanvang 20.00 uur:  Museumgroep 
Elsloo presenteert een modeshow met 
kleding uit de periode 1900 -1950. Dankzij 

de vrijwillige, enthousiaste inzet van een aantal leden kunnen wij hierbij 
zelfgebakken vlaai presenteren, helemaal in de tijdgeest van toen. Om te 
weten hoeveel er gebakken moet worden is vooraf aanmelden 
noodzakelijk. 
Aanmelden vóór  7 juni bij Silvy Wiekken, Langstraat 9 via app of 
telefonisch: 06-40246841.of per mail: schimmertzijactief@gmail.com  
Tot ziens op 14 juni : Let op!- in zaal ‘t Weverke!  
       Het bestuur van ZijActief 
BUURTVERENIGING HOOFDSTRAAT. 
Op zondag 12 juni a.s. trekt de processie door onze buurt en daarom 
vragen wij de hulp van onze buurtbewoners om voorbereidingen te treffen 
voor deze dag. De straten van de buurt welke in de processieroute liggen 
zijn, Montfortstraat, Struik en via de Hoofdstraat weer terug. 
Op donderdag 9 juni verzamelen we om 19:00 uur bij de boerderij 
grenzend aan de parkeerplaats van de firma Soons, Groot Haasdal 4 en 
daar worden de paaltjes in orde gemaakt (poetsen en vlaggetjes 
aanbrengen). Op zondagmorgen 12 juni komen we om 07:00 uur bij elkaar 
voor het uitzetten van de processieversiering en om 12:30 uur ruimen we 
dit ook weer op. Beide tijdstippen verzamelen we voor de kerk. 
We hopen wederom op een goede opkomst en waarderen dit 
uiteraard zeer. 
Bij voorbaat dank aan iedereen die meehelpt.   
         Het Bestuur. 

mailto:schimmertzijactief@gmail.com
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SJTAPPE MIT DE MAM. 
Op het moment dat je dit leest is team 'Apelle du Jouze' de Alpe d'huez aan 
het beklimmen. Vanmorgen om 4 uur begonnen we aan onze eerste klim. 
Sjtappe mit de mam heeft ruim € 700,- opgebracht. Laatste tussenstand 
van ons team voor de Alpe d'Huzes: ruim € 13.000.000,- . 
Extra woord van dank voor de donaties die we hebben ontvangen. Ook 
willen we eenieder bedanken die heeft bijgedragen aan het laten slagen 

van 'Sjtappe mit de mam'. De 'sjuttewei', de 
bezorgers, de speeltuin, Ed Houtvast, trampelkeu. 
Zonder jullie bijdrage was het organiseren een stuk 
moeilijker geweest. 
Doneren kan nog. Via QR of overtypen van de 
volgende link: 
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraiser/remcora
even13136/alpe-dhuzes-2022 

      Groetjes, Remco Raeven 
 
V.V.SCHIMMERT. 
 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 4 JUNI 
Buurtverenigingen trekken ten strijde, 
Vergeet de champions league of het WK. 
Het echte voetbalspektakel vindt a.s. zaterdag plaats in Schimmert. 
Dan strijden namelijk de Buurtverenigingen uit Schimmert weer om de 
felbegeerde “Buurtcup”. 
Wilt u dit spektakel niet missen of wilt u uw buurt aanmoedigen? Kom dan 
eens kijken op het sportcomplex van V.V. Schimmert. 
De wedstrijden starten om 16.00 uur. 
Aansluitend aan dit spektakel is er in onze kantine een gezellige avond met 
livemuziek. 
Met sportieve groet, 

Activiteitencommissie V.V. Schimmert.  
 
PROGRAMMA VAN PINKSTERMAANDAG 6 JUNI 
Schimmert 1   -  Keer 1   12.00 uur. 
 
VRAAG OVER VLIEGTUIGCRASH TE SCHIMMERT IN 1944. 
Paul L.M. van Zwijndregt en Bas Bruls zijn bezig met een onderzoek 
naar het verongelukken van Luitenant Quintana. Zijn er (oud-)inwoners  die 
zich mogelijk aan het neerstorten van het Amerikaanse vliegtuig  
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(een Thunderbolt) kunnen herinneren. Eventuele publicaties, kranten-
berichten, tijdschriften, mondelinge overleveringen worden graag  
ingezien c.q. gehoord! De piloot die uit het vliegtuig is gesprongen kwam 
om het leven omdat zijn parachute niet openging! De crash vond plaats 
op 28 oktober 1944, circa 1 km ten westen van de kerk (Oenselerveld?). 
Reacties: heemkundeschimmert@gmail.com of  045 – 404 2200. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Gelpsj = welig van groei, mals, jong, fris. Grante = ? R:4042200. 
 

De Heilige Geest 

Het leren leven uit Zijn kracht, 
is wat de Heil'ge Geest mij geeft, 
opdat een bronwel, fris en rein, 
met levend water mij omgeeft. 

Het wekt mij op, bezielt, verkwikt 
en laat met vuur'ge tongen zien, 

wie ík wil zijn in deze tijd 
en welke Geest ík heden dien. 

'k Zie voor mijn oog de tempelbeek, 
waarin Ezechiël mag gaan. 

Ik hoor hoe hem een stem verzoekt 
er tot zijn enkels in te staan. 

En verder moet hij, tot de beek 
weldra tot aan zijn knieën reikt, 
daarna zelfs tot zijn heupen gaat 

en nog die stem niet van hem wijkt. 

Totdat hij merkt, de tempelbeek 
uiteind'lijk ondoorwaadbaar blijkt. 
Helaas kan hij er niet meer staan, 

slechts zwemmen thans het beste lijkt. 
Het woord klinkt: "Hebt gij het gezien? 

Nu keren wij hier samen om." 
Dan zwijgt in mij dit wond're beeld 

en ik weer bij mijzelf uitkom. 

Ik ben terug op aard en denk: 
Als 't vuur des Geestes in mij gloeit, 

mailto:heemkundeschimmert@gmail.com
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de goddelijke tempelbeek 
als 'n stroom van levend water vloeit, 

die troost, bemoedigt en versterkt 
en mij vervult geheel en al, 

dat ik dan als Ezechiël 
mij daarin vrij'lijk werpen zal! 

Frits Deubel 
www.gedichtensite.com 

 

 
 
 

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 ©.          

http://www.gedichtensite.com/
mailto:parochieblad@st-remigius.nl
mailto:secretaris@st-remigius.nl

