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Kita baru saja melakukan prosesi sakramen di paroki kita.  
Berbagai kelompok kategorial di paroki kita seperti koor, nieuwe 
coomunicanten dan vormalingen, misdinar,akolit, dan vereniging lainnya 
turut berpartisipasi. Antusiasme umat, rasa memiliki dan tanggung jawab 
atas Gereja dan perkembangannya sungguh terlihat di sana. Seperti itulah 
yang diharapkan dari tema prosesi kita tahun ini: …… 

 
We hebben net de sacramentsprocessie in onze 
parochie gehad. 
Verschillende categorische groepen in onze parochie: 
zoals koor, nieuwe communicanten en vormelingen, 
misdienaars, acolieten en andere verenigingen liepen 
mee. Het enthousiasme van de mensen, het gevoel 
van verbondenheid en verantwoordelijkheid voor de 
kerk en zijn ontwikkeling waren daar echt duidelijk. 
Dat was de bedoeling van ons processiethema dit 

jaar: “Samen op weg naar de kerk van de toekomst”. 
 
Wij dromen van een Kerk die méér is dan een gebouw, wij dromen van een 
kerkgemeenschap met een open hart: die mensen inspiratie biedt om hun 
leven een richting te geven; die er is voor de armen; die sober is en 
nadenkt over waar wij ons geld aan besteden; die aandacht heeft voor 
jongeren; die vrijmoedig durft te getuigen van het evangelie; waar leiders 
en medegelovigen in gesprek blijven met elkaar en werkelijk naar elkaar 
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luisteren; die samenwerkt met christenen van alle gezindten; die in gesprek 
is en samenwerkt met ‘alle mensen van goede wil’; die als deel van de 
samenleving vaker van zich laat horen in het publieke debat. 

Kapelaan Stefan, s.m.m.. 
 

KERKDIENSTEN VAN 18 TOT EN MET 26 JUNI 2022. 
Zaterdag 18 juni:  Zaterdag in week 11 door het jaar. 
 H. Petrus van Verona, priester en martelaar.  
 Octaaf van het H. Sacrament. 
 6.30 uur Processie naar Meerssen met om 8.30 u. H. Mis in de basiliek 
 van Meerssen; opgeluisterd door het gemengd koor. 
19.00 uur:  H. Mis,  
 Intenties: Jaantje van Wijk-Kemp; Hubert Roks en Maria Roks- 
 Speetjens; Tilke Selder-Jongen; Maria Goltstein-Provaas  
 (verjaardag); voor de overleden ouders Riedel-Speetjens. 
Zondag 19 juni: H. Sacrament van het lichaam en Bloed van Christus. 
11.00 uur:  H. Mis, Vaderdag, opgeluisterd door het Jeugdkoor DievanOss. 
 Intenties: Maria Moonen-Quadakkers; Jo Vankan; Harry en  
 Gerda Soons-Kuipers; Rosalie Voncken-Rouwette  
 (1e jaardienst); overledenen van de familie Meertens;  
 Mil Frissen (zeswekendienst); Wiel Simon (jaardienst). 
Maandag 20 juni: Maandag in week 12 door het jaar. 
 8.00 uur:  H. Mis. 
Dinsdag 21 juni: Dinsdag in week 12 door het jaar.   
 H. Aloysius Gonzaga, religieus.   Geen H. Mis. 
Woensdag 22 juni: Woensdag in week 12 door het jaar.   
 8.00 uur: H. Mis. 
Donderdag 23 juni: Donderdag in week 12 door het jaar. 
 8.00 uur:   H. Mis. 
Vrijdag 24 juni: Vrijdag na de tweede zondag na Pinksteren.   
 H. Hart van Jezus    Geen H. Mis. 
Zaterdag 25 juni:  Zaterdag in week 12 door het jaar. 
 Onbevlekt Hart van Maria. H. Adelbert, diaken. 
19.00 uur:  H. Mis.  
 Intentie: Piet Frijns (gest. jaardienst). 
Zondag 26 juni: Dertiende Zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. 
 Intenties: Leny Moonen (gest. jaardienst); Martien Pierey  
 (jaardienst); overleden ouders Hönders-Heuts (jaardienst). 
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Weekdienst:  van 18  t/m 24 juni: kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 
 
LECTOREN. 
Zaterdag   18 juni: 19.00 uur:  mevr. P. Schonewille. 
Zondag:    19 juni: 11.00 uur:  dhr. H. Meertens. 
 
MISDIENAARS / ACOLIETEN. 
Zaterdag     18 juni  19.00 uur: Ties en Joes Slakhorst. 
Zondag       19 juni  11.00 uur: Sunny Vankan en Tom Storcken. 
Maandag    20 juni    8.00 uur: Tom Storcken en Ilse Nulens. 
Woensdag  22 juni    8.00 uur: Cas Lemmens. 
Donderdag 23 juni    8.00 uur: Lars Okkersen en Joes Slakhorst. 
 
COLLECTANTEN. 
Zaterdag  18 juni: 19.00 uur:     dhrn. J. Feuler en F. Herijgers. 
Zondag    19 juni: 11.00 uur:     dhrn. H. Collaris en R. Slakhorst. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 

Taal en teken van God. 
We vieren vandaag Sacramentsdag. Voor 
ouderen onder ons is deze dag in de herinnering 
verbonden met veel feestelijk vertoon: rijk 
versierde altaren, plechtig lof, processies. Wat 
ons vandaag bijeenbrengt, is inderdaad reden tot 
feest. We vieren immers niets minder dan dat het 
sacrament van de eucharistie ons in taal en teken 
Gods aanwezigheid doet ervaren. We doen dat 
nu met andere gebaren en vormen dan voorheen, 

maar de kern van deze dag is onveranderd. Jezus spreekt over het rijk 
Gods en brengt dat heel dichtbij als wij ons verzamelen rond zijn woord en 
zijn tafel. 
 
PROCESSIE NAAR MEERSSEN IN VERBAND MET HET OCTAAF VAN 
HET H. SACRAMENT – MISINTENTIES. 
Zaterdag 18 juni 2020 vertrekken we om 6.30 uur vanaf de kerk aan de 
Hoofdstraat naar de basiliek in Meerssen voor de viering van het H. 
Sacramentsoctaaf.  
Traditiegetrouw gaan de parochianen van Schimmert op de zaterdag na 
Sacramentsdag naar Meerssen om te bidden voor het Bloedwonder. 
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Vroeger werden de eucharistievieringen van het octaaf geheel verzorgd 
door de pastoor van de Sint Bartholomeusbasiliek. Maar de nieuwe pastoor 

van deze parochie, pastoor Van Galen, wil de 
invulling van deze viering aan de parochies 
overlaten, die te gast zijn in de basiliek. Daarom 
zullen pastoor Dölle en kapelaan Stefan 
zaterdag voorgaan in deze viering. Bovendien 
bestaat er de mogelijkheid om tijdens deze 
viering een misintentie op te dragen. 
Daarom verzoeken wij u, indien u tijdens deze 

viering voor iemand een misintentie wilt opdragen, dit zo spoedig mogelijk 
door te geven. Dit kan via het mailadres secretaris@st-remigius.nl  of 
telefonisch via nummer 0610748020 (vóór vrijdagavond 20.00 uur). De 
gebruikelijke kosten kunt u overboeken op bankrekeningnummer  
NL50 RABO 0146 4011 58 ten name van Kerkbestuur Sint Remigius te 
Schimmert. 
       Het kerkbestuur. 
 
PROCESSIE NAAR MEERSSEN. 
Aanstaande zaterdag houden wij onze jaarlijkse pelgrimstocht naar het 
heilig Sacrament in Meerssen. Een traditie die reeds generaties lang in 
stand wordt gehouden. Samen met de fanfare vertrekt een groep pelgrims: 
het pastoraal team en een aantal vrijwilligers, om 6.30 uur aan de kerk in 
Schimmert om naar Meerssen te gaan, alwaar rond 8.30 uur een Heilige 
Mis wordt opgedragen.  
 
Na de mis was er dan altijd een welkome kop koffie, een broodje of een 
stukje vlaai verkrijgbaar in een bekende horecagelegenheid op de Markt. 
Echter, door de nieuwe eigenaar en een ander concept heeft ons het 
nieuws bereikt dat we niet meer bij de vertrouwde ondernemer terecht 
kunnen.  
Omdat we van mening zijn dat ook dit stukje van de traditie erg belangrijk is 
en dat de mensen die met ons meegaan na de mis behoefte hebben aan 
dat kopje koffie, broodje, stukje vlaai, een toiletbezoekje etc., hebben 
enkele dorpelingen gemeend op zoek te moeten gaan naar een nieuwe 
ondernemer die op zaterdag na de mis, voor de mensen van Schimmert 
zijn zaak extra wil openen. En deze hebben we gevonden!  
De Proosdij, Markt 34 in Meerssen, is bereid de traditie over te nemen en 
opent vanaf 8.30 uur de deuren. 

mailto:secretaris@st-remigius.nl
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Dit stellen we enorm op prijs en vragen dan ook aan iedereen die meegaat 
gebruik te maken van de faciliteiten, zodat we deze mooie traditie in ere 
kunnen houden. 
Tot zaoterdig! 
 
DANKBAARHEID. 
De Eerste Heilige Communieviering is heel goed gegaan. De 
kinderprocessie van de school naar de kerk, vergezeld door de fanfare was 
erg mooi. Het was weer normaal, zoals voor de corona. Het jeugdkoor 
“DievanOss” en de muziek van de fanfare maakten het feest nog 
levendiger. Het was een grote vreugde die we beleefden na deze viering. 
Dat was de mening van enkele parochianen, die afgelopen zondag de 
Eerste Communieviering in onze kerk bijwoonden.  
 
In overeenstemming met het thema van deze mis: “Hallo Wereld, wij geven 
jou kleur” bracht deze viering veel vreugde en een mooie sfeer voor ons 
allemaal. Dit feit kan niet los worden gezien van het harde werk en de 
medewerking van de stuurgroep die zich lange tijd voorbereidde op dit 
feest en ook door het enthousiasme van ouders en families van onze 34 
nieuwe communicanten. Daarom willen we namens het pastorale team 
iedereen bedanken voor de deelname aan de viering van vorige week. De 
vreugde van de kinderen is onze vreugde, de vreugde van onze parochie 
en de vreugde van de universele kerk. 

Kapelaan Stefan, s.m.m.. 
 

MISINTENTIES VOOR ZONDAG 5 JUNI 2022. 
Door een misverstand zijn een aantal misintenties voor de opa’s en oma’s 
van de communicanten niet in het parochieblad gepubliceerd. Daarom 
willen we hierbij deze misintenties nog eens vermelden. Onze excuses voor 
het ongemak. 
- Hub en Phil Cortlever-Hermans, opa en oma van Fiene Bouwens; 
- Opa Louis en opa Hub, opa’s van Niene Eurelings; 
- Opa en oma Feuler, Ton Feuler en opa en oma van Hout, familieleden  
  van Luca van Hout; 
- Opa Hub Sassen en opa Hay Limpens, opa’s van Fleur Limpens; 
- Juliëtte Theunissen-Thewissen, oma van Mirte Raeven; 
- Leon Pricken en opa en oma Kools-Janssen, opa’s en oma van Arwen  
  Soons; 
- Oma Julie en oma Tientje, oma’s van Lieve Visschers; 
- Jean Willems, opa van Dex Willems. 
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SACRAMENTSPROCESSIE 2022. 
Afgelopen zondag hebben we in Schimmert weer kunnen genieten van de 
Sacramentsprocessie en aansluitend de Kèrmis.  
Na 2 coronajaren zonder processie was er weer volop saamhorigheid 
binnen de gemeenschap, door velen zijn de schouders eronder gezet om 
er een mooie processie van te maken. De ‘kamersjeut’, die u wellicht 
gemist heeft, hier was sprake van een miscommunicatie. Die zullen er 
volgend jaar weer zijn.   
We danken de buurten Hoofdstraat, De Put en De Bies voor de 
versieringen en de locatie waar we de H. Mis samen hebben kunnen 
vieren. Ook dank aan alle verenigingen, kinderen, ouders en 
medeparochianen, die meegetrokken zijn en natuurlijk eenieder die een 
bijdrage heeft geleverd aan het slagen van deze processie.  
Een grote dank aan de processiewerkgroep, die na 2 jaar geen processie, 
nu weer een en ander heeft weten op te pakken. ‘Samen op weg naar de 
kerk van de toekomst’ was het thema. Dit betekent dat we sommige dingen 
in de toekomst anders gaan doen in de parochie, maar toch heeft de 
werkgroep gemeend weer oude gebruiken op te nemen in de processie. Zo 
is de grote rozenkrans weer gebruikt bij de communicanten, de 
vormelingen en de communicanten van 2020 en 2021 hebben weer 
processiekleding gedragen. Gebruiken waarvan men denkt dat dit met 
vernieuwing samen moet kunnen gaan.      
 
Aansluitend aan deze processie een samenzijn in 
de vorm van een Kèrmis, georganiseerd door de 
GOS. Ook hen moeten we bedanken voor de 
actie die men heeft bedacht om de tekorten in de 
exploitatie van het parochieblad enigszins op te 
vangen. De opbrengsten van de verkochte vlaaien 
wordt door de GOS verdubbeld. Deze vlaaien zijn 
gebakken of gesponsord door mensen in het dorp 
en zelfs daarbuiten. Andere mensen hebben een 
bedrag overgemaakt naar het bankrekeningnummer van het parochieblad. 
Buurtvereniging Jong en Oud was bereid de stand met koffie en vlaai te 
bemannen. Heel veel dank aan wie, in welke vorm dan ook, aan deze actie 
een bijdrage hebben geleverd. De uiteindelijke opbrengst leest u de 
komende weken in het parochieblad.         
                    Het kerkbestuur.  
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VLAGGEN IN DE KERKTOREN. 
Het is u wellicht opgevallen dat er met Pinksteren en met de kermis geen 
vlaggen in de klokkentoren hebben gehangen. Dit heeft te maken met het 
feit dat de stalen constructie waar de vlaggen inhangen, in relatie tot de 
bevestiging hiervan in het metselwerk, niet stevig en veilig genoeg is om de 
vlaggen op te hangen. De komende jaren zijn er verschillende restauratie-
werkzaamheden in de klokkentoren gepland en dus ook aan deze 
constructie. Zodra de constructie in ere hersteld is zullen de vlaggen weer 
hoog in de toren hangen! 
 
Ook is het u waarschijnlijk opgevallen dat de natuurstenen trappen aan de 
voorzijde van de kerk onvolledig en beschadigd zijn. Ook dit heeft onze 
aandacht. Er zijn plannen voor de restauratie van de entreepartij, maar 
hierover zullen we u later informeren. 
De komende tijd zult u regelmatig eens worden meegenomen in de 
plannen voor de instandhouding van ons Rijksmomument op weg naar 
haar honderdjarig bestaan. 

Het kerkbestuur.  
 

 WAT EEN VERRASSING! 
Ja, dat was het. 
Voor de laatste keer trok  ik  mee naar de Schutterswei, om 
de vogel af te schieten; tenminste om het openingsschot te 
lossen. 
Twee keer viel het geweer uit mijn handen, vanwege de 
zenuwen voor de laatste keer, denk ik! 
De verrassing was een prachtig schilderij van de 
watertoren en diverse kerken erom heen zoals de kerk van 
Schimmert. 
De tekening of schilderij is van de hand van Guus van Eck. 

 
Schutterij, heel erg bedankt. Het was een echte verrassing en het schilderij 
heeft een ereplaats gekregen in mijn kamer in het klooster. 
Een blijvende en fijne herinnering aan de vele jaren dat ik  voor de 
schutterij de H. Mis mocht doen op Tweede Pinksterdag en … proberen de 
vogel af te schieten, maar dat is niet gelukt. 
Schutterij “St Sebastiaan” veel dank voor de fijne herinneringen. 
 

Oud-pastoor J. v .Oss s.m.m.. 
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GEVONDEN. 
Gevonden in het veld een sleutelbos met 4 sleutels en een flessenopener 
eraan. Deze kan worden afgehaald in de pastorie. 
Tevens is na de Eerste H. Communiemis een kinderjack in de kerk 
achtergebleven. Deze kan in de sacristie worden opgehaald. 
 

ZIJACTIEF. 
 12 juli  19.00 uur: avondwandeling met 
zoete traktatie, een lekkere coupe ijs: Start 
wandeling (ongeveer 3 km) vanaf Oensel 
de Pannenkoekenplaets Oensel 10. U kunt 
parkeren op de parkeerplaats van de 
pannenkoekenplaets. Verzamelen tussen 

18.45 en 19.00 uur.. Denk aan goede wandelschoenen. 
Voor leden die niet mee kunnen wandelen vanaf: 19.45-20.00 uur gezellig 
samen zijn en koffie/thee met de zoete traktatie, bij goed weer op het terras 
van de pannenkoekenplaets, anders binnen. 
Eigen bijdrage € 2,50 kan op de dag zelf worden betaald. Graag wel 
contant meenemen! 
Opgeven kan t/m 5 juli bij Silvy Wiekken 06-40246841 of per mail: 
schimmertzijactief@gmail.com. 
Geef bij aanmelden even door of je wel of niet mee gaat wandelen.  
Bij slecht weer gaat de wandeling niet door maar wel het gezellig samenzijn 
vanaf 20.00 uur. 
 
Invulling Kerstavond 2022 Het koor Dialektgroep Angers heeft helaas 
afgezegd. We zullen nu op vrij korte termijn een andere invulling moeten 
zoeken voor onze kerstavond. Wij zouden het fijn vinden als een aantal 
leden met ons wil meedenken. “Wil jij meedenken of heb je een leuk idee, 
praat dan met ons mee”. Samen zijn we ZijActief! Wij denken hierbij aan 
één middag of avond samen met jullie te brainstormen over de invulling.  
Voor de zomervakantie wil het bestuur met deze mensen bij elkaar komen. 
Je kunt je tot 20 juni aanmelden bij Silvy Wiekken tel. 06-40246841 of per 
mail: schimmertzijactief@gmail.com. 
 
MEDEDELING KBO. 
Op dinsdag 21 juni gaan we bloemschikken. U kunt zich nog tot zaterdag 
18 juni opgeven tegen een kleine vergoeding van € 5,-. 
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Een enveloppe met uw naam, adres en  
€ 5,- kunt u in de brievenbus deponeren bij: 
Annelie Voncken, Hoofdstraat 88; bij Gerda 
Limpens, Op de Bies 13a, of bij Lilly 
Gidding, Mareweg 2. 
We beginnen om 14.00 uur. We maken een 
“Biedermeier boeket”. Graag meenemen : 

schaar of snoeischaar of schilmesje en een kleine ronde schaal of vaas.  
Welkom, we maken er een gezellige middag van! 
 
BUURTVERENIGING “ROOSEBEEK”.  
Zondag 19 juni a.s. organiseert buurtvereniging “Roosebeek” weer haar 
jaarlijkse STRAATMARKT. Vanaf 10.00 is iedereen welkom in de 
Rooseveltstraat te SCHIMMERT. Ook met Vaderdag is dit evenement de 
moeite waard om te bezoeken. Uiteraard wordt er ook goed gezorgd voor 
de inwendige mens en er is geen entree!  
  
Wij zoeken nog hulp bij het opzetten (06:00 uur) en afbreken (17:00 uur) 
van de kramen, hulp achter het buffet en mensen die bij de vrije gift willen 
zitten. Graag even opgeven bij John Huntjens, Roosevelstraat 53, tel 045-
4041906 (na 18:00 uur) of per email aan roosebeek@gmail.com  
         Het bestuur. 
V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 18 JUNI 
VV Hellas JO19-1  -  Schimmert/GSV’28 JO19-1 14.30 uur. 
 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 19 JUNI 
Vrouwen: 
RKMVC VR1   -  Schimmert VR1   09.30 uur. 
 

PRAATAVOND 29 JUNI HEEMKUNDEVERENIGING. 
In de serie rond Sjömmert wie ’t waor houden we een 
Praatavond met als thema’s “Jeugd” en “In vrije tijd” 
met diverse foto’s op woensdag 29 juni van 19.30 – 
21.30 uur in ’t Weverke, Hoofdstraat 77.  
U dient zich vóóraf aan te melden voor deelname. 
(max. aantal pers.) 
Opgave: heemkundeschimmert@gmail.com Geen 
mail? 4042200. 

We zien u graag komen, zowel leden als niet-leden!  
Het Bestuur. 

mailto:roosebeek@gmail.com
mailto:heemkundeschimmert@gmail.com
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DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Bokeskook = pannenkoek van boekweitmeel. Gerf = ? R:4042200. 
 
 

GELUK 

Hij zocht het geluk, het grote “het” 

hij zocht, maar vond het niet 

en vele malen stond hij met 

 een kluitje in het riet 

hij zocht het geluk in het dal, aan de top 

maar werd het zoeken moe 

pas toen hij zei: ik geef het op 

toen kwam het naar hem toe. 

Toon Hermans 

 

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

