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GROEIEN OP PAD VAN GOD: WIE DURFT? 
De kern van de zending van Jezus en zijn leerlingen 
is het verkondigen van het goede nieuws van God 
aan de wereld. Jezus’ leerlingen hoeven niet rijk te 
zijn en een bepaalde macht of positie in de 
samenleving te hebben. In plaats daarvan moeten ze 
zichzelf zijn, betrokken zijn bij de samenleving en 
getuigen van liefde, vrede en vergeving. 
Dat lijkt heel gemakkelijk. Maar in feite is dit niet 

altijd het geval. Wij mensen hebben behoefte aan materiële goederen. Een 
goede reputatie en respect voor wat wij en anderen doen zijn belangrijk. 
Ook onze positie en sociale status. Als dat alles echter gebruikt wordt om 
onze belangrijkheid en trots te benadrukken en niet als een vorm van 
sociale verantwoordelijkheid en bezorgdheid, dan misbruiken we dat alles. 
Jezus herinnert  zijn leerlingen eraan dat dat alles niet het doel is van zijn 
evangelieverkondiging. De leerlingen moeten hiervan wegblijven. Want het 
draagt niet bij om mensen dicht bij God te brengen. Als schapen onder de 
wolven worden de leerlingen door Jezus uitgezonden. Als schapen trouw 
de leiding van hun herder volgen, zullen zij door wolven niet worden 
aangevallen en doodgaan. Toch, God, onze grote herder, belooft ons, zijn 
schapen, geen luxueus en veilig leven in deze wereld.  Neen, van alles kan 
er in ons leven gebeuren. Daarmee maakt Hij ons bewust dat Hij onze God 
is,  die altijd bij ons is en dag en nacht voor ons zorgt. 

Kapelaan Stefan, s.m.m.. 
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KERKDIENSTEN VAN 9 tot en met 17 juli 2022. 
Zaterdag 9 juli: Zaterdag in week 14 door het jaar. 
 HH. Martelaren van Gorcum.  
19.00 uur:  H. Mis: opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. 
 Intenties: Wil en Beppy Kersten-Op den Camp, Marie-José en  
 John Huntjens (jaardienst). 
Zondag 10 juli: Vijftiende zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis.  
 Intenties: Lies Frijns (stichting); Hub Driessen (gest. jaardienst);  
 Paul en Virginie Stassen-Pijls (gest. jaardienst); de ouders  
 Pierre Stassen en Caroline Stassen-Frissen, Sef Stassen (pr.) 
 en Mia Hermens-Stassen; Riet Wetzels-Houben (jaardienst) en  
 overleden ouders Wetzels-Alberts; Fien Kurvers-Buner en  
 Frans Kurvers (jaardienst). 
Maandag 11 juli: Maandag in week 15 door het jaar. 
 H. Benedictus, abt; patroon van Europa. 
8.00 uur:    H. Mis.  
Dinsdag 12 juli: Dinsdag in week 15 door het jaar. 
 H. Paulinus van Antiochië   Geen H. Mis. 
Woensdag 13 juli: Woensdag in week 15 door het jaar. 
 H. Henricus. 
8.00 uur: H. Mis: opgeluisterd door het Gem. Kerk. Zangkoor St. 
 Hubertus uit Genhout en het Gem. Kerk. Zangkoor St. Remigius  
 uit Schimmert 
19.00 uur: Plechtige eucharistieviering met installatie van pastoor G. Dölle. 
 Na de viering een gezellig samenzijn voor de vrijwilligers in de  
 pastorietuin of bij slecht weer in de kerk. 
Donderdag 14 juli: Donderdag in week 15 door het jaar. 
 H. Camilus de Lellis, priester. 
8.00 uur:   H. Mis.  
Vrijdag 15 juli: Vrijdag in week 15 door het jaar. 
                  H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar.  Geen H. Mis. 
Zaterdag 16 juli:  Zaterdag in week 15 door het jaar. 
 H. Maagd Maria van de berg Karmel. 
19.00 uur: H. Mis.  
Zondag 17 juli: Zestiende zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis.   
                  Intenties: echtpaar Huls-Thewessen; Annie en Armand  
 Lemmens-Eijssen, Ernest Lemmens;  
 Maria Moonen-Quadakkers. 
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Weekdienst: van 9 t/m 15 juli: kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 
 

COLLECTANTEN. 
Zaterdag      9 juli: 19.00 uur:  Dhrn. P. Visschers en F. Soons. 
Zondag:     10 juli: 11.00 uur:  Dhrn. Ch. Leenders en N. Lemmens. 
Woensdag 13 juli: 19.00 uur: mevr. E. Eijssen en dhr. E. Hennekens 
  

MISDIENAARS / ACOLIETEN. 
Zaterdag   9 juli:  19.00 uur: acolythen. 

Zondag   10 juli:    11.00 uur: Britt Lemmens en Dewi Cortenraad. 
 

Maandag    11 juli:  08.00 uur: Cas Lemmens en Tom Storcken. 

Woensdag  13 juli:  08.00 uur: Ilse Nulens en Joes Slakhorst. 
Woensdag  13 juli: 19.00 uur: acolieten. 

Donderdag 14 juli: 08.00 uur: Lars Okkersen. 
 

LECTOREN. 
Zaterdag      9 juli:  19.00 uur:  mevr. B. van Weersch. 
Zondag      10 juli:  11.00 uur:  mevr. R. Souren. 
Woensdag 13 juli: 19.00 uur: dhr. P. Willems en  

mevr. P. Schonewille. 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 

Eigen verantwoordelijkheid. 
In een moeilijke situatie vraag je iemand om raad, 
zodat je beter tot een eigen keuze of beslissing kunt 
komen. Je eigen verantwoordelijkheid kun je 
daarmee echter niet uit de weg gaan. De beslissing 
die je neemt zal altijd jouw beslissing blijven, hoe 
anderen er ook over denken. 
Zo is het ook met het geloof in God: het ontslaat je 
niet van de verantwoordelijkheid voor je eigen 

leven. Zeker, we mogen leven in het vertrouwen op Gods nabijheid, maar 
we zullen altijd zelf de beslissingen moeten nemen die richtingbepalend zijn 
in ons leven. Dat neemt ook God niet van ons over…. 
De keuze voor het leven dat we willen leiden, is geheel aan ons! 
 

IN MEMORIAM. 
Leida Gense-Tobben, Zij heeft vele jaren in Op de Bies 62 in Schimmert 
gewoond. Zij was 13 jaren lid van onze parochieraad. Op 4 juni 2022 is zij 
in Valkenburg Lb. overleden in de leeftijd van 75 jaar. Op 10 juni 2022 is zij 
begraven op de Natuurbegraafplaats Eygelshof. 
 

Moge God haar geven: licht, rust en vrede. 
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PAROCHIEBLAD IN DE VAKANTIEPERIODE. 
In de vakantietijd heeft iedereen graag een aantal dagen vrij om met 
vakantie te gaan of zomaar een dag eropuit te trekken. Dit geldt voor de 
drukker, de bezorgers als ook voor de redactie van het parochieblad. 
Daarom hebben we besloten dat in de vakantietijd het parochieblad op de 
volgende dagen zal verschijnen:  
Editie:  datum uitgifte:  aantal weken: 
26  8 juli 2022   1 
27  15 juli 2022   1 
28  22 juli 2022   2 
  29 juli 2022 
29  5 augustus 2022  2 
  12 augustus 2022 
30  19 augustus 2022  2 
  26 augustus 2022 
31  2 september 2022  1 
32  9 september 2022  1 
De kopij voor deze edities dient als vanouds op woensdagmorgen 12.00 
uur (2 dagen voor de uitgiftedatum) in de pastorie aanwezig te zijn. 
Wij wensen u een prettige vakantie en een behouden thuiskomst. 
       De redactie. 
 

AFSLUITING COMMUNIEJAAR 2022. 
Pinksterzondag 5 juni mochten we weer Communie in 
Schimmert vieren op de ouderwetse manier. 
De weergoden waren ons niet helemaal goed gezind maar 
dat mocht de pret niet drukken. Het werd een sfeervolle 
feestelijke kinderviering. Tijdens de boeteviering op vrijdag 
brachten alle communiekinderen, traditiegetrouw, mooie 
cadeaus mee naar de kerk. Dit jaar hadden de kinderen 
een speciale intentie. Ze wilden dat deze cadeaus naar 

kinderen uit Oekraïne zouden gaan. 
Via Frits Herijgers zijn we terecht gekomen bij Ivan en Anna Morunov. Ivan 
is een priester en heeft o.a. een weeshuis in Bulgarije onder zijn hoede. 
Hier worden weeskinderen en Oekraïnse vluchtelingen opgevangen. Een 
hele mooie bestemming.  
Van de ouderbijdrage is ook een heel mooi bedrag overgebleven. Op 
verzoek van de ouders van de communicanten is dit geld overgemaakt 
naar Unicef. 
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Unicef zet zich wereldwijd in voor hulp aan kinderen. Met deze mooie 
donatie sluiten we het communiejaar 2022 af. 
We danken alle ouders voor de fijne samenwerking en kijken nu alvast 
vooruit naar een nieuw communiejaar. 
Hartelijk dank. 

Stuurgroep 1e H. Communie Schimmert 
 
SCHUTTERIJ ST. SEBASTIAAN SCHIMMERT. 
Afgelopen zondag mochten we na 2 jaar eindelijk weer 
deelnemen aan het OLS te Meijel. 
Een mooie happening, druk bezocht met warm weer en veel 
enthousiast publiek. 
Fijn om ons weer te mogen presenteren als schutterij en dat 
is zeker goed gelukt, gezien de beelden op L1 televisie! 
Qua prijzen viel het helaas wat tegen en kwam ons A-zestal 

helaas niet verder dan de 1e schietronde. 
Maar qua gezelligheid en verbondenheid (en gezamenlijk met de bus) 
zeker positief! 
Het jachthoornkorps werd beloond met de hoogste score en een fraaie 1e 
prijs in de 1e divisie concertwedstrijden! 
Als solist slagwerk in de 5e divisie kreeg Len Provaas uiteindelijk een 2e 
prijs na loting. Verder een mooie 1e prijs voor solist Ramon Lucassen op 
signaalhoorn.  
4e prijs mooiste koningspaar Max Bouwens en Naomi Meertens 
5e prijs Esprit jeugdprijs; 
6e prijs beste defilé nieuwe exercitie; 
Verdere prijzen zie website OLS 2022 uitslagen.  
Proficiat aan allen!  
Het volgende bondsfeest zal plaatsvinden op zondag 11 september in 
Oirsbeek.  
      Het bestuur 
 
KOM NAAR HET BORRELCONCERT VAN SING A SONG! 
Zin in een muzikale avond? Kom dan zaterdag 9 juli naar het Borrelconcert 
van Sing a song. Onder het genot van een drankje lekker genieten van 
mooie, gezellige en bekende liedjes. Zien we jullie dan? 
Zaterdag 9 juli,  20.00 uur,  ’t Weverke,  entree: vrije gift. 
       Het bestuur. 
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TURNVERENIGING EXCELSIOR SCHIMMERT. 
Turnvereniging Excelsior zal zaterdag 9 juli aanstaande weer haar jaarlijkse 
statiegeldactie in Schimmert houden. Zie hiervoor ook de huis-aan-huis 
folder. Mocht u die dag niet thuis zijn en ons toch willen steunen : 
wilt u dan de statiegeldflessen bij de voordeur zetten? Liefst met een briefje 
“voor de turnclub” erbij. Alvast hartelijk dank voor uw steun !  
        Het bestuur. 

 
PAROCHIEBLAD “NUUTS OET SJUMMERT”. 
In het parochieblad van 12 mei 2022 hebben wij u 
een financieel overzicht van 2021 laten zien van het 
parochieblad. Tevens vond u in het parochieblad de 
enveloppe voor uw vrijwillige bijdrage. 

Deze actie heeft een mooi bedrag opgebracht van € 6.150,00. Daarnaast 
heeft de vlaaienactie van de GOS ook een mooi bedrag opgeleverd van  
€ 1.662,90. Allemaal hartelijk dank voor uw financiële bijdrage en een dank 
je wel voor de vrijwilligers, die de enveloppen hebben opgehaald. Hopelijk 
kunnen wij blijven rekenen op uw financiële ondersteuning in de toekomst. 
       Het kerkbestuur. 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Wietsesjniejer = libelle; ook ingekomen: snijder van twijgen  
(wietsj, goetsj); moppentapper. Preugele = ? R:  045-4042200. 
 

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. 
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 ©.          
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