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     58e jaargang no. 29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“How much is enough?” 
Hoeveel geld of bezittingen heb je nog nodig? Nog een klein beetje meer, 
meer en meer. Zelfs als een persoon al veel rijkdom heeft, is het nog 
steeds niet genoeg. "Nooit tevreden met wat je hebt" is een van de 
kenmerken van onze menselijke kwetsbaarheid. Daarom herinnert  
Prediker ons eraan om niet al onze aandacht te richten op wereldse 
goederen. Alles is tijdelijk. De enig eeuwige is God, de gever van rijkdom 
en leven. 
Dit betekent niet dat we niet rijk mogen zijn. Het hebben van rijkdom is 
immers ook een geschenk van God. We kunnen naar bezit streven en er 
hard voor werken en zo onze leef-voorzieningen vermeerderen. Maar laat 
ons streven naar bezit, ons niet van God afhouden. 
Prediker nodigt ons vandaag uit om dankbaar te zijn voor wat we hebben, 
want het hebben van bezit is belangrijk. Rijke mensen zijn niet de mensen 
die alles hebben, maar mensen die dankbaar kunnen zijn voor wat ze 
hebben. God heeft ons de rijkdom van het leven gegeven. Gebruik deze 
rijkdom als een middel om Hem te ervaren en te dienen in onze 
ontmoetingen met de ander en Zijn schepping en die te delen met elkaar. 
 

Kapelaan Stefan, s.m.m.. 
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KERKDIENSTEN VAN 6 tot en met 21 augustus 2022. 
Zaterdag 6 augustus: Zaterdag in week 18 door het jaar. 
  Gedaanteverandering van de Heer. 
19.00 uur: H. Mis. 
  Intentie: Math en Annie Lahaije-Evers en overleden familie. 
Zondag 7 augustus: Negentiende zondag door het jaar. 
11.00 uur: H. Mis:  
  Intentie: Ans Van de Mortel-Jenneskens (gest. jaardienst) 
Maandag 8 augustus: Maandag in week 19 door het jaar. 
  H. Dominicus, priester. 
8.30 uur:   H. Mis. 
Dinsdag 9 augustus: Dinsdag in week 19 door het jaar. 
 H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein), maagd en  
 martelares, patrones van Europa.  Geen H. Mis. 
Woensdag 10 augustus: Woensdag in week 19 door het jaar. 
  H. Laurentius, diaken en martelaar. 
8.30 uur:   H. Mis.  
Donderdag 11 augustus: Donderdag in week 19 door het jaar. 
  H. Clara, maagd. 
8.30 uur:   H. Mis. 
  Intentie: Annie Frissen-Knols. 
Vrijdag 12 augustus: Vrijdag in week 19 door het jaar. 
        Geen H. Mis 
Zaterdag 13 augustus: Zaterdag in week 19 door het jaar. 
  H. Pontianus, paus, en H. Hippolytus, priester en martelaren. 
19.00 uur: H. Mis. Wijding van de kroedwusj. 
Zondag 14 augustus: Twintigste zondag door het jaar. 
11.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door het Dameskoor Schimmert. 
  Wijding van de kroedwusj. 
  Intenties: overleden ouders Thewessen-Vleugels (gest.  
  jaardienst); Louis en Annie Vankan-Troquet (gest. jaardienst);  
  Piet Heuts (verjaardag); voor de levende en overleden leden van  
  het Dameskoor Schimmert 1972. 
Maandag 15 augustus: Maandag in week 20 door het jaar. 
  Maria ten Hemelopneming; Patroonsfeest van het bisdom. 
8.30 uur:   H. Mis. 
Dinsdag 16 augustus: Dinsdag in week 20 door het jaar. 
  H. Stefanus van Hongarije.  Geen ochtendmis. 
19.00 uur: H. Mis bij de Sint Rochuskapel in Klein Haasdal. 
  Intentie: Leon Snellings (buurtver. Klein Haasdal). 
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Woensdag 17 augustus: Woensdag in week 20 door het jaar. 
  H. Jeroen, priester en martelaar. 
8.30 uur:   H. Mis.  
Donderdag 18 augustus: Donderdag in week 20 door het jaar. 
8.30 uur:   H. Mis. 
Vrijdag 19 augustus: Vrijdag in week 20 door het jaar. 
  H. Johannes Eudes, Priester.   Geen H. Mis. 
Zaterdag 20 augustus: Zaterdag in week 20 door het jaar. 
 H. Bernardus, abt en kerkleraar. 
19.00 uur: H. Mis. 
  Intenties: Leo en Tiny Quaden-Lemmens en oom Henny  
  Lemmens (jaardienst); Piet Heuts.  
Zondag 21 augustus: Eenentwintigste zondag door het jaar. 
11.00 uur: H. Mis:  
  Intentie: Annie en Armand Lemmens-Eijssen en Ernest  
  Lemmens. 
 
Weekdienst: van 6 t/m 19 augustus: kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 
 
LECTOREN. 
Zaterdag  6 augustus: 19.00 uur:  dhr. P. Willems. 
Zondag:   7 augustus: 11.00 uur:  dhr. F. Janssen. 
 
Zaterdag  13 augustus: 19.00 uur:  mevr. P. Schonewille. 
Zondag:   14 augustus: 11.00 uur:  mevr. R. Souren. 
 
MISDIENAARS / ACOLIETEN. 
Zaterdag 6 augustus:       19.00 uur:      Dewi Cortenraad en Dries van Kan. 

Zondag   7 augustus:       11.00 uur:      Dries van Kan en Tom Storcken. 

  

Maandag    8 augustus:    08.30 uur:    Ties Slakhorst. 
Woensdag 10 augustus:   08.30 uur:    Joes Slakhorst. 
Donderdag 11 augustus:  08.30 uur:    Tom Storcken. 

 

Zaterdag    13 augustus:   19.00 uur:     Eline en Koen Jacobs. 
Zondag      14 augustus:   11.00 uur:     Dries van Kan. 

Maandag   15 augustus:   08.30 uur:      - - -  

Woensdag 17 augustus:   08.30 uur:     Ilse Nulens. 

Donderdag 18 augustus:  08.30 uur:     Ilse Nulens . 
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COLLECTANTEN. 
Zaterdag 6 augustus:   19.00 uur:  dhrn. P. Visschers en F. Soons. 
Zondag   7 augustus:   11.00 uur:  dhrn. Ch Leenders en N. Lemmens. 
 
Zaterdag 13 augustus:   19.00 uur:   dhrn. J. Feuler en F. Herijgers. 
Zondag   14 augustus:   11.00 uur:  dhrn. H. Collaris en R. Slakhorst. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND.     
Zondag 7 augustus: Een schat die nooit vergaat …    

Drie parabels, drie gelijkenissen worden ons 
straks voorgelezen uit het evangelie van Lucas. 
Jezus roept zijn leerlingen op zich te spiegelen 
aan dienaren die wachten op de terugkomst van 
hun heer, of aan een landeigenaar die 
waakzaam is om te voorkomen dat de dief 
onverwacht inbreekt, of aan een rentmeester 
aan wie veel is toevertrouwd. Waakzaamheid, 
daar gaat het vandaag om. We mogen deze 
viering beschouwen als een oefening in 

waakzaamheid. Laten we waakzaam zijn voor de aanwezigheid van God 
hier in ons midden en laten we attent zijn op elkaar. 
 

Zondag 14 augustus:  Het vuur van het geloof.     
Net als water is vuur een sterk en krachtig 
symbool. Krachtige symbolen overstijgen de 
eenduidigheid. Vuur brengt warmte en kan 
louterend zijn, maar is ook bedreigend en 
vernietigend. Aantrekkelijk en afstotend tegelijk 
dus. Vandaag horen we vurige woorden uit de 
mond van Jezus. Misschien kunnen we die niet 
direct plaatsen en vragen we ons af hoe ze 
bedoeld zijn. Zou het zijn om ons schrik aan te 

jagen, of meer om het vuur in ieder van ons aan te wakkeren? 
 
DAMESKOOR. 
Zondag 14 augustus in de viering van 11.00 uur b.g.v. het Hoogfeest van 
Maria ten Hemelopneming. Koorleden a.u.b. present om 10.25 uur.  
[116; 17, 18, 20, 30, 229, 319-A, 300, 309, 314, 321, 707, 925]. 
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De 6 parochies van ons cluster samen op bedevaart naar Banneux 
Notre-Dame “Maagd der Armen” 

Banneux Notre-Dame (een klein plaatsje in de 
Belgische Ardennen) is een bekend bedevaarts-
oord.  
Elk jaar komen honderdduizenden pelgrims naar 
Banneux! Bij de Moeder van de Verlosser willen 
zij het vertrouwen en de hoop uitdrukken die zij 
stellen in Jezus Christus, de Bron van alle 
genade!  
 
Zoals Maria deed voor 

Mariëtte, zo leidt de Maagd der Armen ook vandaag 
nog elke bedevaarder op zijn en haar levensweg. Zij 
vraagt ons “de handen in het water te steken”, in 
de Bron van het ware leven: Jezus!  

Aanmelden 
Heeft u interesse om deel te nemen aan onze 
parochie bedevaart op dinsdag 6 september 2022 naar Banneux, dan 
bent u van harte uitgenodigd.  Informatie en aanmeldingsformulieren vindt 
u in de kerk en bij de parochiekantoren, of bel gewoon. Geef u snel op, 
want er is maar een beperkt aantal plaatsen in de bus! Afhankelijk van 
het aantal deelnemers gaan we met een bus of busjes. 
De kosten bedragen € 25,00 per persoon (inclusief de busreis/busjes en 
koffie/thee met vlaai) en dienen bij inschrijving te worden voldaan ter 
bevestiging van de deelname.  U kunt zich inschrijven bij het eigen 
parochiekantoor. (U wordt wel gevraagd een eigen lunchpakket mee te 
nemen, de drank is voorhanden.) 
___________________________________________________________ 
Openingstijden parochiekantoren: 
Hulsberg: dinsdag tussen 10:00 en 12:00 uur pastorie  
(tel.nr. 045 - 405 1273) 
Schimmert: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 10:00 
en 12:00 uur pastorie  (tel.nr. 045 - 404 1227) 
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ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN KERK EN PASTORIE. 
Beste inwoners van Schimmert, 
Het is alweer een tijdje geleden dat het schilderwerk 
van de buitenkozijnen en deuren aan de kerk en de 
pastorie heeft plaatsgevonden. Het is nu weer aan 
de orde dat te doen. De werkzaamheden zijn 
inmiddels opgenomen en zullen medio augustus / 
september van start gaan zodat het schilderwerk er 
weer even tegen kan.  
Ook zijn we genoodzaakt het plafond van de 
sacristie te vernieuwen naar aanleiding van een eerdere lekkage / 
stormschade aan het dak. Om deze werkzaamheden goed te kunnen 
uitvoeren zullen we de sacristie helemaal leeg moeten maken. Dit geeft ons 
dan meteen de gelegenheid om de sacristie een opfrisbeurt te geven. 
Wellicht hebben we hier nog enkele handjes voor nodig. Zodra dit aan de 
orde komt zullen we ons weer melden. Wat zou het immers mooi zijn als 
we als gemeenschap verantwoordelijkheid nemen om de Rijksmonumenten 
van ons dorp samen in stand te houden. 

Het parochiecomité 
 

BUURTVERENIGING KLEIN HAASDAL. 
Dinsdag 16 augustus vieren wij weer het feest van 
St. Rochus, met om 19.00 uur een H.Mis bij de 
St.Rochus-kapel. 
Klein Haasdal zal deels worden afgesloten voor 
het verkeer tussen 19.00 en 20.00 uur. (vanaf 
rotonde tot aan de Steeg). 
Na afloop is er een gezellig samenzijn in café Oos 
Heim. U bent van harte welkom. 
     Het bestuur 
 

BLOEMEN- EN PLANTENAFVAL VAN KERKHOF. 
Ik zou willen vragen om geen planten en bloemenafval in de wei achter en 
het pad naast het kerkhof te deponeren. 
Paarden hebben een gevoelig maag- en darmstelsel. Sommige dingen 
kunnen fataal voor ze zijn. 
Ik probeer erop te letten, en het direct op te ruimen als ik het zie, maar de 
jongste dame van de twee wil wel eens wat uitproberen... 

Dank voor uw medewerking.     Renée Leijser. 
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TWEEDE WERELDDAG VAN DE GROOTOUDERS EN DE OUDEREN. 
De paus heeft vorig jaar een “werelddag van de grootouders en ouderen” 
ingesteld, op de zondag het dichtstbij het feest van de HH. Joachim en 
Anna (26 juli), de grootouders van Jezus. Dit jaar was dat zondag 24 juli. 
De dag heeft als thema meegekregen “Ook als zij reeds oud zijn, dragen 
zij vruchten” (een vers uit psalm 92). Daarmee wil de paus aangeven dat 
ouderen niet afgeschreven zijn, zoals tegenwoordig vaak gebeurt in onze 
maatschappij, maar nog wel degelijk een functie kunnen hebben, vruchten 
kunnen voortbrengen. Het meest eenvoudige wat zij kunnen doen is 
bidden. Vandaar dit speciale gebed, dat u thuis of in de kerk kunt bidden. 
  
Ik dank U, Heer, voor de zegen van een lang 
leven: laat het altijd vrucht mogen dragen voor 
hen die hun toevlucht tot U nemen.  

  

Vergeef, Heer, de berusting en ontgoocheling, 
maar laat me niet in de steek wanneer mijn 
kracht afneemt.  
  

Leer me hoopvol te kijken naar de toekomst 
die Gij me geeft, naar de zending die Gij mij 
toevertrouwt en eindeloos uw lof te zingen.  

  

Maak me tot een tedere bewerker van uw revolutie,  
om liefdevol te waken over mijn kleinkinderen  
en alle kleinen die bij U beschutting zoeken.  

  

Bescherm, Heer, paus Franciscus en laat 
Uw Kerk de wereld bevrijden van 
eenzaamheid. Leid onze schreden op de 
weg van vrede.  
Amen.  
 

MEDEDELINGEN KBO. 
KIENEN op dinsdag 9 augustus en dinsdag 23 augustus. 
We beginnen om 14.00 uur en ook niet-leden zijn welkom. 
DAGTOCHT KBO 
Op dinsdag 16 augustus is onze dagtocht naar Bad-Münstereifel. 
Helaas is de bus vol. U kunt zich dus hiervoor niet meer aanmelden. 
We vertrekken om 9.00 uur op het Oranjeplein.  Het bestuur. 
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WMC FANFARE. 
Op zondag 24 juli was het zover, twee bussen die vanaf 
het gemeenschapshuis vertrokken naar de Rodahal in 
Kerkrade om de Schimmertse fanfare naar het Wereld 
Muziek Concours te brengen. 
St. Caecilia Schimmert mocht het spits afbijten in de 
concertdivisie en liet een prachtige uitvoering horen met 
als thema ‘geloof’. Geloof omdat we als fanfare daar 
onze wortels hebben. Naast een drukke voorbereiding 
voor het WMC vonden we het ook belangrijk om dat te 
blijven doen waar we ooit voor zijn opgericht: 
dienstbaar zijn voor de gemeenschap. We luisterden de communiemis op, 
we liepen mee in de Bronkprocessie en luidden samen met de schutterij de 
kermis muzikaal in, we liepen naar Meerssen en gaven ons try-out concert 
op de enige logische plek: onze eigen kerk! 
Dit alles is samengekomen op 24 juli in de Rodahal en het was een 
indrukwekkend optreden waarvan de jury o.a. zei: “Het was spannend, 
contrastrijk, entertaining en prachtig.”, “Een uitstekende fanfare. Met 
genoegen naar jullie geluisterd.” en “Prachtig orkest met veel kwaliteiten en 
mogelijkheden! Fraaie prestatie in zijn geheel: complimenten!”. Het 
Japanse jurylid hoopt zelfs snel weer een uitvoering van ons te horen. 
Het uiteindelijke resultaat was een totale score van 92,17 punten! Een 
prachtig resultaat waar we zeer trots op zijn als dorpsfanfare. We willen 
dan ook iedereen bedanken die ons op welke wijze dan ook heeft gesteund 
en aangemoedigd.  

       Het bestuur 
 
BOEREVERSJTAND NUUJTS. 
Deh dan luuj, ’t OLS en ’t WMC zeen gewaes en de vekansie is weer in 
volle gang. Dat beteikent dat veer efffe nörges miër aan dènke…. Of toch 
waal?! Aafgeloupe jaor höbbe veer weer eine ganse houp enthousiaste 
Sjömmertenaere door ’t dörp zeen sjravele en zeen d’r sjoën pries 
oetgedeild aan Kindervakantieweek, meneer Pasjtoër en de Keuketaofel. 
Dat wille veer natuurlijk nao de zomer weer kènne doon. Daoveur 
verwachte veer van uch ’t volgende: 
Pak uch mèt eine man of 10 bie ein, reserveer 10 september in d’n agenda 
en gaef uch op veur BOEREVERSJTAND 2022 via www.boereversjtand.nl. 
Neet vergaete!! 
Tot 10 september, 

Sjtichting Boereversjtand 

http://www.boereversjtand.nl/
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WANDELINGEN VANUIT KLOOSTER WITTEM. 

 Op maandagmiddag 1 augustus, was de feestdag van de stichter van de 

redemptoristen St.-Alfonsus, was er een wandeling (ca. 6 km) van Klooster 

Wittem naar het pas gerestaureerde missiekruis op de Gulperberg, een 

kruis dat veel te maken heeft met de geschiedenis van het klooster. Er 

werd gestart om 14.00 uur. Deelname was gratis. 

 Op zondagmiddag 7 augustus is er weer een Wandellotto: u gaat op pad 

met een tochtgenoot die u door het lot wordt aangewezen. Ook uw route 

(tussen 5 en 8 km) wordt door loting bepaald. Tijd: 13.30-17.00 uur. 

Deelnamekosten: € 5,-. 

 Op zondagmiddag 21 augustus is er 

een kruisjesontdekkingstocht: een 

wandeling (ca. 10 km) langs opvallende 

en onopvallende wegkruisen. Tijd: 13.30-

16.30 uur. Deelname kost € 3,-. 

 Op dinsdagavond 23 augustus, is er 

een horen-zien-zwijgen-wandeling: 

een rustige wandeling in de avond (4,5 

km), met aandacht voor de omgeving. 

Tijd: 19.30-21.00 uur. Deelname kost  

€ 3,-, incl. een kop koffie/thee. 

 Op zondag 28 augustus is de wandeling ‘Wittems verleden’ (ca. 10 km), 

langs plekken die te maken hebben met de geschiedenis van het klooster. 

Tijd: 13.30-16.30 uur. Deelname kost € 3,-. 

Voor de wandellotto en de Horen-zien-zwijgen-wandeling graag vooraf aanmelden: 

via de agenda op de website van Klooster Wittem of per telefoon: 043 4501741. 

Voor de andere wandelingen is aanmelden niet nodig; gewoon op tijd aanwezig 

zijn. 
 

CONCERTEN. 

 Op donderdag 4 augustus komt 

kerkmusicus en koordirigent André 

van Vliet naar Wittem met een van zijn 

koren, dit keer met het kleinkoor 

Promusic. Het koor bestaat uit 15 

zangers die werken zingen van o.a. 

Mozart en Rutter. Hun zang wordt 

afgewisseld met orgelmuziek door André van Vliet. 

 Op donderdag 18 augustus is er een concert van een gelegenheidskoor 

dat klassiek en jazz ten gehore brengt. Koormuziek wordt afgewisseld 

met solozang. 

Voor beide concerten geldt: tijd 20.00-21.15 uur; toegang: vrije gave; aanmelden 

niet nodig. 

https://kloosterwittem.us15.list-manage.com/track/click?u=18d8c09c1bbf5643c18154e3d&id=5059e3fb2d&e=50ab288a89
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Kroedwusj-wandeling vanuit Wittem. 

Op zondag 14 augustus is er een 

wandeling, waarbij maar weinig 

gewandeld wordt: u gaat rondom het 

klooster op zoek naar veldbloemen om 

een kroedwusj te maken, een bosje 

veldbloemen dat volgens de traditie 

samengesteld en gezegend wordt met 

Maria Hemelvaart (15 augustus) en dat 

beschermt tegen ziekte en onheil. U krijgt vooraf uitleg welke bloemen traditioneel 

in een kroedwusj horen. Na de wandeling worden de kroedwusjen samengesteld 

en de middag wordt afgesloten met een korte viering met zegening van de 

kroedwusjen.  

 

Voor mensen die niet gaan wandelen speelt Ben Dassen die middag in Scala 

Marialiederen op zijn dwarsfluit. U kunt gratis komen luisteren. 

Tijd:  zondag 14 augustus, 13.30 tot ca. 17.00 uur. Deelname kroedwusjwandeling 

kost: € 3,-. 

 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Sjtrabant = kwajongen. Wörpwaegs = ? Reacties:  045-4042200. 
 

Pastorie:       045 4041227;  
Pastoor G. Dölle:     045 4051273;  E: pastoor@h-clemens.nl. 
Kapelaan Charles:     06 39431465;  E: ch.leta@montfortanen.nl. 
Kapelaan Stefan:     06 39431473;  E: stefanmusanai@gmail.com. 
Koster:       045 4041530.  
Redactie Nuuts oet Sjummert  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

