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        14 oktober 2022 
       58e jaargang no. 37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANK JE WEL. 
Het is normaal om dank-je-wel te zeggen als je 
iets krijgt of als je geholpen wordt. Maar het zal 
anders zijn voor iets dat je als vanzelfsprekend 
beschouwt. Misschien vinden we het zo 
vanzelfsprekend dat we leven, dat we gezond 
zijn, dat we kunnen werken, dat we genoeg 
verdienen en daarmee goed kunnen leven. We 
denken misschien te veel dat we daar allemaal 

recht op hebben. Als het leven nu ineens verandert, de prijzen stijgen, 
dingen duurder worden, is er dan nog reden om dankbaar te zijn?  
We leven in een tijd waarin alles wat je wil gewoon moet kunnen, waarin de 
lijst van wat wij als ons eigendom opeisen elke dag langer wordt. Dat laat 
helaas weinig ruimte om dankbaar te zijn. Maar hoe kun je dan gelukkig 
zijn zonder dankbaar te zijn? Er wordt gezegd, “Het is niet het geluk dat 
ons dankbaar maakt; het is de dankbaarheid die ons gelukkig maakt.” 
Dankbaarheid is meer dan zomaar een dank-je-wel zeggen. Het is vooral 
een kwestie van geloven dat je leven een geschenk is. Dankbaarheid kan 
tot uiting komen in een heleboel dingen, maar dan wel in dingen, die door 
jouw manier van zien bijzonder zijn geworden. Je ziet ze in het licht van je 
geloven dat niet alles vanzelfsprekend is.  
 

Kapelaan Charles Leta, s.m.m.. 
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KERKDIENSTEN VAN 15 tot en met 23 oktober 2022. 
Zaterdag 15 oktober: Zaterdag in week 28 door het jaar. 
  H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares.                                                                                                                                                      
19.00 uur: H. Mis.  Intentie: Piet Heuts. 
Zondag  16 oktober: Negen-en-Twintigste zondag door het jaar. 
11.00 uur: H. Mis,  
  Intenties: Willem en Mia Speetjens-Coumans (gest. jaardienst); 
  Maria Moonen-Quadakkers; Anneke de Veen-Pruppers,  
  (verjaardag) Cor, Hub, Janneke en Wilma; Leon Snellings;  
  Hub Kubben (jaardienst); Odiel Schneiders-Provaas (jaardienst). 
Maandag 17 oktober: Maandag in week 29 door het jaar.   
  H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Dinsdag  18 oktober: Dinsdag in week 29 door het jaar. 
  H. Lucas, evangelist.    Geen H. Mis. 
Woensdag 19 oktober: Woensdag in week 29 door het jaar. 
  HH. Johannes de Brébeuf en Isaac Jogues, priesters en  
  gezellen, martelaren. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Donderdag 20 oktober: Donderdag in week 29 door het jaar. 
8.00 uur:   H. Mis. 
  Intentie: Annie Frissen-Knols (verjaardag). 
Vrijdag    21 oktober: Vrijdag in week 29 door het jaar. 
  HH. Ursula en gezellinnen, maagden en martelaressen. 
        Geen H. Mis. 
Zaterdag 22 oktober: Zaterdag in week 29 door het jaar. 
  H. Johannes Paulus II, paus. 
19.00 uur: H. Mis.   
  Intentie: Jenny Bouwens-Laumen (zeswekendienst).  
Zondag  23 oktober: Dertigste zondag door het jaar. 
11.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. 
  Intenties:Jenny Bouwens-Laumen (buurtbewoners); als dank bij  
  het 60-jarig huwelijksfeest en voor  de overleden familieleden  
  van de families Goossens en Sieben. 
 
Weekdienst: van 15  t/m 21 oktober:  kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 
 
LECTOREN. 
Zaterdag  15 oktober: 19.00 uur:  dhr. H. Meertens. 
Zondag:   16 oktober: 11.00 uur:  mevr. C. Meurders. 
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MISDIENAARS / ACOLIETEN. 
Zaterdag 15 oktober 19.00 uur: Sander en Lars Okkersen. 
Zondag   16 oktober 11.00 uur: Ilse Nulens en Sunny Vankan. 
 
 
Maandag   17 oktober 08.00 uur: Tom Storcken. 
Woensdag 19 oktober 08.00 uur: Ilse Nulens. 
Donderdag 20 oktober 08.00 uur: Joes Slakhorst. 
 
COLLECTANTEN. 
Zaterdag 15 oktober 19.00 uur: mevr. M. Lemmens en  

dhr. R. Thomassen. 
Zondag   16 oktober 11.00 uur: dhrn. R. Wennmacher en G. Pricken. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND.   Houd goede moed 

Als we om ons heen kijken en een blik op de wereld 
werpen, kunnen we het idee krijgen dat alles wat we 
doen weinig zin heeft. In bijna ieder nieuwsbulletin 
komen oorlog en geweld voorbij: er schijnt geen 
einde aan te komen. Vandaag lezen we ander 
nieuws,namelijk het Goede Nieuws uit de Bijbel. 
Daarin klinkt tussen de regels door een stem: ‘Houd 
goede moed!’ Ook al lijkt het onbegonnen werk, als 

je erin gelooft en als je leeft in vertrouwen, in geloof, in contact met God, 
dan zul je zien: er is toekomst! ‘Houd goede moed!’ geldt ook voor ons, als 
we leven met dat doel voor ogen: een wereld naar Gods wil. 
 
60-JARIG HUWELIJKSFEEST. 
Op donderdag 18 oktober zijn Jo en Corrie Goossens-Sieben 60 jaar 
getrouwd. Dit gaan we vieren op 23 oktober in 't Weverke. Tussen 17:00 en 
18:30 is er de gelegenheid om Jo en Corrie te komen feliciteren. 
       familie Goossens. 
 
BUURTVERENIGING GROOT HAASDAL. 
Sint Hubertusviering in Groot Haasdal. 
Ter gelegenheid van de viering van Sint Hubertus wordt op 3 november 
a.s. om 09.00 uur de jaarlijkse traditionele St. Hubertusmis opgedragen bij 
de kapel in Groot Haasdal.  
Iedereen is van harte welkom om bij deze mis aanwezig te zijn! 
              Het Bestuur. 
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DEISTEMIT MIT HALLOWEEN (knutselen). 
Zaterdag 29 oktober, tussen 14.00 en 16.00 u., kan er geknutseld worden 
in ‘t Gemeinsjapshoes. De knutselactiviteit is gratis. 
Je moet je wel aanmelden via www.jeugdraadschimmert.nl voor 21 oktober 
Ouders zijn welkom om te komen helpen en wij zorgen dat er voldoende 
knutselmateriaal is.  
Er is namelijk een lampion knutselen voor peuters en kleuters inclusief 
lampje. Een grotere lampion knutselen voor groep 3 t/m 5 inclusief lampje. 
Een doodshoofd(stok) knutselen voor groep 6 t/m 8. 
We zien jullie graag de 29e oktober. 

Jeugdraad Schimmert. 
 
KOEKJESACTIE JONG NEDERLAND. 
Ook dit jaar zorgt Jong Nederland weer voor overheerlijke koekjes. In 
samenwerking met Nora komen wij a.s. zaterdag 15 oktober tussen 12:00 
uur en 16:00 uur bij u langs de deur met deze koekjes. 
Onze leden worden om 11:45uur in het lokaal verwacht. 
Steunt u Jong Nederland ook met de aankoop van 1 of meerdere 
dozen koekjes? 
Bedankt namens leden en leiding Jong Nederland. 
 
HERFSTWANDELTOCHT TRAMPELKEU 16 OKTOBER. 

Aanstaande zondag 16 oktober is de herfstwandel-
tocht van de Trampelkeu. Hopelijk mogen we samen 
genieten van de mooie herfstkleuren door bossen, 
velden en wegen. 
Op onze rustposten staan onze mensen enthousiast 
voor u klaar om u van spijs en drank te voorzien. 
Kortom, allemaal redenen om eens gezellig mee te 
trampelen. 

De afstanden zijn 8, 12, 18 en 24 km. Starten kan vanaf 7:00 u - 14:00 u. 
18 km tot 13:00 u, 24 km tot 12:00 u. Inschrijven: Café Oos Heim, Klein 
Haasdal 6. Heel graag tot a.s. zondag. 

WSV de Trampelkeu Schimmert. 
 
MEDEDELING KBO. 
Op dinsdag 18 oktober is er weer kienen in ‘t Gemeinsjapshoes. 
We beginnen om 14.00 uur en ook niet-leden zijn welkom. 
Denkt u a.u.b. aan gepast geld. Welkom! 

http://www.jeugdraadschimmert.nl/
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Op dinsdag 8 november a.s. om 14.00 u. willen we weer een 
knutselmiddag organiseren in ‘t Gemeinsjapshoes. Deze keer gaan we 
kaarten maken. Dit doen we door het uitknippen van figuren en laag op 
laag op te plakken op gekleurd papier. Dit noemen we 3D kaarten. 
Het uitknippen doen wij voor u, maar u mag dit natuurlijk ook zelf doen. 
U kunt kiezen uit verschillende kaarten : Kerst – Felicitatie – Geboorte – 
Condoleance, enz. 
Hiervoor kunt u zich opgeven bij Annelie Voncken, Hoofdstraat 88 door een 
envelop met € 5,- in de brievenbus te deponeren. 
U bent van harte welkom op deze gezellige middag. 
        Het bestuur. 
 

KWAJONGCONCOUR STOPPENCLUB 
Zaterdag 29 oktober kwajongen bij Café Oos Heim, de aanvang is om 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. 
Vooraf inschrijven verplicht bij Soons DHZ. Dit kan tot en met donderdag 
27 oktober. 

Beleefd uitnodigend "De Stoppenclub". 
 

GRATIS INZAMELEN SNOEIAFVAL IN SCHIMMERT. 
Net als de voorgaande jaren wordt er gedurende zes weken (op de 
zaterdagen) gratis snoeiafval ingezameld op het parkeerterrein van de 
voetbalvereniging Schimmert aan de Waterkuilsweg.. 
We starten het inzamelen op zaterdag 15 oktober en eindigen op 19 
november. Tussen 10.00 uur en 15.30 uur kunt u uw tuinafval (snoeiafval, 
bladafval en grasmaaisel) aanbieden. Het aanbieden van keukenafval, 
geverfd hout of geïmpregneerd hout (bielzen) is niet mogelijk. Het is NIET 
toegestaan om groenafval via een vrachtauto aan te leveren. Er zal hier 
extra op worden gecontroleerd. 
 
Dit project is een mooie gelegenheid voor de inwoners om gemakkelijk en 
gratis hun snoeiafval aan te bieden maar het levert ook enige overlast op 
voor de directe bewoners in de nabijheid van het complex. Om deze 
overlast zoveel mogelijk te beperken wordt gevraagd om het snoeiafval dat 
met kleine tractoren en aanhanger wordt aangeboden NIET in te rijden via 
de Waterkuilsweg. Omdat ook een gedeelte is afgezet in verband met de 
werkzaamheden in Klein Haasdal is de ruimte beperkt. 
Om deze overlast zoveel mogelijk te beperken dient het complex benaderd 
te worden via de onverharde weg buiten de bebouwde kom verderop aan 
de Bekerbaan, en wel via de “Lange Rein, de Krakezesteeg en de 
Waterkuilsweg” zoals aangegeven op de plattegrond. 
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Vrijwilligers van de voetbalvereniging zullen toezicht houden op de gang 
van zaken en u eventueel vragen zich te legitimeren met uw Rd4-afvalpas.  

 

 
ZIJACTIEF. 
De kunstcursus:  Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij de Kunstcursus. U kunt 
zich nog aanmelden bij Rieny Lemaire tel 4041417 of per mail: 
rienyvandewall@hotmail.com  

 Data: 12-19 oktober, 2- 9- 16- 23  november. 

 9.45-11.45 uur Zaal van ’t Weverke. 

 Cursusgeld € 30,-, bankrekening nummer: NL57 Rabo 0146 4076 28 
t.n.v. Zijactief Schimmert o.v.v. kunstcursus en duidelijk uw naam en 
adres! 

Het bestuur. 
 
HERHAALDE OPROEP COLLECTE CONTACTPERSONEN. 
Wilt uw goede doel nog meedoen aan: “De Goede Doelen Week 
Schimmert”, meldt u dan snel aan bij: Renee Burgers, Vauwerhofweg 12 
tel. 06-52136235 of per mail: renee.burgers@home.nl 

mailto:rienyvandewall@hotmail.com
mailto:renee.burgers@home.nl
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‘De kerk in het midden’ 
Boek over de Sint Stephanuskerk van Wijnandsrade 

De Sint Stephanuskerk vormt inmiddels al meer dan zevenhonderd jaar het 
middelpunt van de gemeenschap van Wijnandsrade. Dat heugelijke feit 
alsmede de veertigste verjaardag van de ‘Vrienden van Wijnandsrade’, die 
zich onder andere sterk maken voor het behoud van de karakteristieke 
schoonheid van het dorp, grijpen ‘De Vrienden’  aan om dit boek uit te 
geven, waarin de Sint Stephanuskerk centraal staat en vanuit een groot 
aantal invalshoeken wordt belicht.  
‘De kerk in het midden’: 

 een rijk geïllustreerd boek over de geschiedenis, het kerkgebouw en 
het interieur van ‘de Sint Stephanus’;  

 met speciale aandacht voor de kerkklokken, het oude kerkhof en het 
Missiekruis, de patroonheiligen van Wijnandsrade en voor de 
pastoors, de kosters en de geloofsgemeenschap van de Sint 
Stephanusparochie;  

 met als toegift portretjes van de drie kapellen van het dorp (te 
weten: ’t Sjtaeveshuuske, de Mariakapel van de Vink en de 
Isidoruskapel van Swier);  

 en met een aantal verrassende intermezzo’s. 
 
Voorintekenen 
‘De kerk in het midden’; een rijk geïllustreerd boek van meer dan 
vijfhonderd bladzijden. Het verschijnt begin volgend jaar.  
U kunt nu al voorintekenen tegen een actieprijs van € 25,-. Voorintekenen 
is mogelijk tot 1 januari aanstaande. Daarna geldt een verkoopprijs van  
€ 35,-.  
Interesse? Geef uw naam, adres, telefoonnummer en mailadres door aan: 
Wiel Oehlen, Goswijnstraat 2, 6367 EB Voerendaal, w.oehlen@kpnmail.nl  
(045 – 524 48 98).  
 
FESTIVAL VAN DE DIEREN. 
Dit weekend 15 en 16 okt. vindt er in Genhout een uniek festijn plaats. Het 
festival van de Dieren, voor en door kinderen.  
Het kinderkoor DievanOss o.l.v Paul Lemmens, De Sjravelsterkes, 
Limburgse koorschool Cantarella, de Sjnaken Fanfaar en Dansstudio Rick 
Schmitz spelen daarin een belangrijke rol. Een groot aantal kinderen van 
de basisschool heeft tekeningen gemaakt die een mooie plaats in het decor 
krijgen. Veel vrijwilligers uit Genhout en omstreken werken eraan mee. 
Dankzij intensieve samenwerking krijgen we dit voor elkaar. 

mailto:w.oehlen@kpnmail.nl
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De Hubertuskerk wordt omgetoverd in een jungle-achtige sfeer met echte 
bomen. Alle kinderen worden getooid met dierenmaskers. 
De zangers en dansers beelden een grote variëteit uit aan dieren, zelfs een 
olifant doet  intrede in de kerk. 
Het wordt een muzikale happening met impressies over het dierenrijk, met 
o.a liedjes uit de Lion King gebaseerd op het Carnaval des Animaux. 
Het wordt een bruisende voorstelling waarin de dierenwereld centraal staat. 
Vocaal en muzikaal wordt dit unieke festival ondersteund door Duo 
Energico en de jonge talenten Anne Henssen en Ria Savelkoul. Kortom 
een voorstelling voor kinderen en volwassenen die niet gemist mag 
worden.  
 
Op zondag wordt de voorstelling voorafgegaan door een kleurrijke optocht 
met diverse dieren zoals Alpaca’s, ezels, pony’s, een ganzenfanfare en 
natuurlijk de olifant gevolgd door kinderen in een prachtige Classic Car. 
Tevens mogen kinderen plaatsnemen in een treintje . 
De optocht begint om 14.30 . 
De voorstellingen beginnen op beide dagen om 15.00 uur.  
Kom met uw kinderen of kleinkinderen naar deze voorstelling . 
Wacht niet te lang met boeken !! 
Entree bewijzen kunt u kopen bij : ManJefiek, El Arte Flores en de Read 
Shop in Beek of door in te loggen op www.sinthubertuskunstcentrum.nl 
 
 

Zondag 16 oktober 2022 in de Sint Hubertuskerk te Genhout  
aanvangstijd 10.00 uur 

V R I E N D E N V I E R I N G      
m.m.v. ENCI-koor uit Maastricht 

 
Het ENCI-koor is een mannenkoor 
bestaande uit ongeveer 25 zangers. 
Zangers die werkzaam zijn  geweest bij de 
ENCI [Eerste Nederlandse Cement 
Industrie] in Maastricht. Het ENCI-koor werd 
in 1951 opgericht om de opening van de 
Uitbreiding Zuid alsmede het 25-jarig 

jubileum van de ENCI-vestiging in Maastricht op te luisteren. Het is daarna 
uitgegroeid tot een echt mannenkoor met een eigen klank. Een klank, 
herkenbaar bij de ENCI, en herkenbaar in de verre omgeving van 

http://www.sinthubertuskunstcentrum.nl/
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Maastricht. Het koor staat sinds 1998 onder leiding van dirigent Ronald 
Franssen. 
 
Een absoluut hoogtepunt in het zeventig-jarig bestaan van het ENCI-koor is 
het concert in de Theresiabasiliek in het Franse Lisieux geweest, in 
september 2008. Lisieux is een katholieke bedevaartsplaats voor de heilige 
Theresia van Lisieux. In de basiliek heeft het ENCI-koor voor zo’n 
zevenduizend pelgrims gezongen. In 2011 heeft het ENCI-koor, bij 
gelegenheid van het zestigjarig bestaan, de gouden medaille van de stad 
Maastricht ontvangen, dit vanwege de verdiensten voor zowel de ENCI als 
de stad Maastricht.     
 
ZATERDAG 5 NOVEMBER” INTRODUCTIE CONCERT” VAN MBL 
ZANGERS EN CANTARELLA IN ASTA TE BEEK. 
De benaming “Introductieconcert” duidt op de plannen van het koor voor de 
komende jaren. 
De MBL-zangers (Mannenkoor Beekerliedertafel) van Beek en omstreken, 
steken zich hierbij in ‘n verfrissend nieuw jasje: niet alleen qua outfit maar 
vooral wat de muziekkeuze betreft. Die is toekomstgericht en met een 
duidelijke boodschap. Deze boodschap hebben we ook vertaald in een 
wervingsproject voor nieuwe zangers onder de naam “Forever Young”. 
Deze nieuwe zangers ,waaronder Schimmertse, zullen U samen met MBL 
zangers een aantrekkelijk en zeer gevarieerd programma presenteren met 
hits van o.a.  Queen, Abba, The Beatles naast prachtige melodieën uit 
diverse streken van de wereld. 
 
Als gastkoor treden twee koren op van de LIMBURGSE KOORSCHOOL 
voorheen in onze regio bekend als Cantarella. 
Deze topkoren zullen U verrassen met een programma waarvan ze hopen 
dat ze weer in de prijzen vallen bij het KNZVconcours van 6 nov in Venlo 
waar bepaald wordt wie het beste koor van Limburg is.  
Temeer een reden om zaterdagavond 5 nov. vrij te houden voor het 
Forever Young Concert  in De ASTA te beek aanvang 19.30 uur. 
Kaarten te verkrijgen in de voorverkoop à 10 euro bij: 
Bloemen ManJefiek, Hoofdstraat 41,Soons DHZ, Hoofdstraat 45, in Beek 
bij Schoenmode Hoedemakers, Markt 25 en natuurlijk bij onze koorleden 
uit Schimmert. 
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TAFELTENNISVERENIGING  QUICK ‘72/SCHIMMERT. 
Programma zaterdag 15 oktober: Thuiswedstrijd in Schimmert om 13.00 
uur: Heren 1 speelt tegen Falco 4; 
Jeugd 4 (Dewi Cortenraad, Joes Slakhorst & Lynn Theunisz) tegen Falco 3. 
Kom de jeugd en senioren aanmoedigen. Onder het genot van een kopje 
koffie kunt u kijken naar de wedstrijden.  
 
Uitwedstrijden: 
Jeugd 1 speelt in Veenendaal tegen SKF 1; 
Jeugd 2 speelt in Zoetermeer tegen De Boer Taverso 2; 
Jeugd 3 speelt in Venray tegen Red Stars 2; 
Aanstaande zondag zijn de plaatsingswedstrijden voor de Nationale Jeugd 
Meerkampen. De wedstrijden starten om 10.00 uur in de Jos Meys Hal in 
Geleen. Zondag spelen Dewi Cortenraad, Roel Dizy, Sophie Buijsen, 
Sophie Florack, Ties Slakhorst en Lynn Theunisz voor een plaats in de 
volgende ronde.       Het bestuur. 
 
V.V.SCHIMMERT. 
 
PROGRAMMA VAN VRIJDAG 14 OKTOBER 
Mannen 35+1   7x7   Bij GSV’28 te Genhout 
Schimmert 35+1  - GSV’28 35+1   19.30 uur. 
SV Meerssen 35+1  - Schimmert 35+1  20.00 uur. 
Schimmert 35+1  - RKUVC 35+1   20.30 uur. 
Haslou 35+1   - Schimmert 35+1  21.30 uur. 
Mannen 35+2   7x7   Bij SV Hulsberg te Hulsberg 
Haslou 35+3   - Schimmert 35+2  19.30 uur. 
Schimmert 35+2  - GSV’28 35+2   20.00 uur. 
RKUVC 35+2   - Schimmert 35+2  20.30 uur. 
Schimmert 35+2  - SV Hulsberg 35+2  21.00 uur. 
Vrouwen 30+   7x7   Bij Leonidas – W te Maastricht 
Schimmert VR30+1  - Leonidas - W VR30+1 19.30 uur. 
Schimmert VR30+1  - VRIJ     20.00 uur. 
Schimmert VR30+1  - RKUVC VR30+1  20.30 uur. 
Geusselt Sport VR30+1 - Schimmert VR30+1  21.30 uur. 
 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 15 OKTOBER 
Bekerwedstrijden: 
OVCS JO17-1   - Schimmert/GSV’28 JO17-1 15.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO15-1 - VRIJ  
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Eijsden JO15-1  - Schimmert/GSV’28 JO15-2 13.00 uur. 
Competitiewedstrijden: 
De Ster JO12-1  - Schimmert/GSV’28 JO12-1 13.15 uur.  
UBC JO12-1JM  - Schimmert/GSV’28 JO12-2 11.00 uur.  
SCG JO12-1   - Schimmert/GSV’28 JO12-3 11.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO10-1 - Walram JO10-1  10.00 uur. 
RKVV Neerbeek JO9-1JM - GSV’28/Schimmert JO9-1 09.00 uur. 
Bunde JO9-2   - GSV’28/Schimmert JO9-2 09.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO8-1 - SV Hulsberg JO8-1  10.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-1 - VRIJ  
Veteranen: 
Schimmert   - RKVV Neerbeek  17.00 uur. 
 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 16 OKTOBER  
Schimmert 1   - RKVVM 1   14.30 uur. 
Schimmert 2   - UOW’02 2   12.00 uur.  
Schimmert 3   - VRIJ       
DBSV 6   - Schimmert 4   14.30 uur. 
Vrouwen: 
SV Meerssen VR1  - Schimmert VR1  10.00 uur. 
 
PRAATAVOND 26 OKTOBER HEEMKUNDEVERENIGING. 
Thema “Kruisen & Kapellen” op woensdag 26 oktober, aanvang  
19.30 uur in ’t Weverke. Aanmelding voor deelname is noodzakelijk.   
Opgave: heemkundeschimmert@gmail.com Of   045-4042200. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Begaje = toetakelen; zich begaje = zich bevuilen & zich tegoed doen; 
begaaj=gajes. Wiemelaer = ? Reacties:  045 – 404 2200. 
 
 
HET IS AAN U. 
Eén lied kan zorgen voor een onvergetelijk moment, 
Eén bloem een droom waarmaken. 
 
Eén boom kan het begin zijn van een bos, 
Eén vogel de lente aankondigen. 
 
Eén glimlach is het begin van vriendschap, 
Eén handdruk kan zoveel betekenen. 
 

mailto:heemkundeschimmert@gmail.com
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Eén ster kan een schip op zee leiden, 
Eén woord kan genoeg zijn. 
 
Eén stem kan een land veranderen, 
Eén zonnestraal een kamer verlichten. 
 
Eén kaars verdrijft de duisternis, 
Eén glimlach overwint een sober gevoel. 
 
Eén stap is het begin van iedere reis, 
Eén woord voldoende om een gebed te beginnen. 
 
Eén hoop geeft ons nieuwe levenskracht, 
Eén aanraking neemt zorgen weg. 
 
Eén stem kan wijze woorden zeggen, 
Eén hart de waarheid spreken. 
 

Eén leven kan het verschil uitmaken, 
U ziet, het is aan u. 
 
 

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 ©.  
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