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MENSEN VAN VERLANGEN. 

We gaan deze periode de mooie, sterke tijd 
van de advent in, de tijd van het grote 
verlangen. Wij christenen zijn mensen die 
verlangen, mensen die heel hun leven zoeken 
naar God en daarvoor de stilte en het gebed 
opzoeken. De tijd waarin wij leven staat daar 
behoorlijk haaks op. Onze tijd is geen tijd van 
verlangen maar een tijd van vervulling. Alles 

moet binnen handbereik zijn. Alles wat ik wil doen, wil hebben, wil 
meemaken,… alles moet kunnen en liefst onmiddellijk hier en nu.  
Katharina Michiels, abdis van Onze Lieve Vrouw van Nazareth in  
Brecht, zei: “Veel van onze tijdgenoten begrijpen niet hoe wij als 
christenen kunnen leven vanuit het verlangen, zonder enige zekerheid dat 
vervulling ooit ons deel zal zijn”. En wellicht is het zelfs nog sterker en 
leven wij in de behoorlijk vaste overtuiging dat de vervulling ons niet te 
beurt valt in dit leven, of misschien even, een kort moment, een heel 
intense ervaring…. maar blijvend, neen. Wij zijn en blijven mensen wiens 
hart uitgaat naar iemand die niet komt op commando, die wij niet 
controleren, die niet zomaar altijd bij ons is, die ons eigenlijk zelfs ontsnapt.  
Het evangelie van vorige zondag roept ons op om stand te houden in het 
verlangen, in het wachten en niet te grijpen naar vervulling, wat voor ieder 
van ons een bekoring is. Rustig stand houden en waakzaam blijven … 
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Waakzaamheid vraagt concentratie, focus, even de chaos van ons leven 
opzij schuiven om gericht te zijn op het wezenlijke. Wij worden uitgenodigd 
om waakzaam te zijn, wakker te blijven, te wachten door te beseffen dat de 
mensenzoon elk moment kan komen.  
Bisschop van Roermond, Harrie Smeets zei in zijn Adventboodschap 
2022: “We weten nooit wanneer God komt. Wat zeker is, is dat Hij komt 
aan het einde van ons leven, wanneer dat ook is. Ons wachten in deze 
advent betekent echter wachten op God die mens wordt. Sinds dat eerste 
Kerstfeest in Bethlehem is Hij onder ons aanwezig. We kunnen Hem elke 
dag tegenkomen. Op straat, in de bus, in de wachtkamer van de dokter. In 
elke medemens die wij ontmoeten, kunnen wij God ontmoeten. Hij komt 
naar ons toe op een moment waarop wij Hem niet verwachten”. 
Moge Hij ons dan aandachtig vinden, open voor zijn uitnodiging en 
boodschap, bereid om ja te zeggen. 

Kapelaan Stefan, s.m.m.. 
 
KERKDIENSTEN VAN 3 tot en met 11 december 2022. 
Zaterdag 3 december: Zaterdag in week 1 van de Advent. 
  H. Franciscus Xaverius, priester. 
19.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. 
  Intenties: Frans Speetjens (st)(verjaardag); Tonnie Kurvers- 
  Lahaye (1e jaardienst); Noël Souren (jaardienst). 
Zondag 4 december: TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT. 
11.00 uur: H. Mis. Themamis, opgeluisterd door het Jeugdkoor Dievanoss. 
  Intenties: Tilke Selder-Jongen; Leon Snellings (1e jaardienst);  
  Leilani Riga (jaardienst); Riet Janssen-Wehrens en dochter  
  Desiré. 
Maandag 5 december: Maandag in week 2 van de Advent. 
  H. Bartholomeüs, priester. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Dinsdag 6 december: Dinsdag in week 2 van de Advent.  
  H. Nicolaas, bisschop.    Geen H. Mis. 
Woensdag 7 december: Woensdag in week 2 van de Advent. 
  H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Donderdag 8 december: Donderdag in week 2 van de Advent. 
ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA.  
8.00 uur:   H. Mis. 
  Intentie: Seph Jaspar en overige familieleden; Hub Baltus. 
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Vrijdag 9 december: Vrijdag in week 2 van de Advent.     
 H. Juan Diego Cuauhtlatoatzin.   Geen H. Mis. 
Zaterdag 10 december: Zaterdag in week 2 van de Advent. 
  H. Maagd Maria van Loreto. 
19.00 uur: H. Mis,  
  Intentie: Jean Ritzen (bewoners Mareweg) 
Zondag 11 december: DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT. 
11.00 uur: H. Mis, Themamis, opgeluisterd door Gemengd Kerkelijk  
  Zangkoor Sint Remigius. 
  Intenties: Hari Slenter (gest. jaardienst) en Mia Slenter- 
  Ramakers (zeswekendienst); Theo Eijssen; Harrie en Gerda  
  Soons-Kuipers (jaardienst); Gène Hermans (zeswekendienst),  
  Hub Hermans; Maria Moonen-Quadakkers (vanwege  
  Ziekendienst); Han Stevens (1e jaardienst); Wiel Thoma en  
  zoon Marc. 
 
Weekdienst: van 3 t/m 9 december 2022: kapelaan Charles Leta s.m.m.. 

 
LECTOREN. 
Zaterdag  3 december:  19.00 uur: Mevr. R. Souren. 
Zondag    4 december:  11.00 uur: eigen lezers. 

 

MISDIENAARS / ACOLIETEN. 
Zaterdag   3 december 19.00 uur:   Acolythen.  
Zondag     4 december 11.00 uur:   Tom Storcken en Dewi Cortenraad. 
 
Maandag   5 december 08.00 uur:  Tom Storcken. 
Woensdag 7 december 08.00 uur:  Ilse Nulens en Cédric Hoeberigs. 
Donderdag 8 december 08.00 uur:  Lars Okkersen en Joes Slakhorst. 
 
COLLECTANTEN. 
Zaterdag 3 december: 19.00 uur: Mevr. M Lemmens en dhr. R Thomassen. 
Zondag   4 december: 11.00 uur: Dhrn. R. Wennmacher en G. Pricken. 
       
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 

Heel de mensheid zal gods redding zien. 
Vandaag ontmoeten wij op onze weg naar Kerstmis 
Johannes de Doper. Hij roept ons op tot bekering. Het is tijd 
om de weg te bereiden en de paden recht te maken voor de 
komst van de Heer in ons midden. Deze oproep gaat 
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gepaard met grote, sterke, soms angstaanjagende beelden. 
Misschien schrikt ons dat af. Waar is dat allemaal voor nodig? Maar zou 
het kunnen zijn dat Johannes duidelijk wil maken dat onze zaak bij God 
heel hoog opgenomen wordt? De sterkste middelen worden ingezet om 
ons uiteindelijk een hoopvol perspectief te bieden, namelijk dat heel de 
mensheid Gods redding zal zien. 
 
KINDERWOORDDIENST ZONDAG 4 DECEMBER. 
Zondag zingt het kinderkoor en is er ook een speciale kinderwoorddienst. 
We hebben namelijk Sinterklaas op bezoek. 
Tijdens de mis worden de kinderen gevraagd om naar de sacristie te 
komen. Tenzij ze liever luisteren naar het kinderkoor. 
In de sacristie wordt er verteld over Sinterklaas en hoe hij met de kerk 
verbonden is. Als er genoeg tijd is wordt er ook gekleurd. 
Graag zien we jullie aanstaande zondag in de kerk! 
 
IN MEMORIAM: 
Eugène Hermans: 
Geboren op 26 juni 1941 in Schimmert.  
Overleden op 17 oktober 2022 in Schimmert. 
Na het verlaten van de technische school ging Gène bij het busbedrijf 
Jacobs in Schimmert werken. Ten gevolge van lichamelijke klachten 
maakte hij een overstap naar de confectie, waar hij in de logistiek aan de 
slag ging. 
Na zijn pensionering was de groentetuin zijn grootste passie. Daar oogstte 
hij zoveel groente dat de overige familieleden ervan konden mee-eten. 
Gène leefde zijn leven op zijn eigen manier. De laatste jaren waren zwaar 
voor hem. 
Op 22 oktober hebben we hem na de afscheidsviering in de Remigiuskerk 
begraven op de begraafplaats aan de Kerkhofsteeg in Schimmert. 
 

Judith van Weersch-Peters: 
Geboren in 1944 en overleden op 18 oktober 2022 in Schimmert. 
Ze was getrouwd met Piet van Weersch. Na hun huwelijk gingen ze in Klein 
Haasdal wonen. Uit dit huwelijk werden 2 kinderen en 3 kleinkinderen 
geboren. 
De afscheidsviering vond plaats op zaterdag 22 oktober 2022 in de aula 
van het crematorium Nedermaas in Geleen. 
 

Mia Slenter-Ramakers: 
Geboren op 14 juni 1931 in Schimmert 
Overleden op 27 oktober 2022 in Heerlen. 
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Ze was getrouwd met Hari Slenter. Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen, 10 
kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen geboren. Het oudste kind moest ze 
al kort na zijn geboorte weer afstaan. Haar man Hari is in december 2020 
overleden.  
Zij was een zorgzame moeder, die voor iedereen klaar stond. 
Op woensdag 2 november hebben we haar na de afscheidsviering in de 
Remigiuskerk te rusten gelegd op de begraafplaats in Schimmert bij haar 
man Hari. 
 

Maryanka Herben: 
Geboren op 25 januari 1981 in Beek. 
Overleden op 30 oktober 2022 in Schimmert. 
Haar partner was Hugo Mares. Ze was moeder van Kenza en Isa. 
Enkele jaren geleden werd kanker bij haar geconstateerd. Zij vocht tegen 
deze vreselijke ziekte, maar desondanks bleef ze altijd positief. 
Op maandag 7 november 2022 hebben we haar, na de afscheidsviering in 
de Remigiuskerk, begraven op de begraafplaats aan de Kerkhofsteeg in 
Schimmert. 
 

Math Vankan: 
Geboren op 9 oktober 1943 in Schimmert. 
Overleden op 2  november 2022 in Nuth. 
Hij is geboren in Gekruus als 8ste kind uit een gezin van 11 kinderen. 
Aanvankelijk leek het erop dat hij slager zou worden, maar toen hij na de 
lagere school naar de Ambachtsschool in Geleen ging, leerde hij de 
techniek kennen. Daardoor is hij een goede vakman geworden. Voor vele 
mensen was hij dan ook de handige klusser. 
Op 7 januari 1972 trouwde hij met Roos Hoedemakers. Uit dit huwelijk 
werden 2 kinderen en 5 kleinkinderen geboren. 
Naast zijn gezin heeft hij ook vele uren aan turnclub Excelsior besteed. 
Op 8 november 2022 is de afscheidsdienst gehouden in de Remigiuskerk 
in Schimmert, daarna is hij gecremeerd in het mortuarium in Geleen. 
 
Moge God hen nu geven Licht, Rust en Vrede. 
 
DANKBETUIGING. 
Voor alle lieve blijken van medeleven bij het overlijden van onze moeder, 
Mia Slenter-Ramakers, willen we U van harte bedanken. Ze bieden ons 
troost. 

 Kinderen Slenter. 
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NIEUWS VAN HET PAROCHIECOMITÉ. 
Beste mensen van Schimmert. 
Het zal u niet ontgaan zijn, maar de energieprijzen rijzen de pan uit en daar 
hebben wij als parochie natuurlijk ook last van.  
Eerder lieten we u al weten dat we de weekmissen daarom in de pastorie 
houden zodat we dan alleen dit gebouw hoeven te verwarmen. Wat betreft 
de weekendmissen in de kerk hebben wij moeten besluiten het gebouw 
maar minimaal op te stoken om de kosten zo beheersbaar mogelijk te 
houden en willen we de kerkgangers vragen hier rekening mee te houden 
door zich warmer te kleden tijdens de koudere periodes. Helemaal uit kan 
de verwarming uiteraard niet in verband met het orgel en de kunst. 
Hiervoor zullen we het gebouw op een constante temperatuur moeten 
houden.  
Normaal gesproken vervangen wij de lampen in de kroonluchters van de 
kerk bij een defect, maar nu gaan we de hele verlichting vernieuwen in led 
om hier ook zoveel mogelijk kosten te besparen. Tijdens de missen wordt 
alleen de functionele verlichting aangemaakt en de verlichting in de 
galmgaten van de toren zullen via een tijdschakeling worden geregeld 
tussen 19.00 – 23.00 uur. 
Uiteraard niet allemaal makkelijke besluiten maar we hopen dat u begrip 
heeft voor de situatie.  
 

Financieel Jaarverslag. 
In verband met corona, de federatievorming, wisseling van de wacht binnen 
ons pastoraal team en het kerkbestuur hebben wij verzuimd de financiële 
situatie van onze parochie van de afgelopen jaren met u te delen. Onze 
oprechte excuses hiervoor. 
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de jaarstukken en zodra 
deze compleet zijn zullen wij deze met u delen via het parochieblad en 
publiceren op onze website. 
Los van deze jaarstukken kunt u onze parochie natuurlijk altijd financieel 
steunen. Omdat wij een ANBI instelling zijn heeft dit ook voordelen voor de 
schenkers. Meer informatie hierover vindt u op onze website www.st-
remigius.nl of op de website van de belastingdienst. 
 

Toekomstbestendigheid. 
De toekomstbestendigheid van kerken staat steeds vaker onder druk of 
komt onder druk te staan. Belangrijke oorzaken zijn: minder gelovigen, 
teruglopend kerkbezoek en de financiële uitdagingen die daardoor 
ontstaan. Leegstand en/of achterstallig onderhoud doen afbreuk aan de 
kwaliteit. Daarom is het verstandig om bijtijds na te denken over een 
volwaardige, toekomstbestendige invulling van kerkgebouwen. Het 

http://www.st-remigius.nl/
http://www.st-remigius.nl/
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ministerie van OCW investeert in een duurzame toekomst van religieus 
erfgoed in Nederland. OCW stelt een subsidie beschikbaar om gemeenten 
te faciliteren bij het opstellen van een integrale kerkenvisie. 
 

Kerkenvisie. 
Gemeenten worden uitgedaagd om strategisch na te denken over de 
toekomst van alle kerkgebouwen, al dan niet monumentaal. Welke kerken 
behouden hun religieuze functie? Welke kerkgebouwen kunnen geschikt 
worden gemaakt voor (meervoudig) nevengebruik of een andere invulling? 
Het initiatief hiertoe ligt bij de gemeente vanwege haar brede 
maatschappelijke rol. Het komen tot een gedragen toekomstperspectief 
vraagt vooral ook goed, verbindend overleg in een transparant proces met 
kerkeigenaren, burgerorganisaties, ondernemers, erfgoedorganisaties en 
andere betrokken partijen. 
De Gemeente Beekdaelen heeft RO-groep gevraagd hierin te adviseren. 
RO-groep heeft veel ervaring met dit soort processen. Met bewezen kennis 
in het herbestemmen van monumentale en religieuze gebouwen zien zij 
vaak kansen, waar andere partijen veelal de risico’s zien. Ze hebben 
ervaring met opgaven, waarbij veel verschillende partijen samen naar 
oplossingen zoeken. Ze laten dat dagelijks in soortgelijke 
procesbegeleidingsopgaven zien, in het samenstellen van plannen voor 
maatschappelijk vastgoed voor onderwijs, welzijn en zorg. Vanuit die 
kennis van zaken helpen zij de gemeente Beekdaelen graag bij het 
opstellen van een gemeentelijke kerkenvisie. 
 

Dynamisch proces. 
De kerkenvisie heeft geen vaste vorm; het is maatwerk. De visie moet 
immers aansluiten bij de lokale situatie. Het totstandkomingsproces is wat 
RO groep betreft dan ook dynamisch. Samen met gemeente en lokale 
partijen kiezen zij voor een proces, dat past bij het kerkbestuur, lokaal 
betrokken partijen en de gemeentelijke organisatie. Zo zorgen we er samen 
voor dat een gedragen kerkenvisie tot stand komt. 
 

Draagvlak. 
In het kader van bovenstaand proces vragen wij een vijftal dorpelingen ons 
te helpen bij het creëren van een draagvlak van onderop  om tot een 
toekomstbestendige visie te komen. Heeft u interesse om hierover mee te 
denken dan willen wij u vragen een reactie te sturen naar: bouwzaken@st-
remigius.nl zodat ze in het eerste kwartaal van 2023 een bijeenkomst 
kunnen plannen om samen met de kerkdorpen van onze toekomstige 
federatie tot een goed plan te komen. 

Parochiecomité St. Remigius Schimmert. 

mailto:bouwzaken@st-remigius.nl
mailto:bouwzaken@st-remigius.nl
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PAROCHIEBLAD NUUTS OET SJUMMERT. 
Alle vrijwilligers weer bedankt voor het ophalen van de 
enveloppen. 
Heeft u ze gemist dan kunt u altijd nog uw enveloppe in de 
bus achter in de kerk of in de brievenbus van de pastorie 
deponeren. Ook kunt u uw bijdrage overmaken op IBAN 

NL29 RABO 0146 4121 09. 
Wij zullen het resultaat van de enveloppenactie publiceren in het 
parochieblad zodra dit bekend is. 
 
MEDEDELINGEN KBO. 
SOOS op 6 december 2022. 
De Soos op dinsdag 6 december 2022, aanvang 14.00 uur, zal in een 
creatieve vorm als knutselmiddag worden gerealiseerd. Op de SOOS 
middagen die in een creatieve vorm worden ingevuld zijn ook niet-KBO-
leden van harte welkom. 
Op dinsdag 6 december 2022 gaan we kerststukjes maken en vragen of u 
zelf een schaal(tje) wilt meebrengen met een doorsnee van ongeveer 20 tot 
30 cm. Misschien is een snoeischaar ook wel handig. Het beloven mooie 
kerststukjes te worden. Als u ook wilt meedoen vragen wij een bijdrage van 
€ 5,00. 
Gelieve deze bijdrage met uw naam in een enveloppe te doen. Deze 
enveloppe kunt u in de brievenbus stoppen bij Annelie Voncken, 
Hoofdstraat 88 of bij Gerda Limpens, Op de Bies 13A. 
 

Kerstviering op woensdag 14 december 2022. 
De kerstviering vindt dit jaar plaats op woensdag 14 december 2022, 
aanvang 14.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor KBO-leden. De 
kerstviering zal zoals gebruikelijk worden opgeluisterd door het Koor van 
Ouderen. Voor deelname aan deze kerstviering vragen wij een 
tegemoetkoming van € 5,00 per persoon. 
 

Aansluitend aan de H. Mis worden zoals gebruikelijk koffie/thee met 
kerstbrood geserveerd, waarna het kinderkoor “Dievanoss” kerstsfeer 
brengen door het zingen van een aantal kerstliederen.  
Vanaf 16.30 uur zal zoals gebruikelijk een lekker pasteitje geserveerd 
worden. 
 

Als ook u aan de kerstviering wilt deelnemen wordt u verzocht de bijdrage 
van € 5,00 vóór 9 december 2022 over te maken op rekening NL50 RABO 
0146 4109 55 t.n.v. KBO St. Paulus Schimmert o.v.v. uw naam, adres en 
kerstviering 2022.  
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Zodra wij bericht hebben van de overboeking bent u automatisch 
aangemeld.  
 
TAARBREUK NUUTS. 
Aafgeloupe zaoterdig zin v’r nao de oetreuping van de nuuj prinses en 
hofdame van CV De Groate gewaes. Dat bleke gein onbekinde van ós te 
zin: Prinses Loïs en hofdame Chirel, allebei dansmarieke van De 
Taarbreuk. Dames nogmaals gefeliciteerd en op nao ‘ne sjoane carnaval! 
V’r sjtaon aan ’t begin van de adventstied en de traditie liërt dat d’r dan gein 
carnavalsactiviteite georganiseerd waere. V’r höbbe ’t pekske dus effe truk 
in de kas gehange. 
Dat beteikent neet dat v’r sjtil zitte. De veurbereidinge gaon achter de 
sjerme door. Op 14 januari organisere v’r “Traone van ’t Lache”, de bèste 
butereedners kómme nao Sjömmert. En in plaats van 6 butereedners 
kómme d’r zelfs 7 optraeje op dae aovend. Es extra zal Peter Dols de buut 
bringe wo hae ’n waek later mit in de finale van de Limburgse 
Butekampioensjappe sjteit. Dees 7 toppers in de buut gaon uch 
gegarandeerd traone van ’t lache bezörge. 
Op goonsdig 7 december is de veurverkoup óm 19:00 oer in ’t Weverke  
en de kaarte koste € 17,50 per sjtök. 
Alaaf! 

Vors Pascal, Prins Loek I en de Wieze Raod. 
 
FILMVOORSTELLING “MENEER PASTOOR”. 
Op zaterdag 17 december 2022 zal er een extra voorstelling zijn van de 
film "meneer pastoor”. Hiervoor kunt u kaarten kopen á € 5,00 bij Brasserie 
Bie Ein / ’t Gemeinsjapshoes aan het Oranjeplein. De zaal is open vanaf 
19.00 u. Het jeugdkoor Dievanoss zal voor de voorstelling enkele liederen 
ten  gehore brengen. Aanvang van de voorstelling 20.00 u. 

Pam en John, Brasserie Bie Ein. 
BUURT OENSEL. 
Op de buurtbarbeque afgelopen zomer is het idee ontstaan om een nieuwe 
kerststal te maken op een nieuwe plek. Een groep enthousiaste 
buurtbewoners is ermee aan de slag gegaan. Het resultaat mag er zijn!  
We nodigen alle buurtbewoners en andere geïnteresseerden uit om samen 
met kapelaan Charles op zaterdag 17 december om 16.00 uur de kerststal 
feestelijk te openen. De glühwein en chocomelk staan voor jullie klaar!  
De kerststal is mede mogelijk gemaakt door bouwservice Dukers, Sonic 
support en Valkenhof. 
    Werkgroep kerststal buurt Oensel. 
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AMUSETOCHT JONG NEDERLAND. 
Na een noodgedwongen tussenpauze van 2 jaar, vindt dit jaar de lekkere 
en gezellige 'Hap & Stap' amusetocht van Jong Nederland weer plaats op 
zondag 18 december! De amusetocht is net als voorgaande jaren voor alle 
inwoners van Schimmert en andere belangstellenden. U kunt starten met 
het wandelen van de amusetocht tussen 11.30 en 13.30 uur. De posten 
sluiten om 16.00 uur in verband met de WK-finale. De kaarten zijn vanaf 
zaterdag 3 december t/m zondag 11 december verkrijgbaar bij Café 't 
Weverke. Kaarten kosten €7,50 per stuk en kinderen t/m 12 jaar betalen 
€2,50. Wie wandelt en hapt er weer gezellig mee? Hopelijk zien we jullie op 
18 december!  
 
SPONSORACTIE KERK EN WERELDBURGERSTAGE NAAR 
INDONESIË. 
Gedurende de adventstijd zullen op de zaterdagen na de mis van 19:00 u 
en op zondagen na de mis van 11:00 u, achter in de kerk, kerststerren 
worden verkocht voor € 3,- per pakje. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn naar de kerk te komen, maar de actie 
wel willen ondersteunen, stuur dan a.u.b. een mailbericht naar: 
stefanmusanai@gmail.com of ST127262@leerling.stellamariscollege.nl. 
Wij zullen ervoor zorgen dat de kerststerren dan worden thuisbezorgd. 
Alvast hartelijk dank voor de steun, ook namens de kerk. 

Dries van Kan. 
 
KERSTCONCERT MBL ZANGERS. 
Na een zeer succesvol concert op 5 november in het Asta theater te Beek, 
staat alweer ons traditioneel kerstconcert op 18 december in het Asta 
Theater te Beek om 14.30 uur op de agenda. 
Onze gasten zijn; het Meyels dameskoor FemmesVocales en Soliste 
Floor Bosman. De begeleiding is in vertrouwde handen van Véron Jongstra 
piano en op dwarsfluit Alain Ritten. 
Laat U verrassen door prachtige melodieën, in een sfeervol theater, die u in 
de juiste feestelijke kerststemming brengen. 
Na een tweetal jaren van afwezigheid zijn we blij dat we u weer mogen 
begroeten bij dit kerstconcert. Onze entreeprijs hebben we ouderwets laag 
gehouden op 10 euro p.p.. Verzeker u van een plaats. 
Kaarten zijn nu verkrijgbaar in Schimmert bij: Bloemen ManJefiek 
Hoofdstr 41; Soons DHZ Hoofdstr 45; in Beek bij Schoenmode 
Hoedemakers Markt 25 en natuurlijk bij onze koorleden uit Schimmert. 
 

mailto:stefanmusanai@gmail.com
mailto:ST127262@leerling.stellamariscollege.nl
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V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN VRIJDAG 2 DECEMBER 
Mannen 35+1     7x7   Bij Schimmert te Schimmert 
GSV’28 35+1   - Schimmert 35+1  19.30 uur. 
Schimmert 35+1  - Haslou 35+1   20.00 uur. 
SV Meerssen 35+1  - Schimmert 35+1  21.00 uur. 
Schimmert 35+1  - RKUVC 35+1   21.30 uur. 
Mannen 35+2    7x7   Bij GSV’28 te Genhout 
Haslou 35+3   - Schimmert 35+2  19.30 uur. 
Schimmert 35+2  - SV Hulsberg 35+2  20.00 uur. 
RKUVC 35+2   - Schimmert 35+2  20.30 uur. 
Schimmert 35+2  - GSV’28 35+2   21.00 uur. 
Vrouwen 30+     7x7    Bij RKUVC te Ulestraten 
Schimmert VR30+  - RKUVC VR30+  19.30 uur. 
Bunde VR30+   - Schimmert VR30+  20.00 uur. 
Schimmert VR30+  - Leonidas – W VR30+  20.30 uur. 
Geusselt Sport VR30+1 - Schimmert VR30+  21.30 uur.  
 

 

PROGRAMMA VAN ZATERDAG 3 DECEMBER 
Bunde JO17-1  - Schimmert/GSV’28 JO17-1 13.15 uur. 
Sportclub Jekerdal JO15-3JM- GSV’28/Schimmert JO15-1 13.30 uur.
  

Haslou JO15-1  - Schimmert/GSV’28 JO15-2 14.00 uur. 
Sporting Heerlen JO12-1 - Schimmert/GSV’28 JO12-1 10.30 uur. 
Groene Ster JO12-3  - Schimmert/GSV’28 JO12-2 10.00 uur 
Schimmert/GSV’28 JO10-1 - Haslou JO10-1JM  10.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO9-1 - S.V. Argo JO9-1JM  10.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO9-2 - Vaesrade JO9-1  10.00 uur. 
FC Geleen Zuid JO8-2 - GSV’28/Schimmert JO8-1 08.45 uur. 
  

Sportpark Weltania te Heerlen 
GSV’28/Schimmert JO7-1 - Walram JO7-2JM  09.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-1 - Voerendaal/RKSVB JO7-2 09.20 uur. 
Weltania JO7-1JM  - GSV’28/Schimmert JO7-1 09.40 uur.   
Veteranen: 
Vaesrade   - Schimmert   17.00 uur. 
 

 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 4 DECEMBER  
Schimmert 1   - DBSV 1   14.30 uur. 
Schimmert 2   - RKVVM 2   12.00 uur. 
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RKIVV 1   - Schimmert 3   11.00 uur. 
IASON/RVU 1   - Schimmert 4   11.00 uur. 
   
Vrouwen: 
Schimmert VR1  - RKMVC VR2   09.30 uur. 
 

PROGRAMMA VAN WOENSDAG 7 DECEMBER 
Schimmert/GSV’28 JO12-1 - RKASV JO12-1  18.30 uur. 
 
LEZING HEEMKUNDEVERENIGING 29 DECEMBER. 
Donderdag 29-12 lezing: Herinneringen, wat zijn dat nou eigenlijk? 
door Frans Kunkels om 19.30 uur in ’t Weverke. Nader nieuws volgt. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Toenaegele = dichtspijkeren. Aafkalle = ?  R:  045 – 404 2200. 
 

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. 
Parochiecomité               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, en donderdag 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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