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ORANJESPELERS UITEN HUN GELOOF.  
‘Hij heeft ons meegenomen in zijn geloof’, sprak 
Oranje-verdediger Denzel Dumfries over zijn gelovige 
teamgenoot Cody Gakpo, in het interview na de 
overwinning op de VS. ‘De sessies die we met hem 
hebben gehad de afgelopen dagen waren heel 
bijzonder. Dat heeft me heel veel kracht gegeven en 
daar ben ik hem zeer dankbaar voor’ vertelde Dumfries 

hier verder over.  
Ook verdediger Juriën Timber haalde een maand geleden het geloof van 
de aanvaller van PSV aan in een interview met de Telegraaf. ‘Rond de 
wedstrijden van het Nederlands elftal praat ik met Cody vaak over God. Hij 
is ook heel gelovig. De laatste tijd stuurt hij me Bijbelse teksten en we zijn 
van plan binnenkort samen naar de kerk te gaan’.  
Cody Gakpo is vooral op zijn Instagramaccount open over het geloof. Zo 
staat in zijn Instagram-bio een kruisje en voorziet hij veel posts van een 
bijbeltekst.  
Hoe vet is het dat deze spelers zo open over hun geloof praten; over wat 
het voor hen persoonlijk betekent als professionele voetballers. Je kunt 
zien dat het geloof geen abstract begrip is. Het leeft en speelt een rol in het 
dagelijks leven. Hoe is het dan met ons? Heeft het geloof in God ook 
betekenis voor ons leven?  

         Bron: https://www.nd.nl/ 5 december 2022. 
         Aangepast door Kapelaan Charles Leta, s.m.m.. 

https://www.nd.nl/
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KERKDIENSTEN VAN 10 tot en met 18 december 2022. 
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 (zeswekendienst); Maria Moonen-Quadakkers  
  (vanwege de Ziekendienst); Han Stevens (1e jaardienst);  
  Wiel Thoma en zoon Marc. 
Maandag 12  december: Maandag in week 3 van de Advent. 
  H. Maagd Maria van Guadalupe. 
8.00 uur:   H. Mis. 
  Intentie: Carin Jacobs. 
Dinsdag 13 december: Dinsdag in week 3 van de Advent.  
  H. Lucia, maagd en martelares.   Geen H. Mis. 
Woensdag 14 december: Woensdag in week 3 van de Advent. 
  H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Donderdag 15 december: Donderdag in week 3 van de Advent.  
8.00 uur:   H. Mis. 
  Intenties: Seph Jaspar en overige familieleden; Hub Baltus. 
Vrijdag 16 december: Vrijdag in week 3 van de Advent.    
        Geen H. Mis 
Zaterdag 17 december: Zaterdag in week 3 van de Advent. 
19.00 uur: H. Mis. 
  Intenties: Jeanne Vleugels-Vankan (1e jaardienst); Mia Frissen- 
  Lucassen (verjaardag) en pater Jan Leistra s.m.m.. 
Zondag 18 december: VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT. 
11.00 uur: H. Mis. Themamis, opgeluisterd door Dameskoor Schimmert. 
  Intenties: Paul Lemmens (gest. jaardienst) en overleden  
  familieleden Lemmens-Kuipers; Hub de Veen (verjaardag),  
  Anneke, Cor, Janneke en Wilma; Gerrie Loozen; Math Vankan  
  (zeswekendienst); Maryancka Herben (zeswekendienst);  
  Jos en Francine van Sambeeck (jaardienst);  
  Jan Aarts (jaardienst). 
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Weekdienst: van 10 t/m 16 december 2022: kapelaan Stefan Musanai   
            s.m.m.. 
 
LECTOREN. 
Zaterdag  10 december:  19.00 uur: mevr. M. Heiligers. 
Zondag    11 december:  11.00 uur: eigen lezers. 
 
MISDIENAARS / ACOLIETEN. 
Zaterdag   10 december 19.00 uur:  Sunny Vankan en Ilse Nulens. 
Zondag     11 december 11.00 uur:   Acolieten. 
 
Maandag   12 december 08.00 uur:  Tom Storcken en Janna Eurelings. 
Woensdag 14 december 08.00 uur:  Joes Slakhorst en Cédric Hoeberigs. 
Donderdag 15 december 08.00 uur: Lars Okkersen en Ilse Nulens. 
 
COLLECTANTEN. 
Zaterdag 10 december: 19.00 uur: dhrn. P. Van der Zalm en J. Bouwens. 
Zondag   11 december: 11.00 uur: mevr. E. Eijssen en dhr. E. Hennekens. 
       
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 

Wie verwachten wij? 
Het is mooi als verwachtingen uitkomen. Je kijkt uit 
naar ander werk, en het lukt, je krijgt een nieuwe 
baan! Je hoopt op genezing, en inderdaad: je wordt 
beter! Maar wat als je verwachting gefustreerd 
wordt, als je hoop de grond wordt ingeboord? Ook 
dat kan ons overkomen. 
Vandaag horen we hoe Johannes de Doper zich 

ontgoocheld voelt. Hij is de voorloper van Jezus, maar hij zit in de 
gevangenis en twijfelt of hij zijn hoop wel op de juiste persoon heeft 
gesteld. Hoe zit dat met ons? Op wie stellen wij onze hoop? Verwachten wij 
in deze adventstijd Jezus of misschien juist een ander? 
 
IN MEMORIAM: 
Victorine Frissen-Blom: 
Geboren op 29 maart 1935. 
Overleden op 2 november 2022 in Landgraaf. Ze is 87 jaar geworden. 
Victorine was getrouwd met Arthur Frissen en ze kregen 3 kinderen en 6 
kleinkinderen. 
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Op 17 september 2020 overleed Arthur ten gevolge van een ernstige 
ziekte. 
Ze was verdrietig dat ze, na jaren in Schimmert te hebben gewoond, naar 
Terwinselen moest verhuizen. Door haar gezondheid was zelfstandig 
wonen niet meer mogelijk. 
Haar passie was zingen bij het Dameskoor Schimmert. Ze is zelfs een 
aantal jaren secretaris en later voorzitter van dit koor geweest. Als dank 
voor haar inzet is ze in 1995 benoemd tot erelid van de vereniging. 
Op 10 november hebben we haar te rusten gelegd op de begraafplaats in 
Schimmert, bij haar echtgenoot Arthur. 
 
Irène Stassen-Demacker: 
Geboren op 29 november 1940 in Ulestraten. 
Overleden op 19 november 2022 in Valkenburg a/d Geul, 
Ze was gehuwd met Noël Stassen. Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen en 8 
kleinkinderen geboren. 
Na hun huwelijk hebben ze eerst in het ouderlijk huis van Noël in Groot 
Haasdal gewoond. Hier zijn ze een fruitbedrijf begonnen. In 1976 verhuisde 
het gezin Stassen naar Achter Schimmert, waar ze een nieuwe woning met 
fruitloods hadden laten bouwen. Toen zoon Ivo het bedrijf overnam zijn 
Irène en Noël naar Op de Bies verhuisd, waar ze nog een aantal jaren 
gelukkig samen hebben gewoond. 
Op 24 november hebben we haar te rusten gelegd op de begraafplaats in 
Schimmert, bij haar man Noël. 
 
Moge God hen nu geven Licht, Rust en Vrede. 
 
PAROCHIEBLAD “NUUTS OET SJUMMERT”. 
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar zal er geen parochieblad “Nuuts oet 
Sjummert” verschijnen. Daardoor zullen in het parochieblad van 23 
december 2022 de berichten van 2 weken worden gepubliceerd. Op 6 
januari 2023 zal dan weer het wekelijkse parochieblad verschijnen. 
 

KERSTSTALLENDORP SCHIMMERT – herinnering . 
De deelnemers aan de kerststallenroute ontvangen 
zaterdag 10 december (vanaf 11.00 uur) een kerstgroep uit 
de verzameling van pastoor Van Oss. We willen u vragen 
een poster met ons  logo, die we u zaterdag ook zullen 
geven, op een zichtbare plek aan een raam te bevestigen, 

zodat goed zichtbaar is dat u meedoet aan de kerstroute. 
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De deelnemers die een kerstgroep van henzelf plaatsen, ontvangen in de 
loop van de komende week ook een poster met ons logo in de brievenbus. 
Er kan langs de kerststallenroutes gewandeld worden van 17 december t/m 
zondag 8 januari. Ophalen doen we op zaterdag 14 januari vanaf 10.00 u.  
Indien nodig kunt u voor verdere informatie terecht bij: 
Riny Kicken tel. 4042618 (rinyenharrie@hotmail.nl ) ; 
Nelly Meertens tel. 4042281 (nelly.meertens@home.nl) ; 
Miriam Soons tel. 5281024 (miriamsoons@gmail.com) . 
 
EHBO.  
Maandag 12 december herhalingsles "Thema - les" samen met EHBO 
vereniging Ulestraten. 
 
PROGRAMMA ZIJACTIEF. 
Dinsdag 13 december Kerstviering let op: aanvang is 19.30 uur: Opgeven 
is niet meer mogelijk. 
 
MEDEDELINGEN KBO. 
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 
brengt 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. Zodra wij het bericht van de overboeking hebben 
ontvangen, bent u automatisch aangemeld.   
Kienen op 10 januari 2023. 
Het kienen op dinsdag 13 december komt te vervallen. 
Vanaf dinsdag 10 januari 2023 zal er weer elke 2 weken gekiend worden. 
 

mailto:rinyenharrie@hotmail.nl
mailto:nelly.meertens@home.nl
mailto:miriamsoons@gmail.com
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VRIJ SCHIMMERTS TAFELTENNIS TOERNOOI. 
Op zondag 18 december 2022, zoals gewend op de 
laatste zondag voor de kerst, organiseert Tafeltennis-
vereniging Quick’72/Schimmert voor de 44e keer het 
Vrij Schimmerts Tafeltennis Toernooi. 
Graag willen we de inwoners van Schimmert vanaf 18 
jaar uitnodigen om deel te nemen aan dit sportieve 

maar vooral ook gezellige (recreatieve) toernooi in uw eigen dorp. U kunt 
dan de sportieve tafeltennisstrijd aanbinden tegen recreanten uit de 
omgeving en tevens kans maken om dit jaar als beste Schimmertenaar de 
wisseltrofee “De Schimmertse Hand” mee naar huis te mogen nemen. 
Opgeven kan nog tot 12 december per mail. 
Om niet “koud” aan de start te hoeven verschijnen bieden wij u, tot aan de 
start van het toernooi, gratis de mogelijkheid om te komen oefenen op de 
dinsdagavonden vanaf 20.00 uur of vrijdagavonden vanaf 20.30 uur in de 
gymzaal van Schimmert, Remigiusstraat 1B (zij-ingang). 
Voor meer informatie: www.ttvquick72.nl of per mail 
Quick72schimmert@gmail.com . 
 
V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 10 DECEMBER: 
Schimmert/GSV’28 JO17-1 - BMR/SNC’14 JO17-1  14.45 uur. 
GSV’28/Schimmert JO15-1 - Scharn JO15-3  12.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO15-2 - BSV Limburgia JO15-1 13.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO12-1 - De Leeuw JO12-2JM  11.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO12-2 - VRIJ   
Sportclub Jekerdal JO10-1 - Schimmert/GSV’28 JO10-1 10.15 uur. 
Lindenheuvel JO9-1JM - GSV’28/Schimmert JO9-1 10.00 uur. 
FC Hoensbroek JO9-3 - GSV’28/Schimmert JO9-2 09.30 uur. 
GSV’28/Schimmert JO8-1 - Vaesrade JO8-1  10.00 uur. 
Sportpark GSV’28 te Genhout: 
GSV’28/Schimmert JO7-1 - VV Hellas JO7-2  10.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-1 - Bekkerveld JO7-5  10.20 uur. 
Weltania JO7-1JM  - GSV’28/Schimmert JO7-1 10.40 uur.   
Veteranen: 
Schimmert   - RKUVC   17.00 uur. 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 11 DECEMBER:  
FC Bemelen 1   - Schimmert 1   14.00 uur. 
FC Kerkrade West 2  - Schimmert 2   11.30 uur. 
Schimmert 3   - FC Gulpen 2   12.00 uur.  

http://www.ttvquick72.nl/
mailto:Quick72schimmert@gmail.com
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Schimmert 4   - VRIJ    
Vrouwen: 
SVME VR1   - Schimmert VR1  10.00 uur. 
PROGRAMMA VAN WOENSDAG 14 DECEMBER: 
Schimmert/GSV’28 JO12-2 - FC Landgraaf JO12-4 18.30 uur. 
 
KERKEN WERKEN MEE AAN ACTIE ‘VOOR WIE BRAND JIJ EEN LICHTJE?’ 

Een aantal kerken en kapellen in Limburg werken dit 
jaar mee aan de actie ‘Voor wie brand jij een lichtje?’. 
De opbrengst van de actie komt ten goede aan 
kankeronderzoek in Limburg. Bisschop Harrie 
Smeets – die zelf ook aan kanker lijdt – ondersteunt 
de actie. 
Het idee is dat op de kortste dag van het jaar (21 
december) in heel Limburg duizenden kaarsjes 
branden. Een kaarsje voor een speciaal iemand, voor 
alle zieken, voor een geliefde of om zelf steun te 
vragen of iemand herdenken. Het is de bedoeling dat 

alle kaarsen samen in deze donkere tijd van het jaar een zee van licht 
vormen. 
Wie wil kan zich online aanmelden en een donatie overmaken. Op 
woensdag 21 december steken de initiatiefnemers namens iedereen alle 
kaarsjes aan. Deelnemers kunnen zelf kiezen in welke van de genoemde 
kerken of kapellen hun kaarsje aangestoken wordt. 
De opbrengst van de gedoneerde lichtjes komt ten goede aan 
baanbrekend en wetenschappelijk kankeronderzoek in het Maastricht 
UMC+ en partnerziekenhuizen in Limburg. Deze campagne is een 
initiatief van Kankeronderzoekfonds Limburg en wordt georganiseerd in 
samenwerking met de kerken in het Bisdom Roermond die hun kapellen 
hiervoor openstellen. 
De deelnemende kapellen zijn o.a.: 
Sint-Petruskerk, Gulpen; 
Sint-Pancratiuskerk, Heerlen; 
Vredeskapel, Kerkrade; 
Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, Maastricht; 
Pater Karelkapel, Munstergeleen; 
Sint-Christoffelkathedraal, Roermond; 
Sint-Dionysiuskerk, Schinnen; 
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk, Susteren (Mariaveld). 
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Betaling. 
Via de site www.brandeenlichtje.nl is een donatielink te vinden. U kunt de 
betaling ook handmatig overmaken voor uiterlijk 20 december naar 
bankrekeningnummer NL06INGB0005043912 t.n.v. Health Foundation 
Limburg inzake Kankeronderzoekfonds Limburg o.v.v. Brand een lichtje. 
Mail het formulier vóór 20 december naar:  
info@kankeronderzoekfondslimburg.nl of stuur het vóór 15 december per 
post naar: Kankeronderzoekfonds Limburg 

Antwoordnummer 1006 
6200 VB Maastricht. 

 

HVS-LEZING: HERINNERINGEN, WAT ZIJN DAT NU EIGENLIJK? 
De in Schimmert geboren Frans Kunkels neemt ons vanuit zijn vroegste 
herinneringen mee met het thema en gaat daarbij in op hoe herinneringen 
ontstaan en wat voor soorten herinneringen we allemaal hebben. 
Na de lezing die circa 35 minuten duurt is er ruimschoots gelegenheid om 
samen herinneringen op te halen. De activiteit is vrij toegankelijk. 
Donderdag 29 dec. aanvang 19:30 uur in de grote zaal van ’t Weverke.  
Aanmelden via heemkundeschimmert@gmail.com of  045-404 2200. 

Het bestuur. 
 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Aafkalle = afspreken. Teuën = ?  Reacties:  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 ©.   

mailto:info@kankeronderzoekfondslimburg.nl
mailto:heemkundeschimmert@gmail.com
mailto:parochieblad@st-remigius.nl
mailto:secretaris@st-remigius.nl

