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     58e jaargang no. 46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“BEN JIJ DE KOMENDE, DEGENE DIE ISRAËL 
ZAL VERLOSSEN?” 
Ik heb altijd in je geloofd en je doet prachtige 
dingen, maar ik lig hier op de koude aarde, 
hongerig, eenzaam, verlaten. Hoe kan dat?  
Ben jij daar gevoelloos voor?  
Johannes twijfelt. Zijn twijfel over Jezus is hier 
begrijpelijk.  

Omdat het verhaal over de wonderen van Jezus aan de mensen om hem 
heen zich had verspreid terwijl hij, die zijn neef is, in de gevangenis zit. Wat 
een tegenstelling. 
Als alles tegenvalt, als je het gevoel hebt dat je er alleen voor staat, als 
anderen succesverhalen schrijven terwijl het bij jou niet lukt... We voelen 
ons belachelijk, we worden er onzeker van, net als Johannes.  
Voor veel mensen erkende Jezus de grootheid van Johannes. “Hij is een 
profeet”.  
Hij is degene die de Heer moet voorbereiden. Maar in het rijk der hemelen 
is ook de grootse mens de kleinste. In het rijk van de Liefde, gelden andere 
regels en criteria.  
Het is niet belangrijk meer hoe en waar je leeft, wat je positie is en welke 
functie je uitoefent. Daar tellen de liefde van en voor God, voor de mens, 
voor heel de schepping. 
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Het gaat enkel om de liefde. Hoe kunnen wij ons sterker richten op Jezus, 
De Liefde? Door onze eigen plaats te kennen en door rustig te blijven. 
Johannes de Doper kende zijn plaats, maar was die heel even verloren 
toen hij ging twijfelen.  
Jezus zet hem resoluut terug op zijn plaats: je bent en blijft een profeet. 
Jullie zijn en blijven mijn leerlingen, mijn parochianen, mijn  
vrijwilligers.  Ik heb jullie nodig, zegt Jezus.  
Jullie zijn de grootste mensen die ooit leefden, maar in het rijk Gods de 
kleinste, want daar gelden totaal andere maatstaven, daar worden wij 
gemeten naar de maat van liefde. Durven wij ons overgeven aan die liefde? 

 Kapelaan Stefan, s.m.m.. 
 

KERKDIENSTEN VAN 17 tot en met 25 december 2022. 
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). 
Maandag 19  december: Maandag in week 4 van de Advent. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Dinsdag 20 december: Dinsdag in week 4 van de Advent.  
      .   Geen H. Mis. 
Woensdag 21 december: Woensdag in week 4 van de Advent. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Donderdag 22 december: Donderdag in week 4 van de Advent.  
8.00 uur:   H. Mis. 
Vrijdag 23 december: Vrijdag in week 4 van de Advent.    
  H. Johannes van Kenty, priester.    
        Geen H. Mis 
Zaterdag 24 december: Kerstavond. 
  Vigilie van Kerstmis. 
21.30 uur: Nachtmis, opgeluisterd door Sing a Song. 

  Intenties: Jo en Elly Heiligers-Corten; Piet Heuts; Harry    
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      Bonekamp en overledenen van de familie Bonekamp- 
  Ramaekers; Jan Muitjens en Marjon Chapin-Muitjens; Miny en  
  Wiel Hübecker-Houben; Rosita Verkoulen-Goossens; overleden 
  ouders Hönders-Heuts en uit dankbaarheid. 

Zondag 25 december: KERSTTIJD. 
  Hoogfeest van Kerstmis. 
11.00 uur: Hoogmis, opgeluisterd door Jeugdkoor Dievanoss. 
  Intenties: Louis Soons; Leon Snellings; Pierre Vrancken  
  (verjaardag); Annie Lortije-Daemen; Math Vankan; Noël  
  (verjaardag) en Irene Stassen-Demacker (6 wekendienst) ;  
  Maryancka Herben. 
 
Weekdienst: van 18 t/m 24 december 2022: kapelaan Charles Leta  
         s.m.m.. 
LECTOREN. 
Zaterdag  17 december:  19.00 uur: mevr. M. Heiligers. 
Zondag    18 december:  11.00 uur: eigen lezers. 
 
MISDIENAARS / ACOLIETEN. 
Zaterdag   17 december 19.00 uur: Tom Storcken en Lars Okkersen 
Zondag     18 december 11.00 uur:  Dries van Kan en Dewi Cortenraad 
 

Maandag   19 december 08.00 uur: Tom Storcken en Janna Eurelings 
Woensdag 21 december 08.00 uur:  Ilse Nulens en Cédric Hoeberigs 
Donderdag 22 december 08.00 uur: Lars Okkersen en Joes Slakhorst 
 

COLLECTANTEN. 
Zaterdag 17 december: 19.00 uur: dhrn. P. Visschers en F. Soons. 
Zondag   18 december: 11.00 uur: dhrn. C. Leenders en N. Lemmens. 
      

ZANKOOR DAMESKOOR. 
Zondag 18 december om 11.00 uur, viering 4e Adventszondag. 
Koorleden 10.25 u. [Advents- en Kerstmap 267, 512 // 254, 453, 923;  
Map 1: Mis 116, 414; zwarte klapper 229; witte klapper 609.] 
 

DANKBETUIGING. 
Wij willen iedereen bedanken voor de vele blijken van medeleven bij het 
overlijden van Math Vankan. 
  Roos Vankan-Hoedemakers, kinderen en kleinkinderen. 
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LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
DURF TE DROMEN. 
De heilige Schrift leert ons vandaag tekenen, 
vingerwijzingen van God, tekenen om te verstaan! Uit 
het evangelie volgens Matteüs horen we het verhaal dat 
Jozef, de verloofde van Maria, ongevraagd een teken 

krijgt, in een droom. Jozef stelt zich ervoor open. Zo worden ook wij 
vandaag uitgenodigd om ons open te stellen en de tekenen te verstaan, 
door stil te worden en door ruimte te scheppen in onszelf, ruimte voor het 
mysterie, opdat het geheim dat God ons weldra met Kerstmis zal 
openbaren ons niet zal ontgaan. 
 
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 2022. 

Na afloop van de H. Mis a.s. zondag 18 december, zal 
Kapelaan Charles de tentoonstelling in de kerk officieel 
openen. Het dameskoor o.l.v. René Kicken zal enkele 
liederen ten gehore brengen. Dit alles onder het genot 
van een kopje koffie of thee met een kleine lekkernij.   

U bent van harte uitgenodigd.  
 
Voor de peuters en kleuters hebben we dit jaar ook weer het kerstverhaal 
uit het bekende prentenboek Kerstmis van Dick Bruna uitgebeeld.  Het is 
een prachtige beschrijving van het kerstverhaal en de geboorte van Jezus, 
op eenvoudige wijze verteld. Vast heel bekend bij velen. De diverse 
kerstfiguren staan vanaf 17 december verspreid rondom de sr. woningen in 
de dr. Hermansstraat, Past. Lemmensstraat en  St. Remigiusstraat.  
Kom en zoek de figuren net zoals in het prentenboek beschreven is. Vanaf 
onze website kun je een voorbeeld van de hele kerststal afdrukken zodat je 
alle gevonden kerstfiguren kunt wegstrepen. Heb je na de wandeling alle 
figuren gevonden? Of mis je toch nog iets? 
Vergeet ook niet te kijken op onze website naar het programma van de 
diverse optredens in de kerk.  
We wensen jullie allen een fijne kersttijd toe.  

     Kerststallenwerkgroep Schimmert.  
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NIEUWJAARSRECEPTIE 2023. 
Beste mensen, besturen van verenigingen en stichtingen van Schimmert, 
Na 2 jaar afwezigheid willen we u graag uitnodigen 
voor de nieuwjaarsreceptie van onze parochie. 
U bent van harte welkom om uw nieuwjaarswensen 
uit te brengen aan ons pastoraal team en de andere 
aanwezigen op 1 januari 2023 vanaf 12.00 uur in ’t 
Gemeinsjapshoes in Schimmert. 
Graag tot dan! 

Parochiecomité Sint Remigius Schimmert.  
 
 

V R I E N D E N V I E R I N G 
zondag 18 december 2022 in de Sint Hubertuskerk te Genhout  

aanvangstijd 10.00 uur 
m.m.v. vocaal ensemble Cantori La Vera 

 
 
BUURTVERENIGING GROOT-HAASDAL. 

Vanaf 17 december verandert Schimmert 
weer in het prachtige kerststallendorp. 
Wanneer u op zaterdag 17 december van 
11.00-16.00 uur aan het genieten bent van de 
kerststalletjes van de rode of oranje route, 
kunt u bij de kapel van Groot Haasdal 
opwarmen met warme chocomel of glühwein 
en een heerlijke wafel. Buurtvereniging Groot 

Haasdal wenst iedereen een zalig kerstfeest toe! 
 

TAARBREUK NUUTS. 
Veur de buteaovend ‘Traone van ’t Lache’ op 14 januari zin gein kaarte mië 
te kriege. Dae is gans oetverkoch. Dat belaof ‘ne sjieke aovend te waere 
veur ‘ne volle zaal. 
Op e paar sjtraote nao zin v’r rónd mit de sjteunkaarte. Dank veur eure 
sjteun, v’r zörge dat ’t geld good besjteed weurt. 
V’r kieke truk op ‘ne drökke meh sjieke sjtart van ’t sezoen en verheuge ós 
op wat nog kómme geit. Dao heuërt g’r in ’t nuuj jaor mië euver. Veur noe 
wunsje v’r uch sjoan fiësdaag en ‘ne gooje sjtart van ’t nuuj jaor. 
Alaaf. 

Vors Pascal, Prins Loek I en de Wieze Raod. 
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V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 17 DECEMBER 
RKHBS JO17-1  -  Schimmert/GSV’28 JO17-1           14.30 uur. 
GSV’28/Schimmert JO15-1 -  SVME/Geertruidse B.JO15-2        11.00 uur. 
Eijsden JO15-1  -  Schimmert/GSV’28 JO15-2 12.30 uur. 
 

PROGRAMMA VAN ZONDAG 18 DECEMBER  
Schimmert 1   - VRIJ 
De Leeuw 2   - Schimmert 2   12.00 uur. 
Schimmert 3   - VRIJ  
Schimmert 4   - Geusselt Sport 4  09.30 uur. 

Vrouwen: 
Haslou VR1   - Schimmert VR1  09.30 uur. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Teuën = streken. Roevros = ?  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 ©.   
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