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      23 december 2022 

     58e jaargang no. 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEEF HET LICHT DOOR (KERSTWENS). 
Kerstmis komt eraan! Wij herdenken en 
vieren de geboorte van Jezus. In de 
donkerste tijd van het jaar vieren we samen 
het feest van het Licht. Het Kerstkind brengt 
licht onder ons en nodigt ons uit om 
lichtdragers te zijn.  
Zoek dus het Licht niet te ver. Het Licht is 
dichterbij dan je denkt. Het is in jou, in mij, in 
alles en iedereen. Wat ik ons daarom graag 

wil toewensen is dat er licht mag zijn: licht in onze ogen: dat we elkaar 
zullen zien zo goed als nieuw. 
licht in onze harten: dat we ruimte scheppen, plaats maken voor anderen. 
licht in onze gedachten: dat we positief blijven denken ondanks verdriet en 
tegenslagen.   
licht in onze huizen: dat er vriendschap en gastvrijheid zullen heersen. 
licht in onze omgang: dat we te zien zijn, er zijn voor elkaar. 
licht op onze wegen: dat we niet dwalen en elkaar tot steun zijn. 
licht in onze gemeenschap: dat we nergens het kleine vergeten, aan elkaar 
blijven denken. 
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Laten we het licht doorgeven door licht te zijn; om elkaar bij te lichten, 
elkaar toe te schijnen met geloof in Jezus die eens geroepen heeft: "Ik ben 
het licht van de wereld." 
Gezegende kerstdagen en “ènne gooie roetsj” toegewenst! 

Kapelaan Charles Leta, s.m.m.. 
 
KERKDIENSTEN VAN 24 december 2022 t/m 8 januari 2023. 
Zaterdag 24 december: Heilige Kerstavond, Heilige Kerstnacht. 
21.30 uur: Kerstwake, opgeluisterd door Sing a Song. 
22.00 uur: Nachtmis, opgeluisterd door Sing a Song. 
  Intenties: Jo en Elly Heiligers-Corten; Piet Heuts; Harry  
  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; Bertien Houtvast- 
  Eurelings. 
Zondag 25 december: HOOGFEEST VAN KERSTMIS.  
  Eerste Kerstdag. 
11.00 uur: H. Mis; opgeluisterd door Jeugdkoor Dievanoss. 
        Intenties: Louis Soons; Leon Snellings; Pierre Vrancken  
  (verjaardag); Annie Lortye-Daemen; Math Vankan;  
  Noël (verjaardag) en Irène Stassen-Demacker 
  (zeswekendienst); Maryancka  Herben; Hub en Phil Cortlever- 
  Hermans, Gène en Hub Hermans. 
Maandag 26 december: Tweede Kerstdag. 
       H. Stefanus, eerste martelaar. 
      Tweede dag onder het octaaf van Kerstmis. 
11.00 uur: H. Mis; opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint  
       Remigius. 
  Intenties: Annie en Armand Lemmens-Eijssen en Ernest  
  Lemmens; Joep Hermans, overledenen van de familie Hermans- 
  Bierganz en overleden familie Kampkes-Van Hoesel (gest.  
  jaardienst); Hub en Mia Lucassen-Vroemen (gest. jaardienst); 
  Wil en Beppie Kersten-Op den Camp; Theo Eijssen en  
  overleden ouders Eijssen-Provaas; Jo Lemmens; Leo en Mia  
  Lemmens-Goossens en Ben Lemmens; overleden ouders  
  Soons-Pijls; Til en Sjo Bouwens-Meessen, Bertha en Lei  
  Bouwens-Kunkels (jaardienst); Jean Steijns; overleden ouders  
  Lucassen-Hamers. 
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Dinsdag 27 december: Derde dag onder het octaaf van  Kerstmis.   
  H. Johannes, apostel en evangelist.  Geen H. Mis. 
Woensdag 28 december:  Vierde dag onder het octaaf van Kerstmis. 
  HH. Onnozele kinderen, martelaren. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Donderdag 29 december: Vijfde dag onder het octaaf van Kerstmis.     
  H. Thomas Becket, bisschop en martelaar. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Vrijdag 30 december: Zesde dag onder het octaaf van Kerstmis.   
  H. Familie, Jezus, Maria en Jozef.  Geen H. Mis 
Zaterdag 31 december: Zevende dag onder het octaaf van Kerstmis. 
  OUDJAARSDAG. 
  H. Silvester I, paus. 
19.00 uur: H. Mis.  
  Intenties: Hub Baltus; Hub Knols. 
Zondag 1 januari 2023: Octaafdag van Kerstmis. NIEUWJAARSDAG. 
  H. Maria, Moeder van God.  
11.00 uur: H. Mis. 
        Intenties: Harry Speetjens (gest. jaardienst); Zef Tummers 
  (gest. jaardienst). 
Maandag 2 januari 2023. Weekdag van de Kersttijd vóór Epifanie. 
8.00 uur:   H. Mis. 
.  Intentie: familie Kooloos-Verhaeg (st). 
Dinsdag 3 januari 2023: Weekdag van de Kersttijd vóór Epifanie. 
  De heilige Naam Jezus.    Geen H. Mis. 
Woensdag 4 januari 2023: Weekdag van de Kersttijd vóór Epifanie. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Donderdag 5 januari 2023: Weekdag van de Kersttijd vóór Epifanie.  
  H. Karel (Houben) van Sint Andries, priester. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Vrijdag 6 januari 2023: Weekdag van de Kersttijd vóór Epifanie.  
        Geen H. Mis. 
Zaterdag 7 januari: Weekdag van de Kersttijd vóór Epifanie. 
  H. Raimundus van Penyafort, priester. 
19.00 uur: H. Mis.  
  Intentie: Harry Bonekamp (2e jaardienst). 
Zondag 8 januari: Openbaring des Heren. 
11.00 uur: H. Mis;  
  Intenties: Els Stassen (gest. jaardienst); Tiny Janssen-Speetjens  
  (st)(verjaardag); Victorine Frissen-Blom.  
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LECTOREN. 
Zaterdag  24 december:  21.30 uur:   dhr. H. Meertens en mevr. T. Feuler. 
Zondag    25 december:  11.00 uur:   eigen lezers. 
Maandag 26 december:  11.00 uur:   dhr. P. Willems. 
Zaterdag  31 december:  19.00 uur:   mevr. P. Schonewille. 
Zondag      1  januari:      11.00 uur:   mevr. T. Hennekens. 
Zaterdag    7  januari:      19.00 uur:   mevr. B. van Weersch. 
Zondag      8 januari:      11.00 uur:   dhr. F. Janssen. 
 
MISDIENAARS / ACOLIETEN. 
Zaterdag   24 december 21.30 uur:    Acolieten. 
Zondag     25 december 11.00 uur:    Jens en Ties Slakhorst. 
Maandag  26 december 11.00 uur:    Acolieten. 
 
Woensdag  28 december 08.00 uur:  Tom Storcken en Cédric Hoeberigs. 
Donderdag 29 december 08.00 uur:  Lars Okkersen en Ilse Nulens. 
Zaterdag    31 december 19.00 uur:  Maaike en Manouk Soons. 
Zondag        1 januari      11.00 uur:   Dries van Kan. 
Maandag     2 januari      08.00 uur:   Janna Eurelings. 
Woensdag   4 januari      08.00 uur:   Ilse Nulens en Cédric Hoeberigs. 
Donderdag  5 januari      08.00 uur:   Lars Okkersen. 
 
COLLECTANTEN. 
Zaterdag  24 december: 21.30 uur: dhrn. J Feuler en F. Herijgers. 
Zondag    25 december: 11.00 uur: dhrn. H. Collaris en R. Slakhorst. 
Maandag 26 december: 11.00 uur: mevr. M. Lemmens en  

dhr. R. Thomassen. 
Zaterdag  31 december: 19.00 uur: dhrn. R. Wennmacher en G. Pricken. 
Zondag      1 januari:      11.00 uur: dhrn. P. van der Zalm en J. Bouwens. 
Zaterdag    7 januari:      19.00 uur: mevr. E. Eijssen en dhr. E. Hennekens. 
Zondag      8 januari:      11.00 uur: dhrn. P. Visschers en F. Soons.  
 
Weekdienst: van 24 t/m 30 december 2022: kapelaan Stefan Musanai 
         s.m.m.. 
 
Weekdienst: van 31 december 2022 t/m 6 januari 2023: kapelaan  

Charles Leta s.m.m.. 
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LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Zondag 25 december 2022  Leven in Gods licht  

Deze nacht kwamen we samen om de geboorte 
van Jezus, als kind in de kribbe, te vieren. Er 
waren engelen en herders om het goede nieuws te 
verkondigen. Vanmorgen denken we na over wat 
dit goede nieuws van Jezus’ komst naar onze 
wereld eigenlijk betekent. De evangelist Johannes 
vertelt dat Jezus licht en leven is komen brengen. 
Als wij ons laten raken door zijn boodschap en zijn 
licht op ons laten schijnen, helpt ons dat om in de 

duisternis van deze wereld zicht te houden op het goede en het ware, op 
een toekomst waarin de liefde van God voelbaar is tussen mensen. Dat is 
de vreugdeboodschap die ons op deze Eerste Kerstdag wordt toegezegd. 
 
Maandag 26 december 2022.   Hoe blijf je overeind? 

Gisteren, zondag, hebben we kerst gevierd. In 
alle toonaarden hebben we het geheim van 
Gods menswording bemediteerd en bezongen. 
De hemel ging open, licht daalde neer, Jezus is 
geboren.  
Vandaag is het maandag – in landen als 
België, Frankrijk, de Verenigde Staten een 
gewone werkdag. Al vanouds wordt op deze 
Tweede kerstdag de gedachtenis van de 
heilige Stefanus gevierd, de eerste martelaar. 
Hij werd vervolgd omdat hij in Jezus geloofde. 
En zo zitten we midden in de keiharde realiteit 

van vandaag: wat zijn de consequenties als we Jezus als de 
mensgeworden God belijden? Wat houdt het in: geloven op maandag? Hoe 
blijf je overeind als je geloof op de proef wordt gesteld?  
 
IN MEMORIAM:  
Bep Kuipers-Pelzers. 
Geboren op 11 maart 1933 in Munstergeleen. 
Overleden op 7 december 2022 in Sittard-Geleen. 
Bep was getrouwd met Johan Kuipers. Ze kregen 2 kinderen, dochter 
Nicole en zoon Ronald en 5 kleinkinderen. 
Johan en zijn broer Sjir bestierden, samen met hun echtgenoten Bep en 
Ria, twee rijdende winkels in Schimmert en omgeving. 
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Op hogere leeftijd ging Bep zich nog verdiepen in de sociale media, zoals 
Facebook en Instagram. Ze communiceerde regelmatig met haar 
kleinzonen via facebook. 
De laatste weken ging het echter niet meer zo goed met Bep en moest ze 
in het ziekenhuis worden opgenomen. Nadat ze de ziekenzalving had 
ontvangen, is zij rustig ingeslapen in het bijzijn van haar kinderen en 
kleinkinderen. 
Na de uitvaartdienst op 14 december 2022 is Bep gecremeerd  in het 
crematorium Nedermaas in Geleen. 
 
Ivo Caubo. 
Geboren op 23 juli 1970 in Schimmert. 
Overleden op 26 november 2022 in Schimmert. Hij is 52 jaar oud 
geworden. 
Door zijn handicap was de wereld voor Ivo maar klein, hij miste het gehoor. 
Regelmatig ging Ivo  bij café ’t Weverke helpen om de zaal op te ruimen. 
Ook was hij een trouw lid van voetbalvereniging Schimmert. Dit is hij ruim 
18 jaren geweest. Op vrijdagavonden was hij bijna altijd van de partij om 
gezellig een 7up te drinken. Daarnaast was Ivo de vaste controleur om de 
uitgewerkte opstellingen minutieus te controleren. Hij was een “pietje 
precies” en heeft daardoor veel foutjes opgespoord. 
Ivo is op 2 december 2022 gecremeerd in het crematorium Nedermaas in 
Geleen. 
  
Moge God hen nu geven Licht, Rust en Vrede. 
 
DANKBETUIGING. 
Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling en het 
medeleven dat wij mochten ontvangen tijdens het korte ziekbed en na het 
overlijden van Bep Kuipers, mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder 
en oma. 
De leegte blijft moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht 
het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan. 
    Johan Kuipers, kinderen en kleinkinderen. 
 
BEREIKBAARHEID EN HUISHOUDELIJKE WERKZAAMHEDEN 
PASTORIE.  
Onze trouwe ‘huishoudster’ van de parochie is voorlopig niet inzetbaar voor 
huishoudelijke werkzaamheden in de pastorie. In verband hiermee zijn we 
ingaande januari 2023 op zoek naar een vrijwilliger(s) die deze 
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werkzaamheden op maandag- en de donderdagochtend zou willen 
uitvoeren.  
Het betreft hier enig kleinschalig poetswerk als gevolg van bijeenkomsten 
door werkgroepen/ parochiecomité en de aanwezigheid voor aanname van 
mistintenties, berichten en /of vragen.    
Op het moment is de pastorie voor aanname van mistintenties en vragen 
bereikbaar op maandag-, woensdag- en donderdagochtend tussen 10.00-
12.00. Deze momenten kunnen aangepast worden naar iemands 
beschikbaarheid.    
Heeft u interesse en zou u een aantal momenten per week deze 
werkzaamheden voor de parochie willen uitvoeren dan kunt u contact 
nemen met telnr. 0652 018616 of een bericht sturen naar secretaris@st-
remigius.nl.  
Wachtend op invulling van deze inzetbaarheid kunnen misintenties of 
overige vragen ook per mail gestuurd (secretaris@st-remigius.nl) of in de 
brievenbus van de pastorie gedeponeerd worden.    
Voor alle parochieinfo verwijzen wij u naar de achterzijde van dit 
parochieblad.                     

Parochiecomité St. Remigius Schimmert 
 
KERSTSTALLENDORP SCHIMMERT 2022. 

De kerstexpositie in de kerk is te bezoeken op 
25, 26, 27 en 28 december tussen 12:00 en 
17:00 uur. 
Ter info het overzicht van de optredens in de 
kerk tijdens de openingstijden: 
25 dec. geen optredens, kerk open van 12.00 
tot 17.00  
26 dec. 14.30  Kerkelijk Zangkoor met 
kerstverhaal voor kinderen, afgewisseld met 
kerstliedjes. Begeleiding op piano door Paul 

Heffels. 
26 dec.  15.00  Koperkwintet Beli Brass. 
27 dec. 15.00 Oscar Herijgers (doedelzak). 
28 dec. 14.00 Kapelaan Charles Leta s.m.m Zang afgewisseld met 
kerstgedachten onder het thema: SAMEN in het LICHT 
Wandelen kan nog tot en met 8 januari 2023.  

mailto:secretaris@st-remigius.nl
mailto:secretaris@st-remigius.nl
mailto:secretaris@st-remigius.nl
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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.  
 
PROGRAMMA ZIJACTIEF. 
Dinsdag 3 januari: 10.30 - 12.00 uur Verrasje. Opgeven hiervoor is niet 
nodig, kom maar gewoon! 
Cursus Maatschappelijke Vorming en Educatie Thema: 
Zelfredzaamheid vanaf de Romeinen tot nu. 
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Cursusdata 23 januari, 6 - en 27 februari van 14 tot 16 u 
Plaats: Brasserie Bie-Ein Schimmert  
Excursie: 20 april Heerlen rondwandeling 
met gids, lunch en bezoek aan 
Thermenmuseum. 
Kosten voor 3 cursusmiddagen € 15,- incl. 1 
kop koffie/thee. Voor de excursie: € 30,- 
deelname aan de excursie is alleen mogelijk 

als aan de cursusbijeenkomsten is deelgenomen.    
Lezingen: 
23 januari: Grib – Groeien in Beekdaelen” door Ralf Stoffels. 
6 februari: “Wensulance” door twee vrijwilligers. 
27 februari: “De vrouw in Romeins Limburg” door drs. Regina van 
Romondt. 
Meer informatie zie in uw mailbox en voor degenen waarvan we geen 
mailadres hebben: Info te verkrijgen bij Renee Burgers, tel 06-52136235. 
Bij de info zit een inschrijfformulier. Gelieve dit formulier volledig in te vullen 
en in te leveren bij: Silvy Wiekken, Langstraat 9. Inschrijven kan tot 10 
januari. 
Cursusbijdrage: € 15,- voor de lezingen of € 45,- voor de lezingen incl. 
excursie kunt u overmaken naar NL57 Rabo 0146 4076 28 t.n.v. Zijactief 
Schimmert o.v.v. cursus MVE. Vermeld duidelijk uw naam en adres bij het 
overmaken! 
 
KERSTCONCERT ST. CAECILIA SCHIMMERT. 

Dit jaar eindelijk weer eens ‘live’ een kerstgroet van onze 
vereniging aan het dorp. Geen digitale filmpjes met foto’s 
van betere jaren, maar weer een écht kerstconcert. De 
jeugdfanfare en fanfare hebben hard geoefend en er ligt 
weer een mooi programma klaar, geheel passend bij 
deze tijd van het jaar. Veel bekende melodieën zullen in 
koperklanken door de zaal klinken, beter kun je het 
weekend van kerst niet beginnen! 
We hopen dan ook velen te zien op vrijdag 23 december 
om 20.00u in het gemeenschapshuis in Schimmert. De 

entree is een vrije gift. 
Fanfare St. Caecilia Schimmert. 
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OUD PAPIER. 
Zaterdag 31 december wordt er weer oud papier opgehaald. Vanaf 08.30 
uur. Graag het oud papier gebundeld of in dozen verpakt. 
HVS-LEZING: HERINNERINGEN, WAT ZIJN DAT NU EIGENLIJK? 

Korte lezing door Frans Kunkels met aansluitend 
ruimschoots gelegenheid om samen herinneringen op 
te halen. De toegang is vrij. 
Donderdag 29-12, aanvang 19:30 uur in de grote zaal 
van ’t Weverke. 
Uitgebreide informatie is te vinden op 
www.heemkundeschimmert.nl  
Aanmelden via heemkundeschimmert@gmail.com of 
 045-404 2200. 

 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Roevros = rijp (rijm). Zeutekauw = ?  Reacties:  045 – 404 2200. 

Pastorie:          045 4041227;.  
Pastoor G. Dölle:         045 4051273; E: pastoor@h-clemens.nl. 
Kapelaan Charles:         0639431465; E: ch.leta@montfortanen.nl. 
Kapelaan Stefan:         0639431473; E: stefanmusanai@gmail.com. 
Koster:           045-4041530.  
Redactie Nuuts:   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 ©. 

 
  
 

Nuuts oet Sjummert wenst u  
prettige feestdagen en   

                   een gezond 2023.                          

http://www.heemkundeschimmert.nl/
mailto:heemkundeschimmert@gmail.com
mailto:parochieblad@st-remigius.nl
mailto:secretaris@st-remigius.nl

