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DE ACHTERUITKIJKSPIEGEL. 
Als je autorijdt, weet je precies hoe 
belangrijk het is om goed in de 
achteruitkijkspiegel te kijken, zowel 
binnen als buiten. Het helpt je niet 
alleen bij het achteruitrijden.  
Ook bij het vooruitrijden kun je de 
achterliggende voertuigen in de gaten 
houden. Bij het inhalen en bij het 
veranderen van rijstrook is het van 
belang om in de achteruitkijkspiegel te 

kijken. Zo kun je gevaar voorkomen en veilig rijden. 
Zo is het ook met ons leven, denk ik. Achteruitkijken naar het verleden is 
soms nodig om beter vooruit te gaan. Het is dan helemaal niet erg als je 
bijvoorbeeld ziet dat je fouten of verkeerde keuzes maakte, mislukte in 
studie of relatie, iets verloor, enz.. Je kunt er zeker iets van leren! Je kent 
jezelf beter, je wordt meer bewust van je kwetsbaarheid en kracht, je weet 
waar je naartoe gaat. Kortom, achteruitkijken helpt je beter vooruit, zolang 
je er niet alleen maar met spijt naar kijkt. 
Als wij nu kijken naar 2022 doen we dat misschien met gemengde 
gevoelens. Dankbaar om liefde en gezondheid. Met pijn in het hart 
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vanwege verlies, tegenslag of conflicten die nog niet opgelost zijn. 
Misschien ook met grote zorgen over de problemen zoals woning, 
landbouw, stikstof, hoge energieprijzen, enz..  
In het leven kom je soms dingen tegen die onveranderlijk zijn en die kun je 
alleen maar loslaten of aanvaarden. Sommige dingen kunnen veranderd 
worden en daar kun je altijd voor vechten. Ik wens u veel wijsheid toe om 
deze dingen van elkaar te onderscheiden.   
Een gezegend 2023 toegewenst! 

Kapelaan Charles Leta, s.m.m..  
 
KERKDIENSTEN VAN 7 januari t/m 15 januari 2023. 
Zaterdag 7 januari: Weekdag van de Kersttijd vóór Epifanie. 
  H. Raimundus van Penyafort, priester. 
19.00 uur: H. Mis.  

  Intenties: Harry Bonekamp (2e jaardienst); Math en Annie      
      Lahaye-Evers en overleden familie (jaardienst). 

Zondag 8 januari: Openbaring des Heren. 
11.00 uur: H. Mis; Opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. 
  Intenties: Els Stassen (gest. jaardienst); Tiny Janssen-Speetjens  
  (st)(verjaardag); Arthur en Victorine Frissen-Blom; Jules  
  Lucassen, zijn zussen Mina, Bertine en Rika en de ouders  
  Lucassen-Kuipers.  
Maandag 9 januari: Doop van de Heer. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Dinsdag 10 januari: Dinsdag in week 1 door het jaar. 
                                     Geen H. Mis. 
Woensdag 11 januari: Woensdag in week 1 door het jaar. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Donderdag 12 januari: Donderdag in week 1 door het jaar.  
  H. Martinus van Léon, priester. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Vrijdag 13 januari- Vrijdag in week 1 door het jaar.    
 H. Hilarius, bisschop en kerkleraar.    
        Geen H. Mis. 
Zaterdag 14 januari: Zaterdag in week 1 door het jaar. 
  Z. Petrus Donders, priester. 
19.00 uur: H. Mis.  
  Intenties: Ivo Caubo (zeswekendienst); Servé Voncken; 
   Bep Kuipers-Pelzers (zeswekendienst). 
 



 
3 

Zondag 15 januari: Tweede zondag door het jaar. 
11.00 uur: H. Mis. Opgeluisterd door het Dameskoor Schimmert 1973 bij  
  gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het koor. 
  Intenties: Overleden ouders Louis-Knols (gestichte jaardienst);  
  voor de leden en overleden leden van het Dameskoor  
  Schimmert 1973; overleden ouders Meessen-Notten  
  (jaardienst).  
 
Weekdienst: van 7 januari t/m 13 januari: kapelaan Stefan Musanai  
         s.m.m.. 
LECTOREN. 
Zaterdag    7 januari:      19.00 uur:   mevr. B. van Weersch. 
Zondag      8 januari:      11.00 uur:   dhr. F. Janssen. 
 
MISDIENAARS / ACOLIETEN. 
Zaterdag  7 januari 19.00 uur:   Rick en Lars Okkersen. 
Zondag    8 januari 11.00 uur:   Acolieten. 
 
Maandag      9 januari 08.00 uur:  Tom Storcken en Janna Eurelings. 
Woensdag 11 Januari 08.00 uur:  Cédric Hoeberigs en Joes Slakhorst. 
Donderdag 12 januari 08.00 uur:   Lars Okkersen en Ilse Nulens. 
 
COLLECTANTEN. 
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.  
 
JUBILARISSEN ACOLIETEN. 
Op zondag 8 januari 2023 vieren we in de mis van 11.00 u. het jubileum 
van vijf van onze acolieten. We huldigen Paul Derks (40 jaar 
misdienaar/acoliet) en Ramon Lucassen, Marlou Meertens, Stefan 
Bouwens en Niels Keulers (allen 25 jaar misdienaar/acoliet). Aansluitend 
aan de mis bestaat de gelegenheid hen in de kerk te feliciteren. U bent van 
harte uitgenodigd! 

 
ZANGKOREN. 
Dameskoor. 
Repetitie dinsdag 10 januari om 18.55 uur. 
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MEDEDELING DAMESKOOR SCHIMMERT 1973. 
Regelmatig wordt nog gebruik gemaakt van de naam/ adres van het 
vroegere secretariaat. 
Sinds september 2021 is dit: 
L. Lucassen-Weijers 
Rooseveltstraat 41 
6333 EA Schimmert 
E.mail: dameskoorschimmert.73@gmail.com 
 
DANKBETUIGING. 
Wij willen iedereen bedanken die ons bijstond na het plotselinge overlijden 
van onze lieve Mien, mama en oma. Vooral in de eerste moelijke dagen, 
toen wij het amper konden bevatten, voelden we ons echt gedragen door 
de warmte en liefde die we van zovelen ontvingen. Grote dank gaat uit naar 
kapelaan Stefan die haar de laatste sacramenten gaf. Ook danken we 
Pastoor van Oss, kapelaan Charles, het dameskoor en vele anderen die 
hielpen met de mooie, drukke begrafenis. Het is vreemd zonder Mien en 
het zal nog lang vreemd blijven. Wees nog steeds welkom op de 
Platzputterweg voor “un tas koffie”. Mien zou het niet anders willen.  

     Sjir Provaas, kinderen en kleinkinderen. 
 
OCTAAF VAN SINT GERLACHUS, 
Van 5 tot en met 12 januari 2023 wordt in Houthem-
Sint Gerlach weer het jaarlijkse octaaf van Sint 
Gerlachus gevierd. Iedere dag worden gelovigen van 
de omringende dorpen uitgenodigd om naar de Sint 
Gerlachuskerk in Houthem te komen. Op maandag 9 
januari 2023 is het de beurt aan de bewoners van 
Schimmert. Om 19.00 uur zal de Gregoriaanse schola 
van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor Schimmert de 
eucharistieviering opluisteren.  
 

KERSTSTALLENWERKGROEP. 
Komend weekend is het laatste weekend waarin u 
langs de kerststallen kunt wandelen in Kerststallendorp 
Schimmert. De expositie en de grote kerststal in de 
kerk zijn alleen nog 15 minuten voorafgaand en 15 
minuten na de heilige missen op zaterdag en zondag te 
bewonderen. 

         De Kerststallenwerkgroep Schimmert.  
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EMERITUS PAUS BENEDICTUS XVI OVERLEDEN. 
Op zaterdag 31 december 2022 is in de ochtend emeritus paus 
Benedictus XVI overleden.  
Joseph Ratzinger werd geboren in Marktl am Inn, bisdom van Passau 
(Duitsland) op 16 april 1927. Hij groeide op in het zuiden van Beieren,  
nabij de Oostenrijkse grens. Na het voltooien van zijn universitaire studies 
werd hij in 1951 priester gewijd, en was geruime tijd werkzaam als docent 
en hoogleraar aan diverse Duitse universiteiten. Hij nam als theoloog deel 
aan het Tweede Vaticaanse Concilie, als adviseur van de Duitse 
bisschoppen. Op 25 maart 1977 benoemde paus Paulus VI hem tot 
aartsbisschop van München en Freising. In datzelfde jaar werd hij tot 
kardinaal benoemd.  
 
Johannes Paulus II benoemde hem op 25 november 1981 tot prefect van 
de Congregatie voor de Geloofsleer. Op 19 april 2005 werd Joseph 
Ratzinger gekozen als opvolger van paus Johannes Paulus II. Hij koos de 
naam Benedictus XVI. Het pontificaat van paus Benedictus XVI duurde een 
korte tijd: van 2005 tot 2013. Hij was al 78 jaar toen hij deze nieuwe 
verantwoordelijkheid aanvaardde. Op 28 februari 2013 trad hij om 
gezondheidsredenen terug als paus en werd opgevolgd door Paus 
Franciscus. 
  
Liefde was voor hem een kernbegrip in zijn geloof. Hij schreef in 2009 in 
zijn encycliek Caritas in Veritate (Liefde in Waarheid) dat juist de liefde de 
rode draad is in de sociale leer van de Kerk. Geloof en liefde horen bij 
elkaar.  
 
Van harte nodigen de Nederlandse bisschoppen ons uit om voor de 
zielenrust van paus Benedictus te bidden. 
 
WEEKBLAD “HALLO BEEKDAELEN”, 
Het weekblad “Hallo Beekdaelen” wil graag van alle parochies in haar 
gebied de misintenties in haar krant publiceren. Maar in verband met hun 
planning is het noodzakelijk dat de redactie minimaal 10 dagen voor de 
uitgiftedatum van de krant beschikt over de kopij van de te plaatsen 
artikelen. 
Het parochieblad Nuuts oet Sjummert wordt op woensdagmorgen 
samengesteld en op donderdag uitgegeven. Daarbij worden soms op 
woensdagmorgen nog misintenties opgegeven, die in de weekendvieringen 
moeten worden voorgelezen. 
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Nu kunnen we wel voor de weekkrant 10 dagen voor de uitgiftedatum de 
misintenties, die we op dat moment beschikbaar hebben inzenden. Maar 
daarmee kunnen de misintenties, die ter elfder ure worden ingediend, niet 
meer in de weekkrant worden meegenomen.  
Dat betekent dat we op maandagmorgen, veertien dagen voor het 
betreffende weekend, de misintenties moeten insturen zodat ze op tijd 
beschikbaar zijn voor de publicatie in de weekkrant.  
Wellicht kunt u bij het opgeven van misintenties hiermee rekening houden 
en deze tijdig opgeven. 
 
MEDEDELING KBO. 
Dinsdag 10 januari is er weer kienen in ‘t Gemeinsjapshoes. 
We beginnen om 14.00 uur en ook niet-leden zijn welkom. 
S.v.p. achteringang gebruiken. 
Tot dan! 
 
EHBO VERENIGING SCHIMMERT. 
Onze vereniging mag de komende 3 maanden meedoen aan de 
statiegeldactie van de Coop. 
Wij willen u laten kennismaken met onze activiteiten binnen de vereniging. 
De volgende situatie doet zich voor: 
Samen zijn wij in een café en er is feest. Er zijn veel mensen in een te 
kleine ruimte en er gebeurt vanalles op deze avond.  Als voorbeeld: 
een iemand struikelt en breekt het sleutelbeen, een ander heeft een 
bloedneus, een diepe snee in de hand, en zo kun je van alles tegenkomen. 
Om ons bekwaam te maken en te houden, zijn lesmaterialen en verbanden 
nodig. Hoe fijn is het om een ander te helpen !! 
Als vereniging willen wij u alvast bedanken voor de gulle gift middels uw 
donatie van het statiegeld. 
Samen met de Coop (die het bedrag verdubbelt), kunnen wij weer vooruit. 
 
PROGRAMMA ZIJACTIEF. 
Goede voornemens voor het nieuwe jaar? 
Meld u aan als lid van de gymclub op woensdagmiddag  van 13.30 tot 
14.30 uur in de gymzaal. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! 
Kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Er wordt met iedereen 
rekening gehouden, de lessen zijn afgestemd op de doelgroep en 
aangepast aan leeftijd. Nieuwsgierig? Kom dan voor een gratis proefles. 
Voor meer informatie Tine Koolen 045-4041670 en Truus Tekstra 045-
4042221. 
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10 januari: Aanvang 20.00 uur Lezing over de Bokkenrijders door Frits 
Schoonbrood. Meer dan 11 jaar heeft Frits onderzoeken gedaan naar “de 
Bende van de Bokkenrijders”. In september 2021 verscheen zijn boek: “De 
Bokkenrijders met de Dode Hand”. Ontstaan en vervolging van het 
banditisme in en rondom Zuid-Limburg in de 18e eeuw. Op basis van dit 
onderzoek geeft hij een met lichtbeelden ondersteunende en aangrijpende 
lezing over de Bokkenrijders. 
Dit is een OPEN AVOND voor alle belangstellenden op het gebied van de 
Bokkenrijders! Voor leden, gratis voor niet-leden is een vrije gift welkom. 
Contributie: Denkt u aan het overmaken van de contributie o.v.v. naam en 
adres. De contributie bedraagt: € 27,50 en voor leden niet woonachtig in 
Schimmert € 30,- S.v.p. dit bedrag overmaken vóór 1-2-2022 bankrekening 
nummer: NL57 Rabo 0146 4076 28 t.n.v. Zijactief Schimmert. Heb u dit 
reeds gedaan: bedankt hiervoor! 
 
Cursus Maatschappelijke Vorming en Educatie. 
Cursusdata 23 januari, 6 en 27 februari van 14.00 tot 16.00 uur. 
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 Renée Burgers, tel 06-52136235. 
Bij de info zit een inschrijfformulier. Gelieve dit 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! 
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KIEN, KIEN, KIEN!! 
Op vrijdag 13 januari 2023 houdt de ouderraad weer het jaarlijkse 
kienfestijn voor alle basisschoolkinderen bij zaal ‘t Weverke.  
De kienmiddag  is voor de kinderen en familie van de groepen 1 t/m 8 en 
start om 14.30 uur. 
Om 14.15 uur gaat de zaal open en begint de kaartverkoop.  Het kienen 
duurt tot +/- 18.00 uur. 
Ook zal er een leuke tombola worden gehouden!  
We zien jou toch zeker ook om mee te spelen voor één van onze 
geweldige prijzen?!  
Tot (z)kiens op vrijdag 13 januari!! 

De Ouderraad van de basisschool. 
 
V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 8 JANUARI 
Oefenwedstrijd: 
Schimmert 1   - SV Zwart Wit’19 1  12.00 uur. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Zeutekauw = zoetekauw. Vernaoliësige = ?  R:  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 ©. 
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