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BEGIN BIJ JEZELF OM DE WERELD BETER TE MAKEN. 
Het is interessant om de houding van koning 
Herodes en de wijzen uit het oosten tegenover 
Jezus, de pasgeboren koning van Bethlehem, te 
vergelijken, zoals we hoorden op het feest van de 
"Openbaring van de Heer" afgelopen zondag. De 
eerste houding is die van koning Herodes. Hij lijkt 
begaan met de komst van de nieuwe koning. Hij 
voelt ineens de dreiging van het machtsverlies. Hij 
doet het ergste wat je je maar kunt voorstellen 
omdat hij zich vastklampt aan status, eer en 

macht. Herodes is een spiegel die de donkere kanten in jezelf zichtbaar 
kan maken. Niet om je erbij neer te leggen, integendeel: om te voorkomen 
dat er nog ooit iemand opstaat die onschuldige mensen doodt om zijn 
macht te redden.  
Het gebeurt ook vandaag veel te vaak. Op televisie zien we mensen ruziën 
over oorlogsstrategieën en machtsuitbreiding, maar ze sluiten hun ogen 
voor de miljoenen mensen die vluchteling zijn in andere landen, en die 
koud en hongerig zijn in hun eigen land. Begin bij jezelf om de wereld 
beter te maken.  
De tweede houding: de wijzen uit het oosten. Die wijzen uit het oosten 
stelden zich kwetsbaar op door op weg te gaan, het onbekende tegemoet. 
Zij worden door de traditie als koningen afgebeeld, vanwege de profetie 
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van Jesaja en vanwege hun koninklijke geschenken. En zij worden tegelijk 
als mensen van verschillende rassen en leeftijden afgebeeld. Dit alles om 
ons te zeggen: die koningen zijn wij allen, als wij op weg gaan, de ster 
achterna. Als wij ons hart en ons leven openen om de Heer te zoeken 
en te vinden, dat is het wat de Heer van ons verwacht: een liefdevolle 
openheid voor Hem en onze medemens.  

Kapelaan Stefan, s.m.m.. 
 
KERKDIENSTEN VAN 14 t/m 22 januari 2023. 
Zaterdag 14 januari: Zaterdag in week 1 door het jaar. 
  Maria op zaterdag. 
19.00 uur: H. Mis, 
  Intenties: Ivo Caubo (zeswekendienst) en Servé Voncken; 
  Bep Kuipers-Pelzers (zeswekendienst). 
Zondag 15 januari: 2e Zondag door het jaar. 
11.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door het Dameskoor Schimmert.  
  Intenties: overleden ouders Louis-Knols (gest. jaardienst);  
  overleden ouders Meessen-Notten (jaardienst); opa en oma  
  Mullers-Habets (jaardienst); Lies en Mies Schrijnemaekers- 
  Vroemen en overleden wederzijdse familieleden; voor de  
  leden en overleden leden van het Dameskoor Schimmert  
  1973 b.g.v. het 50-jarig jubileum van het koor. 
Maandag 16 januari: Maandag in week 2 door het jaar. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Dinsdag 17 januari: Dinsdag in week 2 door het jaar.  
  H. Antonius, abt.     Geen H. Mis. 
Woensdag 18 januari: Woensdag in week 2 door het jaar. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Donderdag 19 januari: Donderdag in week 2 door het jaar. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Vrijdag 20 januari: Vrijdag in week 2 door het jaar.    
  H. Fabianus, paus en martelaar; H. Sebastianus, martelaar. 
        Geen H. Mis. 
Zaterdag 21 januari: Zaterdag in week 2 door het jaar. 
  H. Agnes, maagd en martelares. 
19.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door schutterij Sint Sebastiaan. 
  Intenties: Piet Heuts; Mathilda Cordeweners-Alberts;  
  Maurice Kerkhofs (jaardienst), overledenen van de familie  
  Kerkhofs, overleden ouders Kuypers-Meis en overledenen  
  van de familie Kuypers; voor de levende en overleden leden 
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  van schutterij Sint Sebastiaan. 
Zondag 22 januari: 3e Zondag door het jaar.  
11.00 uur: H. Mis; opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. 
  Intenties: Tilke Selder-Jongen; Jo Laumen (gest. jaardienst);  
  Nic Steijns. 
 

Weekdienst: van 15 t/m 21 januari: kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
 

LITURGIE VAN HET WEEKEND: 
Zie het Lam Gods 
Je roeping ontdekken, je opdracht en 
bestemming op het spoor komen. Daarover 
gaat het vandaag. We zien hoe Johannes de 
Doper Jezus aanwijst als Lam Gods, als Zoon 
van God. Dat klinkt nogal intimiderend, dunkt 
me. Zoiets zal je maar gezegd worden! Het 
brengt ons bij de vraag: wat herken ik als mijn 
opdracht, mijn bestemming als mens, als 
christen, in mijn beroep, in de verschillende 

rollen die op me afkomen? Laten we luisteren naar wat de Schrift ons zegt, 
in de verwachting dat Gods Geest ons helderheid verschaft. 
 

MISDIENAARS / ACOLIETEN: 
Zaterdag 14 januari  19.00 uur: Ilse Nulens en Ties Slakhorst; 
Zondag 15 januari  11.00 uur: Britt Lemmens en Dewi Cortenraad; 
Maandag 16 januari  08.00 uur: Tom Storcken en Janna Eurelings; 
Woensdag 18 januari  08.00 uur: Cédric Hoeberigs en Ilse Nulens; 

Donderdag 19 januari  08.00 uur: Lars Okkersen en Joes Slakhorst. 
 

LECTOREN: 
Zaterdag 14 januari  19.00 uur: mevr. R. Souren; 
Zondag 15 januari  11.00 uur: mevr. P. Schonewille. 
 

COLLECTANTEN: 
Zaterdag 14 januari  19.00 uur: dhrn. Ch. Leenders en N. Lemmens; 
Zondag 15 januari  11.00 uur: dhrn. J. Feuler en F. Herijgers. 
 

DAMESKOOR SCHIMMERT 1973. 
Op zondag 15 januari bestaat het koor 50 jaar. 
We willen dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan en daarom luisteren we 
uit dankbaarheid de H. Mis om 11.00 uur op met bestaand repertoire. 
Op zondag 23 april om 11.00 uur doen we dit nog eens over en verzorgen 
dan de jubileummis met zang en tekst. 
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We gaan wel op 15 januari dit heuglijke feit vieren in besloten kring en 
huldigen onze 8 jubilarissen: 

Elly van der Zalm-Bockting   25 jaar lid, 
Mia Bemelmans-Schneiders  40 jaar lid, 
Gertha Creemers-Voncken  40 jaar lid, 
Elly Kicken-Lucassen   40 jaar lid, 
Ans van Venrooij-Melchiors  40 jaar lid, 
Miets Collaris-Hermans  50 jaar lid, 
Maria Kuipers-Pruppers  50 jaar lid, 
Martha Soons-Spronck  50 jaar lid. 
 

DAMESKOOR. 
Zondag 15 januari dankdienst om 11.00 uur, koorleden 10.25 uur. 
 

DANKBETUIGING IVO CAUBO. 
Iedereen heel veel dank voor de vele kaarten, de vele bloemen, de vele 
condoleances van mensen uit het dorp en elders, de voetbalclub, zijn 
vrienden van ’t Weverke, zijn collega’s van Resirkel. 
Wat zou Ivo hebben genoten van al die belangstelling! 
Tevens dank aan Kapelaan Charles en Kapelaan Stefan, die direct na zijn 
overlijden bij hem hebben gebeden. 
We moeten nu verder zonder hem en dat valt zwaar. We schrijven zijn 
naam in ons hart en die staat daarin gesloten voor altijd. 
We blijven aan hem denken als aan die vrolijke, lieve jongen, die nu bij zijn 
vader daarboven woont. 
                                            Zijn moeder Annelie, zijn broers Harald en Tom. 
BEDANKT. 
We willen iedereen bedanken voor alle leuke kerstkaarten, appjes, mailtjes, 
kerstcadeautjes en alle aandacht, die wij van jullie met Kerstmis hebben 
mogen ontvangen. 
Hartelijk dank namens de paters Montfortanen;  

emeritus pastoor Van Oss, kapelaan Stefan en kapelaan Charles. 
 
EHBO:  
Maandag 16 januari herhalingsles "warmte/ koudeletsels". 
 
SCHIMMERT BEDANKT! 
Kerststallendorp Schimmert kijkt terug op een succesvolle editie. Afgelopen 
weken hebben vele bezoekers de optredens, de expositie en de grote 
kerststal in de kerk bezocht. Daarnaast hebben veel mensen in de 
afgelopen drie weken gewandeld langs kerststallen uit de collectie van oud-
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pastoor John van Oss en de kersttaferelen van de 
bewoners die verspreid door het dorp te bewonderen 
waren. Wat deze editie verder bijzonder maakte waren 
de diverse rand-evenementen georganiseerd voor de 
bewoners van buurten, voor de kinderen van de school 
of door ondernemers voor bezoekers van ons 
evenement. Samen met de mooie lichtversieringen in 

Schimmert draagt dit bij aan de kerstbeleving en daarmee het slagen van 
deze editie van Kerststallendorp Schimmert. Wij bedanken de Montfortanen 
voor het beschikbaar stellen van de kerststallen uit de verzameling van 
emeritus pastoor Van Oss en wij bedanken alle deelnemers, helpers en 
ondersteuners voor hun bijdrage op welke manier dan ook. Wij hopen dat 
we met kerstmis 2023 weer op jullie mogen rekenen! 
Op zaterdag 14 januari vanaf 10.00 uur, willen wij de kerstgroepen weer 
komen ophalen. Mocht u op deze dag verhinderd zijn, dan willen we u 
vragen om met ons contact op te nemen voor het maken van een afspraak. 
Wij zijn bereikbaar op tel. 4042281 of 4042618. 

Kerststallenwerkgroep Schimmert. 
 
VRIENDENVIERING zondag 15 januari 2023 in de Sint Hubertuskerk te 
Genhout aanvangstijd 10.00 uur m.m.v. zanggroep Per Cantare 
Schinnen. 

Zanggroep Per Cantare is in 1968 in Schinnen 
ontstaan vanuit een katholieke achtergrond, 
oorspronkelijk als Jongerenkerk Schinnen, 
naderhand als Jongerenkoor Schinnen, kortweg 
JeKaeS, en uiteindelijk vanaf januari 2006 
officieel als Per Cantare Schinnen. Per Cantare 

bestaat uit een veertigtal enthousiaste zangers en zangeressen. Dirigent 
van de zanggroep is Marcel van Montfort. De zanggroep wordt begeleid 
door een klein combo bestaande uit Bart Reijmers [toetsen], Marcel 
Zautzen [drums], Nicole Hautvast [dwarsfluit] en Renée Ruijters 
[sopraansaxofoon]. 
Het repertoire van Per Cantare varieert van lichte klassieke muziek tot 
populaire popmuziek. Per Cantare heeft voor elke gelegenheid een 
passend repertoire. Alhoewel Per Cantare géén kerkkoor is, luistert de 
zanggroep vaak allerlei vieringen op zoals de jongerenvieringen in de 
Dionysiuskerk in Schinnen, alsook huwelijksmissen en uitvaartmissen. 
Na afloop van de vriendenviering is er gelegenheid tot koffiedrinken in de 
kerk. U bent van harte uitgenodigd. 
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V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN VRIJDAG 13 JANUARI 
Oefenwedstrijd: 
OVCS 1   - Schimmert 1   20.00 uur. 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 15 JANUARI 
Oefenwedstrijd: 
Schimmert 2   - FC Ria 2   12.00 uur. 
Competitiewedstrijd: 
Heer 6    - Schimmert 4   10.00 uur. 
Vrouwen: 
Schimmert VR1  - RKMVC VR2   09.30 uur. 
PROGRAMMA VAN DINSDAG 17 JANUARI 
Oefenwedstrijd:   (ondervoorbehoud) 
Schimmert 1   - De Leeuw 1   20.00 uur.  
 
PRAATAVOND 25 JANUARI HEEMKUNDEVERENIGING. 
Thema “Schimmert & Bestuur” op woensdag 25-1, aanvang  
19.30 uur in ’t Weverke. Aanmelding voor deelname is noodzakelijk.   
Opgave: heemkundeschimmert@gmail.com Of   045-4042200. 
 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Vernaoliësige = verwaarlozen. Sjproteleköpke = ? R:0454042200. 
 

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 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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