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50 JAAR JUBILEUM VOOR HET DAMESKOOR SCHIMMERT 1973. 
Aan het begin van het jubileumjaar willen we jullie 
allen hartelijk gelukwensen. 50 Jaar is een 
mensenleeftijd. Verschillenden van jullie hebben 
die 50 jaar volgemaakt; een geweldige prestatie.  
Jullie hebben dat gedaan in alle bescheidenheid.  
50 Jaar lang zijn jullie naar de kerk gekomen om 
overledenen te herdenken en troost te geven aan 
degenen die zijn achtergebleven. Dat hebben jullie 
ontzettend goed gedaan. Wij als pastoraal team 
danken jullie daarvoor hartelijk.  

Het begon onder leiding van koster Jacobs. Hij werd opgevolgd door René 
Kicken en René heeft altijd gezocht om de juiste liederen te vinden, die 
passend waren bij de overledenen. Daarnaast waren jullie aanwezig bij 
diensten als Aswoensdag, Maria tenhemelopneming, huwelijksmissen en 
natuurlijk niet te vergeten de weekendvieringen.  
Jullie waren en zijn altijd aanwezig wanneer het nodig is. Daarvoor 
nogmaals onze hartelijk dank namens de parochiegemeenschap van 
Schimmert.  
Een bijzonder woord van dank aan alle jubilarissen. Het feest van 
afgelopen zondag was een mooi begin van het ‘jubileumjaar’. Veel succes, 
geniet van jullie mooie zang en laat ons meegenieten.  
Oud pastoor van Oss, pastoor Dölle, en de kapelaans Stefan en Charles.   



 
2 

KERKDIENSTEN VAN 21 t/m 29 januari 2023. 
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  
  van schutterij Sint Sebastiaan. 
Zondag 22 januari: DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR.  
11.00 uur: H. Mis; opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. 
  Intenties: Tilke Selder-Jongen; Jo Laumen ( gest.  
  jaardienst); Nic Steijns; uit dankbaarheid bij een 50-jarig 
  huwelijk. 
Maandag 23 januari: Maandag in week 3 door het jaar . 
8.00 uur:   H. Mis. 
  Intenties: Hein Kubben en Lenie Kubben-van Hoof. 
Dinsdag 24 januari: Dinsdag in week 3 door het jaar. 
  H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar.  
        Geen H. Mis. 
Woensdag 25 januari: Woensdag in week 3 door het jaar. 
  Bekering van de heilige apostel Paulus. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Donderdag 26 januari: Donderdag in week 3 door het jaar. 
  HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Vrijdag 27 januari: Vrijdag in week 3 door het jaar.    
 H. Angela Merici, stichteres kloosterorde. Geen H. Mis 
Zaterdag 28 januari: Zaterdag in week 3 door het jaar. 
  H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar. 
19.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola.  
Zondag 29 januari: VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR. 
11.00 uur: H. Mis;  
  Intenties: Maryancka Herben (verjaardag);  Mien Provaas- 
  Kerkhoffs (zeswekendienst); Bèr en Lily Lemmens-Ramakers  
  (jaardienst), They Lemmens en Jeu Limpens;  
  Astrid Verbruggen (jaardienst). 
 
Weekdienst: van 22 t/m 28 januari: kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 
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LITURGIE VAN HET WEEKEND: 
In beweging komen.  
“Kom, volg mij!” Dat hoorden de vissers Jezus 
zeggen aan het meer van Galilea. En de vissers 
lieten hun netten in de steek en volgden Hem. Het 
staat er zo eenvoudig, maar  was het dat ook? Zo 
makkelijk is het toch niet: alles achterlaten en 
iemand achterna gaan? Hoe doe je dat eigenlijk: 
in beweging komen, Jezus volgen? Misschien 
door te luisteren naar de stem van je hart en 
gehoor te geven aan wat Hij ons zegt. Zouden we 

zo niet de inspiratie en de kracht krijgen om in beweging te komen en met 
Jezus mee te gaan? 
 
MISDIENAARS / ACOLIETEN: 
Zaterdag 21 januari  19.00 uur: Maaike en Manouk Soons; 
Zondag   22 januari  11.00 uur: Acolieten; 
Maandag 23 januari     08.00 uur:       Tom Storcken en Janna Eurelings; 
Woensdag 25 januari  08.00 uur:        Cédric Hoeberigs en Joes Slakhorst; 
Donderdag 26 januari  08.00 uur:        Lars Okkersen. 
 
LECTOREN: 
Zaterdag 21 januari  19.00 uur: eigen lezers; 
Zondag   22 januari  11.00 uur: mevr. M. Zeegers. 
 
COLLECTANTEN: 
Zaterdag 21 januari  19.00 uur: dhrn. H. Collaris en R. Slakhorst; 
Zondag   22 januari  11.00 uur: mevr. M. Lemmens en  
    dhr. R. Thomassen. 
KBO NIEUWS. 
CREA-MIDDAG KBO. 
Op verzoek van velen gaan we op de crea-middag van 31 januari a.s. weer 
kaarten maken. 
We hebben weer genoeg voorraad, die u kunt gebruiken om mooie 3-
dimensionale (3 D) kaarten te maken voor o.a. Verjaardag, Geboorte, 
Beterschap en nog veel meer. Het resultaat mag u natuurlijk mee naar huis 
nemen. Ook NIET-KBO-LEDEN kunnen hieraan deelnemen. 
De kosten zijn € 5,-. U kunt een envelop met dit bedrag en uw naam en 
adres in de brievenbus deponeren bij : Annelie Voncken, Hoofdstraat 88 of 
bij Gerda Limpens, Op de Bies 13 A. 



 
4 

 
Het belooft weer een gezellige middag te worden! 
Kienen KBO. 
Op dinsdag 24 januari is er weer kienen in ‘t Gemeinsjapshoes. 
We beginnen om 14.00 uur en ook niet-leden zijn welkom. Tot dan! 
Rectificatie Rumpelmiddig - KBO. 
Op oze flyer van de Rumpelmiddig is de pauze verkieërd verneumd. 
Veer höbbe pauze van 15.30 oer tot ongevaer 15.45 oer; dan höb g’r in 
eder geval tied genóg veur de bein te sjtrekke. 
Dink geer ouch aan gepaste carnavals-outfit mit heudje, boa of sjaal. 
Tot zaoterdig – sjoane vastenaovend same. 
 
SCHUTTERSGEZELSCHAP ST. SEBASTIAAN. 
ZLF Schimmert 2023, nog 6 maanden! 
Dit lijkt nog vrij lang, maar achter de schermen zijn we hard bezig om de 
organisatie van het ZLF 2023 in Schimmert een succes te maken! 
Het feestweekend zal plaatsvinden van vrijdag 14 t/m zondag 16 juli 2023 
op en rondom het sportcomplex Waterkuilsweg (parkeerterrein en 
voetbalvelden VVS). 
Op onze website www.zlf2023.nl is meer informatie te vinden en wordt 
komende weken het programma bekend gemaakt! 
U kunt alvast noteren: 14 juli: Sjömmerts Fout; 

15 juli: H. Mis & Sponsorschieten; 
16 juli: Zuid-Limburgs Federatiefeest. 

 
JAARVERGADERING - BUURTVERENIGING ROOSEBEEK. 
Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de jaarvergadering over 2022. 
Deze zal worden gehouden op 26 januari a.s. om 20.00 uur in Café zaal ‘t 
Weverke. Inzage in het financiële jaarverslag is mogelijk vanaf 19.30 u. 
We rekenen op uw komst! 
De activiteitenkalender 2023 is inmiddels digitaal naar alle leden verstuurd. 
Bent U nog geen lid, en wilt U wél lid worden, dan kunt U zich aanmelden 
door een e-mail te sturen naar: roosebeek@gmail.com . 

   Het bestuur. 
 
TAARBREUK NUUTS. 
Nao ’n lang veurbereiding en e paar kiër oetsjtèlle kós v’r aafgeloupe 
zaoterdig eindelik de buteaovend Traone van ’t Lache laote doorgaon. 
Gelache höb v’r en väöl luuj mit traone euver de wange. De 7 butereedners 
en de presentator Hub Stassen höbbe ós ‘ne geweldige aovend bezörg. 

http://www.zlf2023.nl/
mailto:roosebeek@gmail.com
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Óngertösje zin v’r ouch gesjtart mit ’t jaorlikse krankebezeuk. Ouch dae 
róndgank kin v’r gelökkig weer make zoa wie v’r ’t gewind waore. Es g’r hie 
vraoge euver höb dan kint g’r ’t bèste kóntak opnumme mit André Eijssen, 
tel. 06-22 23 66 86. 
Alaaf.  
    Vors Pascal, Prins Loek I en de Wieze Raod. 
 
V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 21 JANUARI: 
Schimmert/GSV’28 JO12-1 -  FC Geleen Zuid JO12-JM  11.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO12-2 -  Voerendaal/RKSVB JO12-2JM 09.45 uur. 
Haslou JO10-1JM  -  Schimmert/GSV’28 JO10-1 10.15 uur. 
Caesar JO9-2   -  GSV’28/Schimmert JO9-1  09.30 uur. 
Berg’28 JO9-2JM  -  GSV’28/Schimmert JO9-2  11.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO8-1 -  De Ster JO8-2   10.00 uur. 
Sportclub Jekerdal JO8-5 -  Schimmert/GSV’28 JO8-2  10.15 uur. 
Sportpark Bunde te Bunde 
Bunde JO7-1+2  -  GSV’28/Schimmert JO7-1  09.00 uur. 
Caesar JO7-1   -  GSV’28/Schimmert JO7-1  09.20 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-1 -  SV Meerssen JO7-1  09.40 uur. 
 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 22 JANUARI: 
Bekerwedstrijd: Achtste finales 
Schimmert 2   -  Leonidas – W 3   12.00 uur. 
Competitiewedstrijd: 
Schimmert 1   -  Sportclub Jekerdal 1  14.30 uur. 
 
PROGRAMMA VAN DINSDAG 24 JANUARI: 
Oefenwedstrijd: (onder voorbehoud) 
Schimmert 1   -  SV ARGO 1    20.00 uur.  
 
PROGRAMMA VAN WOENSDAG 25 JANUARI: 
Competitiewedstrijd: 
Voerendaal 3   -  Schimmert 3   20.00 uur. 
 
KENNISGEVING VV SCHIMMERT STOPT MET INZAMELEN 
FRITUURVET. 
VV Schimmert stopt per direct met het inzamelen van oud frituurvet op het 
complex. Het is niet meer mogelijk om oud frituurvet in de 240 liter 
container te deponeren. De container is verwijderd. 
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PRAATAVOND 25 JANUARI HEEMKUNDEVERENIGING. 
Thema “Schimmert & Bestuur” woensdag 19.30 uur in ’t Weverke.   
Aanmelding: heemkundeschimmert@gmail.com of 4042200. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Sjproteleköpke=sproetenkopje (hoofd). Ummertoe=? R:4042200. 
 
 

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 ©. 
 

 
 

Alles in dit leven is tijdelijk. 

Geniet daarom van het goede, 

want niets blijft voor altijd bestaan. 

En als het niet gaat zoals u wilt, 

zit niet bij de pakken neer, 

want ook dat gaat weer voorbij. 
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