
 
1 

         27 januari 2023 

     59e jaargang no. 04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GOEDHEID OP AARDE IS EEN ECHT TEKEN VAN GODS KONINKRIJK 
OP AARDE. 

Fouten, vergissingen en zonden zijn zaken die vaker 
in ons leven kunnen gebeuren. We willen het 
misschien niet, maar we kunnen er niet aan 
ontsnappen. Het enige wat we kunnen doen is het 
accepteren, erkennen en hopen het te kunnen 
veranderen. Zonder acceptatie en erkenning, zal het 
moeilijk zijn te veranderen.  
Een open hart stelt ons in staat om onze beperkingen 

als individu te beseffen en te erkennen. Het maakt ons ervan bewust dat 
samenleven met anderen de mogelijkheid heeft verkeerd te handelen. Er 
bestaan daarover verschillende opvattingen, denkbeelden en gewoonten. 
Binnen de kerk zelf zien we al veel verschillen. Zelfs in de tijd van Jezus 
waren de achtergronden van Jezus' leerlingen verschillend. Er waren 
vissers, tollenaars, arme mensen, rijke mensen, vrouwen en mannen. Ook 
qua karakter waren er verschillen. 
Dit stelt onze aanvaarding op de proef om alles wat er gebeurt te 
accepteren en om vreugde en vrede op aarde te brengen. Wie leerling van 
Jezus is, wordt opgeroepen tot bekering en ruimhartig tekortkomingen toe 
te geven en voorgoed tot verandering te komen. Misschien is dit niet 
gemakkelijk om te doen.  
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Maar al deze dingen doen, brengt wel goedheid tot stand.  
Goedheid op aarde is een echt teken van Gods koninkrijk op aarde.                                                                
                                                                           Kapelaan Stefan, s.m.m.. 
 
KERKDIENSTEN VAN 28 t/m 5 februari 2023. 
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). 
Maandag 30 januari: Maandag in week 4 door het jaar. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Dinsdag 31 januari: Dinsdag in week 4 door het jaar. 
  H. Johannes Bosco, priester.   Geen H. Mis. 
Woensdag 1 februari: Woensdag in week 4 door het jaar. 
8.00 uur:   H. Mis. 
  Intentie: familie Kooloos-Verhaeg (stichting). 
Donderdag 2 februari: Donderdag in week 4 door het jaar. 
  Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis). 
8.00 uur:   H. Mis. 
Vrijdag 3 februari: Vrijdag in week 4 door het jaar.    
 H. Blasius, bisschop en martelaar; H. Ansgarius, bisschop. 
        Geen H. Mis 
Zaterdag 4 februari: Zaterdag in week 4 door het jaar. 
  Maria op zaterdag. 
  Blasiuszegen. 
19.00 uur: H. Mis,  
  Intentie: Hein Kubben (zeswekendienst). 
Zondag 5 februari: VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR. 
11.00 uur: H. Mis; Maria Lichtmis. Blasiuszegen. 
  Intenties: Annie en Armand Lemmens-Eijssen en Ernest  
  Lemmens; Annie Lortye-Daemen; Maria van Oppen en  
  overleden familie (gest. jaardienst); Hub Baltus (1e jaardienst). 
 
Weekdienst: van 28 januari t/m 3 februari: Charles Leta s.m.m.. 
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LITURGIE VAN HET WEEKEND: 
Gelukkig wie luistert naar de Heer. 
Tijdens de wintermaanden gaan veel mensen op 
wintersport. Als je wilt skiën heb je twee dingen nodig: 
bergen en sneeuw. Je gaat met een skilift naar de top 
van de berg om ervan af te suizen.  
Vandaag horen we hoe Jezus een berg opgaat. We 
mogen rustig aannemen dat Hij dat te voet deed en 
niet met een skilift. Ook zoeft Hij niet direct naar 

beneden. Eenmaal boven gaat Hij zitten en zijn gedachten dwalen omhoog, 
naar zijn Vader. Dan dalen ze af naar de aarde, naar de mensen en 
spreekt Hij goddelijke woorden. Gelukkig allen, die samen met de 
leerlingen, die berg mogen opgaan en luisteren naar wat Jezus ons zegt. 
 
MISDIENAARS / ACOLIETEN: 
Zaterdag 28 januari    19.00 uur: Acolieten. 
Zondag 29 januari      11.00 uur: Joes Slakhorst en Tom Storcken. 
Maandag 30 januari    08.00 uur: Janna Eurelings. 
Woensdag 1 februari  08.00 uur: Joes Slakhorst en Cédric Hoeberigs. 
Donderdag 2 februari 08.00 uur: Ilse Nulens en Lars Okkersen.     
 

LECTOREN: 
Zaterdag 21 januari   19.00 uur: Mevr. T. Hennekens.  
Zondag   22 januari   11.00 uur: Dhr. H. Meertens. 
 
COLLECTANTEN: 
Zaterdag 21 januari  19.00 uur: Dhrn. R. Wennmacher en G. Pricken. 
Zondag   22 januari  11.00 uur: Dhrn. P. van der Zalm en J. Bouwens. 
 

DOPEN 
Op zondag 8 januari is Lott Soons gedoopt. Zij is de dochter 
van Ramon en Joyce Soons-Stiphout. Van harte proficiat en 
welkom in onze geloofsgemeenschap. Bijzonder dat het de 
eerste doop was van dit jaar. 

 
IN MEMORIAM. 
Mien Provaas-Kerkhoffs. 
Geboren op 5 september 1942 in Groot Genhout. Overleden op 15 
december 2022 in Schimmert. 
Mien groeide op als 2e kind uit een gezin van 9 kinderen. Haar ouders 
waren Marieke en Hoebèr Kerkhoffs. 
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In 1968 trouwde ze met Sjir Provaas. Ze gingen wonen in het huis naast de 
ouderlijke woning van Sjir. Er werden 4 kinderen geboren; Gabriëlle, 
Carolien, Pauline en Gilbert. In 1983 verhuisde het gezin naar de nieuwe 
boerderij “op ’t veldsje” (Platzputterweg). 
Op de dag dat Sjir en Mien 10 jaar getrouwd waren, is de “stamhouder” 
Gilbert geboren en op hun 40-jarig huwelijksfeest is hun eerste kleinkind 
Ruben geboren. 
Mien was een tevreden mens. Haar (achter-)deur stond altijd voor iedereen 
open en er was altijd koffie voor iedereen. 
Ze was gefascineerd door de natuur, vooral zangvogels boeiden haar zeer, 
zoals merels en andere zangvogels. Wanneer ze op het terras zat, achter 
haar huis, genoot ze met volle teugen van de vogelzang. 
Mien was een sociaal bewogen mens en ze had er vaak moeite mee 
wanneer mensen slechte of onware dingen vertelden over andere mensen. 
Verder had Mien altijd veel belangstelling voor kunst en oude gebouwen. 
Op donderdagmorgen 15 december 2022 is Mien plotseling gestorven. Op 
woensdag 21 december 2022 hebben we haar begraven op het kerkhof 
aan de Kerkhofsteeg in Schimmert. 
 
Hein Kubben. 
Geboren op 23 augustus 1946 in Schimmert. Overleden op 31 december 
2022 in Sittard. 
Hein was getrouwd met Lenie van Hoof. Uit dit huwelijk zijn 2 dochters 
geboren, Sandra en Wendy.  In 2000 is Lenie na een langdurige ziekte op 
51 jarige leeftijd overleden. 
Later heeft Hein opnieuw zijn geluk gevonden bij Lily Gidding. 
Hein was timmerman van beroep. Samen met zijn broer heeft hij 
verschillende huizen gebouwd, waaronder zijn eigen woning. Hij was een 
vakman met liefde voor het vak. Vele mensen en verenigingen deden vaker 
een beroep op Hein om allerlei karweitjes op te knappen. Zo is hij vele 
jaren lid van toneelvereniging Crescendo voor het bouwen van de decors; 
van de Kerststallenwerkgroep voor het bouwen van de kerststallen. De 
KBO Sint Paulus maakte ook dankbaar gebruik van de vakkundige 
diensten van Hein. 
Op 7 januari 2023 is Hein na de afscheidsviering in de Sint Remigiuskerk in 
Schimmert in het crematorium Nedermaas in Geleen gecremeerd. 
 
Annie Kuypers-Lemmens. 
Geboren op 27 mei 1937 in Schimmert. Overleden op 4 januari 2023 in 
Sittard. Ze was de jongste uit een gezin van 15 kinderen.  
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Annie trouwde met Leo Kuypers. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren. 
Ze namen de slagerij van de vader van Leo Kuypers aan de Hoofdstraat 
over. Annie heeft vele uren in deze slagerij doorgebracht. 
Toen zoon Bert de slagerij van zijn ouders overnam, verhuisden Annie en 
Leo naar een huis met een mooie tuin aan de Bockhofweg. Hier hebben zij 
nog een aantal jaren samen van kunnen genieten. 
Nadat haar man Leo overleden was, is Annie naar een appartement in het 
centrum van Valkenburg a/d Geul verhuisd. Na een werkzaam leven heeft 
zij hier nog een aantal jaren van het leven kunnen genieten. Ten gevolge 
van een ziekte is Annie op 31 december 2022 overleden in het ziekenhuis 
in Sittard. 
Op zaterdag 7 januari 2023 hebben we haar in het graf bij haar echtgenoot 
gelegd. 
 
Moge God hen nu geven Licht, Rust en Vrede. 
 
HUISPAASKAARSEN. 

De vastentijd en ook het hoogfeest van Pasen komen weer in 
zicht. Dat betekent dat u weer een of meerdere 
huispaaskaars(en) kunt bestellen. Vanaf zaterdag 4 februari 
2023 ligt achter in de kerk op een klaptafel de inschrijflijst met 
een overzicht van de voorbeelden voor u klaar. Op deze 
inschrijflijst kunt u uw naam en adres en het gewenste model 

huispaaskaars noteren. 
Op Paaszaterdag na de viering van de Paaswake kunt u uw huispaaskaars 
afhalen bij de communiebank in de kerk, tegen betaling van het 
verschuldigde bedrag. 
         De koster. 

 
DAMESKOOR SCHIMMERT 1973. 
Hartelijk dank voor de felicitaties b.g.v. het 50-jarig jubileum en 
huldiging van onze jubilarissen. 
Een speciaal woord van dank aan emeriyus pastoor van Oss en pastoor 
Dölle die voorgingen in de H. Mis. 
Ook onze dirigent René Kicken danken wij voor meer dan 40 mooie jaren. 
Het was een feestelijke en gezellige dag waar wij met veel plezier op 
terugkijken. 

Bestuur en leden Dameskoor. 
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SLEUTELS GEVONDEN. 
In de Mareweg is onlangs een sleutelbos gevonden. Deze kan tijdens de 
openingsuren worden afgehaald in de pastorie. 
 
MEDEDELINGEN OUDERENBOND ST.PAULUS SCHIMMERT. 
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. 
Het belooft weer een gezellige middag te worden! 
 
Rumpelmiddig op 18 fibrewarie 2023. 

Nao twië jaor Corona maoge veer dan noe 
eindelik veur de viefde kiër de  
“Rumpelmiddig” weer organisere en waal op 
zaoterdig 18 fibrewarie 2023 in ‘t 
Gemeinsjapshoes in Sjömmert en dizze is veur 
alle auwere vanaaf  50 jaor toegankelik.  
Diverse Sjömmertse, meh ouch boetedörpse 

artieste, zulle ouch noe weer hun mitwirking verliëne.  
’t Weurt weer ‘n sjpektakel van jewelste, net zoa groat es de veurige kiëre. 
Dit mót geer mitmake. Wilt geer ouch kómme, sjrief alvas dizze datum op 
eure kalender.  
 
Vanwaege de verwachte groate drökte op dizze middig kint geer de entree 
veuraaf via de bank betale, zoadat geer verzekerd zeet van 'n plaats. 
Dit kint geer doon door veur 8 fibrewarie 2023 ein bedrag van €7,50 veur 
Seniorenbóndlede of €10,00 veur angere, euver te make op 
raekeningnummer NL50 RABO 0146 4109 55 t.n.v. KBO Schimmert, ónger 
vermelding Rumpelmiddig 2023 en eure naam. 
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Meerdaagse reis van zondag 18 juni t/m vrijdag 23 juni 2023 naar 
Westendorf (Tirol). 
Bij voldoende deelname zal de meerdaagse reis (€ 669,00 pp) plaatsvinden 
van zondag 18 juni t/m vrijdag 23 juni 2023 en zullen we deze 6 dagen 
doorbrengen in Westendorf (Tirol – Oostenrijk) in Hotel Post (3-sterren). 
Zowel op de heenreis als op de terugreis zijn meerdere stops/pauzes 
voorzien. 
Als u aan deze meerdaagse reis wilt deelnemen, wordt u verzocht het 
aanmeldformulier vóór 1 maart 2023 ingevuld in te leveren bij Annelie 
Voncken, Hoofdstraat 86, Tel 045-4042439 of bij Lily Gidding, Mareweg 2, 
Tel 06-28658646. 
Tevens wordt u verzocht om vóór 1 maart 2023 een aanbetaling van € 
400,00 over te maken op rekening NL50 RABO 0146 4109 55 t.n.v. KBO 
St. Paulus Schimmert o.v.v. uw naam, adres en aanbetaling Meerdaagse 
reis 2023. Mocht dit niet lukken, neem dan met Annelie Voncken of Lily 
Gidding contact op, om de (on)mogelijkheden te bespreken. 
Tevens attenderen wij u erop dat u zelf voor een reis- en of 
annuleringsverzekering dient te zorgen. 
 
AAN ALLES KOMT EEN EIND, ZELFS AAN HET ONDENKBARE. 
Na 60 jaar samen het kloppende hart van Café Oos Heim te zijn geweest, 
hebben Jo en Lily Habets - Speetjens besloten om te gaan genieten van 
een welverdiende rust.  
Op 1 januari 1963 namen ze het café over van Lily’s ouders. Vanaf 1916 
was het een familiebedrijf, waarin de gezinnen Timmers en Speetjens hen 
voorgingen. Met behulp van familie, verenigingen en vele klanten hebben 
ze het tot een dorpsmonument gemaakt. Ieder uur van de dag hebben ze 
met hart en ziel gewerkt in Oos Heim. Ze sluiten dit deel van hun leven 
dankbaar af en beginnen aan een nieuwe fase.  
Jo en Lily willen iedereen langs deze weg bedanken voor het jarenlange 
vertrouwen. Tot en met donderdag 2 februari a.s. is het café nog geopend 
van donderdag tot en met zondag. Daarna blijven Jo en Lily nog een tijd 
wonen in het pand en staat de deur voor iedereen open voor een kop 
koffie.   
 
WIJZIGING SECRETARIAAT JONG NEDERLAND SCHIMMERT. 
Mijn naam is Paul L’Ortye en ben de nieuwe secretaris van Jong Nederland 
Schimmert. 
Het adres van het secretariaat van Jong Nederland Schimmert is gewijzigd 

in: Kruisstraat 29, 6333 CP te Schimmert. 
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TAARBREUK NUUTS. 
Achter de sjerme waere de kómmende 
carnavalsactiviteite veurbereid wobie v’r veural 
veuroet kieke nao ós jubileumreceptie op 5 
februari. Die zal in ’t teike sjtaon van 6 x 11 jaor 
Taarbreuk en naeve oze jubileumprins Loek I zulle 
d’r ouch ’n aantal jubilarisse op receptie sjtaon. 
Hie euver kint g’r kómmende waek mië laeze. 
Óm de sjtraote te kleure en de hoezer te sere is ’t 
sjoan es weer euveral Taarbreuk vlagge, wimpels 

en posters van oze prins Loek I waere opgehange. De vlagge en wimpels 
zin te koup bie Soons in de winkel. De posters zin ouch te kriege bie Soons 
in de winkel en bie COOP Knols en ze koste mer € 1,- dus dao hoof g’r ’t 
neet veur te laote. 
En dan tot sjlot: 
Wageboewersj optoch. 
De gebrukelike vergadering veur de wageboewersj van de optoch weurt 
gehoute op dónderdig 2 februari in ’t Weverke óm 19:30 oer. Van de wages 
die mitgaon zeen v’r dao gaer 2 persone haer kómme en die kinne dan 
ouch inins de wage opgaeve. 
Prins Loek I, vors Pascal en de Raod van Èlf 
 
TURNVERENIGING  EXCELSIOR SCHIMMERT. 
Op 21 januari werd in Zierikzee de 1e districtswedstrijd i.v.m. de voorjaars-
competitie van het district zuid geturnd. Van onze vereniging deed Tijs 
Lakens mee in een gecombineerd team van Molenwiek Asten-Balans 
Kerkrade – Swentibold Sittard- Excelsior Schimmert. 
Zij behaalden de vierde plek, individueel werd Tijs 15e. 
Gedurende de maand februari zullen leden van Excelsior in Schimmert 
langs de deuren gaan met de gebruikelijke donateurskaarten. We hopen 
weer op ruimhartige steun.    
 
TAFELTENNISVERENIGING  QUICK ‘72/SCHIMMERT. 
De competitie gaat weer beginnen.  
Programma zaterdag 28 januari:   
Er zijn 2 thuiswedstrijden om 11.30 uur in de gymzaal (St. Remigiusstraat) 
in Schimmert.  
Wedstrijden op het hoogste niveau bij de jeugd.  
Jeugd 1: Landelijk A (Jens Slakhorst, Dido Giesen en Kenji van Enckevort)  

   spelen  tegen VTV (N) 1 uit Nieuwegein. 
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Jeugd 2: Landelijk B (Ties Slakhorst, Kyra van Enckevort, Daan Voeten en  
   Martin Budé) spelen tegen het team Rijnsoever 2 uit Katwijk. 

Jeugd 3: 1e klasse (Sophie Buijsen, Sophie Florack en Roel Dizy) spelen in  
   Swalmen.  

Jeugd 4: 2e klasse (Dewi Cortenraad, Joes Slakhorst en Lynn Theunisz)  
   spelen niet, wedstrijd is verplaatst. 

  
Heren 1: 3e klasse speelt een wedstrijd tegen TTC 5 in Tegelen.  
 
V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 28 JANUARI. 
WDZ JO17-1             -   Schimmert/GSV’28 JO17-1      12.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO15-1 -  VRIJ  
Schimmert/GSV’28 JO15-2 -  Amstenrade JO15-1        13.15 uur. 
De Leeuw JO12-1JM  -  Schimmert/GSV’28 JO12-1       09.45 uur. 
SJO Krijtland JO12-2  -  Schimmert/GSV’28 JO12-2       10.15 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO10-1 -  FC Geleen Zuid JO10-2        10.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO9-1 -  FC Geleen Zuid JO9-2        10.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO9-2 -  SV Meerssen JO9-2        10.00 uur. 
Sanderbout JO8-1JM  -  GSV’28/Schimmert JO8-1        09.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO8-2 -  Scharn JO8          10.00 uur. 
Sportpark SV Meerssen te Meerssen 
Bunde JO7-1+2  -  GSV’28/Schimmert JO7-1        09.30 uur. 
FC Geleen Zuid JO7-1JM -  GSV’28/Schimmert JO7-1        09.50 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-1 -  SV Meerssen JO7-1        10.10 uur. 
  
PROGRAMMA VAN ZONDAG 29 JANUARI. 
Competitiewedstrijden: 
SV Geuldal 1   - Schimmert 1         14.30 uur. 
Schimmert 2   - Sporting Heerlen 3        12.00 uur. 
      
PROGRAMMA VAN DINSDAG 31 JANUARI. 
Bekerwedstrijd:   Achtste finales 
Schimmert 2   - Leonidas – W 3        19.30 uur. 
 
PROGRAMMA VAN VRIJDAG 3 FEBRUARI. 
Competitiewedstrijd: 
LHC 2    - Schimmert 2         20.00 uur. 
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OUD PAPIER. 
Zaterdag 28 januari zal er oud papier worden opgehaald door de 
buurtvereniging "De Bies ". 
De route zal aanvangen om 8.30 uur in de Torenstraat en Op de Bies. 
Wij verzoeken u het oud papier op de bekende wijze, gebundeld of in 
dozen op het trottoir te zetten. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Ummertoe = altijd. Dóndersjoel(~) = ? Reacties:  045 - 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 ©. 
 

 
GRONDGEDACHTEN. 
Mensenkennis is wijsheid; 
Zelfkennis is verlicht zijn. 
Anderen de baas zijn vereist geweld; 
Zichzelf de baas zijn vereist kracht. 
Wie weet dat hij genoeg bezit, is rijk. 
Doorzettingsvermogen toont wilskracht. 
Wie blijft waar hij is, volhardt. 
Sterven, maar niet vergaan is eeuwig leven. 
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