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Kerststallendorp Schimmert 

Kerststallendorp Schimmert 
 
Bezoek Schimmert deze Kersttijd 
en bewonder vele bijzondere 
kerststallen en voorstellingen. Laat 
de sfeervolle Sint Remigiuskerk uw 
vertrekpunt zijn!  
Architect Jules Jansen ontwierp 
ook dit jaar de grote kerststal. Verbeeldend ons dagelijks 
leven in de 19e eeuw met in een bescheiden, stille hoek 
Maria, Jozef en het kind Jezus. 
 

Expositie   
Parochiekerk Sint Remigius herbergt voor de zeventiende 
keer op rij een aantrekkelijke expositie met kersttaferelen, 
afkomstig uit de hele wereld, en kunstwerken. Ook 
kinderen van de basisschool stellen dit jaar weer hun 
creaties ten toon. Het geheel wordt omlijst met sfeervolle 
kerstzang, muziek, toneel en voordrachten.  
U bent welkom tussen 12:00 tot 17:00 uur op 
22, 23, 25, 26 en 30 december 2018 én 
5 en 6 januari 2019  
 

Wandelroutes   
Zo’n 140 kersttaferelen zijn te zien tijdens een wandeling 
door het dorp. Daarbij zult u verrast worden door werken 
uit verre landen, maar ook volop lokale volkskunst 
tegenkomen. Uiteraard biedt elke wandeling goede 
gelegenheid om ergens neer te strijken voor een hapje en 
drankje. Posters op de ramen en enkele richtingpijlen 
wijzen U de weg langs de wandelroutes. Een plattegrond 
van Schimmert met routes is bovendien verkrijgbaar bij 
de kerk (Hoofdstraat 86) en bij het Boerderijmuseum 
(Hoofdstraat 36). Tevens kunt U gebruik maken van de 
route-App, Kerststaldorp met informatie bij de 
verschillende kerstgroepen. 
 
Groepen vanaf 15 personen kunnen tegen een 
vergoeding van 20 euro de expositie in de kerk ook op 
andere dagen bezoeken. Aanmelden hiervoor kan via 
contact@kerststallendorp.nl 
     
Parochiekerk Sint Remigius 
Hoofdstraat 86, Schimmert 
Website 

www.kerststallendorp.nl 
e-mail 
info@kerststallendorp.nl 
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Welkom in  
Kerststallendorp  

Schimmert

1 8  18, 25, 26, 28 en 31 dec.; 1 en 8 jan.  

Wanderoutes 18 dec. - 8 jan.

en St. Remigiuskerk, Hoofdstraat 86

tijdens openingsuren

Boerderijmuseum, Hoofdstraat 36

Unieke Kerststallen en Kerstkunst
in de parochiekerk en langs wandelroutes
21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 december 2019

en 5 januari 2020

Kerstkunst
afkomstig uit de hele wereld  

in vele unieke taferelen.
 

Kerststallendorp Schimmert
Bezoek Schimmert deze Kersttijd en bewonder 
vele bijzondere kerststallen en voorstellingen. 
Laat de sfeervolle Sint Remigiuskerk uw 
vertrekpunt zijn!  Architect Jules Jansen 
ontwierp ook dit jaar de grote kerststal. 
Maria en Jozef krijgen een kelder toegewezen. De warmte 
wanneer het kind Jezus is geboren wordt intenser als kansarme 
en kansrijke mensen op bezoek komen.

Expositie
Parochiekerk Sint Remigius herbergt voor de achttiende 
keer op rij een aantrekkelijke expositie met kersttaferelen, 
afkomstig uit de hele wereld, en kunstwerken. Ook kinderen 
van groep 5 van de basisschool stellen dit jaar weer hun 
creaties ten toon. Het geheel wordt omlijst met sfeervolle 
kerstzang, muziek, toneel en voordrachten. U bent welkom 
tussen 12:00 tot 17:00 uur op 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 
december 2019 en 5 januari 2020.

Wandelroutes
Zo’n 140 kersttaferelen zijn te zien. Het aanbod is divers 
van kerstgroepen uit verre landen tot vrije creaties van 
Schimmertenaren. Uiteraard biedt elke wandeling goede 
gelegenheid om ergens neer te strijken voor een hapje 
en drankje. Posters op de ramen en enkele richtingpijlen 
wijzen U de weg langs de wandelroutes. Een plattegrond van 
Schimmert met routes is bovendien verkrijgbaar bij de kerk 
(Hoofdstraat 86) en bij het Boerderijmuseum (Hoofdstraat 
36). De routes zijn eveneens opgenomen in het maandblad 
Bissie (decemberuitgave).
Ook kunt U gebruik maken van de route-App, Kerststaldorp.

Groepen vanaf 15 personen kunnen tegen een vergoeding van 
€20 de expositie in de kerk ook op andere dagen bezoeken. 
Aanmelden hiervoor kan via contact@kerststallendorp.nl.

Parochiekerk Sint Remigius   
Hoofdstraat 86, Schimmert 
website: www.kerststallendorp.nl 
e-mail: info@kerststallendorp.nl

1 8  18, 25, 26, 28 en 31 dec.; 1 en 8 jan.  

Wanderoutes 18 dec. - 8 jan.

en St. Remigiuskerk, Hoofdstraat 86

tijdens openingsuren

Boerderijmuseum, Hoofdstraat 36



Kerststallendorp Schimmert
Er bestaat een groep van 20 vrijwilligers, die zich de Kerststallenwerkgroep noemt. Elk jaar wordt een 
nieuwe kerststal gebouwd in de kerk. Al vroeg in het jaar komt de hele groep bij elkaar om ideeën uit 
te wisselen. Het beste idee wordt in een ontwerp uitgewerkt en later in het jaar gerealiseerd. Naast de 
unieke kerststal is er een tentoonstelling van kerstkunst en kerststallen in de kerk en langs wandelroutes 
door het dorp. Particulieren en bedrijven doen mee aan het plaatsen van kerstgroepen en kerstcreaties 
langs de routes. De werkgroep verzorgt de bouw van de elk jaar unieke kerststal, het inrichten van de 
expositie, de realisatie van de kerststallenroutes, de communicatie, publicatie en werving.

Impressies uit voorgaande jaren
De kerststallen zijn voor een deel afkomstig uit de grote 
verzameling van pastoor J. van Oss s.m.m.
Zijn passie voor het kerstverhaal heeft tot een unieke 
collectie geleid van meer dan 1000 kersttaferelen. Een 
deel van deze verzameling, omlijst met korte verhalen 
en anekdotes is opgenomen in het boek “Ik ben de stal”, 
dat ter gelegenheid van de 80e verjaardag en 50-jarig 
priesterjubileum van pastoor Van Oss is verschenen. Het 
boek is helaas uitverkocht.

Optredens in de kerk 
De volgende optredens en muzikale omlijstingen van de 
expositie in de kerk zijn bij het verschijnen van deze folder 
bekend. Voor de overige optredens wordt verwezen naar 
de website www.kerststallendorp.nl

Za 21 dec 14.30 Opening van de tentoonstelling 
 15.00 Kerstconcert Sing a Song
 16.00 Lezing door Ingrid Henssen-van Hees 

over de geschiedenis en symboliek van de 
kerststal door de eeuwen heen. Haar verhaal 
wordt begeleid door prachtige foto’s 

Do 26 dec 13.00 Ed Soons (alt sax) en René Kicken (toetsen)
 14.00 Oscar Herijgers, doedelzak
  15.00 Kerkelijk Zangkoor – vertelt het aloude 

kerstverhaal speciaal voor kinderen en 
omlijst met eenvoudige kerstliedjes. 
Begeleiding op piano door Paul Heffels

Zo 29 dec  14.00 Pater Charles Leta smm (zang) en  
René Kicken (toetsen)

Zo 5 jan 14.00 Koperkwintet Beli Brass
De Wereldwinkel is aanwezig op 21 en 22 december

Kerststallendorp Schimmert
Het is onderhand een traditie geworden dat er in Schimmert 
bijzondere aandacht wordt gegeven aan de kerststal.
Op de eerste plaats in de kerk zelf, maar ook in het hele dorp,
Mensen worden aangeschreven om op een bijzondere manier 
samen met ons Kerstmis te vieren.

Bent u een kunstliefhebber?
Houdt u van het kerstgebeuren?
Hebt u iets met Kerstmis? 
Dan zouden wij het fijn vinden als u met ons mee wilt vieren, 
want Kerstmis heeft een plaats in ons hart.  

Er gebeurt van alles in onze kerk en in ons hart.
De grote kerststal staat in het middelpunt, daarnaast is de kerk 
gevuld met allerlei kleine en grote kerststallen en kersttaferelen.
Zo zijn er kerststalletjes gemaakt voor de leerlingen van groep 5. 
Zij krijgen de stalletjes en mogen ze zelf “vullen” met het 
kerstgebeuren. De kinderen gaan op een heel persoonlijke manier 
de kerststalletjes “bevolken”. 
En zo zijn er heel veel mensen “lekker” enthousiast bezig om zich 
voor te bereiden op dat grote feest.

Kerstmis is niet zo maar een van de vele kerkelijke feesten; we 
mogen rustig zeggen een van de grootste Kerkelijke feesten van 
het jaar.
Dank aan alle medewerkers en van harte een Zalig kerstfeest. 

J. van Oss s.m.m. pastoor

  


