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         27 augustus 2020 
     56e jaargang no. 32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEER HH. MISSEN DOOR DE WEEK. 
Een hele tijd zijn er geen HH Missen door de week geweest. 
De komende week beginnen we weer. Graag hebben we dat u in de  
kerk gaat zitten. De afstand is nog altijd onveilig. 
We lazen in het tijdschrift van de Redemptoristen: “GERARDUS”, 
dat in landen als Peru nog altijd de corona te lijf wordt gegaan. 
In maart kondigde de regering de noodtoestand af in verband met de 
coronapandemie. Het hele land ging op slot. 
De schrijver van het artikel, Richie Cuaton CSsR,  was aan het werk in 
Cebu en moest onmiddellijk terug naar Iloilo, die stad is zijn thuisbasis. 
Daar woont hij met zijn medebroeders in het klooster naast de  St. 
Clemenskerk. Niets was meer zeker. 
Ze hebben samen overlegd hoe zij het beste voor de mensen konden zijn. 
Ze mochten namelijk geen vieringen meer houden in de kerk. 
De regering had alle winkels gesloten.  
Maar gelukkig stelden ze hulpgoederen ter beschikking.  
We zijn meteen begonnen met het uitdelen ervan. 
Deze pandemie heeft voor veel mensen het leven veranderd. 
Velen hebben hun baan verloren en ze weten niet wat de toekomst hen 
brengt. 
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We hopen en bidden dat iedereen in deze crisis zijn veerkracht bewaart 
en dat we samen manieren mogen ontdekken om de moeilijkheden in de 
toekomst aan te kunnen. 
Als je dit hoort en leest dan merk je dat het hier nog zo slecht niet is… 
                                                                                Pastoor J. van Oss. 
 
KERKDIENSTEN VAN: 29 augustus tot en met 13 september 2020. . 
Zaterdag 29 augustus: Zaterdag in week 21 door het jaar. 
 Marteldood van de H. Johannes de Doper. 
19.00 uur:  H. Mis. 
            Intentie: overleden ouders Gil en Mina Vankan-Speetjens. 
Zondag 30 augustus: Twee en twintigste zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis.  
        Intenties: Bertha en Anna Vankan (gest. jaardienst); 

       Ria Lemmens-Houtvast (gest. jaardienst); Raymond Raeven 
       en  Math Raeven (jaardienst); Jo Lemmens (jaardienst);  
       levende en overleden leden van de Ziekendienst (50-jarig  
       jubileum). 

Maandag 31 augustus: Maandag in week 22 door het jaar. 
 H. Paulinus van Trier, bisschop en martelaar. 
8.00 uur: H. Mis.  
 Intentie: Annie Limpens-Geurts (vanwege bewoners pleintje). 
Dinsdag 1 september: Dinsdag in week 22 door het jaar. 
 H. Egidius, kluizenaar.  
 Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping. 
                  Geen H. Mis. 
Woensdag 2 september: Woensdag in week 22 door het jaar. 
 H. Margaretha van Leuven, maagd. 
8.00 uur: H. Mis. 
 Intentie: fam. Kooloos-Verhaeg (stichting). 
Donderdag 3 september: Donderdag in week 22 door het jaar. 
 H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar.  
8.00 uur: H. Mis. 
 Intentie: Willy van Oss. 
Vrijdag 4 september: Vrijdag in week 22 door het jaar. 
 H. Irmgard van Süchtlen, kluizenares.  Geen H. Mis. 
Zaterdag 5 september: Zaterdag in week 22 door het jaar. 
 Maria op zaterdag. 
19.00 uur:  H. Mis. 
 Intentie: Jo Vankan. 
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Zondag 6 september: Drie en twintigste zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis. 

       Intenties: Jean Steijns (1e jaardienst); overleden ouders  
 Hubertina Ramakers-Dobbelstein (gest. jaardienst);  
 overleden ouders Bruls-Pinkaarts (gest. jaardienst);  
 overleden ouders Kuipers-Huijnen; voor de overledenen  
 van de familie Eurelings-Rompelberg; Sjo en Mina Timmers- 
 Meessen (jaardienst); Tiny Janssen-Speetjens; overleden 
 ouders Clé Souren en Mia Souren-Vaessen. 

           Eucharistieviering zal worden opgeluisterd d.m.v. digitale  
 muziek. 
Maandag 7 september: Maandag in week 23 door het jaar. 
 H. Hadrianus. 
8.00 uur: H. Mis. 
 Intentie: Jo van Oss. 
Dinsdag 8 september: Dinsdag in week 23 door het jaar. 
 Maria Geboorte     Geen H. Mis. 
Woensdag 9 september: Woensdag in week 23 door het jaar. 
 H. Petrus Claver, priester. 
8.00 uur: H. Mis. 
 Intentie: Annie van Oss.  
Donderdag 10 september: Donderdag in week 23 door het jaar. 
 H. Nicolaas van Tolentino, monnik. 
8.00 uur: H. Mis. 
 Intentie: 
Vrijdag 11 september: Vrijdag in week 23 door het jaar. 
 HH. Felix en Regula, martelaren.  Geen H. Mis. 
Zaterdag 12 september: Zaterdag in week 23 door het jaar. 
 Maria op zaterdag. 
19.00 uur:  H. Mis.  
 Intenties: Zes wekendienst voor Annie Limpens-Geurts;  
    mevr. Mina Van Kan-Speetjens. 
Zondag 13 september: Vier en twintigste zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis. 
       Intenties: gest. jaardienst voor overleden ouders Hilkens- 
 Speetjens; gest. jaardienst voor Elly Frissen-Jonkhout;  
 gest. jaardienst voor Hub Selder en overleden ouders  
 Jongen-Slangen; echtpaar Huls-Thewessen. 
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LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Weekend 29/30 augustus: In de eerste lezing beklaagt de profeet  
Jeremia zich bij God over de lasten die zijn opdracht met zich meebrengt; 
desondanks blijft hij rotsvast op God vertrouwen. 
In het Evangelie roept Jezus zijn leerlingen ertoe op om Hem te volgen. 

 

Weekend 5/6 september: De profeet Ezechiël is door God als wachter  
over het volk aangesteld. 
In het Evangelie geeft Mattheus aan hoe de gemeenschap moet omgaan 
met een christen die een fout begaat. 
 
LECTOREN. 
Zaterdag 29 augustus 19.00 uur:   dhr. P. Ritt 
Zondag   30 augustus 11.00 uur: mevr. C. Meurders. 
 
 

Zaterdag 5 september 19.00 uur:   dhr. P. Severeyns. 
Zondag   6 september 11.00 uur: mevr. P. Schonewille. 
 
WEEKDIENSTEN. 
Vanaf 31 augustus 2020 zullen op maandag-, woensdag- en 
donderdagochtend weer weekdiensten plaatsvinden in onze kerk. 
In verband met de coronamaatregelen zullen deze eucharistievieringen  
in de kerk worden opgedragen.  
Wij verzoeken u zo veel mogelijk vooraan in de banken plaats te nemen. 
 
 

MISINTENTIES IN CORONACRISIS. 
Vanaf 21 maart tot 20 juni 2020 zijn in onze kerk geen H. Missen 
opgedragen naar aanleiding van de coronacrisis en door de 
renovatiewerkzaamheden in de kerk. Voor deze vieringen heeft u wel 
misintenties opgegeven en betaald (d.m.v. een stichting of een incidentele 
betaling). 
Indien u de opgegeven misintentie, die niet heeft kunnen plaatsvinden,  
nog wilt laten opdragen, verzoeken wij u op dinsdag- of donderdagavond 
tussen 19.00 – 20.00 uur contact op te nemen met de pastorie.  
U kunt dan samen met het dienstdoende kerkbestuurslid een geschikte 
datum prikken om deze misintentie alsnog te laten opdragen. 
Bij voorbaat dank voor uw begrip en uw medewerking. 
       Het kerkbestuur. 
DANKBETUIGING. 
Wij willen allen hartelijk bedanken voor de vele blijken van medeleven  
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die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder 
en oma Annie Limpens-Geurts.  
Het is voor ons een grote steun om dit verlies te kunnen verwerken. 

Kinderen, schoonbroer, schoonzussen, klein- en achterkleinkinderen 

 

Nieuws Speeltuin Klavertje Vier. 
Vanaf 24 augustus 2020 is de speeltuin iedere maandag gesloten op 
schooldagen! 
 

Openingstijden Schoolweken: 
Ma             Gesloten 
Di & Do      14:15 - 17:00 uur 
Wo & Vr     13:00 - 17:00 uur 
Za              10:00 - 17:00 uur 
 

Tijdens de vakanties van maandag t/m zaterdag geopend 
Herfstvakantie    13:00 - 17:00 uur 
Op zon- en feestdagen is de speeltuin gesloten. 
 
Losse entree €1.50 per persoon. 
 
Kijk op onze website en facebook voor de coronamaatregelen! 

www.speeltuinklavertjevier.nl  
 

 
KINDERVAKANTIEWEEK 2020 
Het aangepaste programma van de 42e KVW 
was zeer geslaagd.  
Gelukkig hebben we in deze onzekere tijd toch 
een leuk en gevarieerd programma kunnen 
bieden. 
Het is een genot om te mogen meemaken met 
hoeveel plezier de kinderen en tieners de hele 
week samen zijn en zichtbaar genieten.  
 

We zijn trots op de vele leiders die met veel 
enthousiasme en plezier de groepen kinderen 
hebben begeleid. 

 

Stichting Speeltuin  
Klavertje Vier Schimmert 

http://www.speeltuinklavertjevier.nl/
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De geweldige sfeer onder elkaar is de sleutel tot het succes van weer een 
geweldige kindervakantieweek.  
Héél erg bedankt!                                                         
                                             De Hoofdleiding. 
 
BOEREVERSJTAND NUUJTS 
Zoë wie al aangekondig geit Boereversjtand 2020 angersj zeen es de 
gesjlaagde kwis van aafgeloupe jaor, dit uiteraard es gevolg van Covid-19. 
Veer höbbe ós hiedoor neet oet ’t veld laote meppe en höbbe get hiël sjieks 
bedach en ineingesjteeld: ’t Watertaore Mystérie. Op dit moment zeen veer 
de lètste puntjes op de i aan ’t zètte en óm d’r zeker van te zeen dat ’t auch 
zoë geit zeen es wie veer ós dat veurgesjtèld höbbe, höbbe veer besjlaote 
óm ein waek later te sjtarte. Dat beteikent dat de pakkette vanaaf 5 
september nao de middig te koup zeen bie ’t gemeinsjapshoes, ’t Weverke 
en de winkel van Soons, uiteraard tiedens äöpeningstieje. Wilt geer ech d’n 
iërsjte zeen, dan kènt geer zaoterdig 5 september tösje 10 en 12 oer ein 
pakket koupe bie ózze sjtend in de Coop. Auch kènt geer uch via de site 
(www.boereverjtand.nl) alvas aanmelle, dan zètte veer ein pakket aan ein 
zie. In principe zeen de pakkette tot en mèt november te koup en kènt d’r 
gesjpeeld waere tot 1 janewari.  
Tot gauw,  

Sjtichting Boereversjtand. 
 

 

K.W.F. KANKERBESTRIJDING COLLECTE 2020. 
2020……een jaar waarin alles anders verloopt dan we gewend zijn. Dit 
geldt ook voor de collecte van dit jaar. Wij hebben besloten om onze 
vrijwilligers niet langs de deur te laten gaan met een collectebus in een tijd 
waarin het coronavirus nog zo dichtbij ons is. 
 

Een moeilijk besluit! Collecteren met de bus huis aan huis levert elk jaar 
weer een mooi bedrag op waarop we trots mogen zijn als dorp.  
Dit jaar zullen de vrijwilligers een donatiekaart met QR code in de 
brievenbus achterlaten. U kunt contactloos en veilig een donatie doen aan 
KWF. Er zijn 3 manieren: mobiel door het scannen van de QR code, een 
donatie via kwf.nl/collecte of via een overschrijving. 
 

Mogen we weer rekenen op uw goede steun? Juist nu in een jaar dat alles 
anders is, is het van groot belang dat onderzoek naar kanker doorgaat!  
Namens het collectantenteam van Schimmert: BEDANKT! 

Sean Vermeulen en Sandra Lemmens-Gelissen 
 
 

http://www.boereverjtand.nl/
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V.V.SCHIMMERT. 
 
PROGRAMMA VAN VRIJDAG 28 AUGUSTUS 
Mannen 35+2   7x7   Bij Urmondia te Urmond. 
Urmondiavets 35+1  - Schimmert 35+2   19.30 uur. 
Schimmert 35+2  - DVO 35+1    20.00 uur. 
SNA 35+1   - Schimmert 35+2   20.30 uur. 
Finalewedstrijden        21.10 uur. 
 

PROGRAMMA VAN ZATERDAG 29 AUGUSTUS 
Bekerwedstrijden: 
DVO JO17-1  - Schimmert/GSV’28 JO17-1   16.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO15-1 - Bunde JO15-1   13.00 uur. 
VV ALFA SPORT JO15-1  - GSV’28/Schimmert JO15-2   13.15 uur. 
Sportclub Jekerdal JO13-2  - GSV’28/Schimmert JO13-1   10.15 uur. 
BMR/SNC’14 JO13-1 - Schimmert/GSV’28 JO13-2   09.30 uur. 
 
 

 

PROGRAMMA VAN ZONDAG 30 AUGUSTUS 
Bekerwedstrijden:  
Schimmert 1   - KVC Oranje 1   14.30 uur. 
Bekerveld 2   - Schimmert 2   11.00 uur. 
Vrouwen: 
Geusselt Sport VR1  - Schimmert VR1  10.30 uur. 
 

 

PROGRAMMA VAN DINSDAG 1 SEPTEMBER 
Oefenwedstrijden: 
Schimmert 1   - SV Zwart-Wit’19 1 20.00 uur. 
SV Zwart-Wit’19 2  - Schimmert 2  19.30 uur. 
 
 

PROGRAMMA VAN ZATERDAG 5 SEPTEMBER 
Bekerwedstrijden: 
Schimmert/GSV’28 JO17-1 - Caesar JO17-1   13.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO15-1 - SV Meerssen JO15-1   12.30 uur 
GSV’28/Schimmert JO15-2 - Caesar JO15-1   12.30 uur. 
GSV’28/Schimmert JO13-1 - Keer JO13-1    11.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO13-2 - RKVV Neerbeek JO13-1G   11.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO11-1 - Heer JO11-3    11.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO10-1 - De Ster JO10-2   10.00 uur. 
RKHSV JO9-1 - Schimmert/GSV’28 JO-1   09.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO9-2 -  Laura Hopel Comb. JO9-1   10.00 uur. 
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Wedstrijden worden gespeeld in Genhout: 
GSV’28/Schimmert JO7-1 -       FC Geleen Zuid JO7-2    10.00 uur. 
SVM JO7-2  -     GSV’28/Schimmert JO7-1   10.20 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-1 - Caesar JO7-2    10.40 uur. 
  
 

PROGRAMMA VAN ZONDAG 6 SEPTEMBER 
Bekerwedstrijden: 
Vaesrade 1   - Schimmert 1    14.30 uur. 
Schimmert 2   - UOW’02 2    12.00 uur. 
Vrouwen: 
Schimmert VR1  - SVO DVC’16 VR1   09.30 uur. 
 

 

PROGRAMMA VAN DINSDAG 8 SEPTEMBER 
Oefenwedstrijd: 
Schimmert 1   - FC Geleen Zuid 2   19.30 uur. 
 
 

OUDPAPIER. 
A.s. zaterdag 29 augustus wordt er weer oud papier opgehaald, vanaf 
09.00 uur. Graag het oud papier gebundeld of in dozen verpakt. 
 
 

DIALEKPROJEK & FOTOWERKGROEP HEEMKUNDE. 
Turrelut = gek. Wat bès te mich aan ’t turrelutte? = ?  
R:  404 2200 / dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
Op vergeteninwonersschimmert.jouwweb.nl foto’s van de 
“Reus van Sjömmert” en vergezichten vanuit de toren. 
 

Pastorie: 045 4041227;   Klooster 045 4048111.  
Kapelaan Charles:   0639431465; ch.leta@montfortanen.nl. 
Kapelaan Stefan:   0639431473; stefanmusanai@gmail.com.
Koster:     045-4041530.  
Parochieblad:        IBAN: NL29 RABO 0146 4121 09.      
Kerkbijdrage:        IBAN: NL42 RABO 0146 4006 23.  
Misstipendia:        IBAN: NL50 RABO 0146 4011 58.  
Restauratiefonds:    IBAN: NL82 RABO 0146 4122 22. 
Giften en diversen:       IBAN: NL52 RABO 0146 4053 90. 
Orgelfonds:     IBAN: NL51 RABO 0322 8156 22. 
Dinsdag en donderdag van 19.00 tot 20.00 uur kantoor/telefoondienst in 
de Pastorie. 
E: Redactie Nuuts:  parochieblad@st-remigius.nl. 
E: Pastoor van Oss:  j.v.oss@st-remigius.nl. 
Website:   www.st-remigius.nl. 
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