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         11 september 2020 
         56e jaargang no. 33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WETEN. 
Stil aan je bed te staan en geen woord weten te zeggen 
verlegen zijn met onze eigen kans, gezondheid, geest en kracht 
weten dat jij nog maar zo kort van het leven mag getuigen  
dat je je taak als mens bijna volwaardig hebt volbracht. 
 

Stil aan je bed staan en zoveel gevoelens hebben 
die niet naar buiten komen door een eenzaam groot verdriet 
tranen die onverwacht langs je wangen glijden 
van machteloosheid, pijn, je vindt de juiste woorden niet. 
 

Stil naar je kijken en onze liefde voelen 
je was zoveel voor ons en we hebben het nooit hardop gezegd 
de pijn die we elkaar onnodig soms wel eens bezorgden 
zijn we allang vergeten en is zonder naklank weggelegd. 
 

Stil aan je bed staan en alleen maar naar je kijken 
verlegen zijn met eigen kans, 
gezondheid, kracht en geest 
weten dat jij straks niet meer in de volle zon zult zitten 
maar dat ons leven zonder jou nooit zonnig was geweest. 
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KERKDIENSTEN VAN: 12 september tot en met 20 september 2020. 
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;  
    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 en Chris Lark. 
Maandag 14 september: Maandag in week 24 door het jaar. 
 Kruisverheffing. 
8.00 uur: H. Mis. 
 Intentie: overleden ouders Henssen-Menten. 
Dinsdag 15 september: Dinsdag in week 24 door het jaar. 
 Onze Lieve Vrouw van Smarten .  Geen H. Mis. 
Woensdag 16 september: Woensdag in week 24 door het jaar. 
 HH. Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop, martelaren. 
8.00 uur: H. Mis. 
 Intentie: Funs Collaris, Seph Jaspar en overleden familie.  
Donderdag 17 september: Donderdag in week 24 door het jaar. 
 H. Robertus Bellarminus, bisschop en kerkleraar. 
8.00 uur: H. Mis. 
 Intentie: Hub Kubben. 
Vrijdag 18 september: Vrijdag in week 24 door het jaar. 
        Geen H. Mis. 
Zaterdag 19 september: Zaterdag in week 24 door het jaar. 
 Maria op zaterdag. 
19.00 uur:  H. Mis. 
Zondag 20 september: Vijf en twintigste zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis.  Sportzondag. 
        Intenties: voor de levende en overleden leden van turnclub  
        Excelsior; bij gelegenheid van een 90e verjaardag en voor de 

       levende en overleden familieleden. 

 

LECTOREN. 
Zaterdag 12 september 19.00 uur:   mevr. M. Heiligers. 
Zondag   13 september 11.00 uur: dhr. H. Meertens. 
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LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Als je onenigheid hebt, of misschien zelfs een conflict, heb je de neiging om 
de ander eens goed de waarheid te zeggen. Misschien wil je hem of haar 
zelfs eens flink schofferen. Maar je weet dat hierdoor de relatie blijvende 
schade kan oplopen. Is dit wat je wil? De lezingen van vandaag wijzen ons 
erop dat verzoening en vergeving de weg openen naar een nieuwe 
toekomst. Dat komt ons leven en ons samenleven ten goede. 
 

GEDOOPT: 
Op zondag 6 september 2020 is in onze kerk gedoopt: Tess Bessems. Zij 
is de dochter van Pieter Bessems en Claire Dullens. Ze wonen Beekerpark 
46 in Schimmert. 
 

TURNVERENIGING EXCELSIOR SCHIMMERT. 
Inmiddels zijn de trainingen hervat op de oude tijden, wel met in- 
achtneming van diverse coronamaatregelen. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom: Doe eerst vrijblijvend mee 
en als het bevalt, volgt het aanmeldingsformulier vanzelf. 
Dat geldt ook voor de trimgroepen. 
Voor tijden, contributies, etc., zie de website: www.turnclubexcelsior.nl 
of tel. 045-4042209. 

 

COLLECTE NIERSTICHTING 2020. 
Als organisatie van de collecte voor de Nierstichting Schimmert heb ik toch 
het moeilijke besluit genomen om dit jaar de vrijwilligers niet langs de deur 
te laten gaan met de collectebus. In deze coronatijd vind ik het niet 
verantwoord. Jammer want het levert ieder jaar een mooi bedrag op. 
Daarom vraag ik u dan ook de Nierstichting toch te willen 
steunen. Dit kan op verschillende manieren: 

 Per QR-code: standaard staat hier € 5,- maar u kunt 
zelf dit bedrag hoger of lager aanpassen! 

 Per SMS: Je kunt eenmalig € 3,- aan de Nierstichting 
doneren door een SMS bericht met “nier” naar 4333 
te sturen. 

 Op de website van www.Nierstichting.nl staat hoe je 
een bedrag kunt doneren aan de Nierstichting. 

 

PROGRAMMA ZIJACTIEF. 
Het bestuur van ZijActief heeft besloten dat ze nog niet gaat starten met de 
binnenactiviteiten voor haar leden. We betreuren het dat we deze 
beslissing moeten nemen. Wij vinden het momenteel niet verantwoord, 

http://www.turnclubexcelsior.nl/
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gezien alle onduidelijkheid, over wat wel/niet veilig is.  
Wij gaan ervan uit dat jullie er begrip voor hebben dat we ieders 
gezondheid nu het allerbelangrijkste vinden. 
We hopen op betere tijden! 

 

NUTH BEWEEGT NUTH. 
Op maandag 14 september organiseert Sportformateur Elvera Weusten 
samen met de initiatiefnemers van “Beekdaelen Beweegt” een 
vervolgbijeenkomst voor het Lokaal Sportakkoord Beekdaelen. Wethouder 
John Essers opent de bijeenkomst waarna er een toelichting volgt over het 
sportakkoord. Ook wordt het sportakkoord officieel ondertekend. Daarna 
wordt het initiatief “Beekdaelen Beweegt” toegelicht.   
De bijeenkomst vindt plaats bij het gemeenschapshuis in Schinnen 
(Burgemeester Pijlsstraat 5, Schinnen).  

 

COLLECTE HANDICAPNL. 
Collecteweek 21 t-m 27 september 2020. Wel of niet langs de deur? 
In goed overleg hebben een aantal collectanten gekozen 
om toch hun route te lopen, waarvoor respect. 
Betalen met de QR-code is ook mogelijk via het kaartje in de  
brievenbus of collectant. 

 

Wat doet handicapNL? 
Ja. Iedereen kan de pech hebben een handicap te krijgen. Met als gevolg 
dat je een of meer onderdelen van een normaal leven verliest. 
Je gezondheid, je vrijheid, maar ook werk, vrienden en zelfs familie. 
In het ergste geval verlies van betekenis in het leven.  
Terwijl dat niet nodig is. Uw bijdrage zorgt ervoor dat iedereen met een 
handicap een normaal leven kan leiden. 
Iemand met een handicap verliest vaak meer dan je denkt. 
UW BIJDRAGE TELT. 

 

TONEELVERENIGING CRESCENDO SPEELT: SMAKELIJK TONEEL! 
“Restaurant d’Eau” 
Een korte sketch die zich afspeelt in het nieuwe restaurant in de 
watertoren, waarin u getuige kunt zijn van de perikelen van een “haute 
cuisine” restaurant in coronatijd. 
En 
“Dinner for one” 
Het bekende jaarlijkse diner van een hoogbejaarde Engelse adellijke dame, 
geserveerd door haar eveneens op hoge leeftijd zijnde butler. 



 
5 

Deze twee korte sketches zullen opgevoerd worden op zondag 27 
september 2020 in het Gemeenschapshuis in Schimmert om 14.00 uur, 
16.00 uur en om 19.00 uur. Er is geen entree, maar een vrije gift voor onze 
vereniging bevelen wij van harte bij u aan. 
I.v.m de uitvoering van de coronamaatregelen is reserveren verplicht. Dit 
kan via onze website www.toneelverenigingcrescendo.nl 
In verband met het zorgvuldig toepassen van de coronarichtlijnen zullen wij 
werken met tafels voor onze bezoekers. U kunt reserveren met een 
maximum van 4 personen per tafel. U dient op te geven hoeveel tafel(s) en 
voor hoeveel personen u wilt reserveren. Verder zullen de tafel(s) voor u 
gereserveerd worden en zal u bij binnenkomst uw plaats toegewezen 
worden. De zaal is een half uur voor de voorstelling tot een half uur erna 
geopend. De bar is gesloten voor zelfbediening, maar er zullen obers 
aanwezig zijn, die u van een drankje kunnen voorzien vanuit de brasserie.  
U bent natuurlijk wel altijd vrij om vóór en ná de voorstelling in de brasserie 
of op het terras een drankje te nuttigen met inachtname van de geldende 
coronarichtlijnen. Het gemeenschapshuis beschikt over een 
ventilatiesysteem, dat de afvoer van gebruikte lucht en het aanzuigen van 
verse lucht tijdens een binnenactiviteit regelt. Overleg met de gemeente en 
een deskundig bedrijf heeft een corona-proof resultaat bevestigd.   
Het bezoeken van de voorstelling is geheel op eigen risico en ervan 
uitgaand dat iedereen zijn verantwoording neemt in de dan geldende 
coronarichtlijnen. Volgende week meer toelichting via de GOS-folder; alvast 
dank en....denk aan de GOS-leden. 

 

THUISKIENEN VV SCHIMMERT. 
Onderstaand de winnende kaarten van de maand september. De volledige 
uitslag (inclusief gevallen nummers) is de gehele maand te bekijken op 
onze website www.vvschimmert.nl. 
De prijzen van de maand september: 
1e prijs 45 euro op kaartnummer 52. 
2e prijs 22,50 euro op kaartnummer 64. 
3e prijs 14 euro op kaartnummer 70. 
Indien u een prijs heeft gewonnen wordt deze automatisch op uw rekening 
bijgeschreven. 

 

V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 12 SEPTEMBER. 
Bekerwedstrijden: 
Schimmert/GSV’28 JO17-1 -   Voerendaal/RKSVB JO17-1 13.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO15-1 -   RKUVC JO15-1   11.30 uur 

http://www.toneelverenigingcrescendo.nl/
http://www.vvschimmert.nl/
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Walram JO15-1  -   GSV’28/Schimmert JO15-2 10.45 uur. 
GSV’28/Schimmert JO13-1 -   VRIJ     
RKHSV MO13-1  -   Schimmert/GSV’28 JO13-2 10.15 uur. 
FC Geleen Zuid JO11-2 -   Schimmert/GSV’28 JO11-1 10.00 uur 
Heer JO10-1   -   Schimmert/GSV’28 JO10-1 10.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO9-1 -   FC Geleen Zuid JO9-2  10.00 uur. 
VV Hellas JO9-2  -   Schimmert/GSV’28 JO9-2  08.45 uur. 
 

Wedstrijden worden gespeeld bij Caesar in Beek. 
GSV’28/Schimmert JO7-1 -   FC Geleen Zuid JO7-2  09.50 uur. 
Caesar JO7-2   -   GSV’28/Schimmert JO7-1  10.10 uur. 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 13 SEPTEMBER. 
Bekerwedstrijden: 
SSA Haanrade/SVA 1 -   Schimmert 1   14.30 uur. 
FC Landgraaf 2  -   Schimmert 2   11.00 uur. 
Vrouwen: 
Schimmert VR1  -   SVME VR1    09.30 uur. 
PROGRAMMA VAN DINSDAG 15 SEPTEMBER. 
Bekerwedstrijd: 
Schimmert 2   -   UOW’02 2    19.30 uur. 
 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Wat bès te mich aan ’t turrelutte? = Wat ben je me aan het doen? 
(turrelutte = met veel, soms gekmakend geluid) Sjtiepe = ?    
R:  404 2200 / dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
 

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 & 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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