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HET GELIEFDE KIND. 
 
Op een dag liet een kalief een heel eenvoudige man bij zich komen,  
omdat hij gehoord had dat het een wijze man was.  
De kalief stelde aan de man de volgende vraag:  
Ik heb gehoord dat je heel veel kinderen hebt.  
Wie van de kinderen is je het liefste? 
 
De man antwoordde: 
“Het kind dat mij het liefste is, is mijn kleinste kind, 
totdat het is opgegroeid. 
Het is mijn kind dat het verst van mij verwijderd is, 
totdat het bij mij terugkomt. 
Het is mijn kind dat in de gevangenis zit, 
totdat het weer vrij is. 
Het is mijn kind dat ziek is, 
totdat het weer genezen is. 
Het is mijn kind dat verdrietig is, 
totdat het weer getroost is”. 
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KERKDIENSTEN VAN 3 oktober tot en met 11 oktober 2020. 
 
Zaterdag 3 oktober: Zaterdag in week 26 door het jaar. 
 Maria op zaterdag. 
19.00 uur:  H. Mis.  
Zondag 4 oktober: Zeven-en-twintigste zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis.   
 Intenties: Anton en Nicolette van Geffen-Joosten (gestichte  
 jaardienst); Sef Speetgens en zoon Hub Speetgens (gestichte  
 jaardienst); Lei Goossens (1e jaardienst); Miny Coenen;  
 overleden ouders Lipsch-Waelen en overleden familieleden; ` 

 Riet Wetzels-Houben; Bertha Vrancken-Collaris (jaardienst);  
 Frans Kurvers (jaardienst), Fien Kurvers-Buner; Jo Mevis . 

Maandag 5 oktober: Maandag in week 27 door het jaar. 
 8.00 uur: H. Mis. 
 Intentie: Philomena Frijns (gestichte jaardienst) 
Dinsdag 6 oktober: Dinsdag in week 27 door het jaar. 
 H. Bruno, priester   . Geen H. Mis. 
Woensdag 7 oktober: Woensdag in week 27 door het jaar. 
 H. Maagd Maria van de Rozenkrans. 
 8.00 uur: H. Mis. 
Donderdag 8 oktober: Donderdag in week 27 door het jaar. 
 8.00 uur: H. Mis.  
Vrijdag 9 oktober: Vrijdag in week 27 door het jaar. 
 HH. Dionysius, bisschop en gezellen  Geen H. Mis. 
Zaterdag 10 oktober: Zaterdag in week 27 door het jaar. 
 H. Maagd Maria, Sterre der Zee. 
 19.00 uur: H. Mis. 
 Intentie: Jan Aarts 
Zondag 11 oktober: Acht-en-twintigste zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis.   
 Intenties: Hein en Agnes Staszewski-Diaszijk; Jean Steijns 
 (verjaardag); Jo Vankan; Odiel Schneiders-Provaas 
 (jaardienst). 
 
 
LECTOREN. 
Zaterdag 3 oktober 19.00 uur:   mevr. M. Heiligers 
Zondag   4 oktober 11.00 uur:  mevr. T. Hennekens. 
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LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Wie kinderen heeft, weet dat 
pubers er andere opvattingen op na 
kunnen houden dan jij zelf hebt. 
Vaak is een goed gesprek met 
elkaar voldoende om samen verder 
te komen. Maar er kunnen ook 
hevige botsingen ontstaan waar 
kinderen en ouders niet uit komen. 
Wat doe je dan? Leg je je erbij 
neer? Onderneem je actie? Voor 
soortgelijke vragen staat de 
landeigenaar over wie we in het 
evangelie van Matteüs zullen 
horen. Hij vraagt zich af wat hij aan 
moet met zijn ondankbare 

werknemers, die niet doen wat hij van ze verlangt. 
 
IN MEMORIAM  ARTHUR FRISSEN. 
Ze kwamen wat later in Schimmert wonen, omdat hun huis aan de 
Bekerbaan nog niet klaar was. Maar ze hebben hier vele jaren gelukkig 
gewoond. 
Arthur werd geboren in Hulsberg op 9 januari 1934. 
Hij leerde Victorien kennen in het cafe van de dikke Frens in Schin op Geul, 
zoals Victorine het uitdrukte. 
Op 13 juli 1963 trouwden ze samen en zoals ik al vertelde: gingen ze 
wonen in Schimmert. 
Daar groeiden hun drie kinderen op: José, John en Frank. 
Naast haar gewone bezigheden had Victorine de zorg voor al haar broers. 
Ze was een bedrijvige vrouw. 
Na een lange tijd in de mijn te hebben gewerkt, werd Arthur postbode. 
Zo kenden de meeste mensen hem: als postbode. 
Hij trok door het dorp. Hij was een vriendelijke en hartelijke man, die 
voor iedereen een vriendelijk woord over had. 
Toen ze op leeftijd waren, trokken ze weg uit Schimmert. 
Die laatste maanden waren zwaar voor Arthur. 
Hij had veel pijn, maar gelukkig zijn daar middelen voor om deze pijn te 
verzachten.  
Zijn vrouw en kinderen waren altijd bij hem. Rustig is hij gestorven. 
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OPBRENGST COLLECTE HANDICAPNL. 
Deze collecte heeft cash, het mooie bedrag van € 753,68, opgeleverd. 
Gevers, cash of per QR-code, hartelijk bedankt en alle collectanten 
bedankt voor de geweldige inzet, zeker in deze coronatijd! 
Mocht u hen gemist hebben dan is uw donatie welkom op het IBAN-
nummer: NL89RABO0394386000 tgv HandicapNL te Odijk 

Namens HandicapNL, Truus Bonnema en Marjo Pijls. 
 
BEDANKT. 

Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele 
bloemen en kaarten die ik mocht ontvangen 
bij gelegenheid van de uitreiking van de 
Koninklijke onderscheiding. Een speciaal 
woord van dank aan pastoor en het gehele 
kerkbestuur en allen die het mogelijk hebben 
gemaakt om dit in de kerk te houden. 
Verder zou ik graag Frits Jansen en Heins 
willen bedanken omdat de aanvraag voor 
deze onderscheiding hun idee was en voor 
mij tot op het  laatste moment een volkomen 
verrassing was. 

 
Gabrielle Bisschoff-Schaepkens. 

 
COLLECTE BRANDWONDENSTICHTING. 
Als organisatie van de collecte hebben wij 
het besluit genomen om onze collectanten 
niet met een collectebus langs de deur te 
laten gaan i.v.m. corona. Dit jaar zullen de 
collectanten een donatiekaart met Q.R 
code in de brievenbus achterlaten. Scan de 
code en doe een gift voor kinderen met 
brandwonden.  
Zo draagt u bij aan een nog betere 
brandwondenzorg. 
Mogen wij rekenen op uw steun? 
Namens de organisatie bedankt! 
     
 Kitty Moonen en Annemie Limpens 
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DAMESKOOR. 
Het Dameskoor is weer deelnemer aan de Rabo ClubSupport actie. 
Als u lid bent van Rabobank Zuid-Limburg Oost, ontvangt u binnenkort een 
stemcode. Met deze code mag u 5 keer stemmen, maximaal 2 stemmen 
per vereniging. 
Wij vragen u, bij het maken van uw keuze aan welke vereniging u uw stem 
geeft, ook aan het Dameskoor te denken. Wij zullen u hier zeer dankbaar 
voor zijn. 
Bij uw stemcode vindt u ook de uitleg hoe u moet stemmen. Als u dit niet 
kunt, om welke reden dan ook, vraag het dan aan een familielid of aan 
iemand in uw omgeving.  Laat uw stem niet verloren gaan! 

Het bestuur van het Dameskoor. 
 

GEMENGD KERKELIJK ZANGKOOR SINT REMIGIUS. 
Ook het Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint 
Remigius doet mee aan de Rabo 
ClubSupport actie van de Rabobank. 
Door de coronacrisis mogen we helaas 
niet zingen, dus ook geen vieringen in de 
kerk opluisteren. Maar desondanks willen 
wij u toch vragen uw stem(men) op het 
Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint 

Remigius Schimmert uit te brengen . 
De opbrengst van deze actie willen we gebruiken voor de aanschaf van 
muziekstukken en voor het organiseren van extra contactbijeenkomsten 
voor de leden van het koor. Want in deze coronatijd is het contact tussen 
de leden slechts gering geweest en willen we elkaar graag eens bijpraten.  
U kunt het koor vinden onder de categorie Muziek en de naam: 
Kerkbestuur St. Remigius inzake het Gemengd Kerkelijk Zangkoor 
Schimmert. Bij voorbaat dank voor uw steun. 

Het bestuur van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor Schimmert. 
 
EHBO. 
De Coop statiegeldactie is ons gegund vanaf 1 oktober tot 31 december. 
Wij willen deze actie warm bij u aanbevelen. Doneer uw statiegeldbonnetje 
voor een goed doel. De opbrengst van deze actie wordt gebruikt voor de 
aanschaf van een reanimatiepop en een AED.  
Zo ook de "Rabo ClubSupport actie". Bent u lid van de Rabobank en wilt u 
ons steunen, stem dan op EHBO vereniging Schimmert! 
Onze dank bij voorbaat.    Het bestuur 
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EHBO. 
Op 5 oktober is een herhalingsles reanimatie met AED gepland. De leden 
zijn welkom in 2 tallen op de aangemelde tijd. 
 
 
WEBSITE HEEMKUNDEVERENIGING & RABO CLUBSUPPORT. 

 
De Heemkundevereniging neemt deel 
aan Rabo ClubSupport en hoopt op uw 
stem als u Rabobank-lid bent. Ons 
bestedingsdoel dit jaar is de realisatie 
van een website voor alle activiteiten. 
Hartelijk dank! 
 
Meer informatie op “Sjummert van 
vreuger en noe!” (Berichten). 
 
 
 
 
 
 

 
TTV QUICK’72 SCHIMMERT. 
De uitslagen van afgelopen zaterdag: 
Heren 1: Quick’72/Schimmert 1 -   TTV Lybrae Heerlen  1   6-4  
Jeugd 1: Quick’72/Schimmert 1 -   RedStars 1     9-1 
Jeugd 2: Quick’72/Schimmert 2 -   Red Stars 2   10-0 
Jeugd 3: Sittard 2   -   Quick’72/Schimmert 3   2-3 
Jeugd 4: TTVLybrae/Brunssum 4  -   Quick’72/Schimmert 4   5-0 
 
Komende zaterdag worden de volgende wedstrijden gespeeld: 
Heren 1: Quick’72/Schimmert 1 - Falco 2 13.00 uur 
Jeugd 1: Quick’72/Schimmert 1 - Taverbo 1 14.30 uur in Sevenum  
Jeugd 2: Quick’72/Schimmert 2 - TTC 1 14.30 uur in Sevenum 
Jeugd 3: Kluis 3  -     Quick’72/Schimmert 3 12.00 uur 
Jeugd 4: Falco 5  -     Quick’72/Schimmert 4 13.00 uur 
 
Kijk voor meer informatie over TTV Quick’72 Schimmert  op 
www.ttvquick72.nl 

http://www.ttvquick72.nl/
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V.V.SCHIMMERT. 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA VAN ZATERDAG 3 OKTOBER. 
S.V. Argo JO17-1  -  Schimmert/GSV’28 JO17-1 13.30 uur. 
Heer JO15-1   -  Schimmert/GSV’28 JO15-1 13.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO15-2 -  Laura/Hopel Comb. JO15-1 12.30 uur. 
GSV’28/Schimmert JO13-1 -  FC Landgraaf JO13-1  11.00 uur. 
I.B.C.’03 JO13-1  -  Schimmert/GSV’28 JO13-2 10.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO11-1 -  De Ster JO11-1   11.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO10-1 -  Caesar JO10-2   10.00 uur. 
De Ster JO9-2   -  Schimmert/GSV’28 JO9-1  09.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO9-2 -  VRIJ  
GSV’28/Schimmert JO7-1 -  VRIJ  
 
Veteranen: 
Schimmert    -  Geen wedstrijd.  
 
PROGRAMMA VAN ZONDAG  4 OKTOBER.  
Schimmert 1   - RKASV 1   14.30 uur. 
Schimmert 2   - DBSV 2   12.00 uur. 
SV Meerssen 4  - Schimmert 3   11.30 uur. 
Vrouwen: 
Slekker Boys VR1  - Schimmert  VR1  10.00 uur. 
 
PROGRAMMA VAN DINSDAG 6 OKTOBER. 
Oefenwedstrijd: 
Schimmert 1   - RKHBS 1   20.00 uur. 
 
TC DE WATERKOEL EN RABO CLUBSUPPORT. 
TC de Waterkoel doet dit jaar weer mee aan Rabo ClubSupport! 
Helpt u mee om tennis in ons eigen dorp te behouden? 
We willen de bijdrage van de Rabo ClubSupport-actie gebruiken voor het 
werven en behouden van jeugdleden, aankopen van trainingsmaterialen en 
het organiseren van een trainingskamp. En we willen middelen inzetten om 
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het bewegen voor senioren extra aandacht te geven. U steunt ons toch 
zeker weer? 
Stem vanaf 5 oktober op TC de Waterkoel. Elke stem is geld waard. 
Stemmen kan direct in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport. 
Alvast hartelijk dank voor uw steun! 
 
WEDSTRIJDOVERZICHT TENNISVERENIGING - TC DE WATERKOEL. 
Zondag 4 oktober: 
TEAM ROOD (t/m 8 jaar). 
9.00 uur:  Thuiswedstrijd. 
TEAM GROEN (t/m 12 jaar). 
11.00 uur: Uitwedstrijd tegen TC de Burght 3 (Maastricht). 
TEAM GEEL 1 (11 t/m 14 jaar). 
10.00 uur: Uitwedstrijd tegen TC Orient (Sittard). 
TEAM GEEL 2 (11 t/m 14 jaar). 
10.00 uur: Thuiswedstrijd tegen Oranje Nassau. 
TEAM GEEL - jongens (13 t/m 17 jaar). 
11.00 uur: Thuiswedstrijd tegen TC  UOW. 
 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Kroddel = pad. (dier) Käöre = ? (2 betekenissen) R:  4042200.  
 
 

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. 

mailto:parochieblad@st-remigius.nl
mailto:j.v.oss@st-remigius.nl

