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      10 september 2021 
     57e jaargang no. 33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEN SCHARNIERMOMENT. 
In het evangelie van deze zondag toont Marcus ons een 
belangrijk scharniermoment in het leven van Jezus. 
In het eerste deel van zijn evangelie, dat zich 
voornamelijk in Galilea afspeelt, gaat Jezus weldoende 
rond. Hij verkondigt de blijde boodschap, geneest zieken, 
roept zijn leerlingen, gaat aan tafel met tollenaars en 
zondaars, en geeft de massa die Hem enthousiast volgt  

te eten. Voortdurend klinkt de vraag: “Wie is Hij toch?” 
Nu stelt Jezus deze vraag zelf aan zijn leerlingen: “En wie zeggen  
jullie dat ik ben?” 
Petrus weet het juiste antwoord: “Gij zijt de Christus”.  
De eerste titel die in de blijde boodschap van Jezus werd toegekend. 
Toch is het evangelie daarmee niet afgelopen. Het komt er immers  
niet alleen op aan met de mond te belijden dat Jezus de Messias is. 
En nu, in het tweede deel van het evangelie, wordt het onbegrip 
schrijnender. Driemaal achter elkaar zal Jezus spreken over zijn weg  
naar Jeruzalem en over het lijden dat Hem daar te wachten staat.  
En telkens zal Hij botsen op het onbegrip van zijn leerlingen en zal  
Hij hen oproepen Hem te volgen op zijn weg.  
In het evangelie van deze zondag herkennen we die drie elementen:  
de lijdensaankondiging, het onbegrip van de leerlingen en de oproep tot 
navolging. 
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KERKDIENSTEN van 11 september tot en met 19 september 2021. 
Zaterdag   11 september: zaterdag in week 23 door het jaar.  
  Maria op zaterdag. 
19.00 uur:   H. Mis.   
  Intenties: Alice Sieben-Vankan; Tilly Voncken-Pieters (namens 

 bewoners Weidehof); Wiel Feuler (jaardienst) Maria Feuler- 
 Frissen en zoon Ton Feuler. 

Zondag   12 september: Vierentwintigste zondag door het jaar. 
11.00 uur:   H. Mis.  
  Intenties: Elly Frissen-Jonkhout (gest. jaardienst); Hub Selder  
  (gest. jaardienst) en overleden ouders Jongen-Slangen;  
  echtpaar Huls-Thewessen; Servé Voncken; overleden ouders  
  Kuipers-Huynen (jaardienst) en overleden familieleden; Sef  
  Klinkers (jaardienst) en overleden ouders Klinkers-Maas. 
Maandag   13 september: maandag in week 24 door het jaar.  
  H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar. 
          Geen H. Mis.  
Dinsdag   14 september: dinsdag in week 24 door het jaar.   
  Kruisverheffing.     Geen H. Mis. 
Woensdag 15 september: woensdag in week 24 door het jaar.  
  Onze Lieve Vrouw van Smarten. 
8.00 uur:  H. Mis.  
   Intentie: Tilly Voncken-Pieters (namens bewoners Weidehof) 
Donderdag 16 september: donderdag in week 24 door het jaar. 
  HH. Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop en martelaren. 
8.00 uur:   H. Mis.  
Vrijdag   17 september: vrijdag in week 24 door het jaar.   
  H. Robertus Bellarminus, bisschop en kerkleraar.  
        Geen H. Mis. 
Zaterdag   18 september: zaterdag in week 24 door het jaar.  
  Maria op zaterdag.   
19.00 uur:   H. Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. 

 Intentie: Jo Janssen-van Etten (bewoners Weidehof). 
Zondag   19 september: Vijfentwintigste zondag door het jaar. 
11.00 uur:   H. Mis.  Sportzondag. Verzorgd door het koor Sing a Song 
  Intenties: Rosalie Voncken-Rouwette; Math en Raymond  
  Raeven (jaardienst). 
 
Weekdienst: kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
LECTOREN: 
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Zaterdag 11 september: 19.00 uur:  dhr. P. Willems. 
Zondag   12 september: 11.00 uur: mevr. P. Schonewille. 
 
COLLECTANTEN: 
Zaterdag 11 september:   19.00 uur: dhrn. E. Hennekens en A. Soons. 
Zondag   12 september:   11.00 uur:  dhrn. C. Leenders en N. Lemmens. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Mc8, 27-35: Wie ben ik volgens jullie? 
“Wie zeggen de mensen dat ik ben?”. Deze vraag stelt Jezus vandaag  
aan zijn leerlingen. Vervolgens vraagt Hij: “En wie ben ik volgens jullie?” 
Deze vraag stelt Jezus ook aan ons. Petrus geeft Jezus antwoord: “U bent 
de Christus, de Gezalfde.” Dan begint Jezus zijn leerlingen onderricht te 
geven. Hij voorspelt zijn eigen lijden en dood en besluit met een boodschap 
aan ieder die Hem wil volgen – dus ook aan ons: “Wie zijn leven verliest  
omwille van Mij en het evangelie, zal het behouden.” 
 
GEDOOPT.  
Zondag 5 september 2021 is in onze kerk gedoopt Jur Jacobs. Hij is 
geboren op 29 augustus 2020 en is de zoon van Joël Jacobs en Stephanie 
Mullers. Ze wonen Bekerbaan 13B in Schimmert. 
 
VERNIEUWING WEBSITE PAROCHIE. 

Beste mensen van Schimmert, 

Na een vreemd jaar met vele beperkingen en weinig kerkelijke activiteiten hebben 

we natuurlijk niet stilgezeten. Een aantal mensen hebben achter de schermen 

gewerkt aan de vernieuwing van de website van onze parochie om deze ook 

toekomstbestendig te maken. We hebben gemeend de website zo in te delen dat 

deze een centraal punt in onze gemeenschap kan uitmaken, waarbij de 

evenementenkalender en alle actualiteiten in ons dorp een prominente plek 

hebben gekregen.  

Ook het parochieblad zal weer iedere week op de website geplaatst worden. 

Verder is er natuurlijk alle relevante informatie over onze parochie, onze kerkelijke 

activiteiten en onze pastorale taken te vinden. De nieuwe website is te vinden op 

ons vertrouwde webadres; www.st-remigius.nl 

Aangezien zo’n karweitje mensenwerk is willen we u dan ook oproepen om eens 

een kijkje te nemen op de nieuwe website en eventuele opmerkingen en 

aanvullingen aan ons door te geven zodat we als gemeenschap optimaal gebruik 

kunnen maken van dit medium. Aan de verenigingen en stichtingen willen wij 

vragen of ze op de goede manier worden weergegeven. Eventuele opmerkingen 

en aanvullingen kunt u kwijt via emailadres; website@st-remigius.nl  

http://www.st-remigius.nl/
mailto:website@st-remigius.nl
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Plaatsing artikelen parochieblad en aanvullingen evenementen blijven lopen via de 

vertrouwde kanalen. 

Wij willen u alvast bedanken voor uw feedback en hopen met deze vernieuwde 

website de actualiteiten en informatievoorziening voor onze gemeenschap voor de 

toekomst gewaarborgd te hebben. 

Het kerkbestuur. 

 

MEDEDELINGEN OUDERENBOND ST. PAULUS SCHIMMERT. 

Hierbij herinneren wij u aan onze jaarlijkse BBQ op dinsdag 14 september van 

15.00 uur tot 18.00 uur op het terras van ’t Gemeinsjapshoes.  

De kosten verbonden aan deze BBQ bedragen € 9,00 voor leden en  

€ 10,00 voor niet-leden. 

Pam van brasserie “Bie-Ein” zorgt voor goed vlees, lekkere salades en 

bijbehorende sausjes. 

Welkom zijn de leden van Ouderenbond St. Paulus Schimmert, deelnemers 

maaltijdproject, cliënten en vrijwilligers van Cicero en alle 50-plussers, die zin 

hebben in een gezellige middag met een lekkere hap. Consumpties zijn voor eigen 

rekening. 

Opgeven kan tot en met vrijdag 10 september 2021 door het bedrag (van  

€ 9,00 voor leden en  €10,00 voor niet-leden) over te maken op rekening 

NL50RABO0146410955 t.n.v. KBO St. Paulus Schimmert o.v.v. BBQ + naam en 

adres. De bankoverschrijving is gelijk opgave van deelname. 

Opmerking: 

Ouderenbond St. Paulus Schimmert hanteert een coronatoegangsbewijs 

(vaccinatiebewijs of herstelbewijs of testbewijs) en zal u vragen dit te tonen.  

Indien u geen geldig coronatoegangsbewijs kunt overleggen zijn wij genoodzaakt  

u niet toe te laten. 

Verder hebben wij met de brasserie de afspraak dat er per tafel slechts  

4 personen mogen zitten en er geen stoelen verplaatst mogen worden. 

Om alles goed te laten verlopen wordt u verzocht om via de parkeerplaats het 

terras te betreden. 

 
PROGRAMMA ZIJACTIEF. 
15 september. ZijActief gymlessen: Bewegen houdt je fit!! V.a.woensdag 15 
september starten we weer!! 
De lessen worden gegeven op woensdagmiddag van 13.30 -14.30 uur in de 
gymzaal door Jeannette Verbooy, fysiotherapeute.( Prijs lessen wordt de eerste les 
medegedeeld) Nieuwe deelnemers zijn welkom !  
Nieuwsgierig? Kom dan voor een gratis proefles. Info bij Tine Koolen 045-4041670 
/ Truus Tekstra 045-4042221. 
21 september Filmavond en bijkletsavond. 
Na lange tijd niets te hebben mogen organiseren hopen we op dinsdagavond  



 
5 

21 september vanaf 20.00 uur  toch weer voorzichtig te kunnen opstarten. We 
beginnen met een film:  Sjummert in de jaren 1958-1959. Tussendoor en na 
afloop hopen we gezellig te kunnen bijkletsen over de lange periode van elkaar 
niet kunnen ontmoeten. 
Wij gaan ervan uit dat u de coronaregels hanteert en dat u alleen komt als u 
klachtenvrij bent. 
Opgeven hiervoor is verplicht en kan tot 16 september ! bij Silvy Wiekken: tel. 
06-40246841, appen kan ook!, Mail: s.wiekken@hotmail.com of een briefje in de 
brievenbus bij Silvy: Langstraat 9. 
19 oktober: Jaarvergadering ZijActief Schimmert met huldiging van de jubilarissen. 
26 september: Samen op stap. Aanvang 10.00 uur vanaf Valkenburg-Houthem De 
holle Eik. 4,5 of 8,5 km. Na de wandeling een lunch. Meld je vóór 19 september 2021 
aan via e-mail zijactief@zijactieflimburg.nl én maak de kosten ( €7,50 voor leden) over 
op bankrekening NL62RABO0144103400 onder vermelding van SOSOZ 26 september 
2021, je naam en bij welke locatie je mee doet. Zie ook de website: 
www.zijactieflimburg.nl  
Op deze website staan ook nog de activiteiten:  
10 oktober Familiedag.  
15 oktober Vrouw en gezondheid in Forum Roermond.  
19 oktober Dag voor alleengaanden in Klimmen. 
Voor al deze activiteiten kunt u zich aanmelden bij zijactief@zijactieflimburg.nl  

 

KOOSJIETE NUUJTS. 

Op 2 oktober a.s. vindt het jaarlijkse Koosjiete van Fanfare St. Caecilia plaats. 

Gelijk afgelopen jaar, worden de loten vanwege de geldende maatregelen niet 

huis-aan-huis verkocht. Loten zijn vanaf 11 september verkrijgbaar via onze leden, 

www.fanfareschimmert.nl,  bij Soons DHZ en Manjefiek.  

Er worden weer mooie geldprijzen uitgekeerd, dus laat deze kans niet liggen! 

     Het bestuur van fanfare Sint Caecilia. 

 

KWF KANKERBESTRIJDING KOMT WEER COLLECTEREN. 

In de week van 6 september kunt u de collectant van KWF weer aan de deur 

verwachten met de bekende collectebus. We gaan dit jaar weer voor een mooie 

opbrengst vanuit ons dorp! 

Wilt u alvast kleingeld klaarleggen om de collectebus te vullen? 

Het is ook natuurlijk mogelijk om via Ideal te betalen middels een QR code op de 

bus. 

Bedankt alvast!                                       Sean Vermeulen en Sandra Gelissen. 
 
COLLECTE NIERSTICHTING. 
Van 19 t/m 25 september is weer de nationale collecte van de Nierstichting.  
Een aantal van de collectanten heb ik al benaderd, maar helaas kunnen niet alle 
collectanten weer meedoen aan deze zo belangrijke collecte. 
Daarom ben ik ook met spoed op zoek naar enkele nieuwe vrijwilligers die in de 

mailto:s.wiekken@hotmail.com
mailto:zijactief@zijactieflimburg.nl
http://www.zijactieflimburg.nl/
mailto:zijactief@zijactieflimburg.nl
http://www.fanfareschimmert.nl/
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week van 19 t/m 25 september mee kunnen helpen met deze collecte. 
Aanmelden hiervoor kan bij Renee Burgers, Vauwerhofweg 12. Tel. 045-4041958 
of 06-52136235. 

 

TURNVERENIGING EXCELSIOR. 

Vanaf maandag 6 september starten de trainingen weer. 

Nieuwe leden (vanaf 6 jaar ) zijn van harte welkom, kom gerust eens meedoen.  

Als je er na een paar trainingen nog steeds bent volgt vanzelf het 

aanmeldingsformulier.  

Voor tijden en overige informatie zie onze website of tel. 045-4042209.   

 
TONEELVERENIGING CRESCENDO. 
A.s. zondag zijn er voorstellingen van de sketch "Tösje Kuns en Kietsj"  
in het Boerderijmuseum om 11.00, 14.00 en 16.00 uur.  
Helaas is reserveren niet mogelijk! 

Bestuur Toneelvereniging Crescendo. 

 
JONG NEDERLAND. 
We zijn weer gestart met onze wekelijkse clubavonden. 
De kinderen uit groep 4 van de basisschool kunnen dit jaar lid worden en zijn 
welkom op dinsdag om 18.00 uur. 
Natuurlijk zijn ook in de andere groepen nieuwe leden van harte welkom.  Op de 
wekelijkse clubavonden organiseren we activiteiten op het gebied van sport, spel, 
creativiteit en buitenleven. Verder worden een aantal activiteiten voor alle leden 
georganiseerd zoals o.a. het voorjaarsweekeinde en het zomerkamp.  
Heb je interesse kom gerust eens kijken op de clubavond. 
Basisschool: 
Groep 4: Dinsdag      18:00-19:00 uur 
Groep 5: Dinsdag      18:00-19:00 uur 
Groep 6: Donderdag 18:00-19:00 uur 
Groep 7: Donderdag 18:00-19:00 uur 
Groep 8: Dinsdag      19:00-20:00 uur 
 
Voortgezet onderwijs: 
Groep V1: Dinsdag      19:00-20:00 uur 
Groep V2: Donderdag 20:00-21:00 uur  
Groep V3: Donderdag 20:00-21:00 uur 
Groep V4: Donderdag 21:00-22:00 uur 
Groep V5: Donderdag 21:00-22:00 uur 
Voor meer informatie kunnen jullie 
terecht bij Raymond Soons (tel. 045-4042691) / 
www.jongnederlandschimmert.nl 

http://www.jongnederlandschimmert.nl/
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V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 11 SEPTEMBER 
Bekerwedstrijden: 
Schimmert/GSV’28 JO17-1 - Bunde/I.B.C.’03 JO17-2  13.30 uur. 
Minor/Wijnandia JO15-1 - GSV’28/Schimmert JO15-1 10.30 uur. 
GSV’28/Schimmert JO15-2 - Spaubeek JO15-1  11.30 uur. 
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Competitiewedstrijden: 
Voerendaal/RKSVB JO13-1 - Schimmert/GSV’28 JO13-1 10.15 uur. 
SV Hulsberg JO12-1  - Schimmert/GSV’28 JO12-1 11.15 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO11-1 - RKVV Neerbeek JO11-2 10.00 uur. 
SV Meerssen JO10-1  - Schimmert/GSV’28 JO10-1 09.00 uur. 
Groene Ster JO9-3  - Schimmert/GSV’28 JO9-1 09.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO8-1 - Berg’28 JO8-2JM   09.30 uur. 
Sportpark Spaubeek te Spaubeek 
FC Geleen Zuid JO7-1JM - GSV’28/Schimmert JO7-1 09.30 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-1 - Spaubeek JO7-1 en JO7-2 09.40 uur. 
Caesar JO7-2   - GSV’28/Schimmert JO7-1 09.50 uur. 
Sportpark Jean Nijsten te Genhout 
SV Hulsberg JO7-2  - GSV’28/schimmert JO7-2 09.40 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-2 - RKUVC JO7-1   09.50 uur. 
Veteranen: 
Schimmert   - Catsop    17.00 uur. 
 

PROGRAMMA VAN ZONDAG 12 SEPTEMBER 
Bekerwedstrijden: 
Wijnandia 1   - Schimmert 1   14.30 uur. 
Spaubeek 2   - Schimmert 2   11.00 uur. 
 

Vrouwen: 
SVME VR1   - Schimmert VR1   10.00 uur. 
 
HEEMKUNDEVERENIGING & DIALEKPROJEK. 
Leden genieten 12-9 een prijsreductie bij bezoek toneelsketch Boerderijmuseum. 
Dialekprojek: sjprok = broos, dor. Assenoot = ? 
R:  404 2200 of dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
 

Pastorie: 045 4041227;  Klooster 045 4048111.  
Kapelaan Charles:   
Kapelaan Stefan:   
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:dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com
mailto:parochieblad@st-remigius.nl
mailto:j.v.oss@st-remigius.nl

