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‘GEEF ONS MEER GELOOF’. 
‘Geef ons meer geloof’. Dat is de vraag van de 
apostelen die wij afgelopen zondag in het evangelie 
beluisterd hebben. Was hun geloof niet groot genoeg? 
Nee. Het probleem was dat ze bezig waren met 
andere zaken en zich niet realiseerden dat het geloof 
in hun hart zat. Mensen willen altijd meer: meer aan-
dacht, meer gehoor en meer respect. Daarbij realise-

ren zij zich niet dat ze door steeds meer te willen al veel in hun leven heb-
ben. Ze vergeten daarbij vaak het geloof te behouden dat het fundament is 
van hun roeping tot leerling van Jezus. Geloof gaat niet over cijfers, maar 
over het resultaat en de verandering die het teweeg kan brengen! 
In het evangelie van afgelopen zondag, wordt de houding van de dienaar 
gebruikt als voorbeeld van een gelovige. Waarom wordt zijn houding door 
Jezus gekozen als een voorbeeld van het geloof voor ons?  
Ten eerste omdat de dienaar volledig loyaal is aan zijn meester. Deze 
loyaliteit maakt hem voor zijn meester betrouwbaar en vertrouwvol. Een 
geloof van deze kwaliteit maakt ons vertrouwvol voor Jezus om Zijn leerling 
te zijn. Ten tweede: de dienaar is bereid om zijn heer te dienen. De ogen 
van een dienaar kijken altijd naar zijn meester. Elke beweging van zijn 
meester is een teken om de opdracht van zijn heer uit te voeren. Geloven 
als deze dienaar betekent uitzien naar de ander en je afvragen wat je voor 
de ander kunt betekenen. 
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Tijdens een kerkelijke inburgeringscursus zei een Afrikaanse vriend van mij 
dat het lijkt alsof God Nederland heeft verlaten, want in de kerk is het altijd 
stil. Toen antwoordde onze docent: “Pater, voordat u hier kwam, kenden en 
vierden de Nederlanders Christus al in hun cultuur. De manier waarop we 
in Gods aanwezigheid geloven en zijn aanwezigheid vieren, kan verschil-
len, afhankelijk van onze gebruiken en cultuur. Maar het is dezelfde God 
hier en nu. Hij is onze redding en toeverlaat, net als de God waarin jij 
gelooft in Afrika of waar dan ook”.  
We zwegen allemaal, omdat wat hij zei waar is. En de les was voorbij. Wij 
gingen blij naar huis. Een nieuwe kijk op het leven en het beleven van ons 
geloof met de mensen.                                        Kapelaan Stefan,s.m.m.. 
 
KERKDIENSTEN VAN 8 tot en met 16 oktober 2022. 
Zaterdag 8 oktober: Zaterdag in week 27 door het jaar. 
19.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola.  
Zondag  9 oktober: Acht-en-Twintigste zondag door het jaar. 
11.00 uur: H. Mis. 
  Intenties: Hein en Agnes Staszewski-Diaszijk (gest. jaardienst);  
  Jo Vankan; Louis Soons; Math en Raymond Raeven en  
  overleden familieleden; Sjir Stevenhagen. 
Maandag 10 oktober: Maandag in week 28 door het jaar.   
  Onze Lieve Vrouw, Sterre der Zee. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Dinsdag  11 oktober: Dinsdag in week 28 door het jaar. 
  H. Johannes XXIII, paus.    Geen H. Mis. 
Woensdag 12 oktober: Woensdag in week 28 door het jaar. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Donderdag 13 oktober: Donderdag in week 28 door het jaar. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Vrijdag    14 oktober: Vrijdag in week 28 door het jaar. 
  H. Callistus I, paus en martelaar.   Geen H. Mis. 
Zaterdag 15 oktober: Zaterdag in week 28 door het jaar. 
  H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares.                                                                                                                                                      
19.00 uur: H. Mis.  Intentie: Piet Heuts. 
Zondag  16 oktober: Negen-en-Twintigste zondag door het jaar. 
11.00 uur: H. Mis,  
  Intenties: Willem en Mia Speetjens-Coumans (gest. jaardienst); 
  Maria Moonen-Quadakkers; Anneke de Veen-Pruppers, Cor,  
  Hub, Janneke en Wilma; Leon Snellings; Hub Kubben  
  (jaardienst); Odiel Schneiders-Provaas (jaardienst). 
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Weekdienst: van 8  t/m 14 oktober:  kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
 
LECTOREN. 
Zaterdag  8 oktober: 19.00 uur:  Dhr. H. Meertens. 
Zondag:   9 oktober: 11.00 uur:  Mevr. T. Feuler. 
 

MISDIENAARS / ACOLIETEN. 
Zaterdag 8 oktober 19.00 uur: Acolythen. 
Zondag   9 oktober 11.00 uur: Joes Slakhorst en Ilse Nulens. 
 

Vanaf maandag de ochtendmis in de pastorie gedurende de winterperiode. 
Maandag   10 oktober 08.00 uur: Tom Storcken en Ilse Nulens. 
Woensdag 12 oktober 08.00 uur: Joes Slakhorst. 
Donderdag 13 oktober 08.00 uur: Lars Okkersen. 
 

COLLECTANTEN. 
Zaterdag 8 oktober 19.00 uur: Dhrn. J. Feuler en F. Herijgers. 
Zondag   9 oktober 11.00 uur: Dhrn. H. Collaris en R. Slakhorst. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND.    

Genezen of gered? 
Wie heeft er nooit last gehad van jeugdpuistjes? En 
weet u nog hoe u daarover in kon zitten, u zich er 
misschien zelfs voor schaamde? Huidklachten kun je 
nauwelijks verbergen en ze kunnen daarom iemands 
leven behoorlijk bepalen en verzieken. Vandaag horen 
we in de evangelielezing over tien mensen die aan 
huidvraat lijden. In hun wanhoop keren ze zich tot 

Jezus en Hij bekommert zich om hen. Maar zijn zij Hem ook dankbaar? 
 
OCHTENDMISSEN IN PASTORIE.  
Beste inwoners van Schimmert, 
 

Zoals u heeft kunnen lezen krijgt de sacristie een opknapbeurt. Dit betekent 
dat de weekmissen gedurende deze werkzaamheden niet in de sacristie 
kunnen plaatsvinden. Een deel van de huiskamer van de pastorie is 
ingericht voor het houden van deze weekmissen.  
Vrijwel alle werkdagen zijn er in de ochtend mensen voor diverse 
werkzaamheden in de pastorie aanwezig waardoor deze wordt verwarmd. 
In verband met de steeds duurder wordende energiekosten lijkt het ons dan 
ook voor de hand liggen dat met ingang van maandag 3 oktober, 
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gedurende de hele najaars- en winterperiode alle weekmissen in de 
pastorie plaatsvinden. 
We hopen hiermee weer wat kosten te kunnen besparen.           

Het parochiecomité. 
 
ZANGKOOR. 
Dameskoor. 
Repetitie dinsdag 11 oktober om 18.55 uur. 
 
MEDEDELING KBO. 
Ouderenbond St. Paulus Sjömmert organiseert weer ein OKTOBERFEST 
veur 50-plussers. 
Dit fiës weurt weer gehaute in ’t GEMEINSJAPSHOES van Sjömmert en 
waal op ZONDIG 9 OKTOBER. ’t Begint om hauf twié en de zaal geit óm 
hauf ein aope. Reserveer uch dao datum! De entree is € 7,50 veur KBO-
lede (peske laote zeen) en € 10,- veur neet KBO-lede. 
Dus ederein dae Sarah of Abraham gezeen haet, is welkom. 
Opgaeve kint tot en mit vriedig 7 oktober 2022 door ’t bedraag (€ 7,50 veur 
lede en € 10,- veur neet-lede) euver te make op rek.nr NL50 RABO0 1464 
10955 t.n.v. KBO St.Paulus o.v.v. Oktoberfest 2022 + naam en adres. 
De bankeuversjrieving is geliek ’t bewies van deilnumming. 
Lét waal op : Plaatse kinne neet gereserveerd waere ! 

 
Koor van ouderen. 
Vrijdag 7 oktober is er géén repetitie van het Koor van Ouderen. 
 

Brandveiligheid op dinsdag 11 oktober 2022. 
Op dinsdag 11 oktober 2022 zal de heer J. Loijens van de 
Veiligheidsregio Zuid-Limburg in ‘t Gemeinsjapshoes te Schimmert 
een themabijeenkomst brandveiligheid verzorgen.  
Deze bijeenkomst start om 14.00 uur, is gratis, en is zowel voor 
KBO-leden als niet KBO-leden toegankelijk. 
Gezien de komende wintermaanden en het belang van 
brandveiligheid bevelen wij deze themabijeenkomst ten zeerste bij u 
aan. 
 
ZIJACTIEF. 
De kunstcursus. Mevr. Mariette Paris- Vankan gaat komende 
cursus geven. De lessen gaan over landschappen in de 
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hedendaagse kunst van de 21e eeuw. De cursus wordt gegeven van 
9.45-11.45 uur in de zaal van het Weverke. 
 Data: 12 en19 oktober, 2, 9, 16 en 23  november. 
 Cursusgeld € 30,- bankrekening nummer: NL57 Rabo 0146 4076 

28 t.n.v. Zijactief Schimmert o.v.v. kunstcursus en duidelijk uw 
naam en adres! 

 Opgeven kan tot 7 oktober bij Rieny Lemaire-Vandewall, tel. 4041417 
of per mail: rienyvandewall@hotmail.com  

Dinsdag 11 oktober: Spellenavond. Breng zelf een leuk spel mee en we 
spelen in groepen een ouderwetse spellen-avond! 
Vrijdag 14 oktober: Van 10.00 – 12.00 uur organiseert ZijActief Kring 
Zuidoost in Zalencentrum Keulen, Schoolstraat 3 in  Klimmen een 
presentatie: Armoedebeleid door Dhr Björn Molling wethouder en 1e Loco- 
burgemeester van de gemeente Meerssen. 
Deze bijeenkomst is gratis en inclusief een kopje koffie of thee. Naast de 
leden zijn ook de partner, dochter, zoon of vriendin van harte welkom. 
Aanmelden kan tot en met maandag 10 oktober bij Mariet Kerckhoffs, 
06 4187 7046, email gwj.kerckhoffs@ziggo.nl.  
Meer informatie: Zie in de email of vraag op bij: Renee Burgers, 06-
52136235. 
 

Opbrengst Collecte HandicapNL 
De onlangs gehouden collecte van HandicapNL heeft het 
mooie totaalbedrag van € 1048,42 opgeleverd; gevers en 
collectanten hartelijk bedankt! 
Heeft u de collectant gemist of is er geen collecte 
gehouden in uw straat, uw gift is nog steeds van harte 
welkom; dit kan middels:  

1. de bijgevoegde QR-code,  
2. een bijdrage overmaken aan NL89 RABO 0394  3860 00 t.n.v. 

HandicapNL o.v.v. collecte. 
 

VOORAANKONDIGING. 
De film “Meneer Pastoor” is klaar! Speciaal voor Schimmertenaren is er 
een feestelijke première in ’t Gemeinsjapshoes op zaterdagavond 29 
oktober, en een voorpremière op vrijdag 28 oktober. Nadere info volgt.  
 
Koosjiete Nuujts. 
Afgelopen zaterdag wandelde een tweetal koeien de arena in om hun 
vlaaien te laten bepalen wie er dit jaar met de prijzen vandoor mocht. Het 

mailto:rienyvandewall@hotmail.com
mailto:gwj.kerckhoffs@ziggo.nl


 
6 

lot bepaalde dat nummer 1190 de eerste prijs kreeg en 0736 de tweede. 
De nummers werden gelijk op onze facebookpagina gepubliceerd en niet 
veel later meldden zich ook al twee winnaars. De prijzen zijn afgelopen 
week uitgereikt, foto's hiervan worden in de fanfare-info geplaatst.  
Dank aan iedereen die ons gesteund heeft en tot volgend jaar! 
      Comité Koosjiete. 
 
VOORAANKONDIGING “GRATIS INZAMELEN SNOEIAFVAL”. 
Net als voorgaande jaren wordt door de Gemeente Beekdaelen en Rd4 in 
samenwerking met de voetbalvereniging Schimmert de mogelijkheid 
geboden om gedurende zes weken (op de zaterdagen) gratis snoeiafval  
aan te bieden op het parkeerterrein van de voetbalvereniging Schimmert 
aan de Waterkuilsweg. De inzameling start op zaterdag 15 oktober en 
eindigt op 19 november. Nadere info volgt. 
 
OPROEP COLLECTECONTACTPERSONEN. 
Omdat het voor diverse goede doelenorganisaties steeds moeilijker wordt om 
voldoende collectanten te werven willen we in Schimmert graag “De Goede Doelen 
Week” gaan opzetten. Hiervoor zal een nieuwe stichting moeten worden opgericht: 
De stichting : Goede Doelen Week Schimmert. Doel is gezamenlijk organiseren 
van één collecte t.b.v. de goede doelen (met CBFerkenning) waarvoor in 
Schimmert jaarlijks gecollecteerd wordt, een zogenaamde Goede Doelen Week, 
zodat de inwoners van Schimmert op een betrouwbare manier kunnen doneren en 
waarbij tevens het tekort aan collectanten voorkomen wordt. 
Het grote voordeel is ook dat er maar één keer per jaar een collectant voor de deur 
staat i.p.v. bijna iedere week. 
Oproep aan de collecte contactpersonen van de goede doelen met CBF-erkenning 
om u aan te melden mee te gaan doen in deze nieuw op te richten stichting. 
Meer informatie of aanmelden (graag!) bij: 
Renee Burgers, Vauwerhofweg 12 tel. 06-52136235 of per mail: 
renee.burgers@home.nl 
Hoe werkt het: 
• Voorafgaand aan de collecteweek wordt huis aan huis een envelop met een 
invullijst bezorgd. 
• Op deze lijst staan alle deelnemende fondsen met een invulvakje. 
• Op het invulvakje kan worden ingevuld welke bedrag wordt gegeven aan het    
betreffende fonds of om het bedrag gelijkelijk te verdelen over de deelnemende 
fondsen. 
• Het bedrag dat men wil geven, wordt samen met de invullijst in de envelop 
gedaan. 
• In de collecteweek gaan de collectanten de enveloppen in verzegelde bussen 
weer ophalen. 
• Het geld wordt geteld en verdeeld over de deelnemende fondsen en vervolgens 

mailto:renee.burgers@home.nl
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overgemaakt naar de fondsen. 
• Naast contant geld wordt ook de mogelijkheid geboden om geld over te maken. 

TAFELTENNISVERENIGING QUICK ‘72/SCHIMMERT. 
Afgelopen woensdag heeft Bettine Vriesekoop in Schimmert een clinic 
tafeltennis voor 50+ers gegeven. We hebben heel veel mensen mogen 
begroeten. En na afloop was er een groot enthousiasme onder de 
deelnemers. Als vervolg op de clinic zijn er kennismakingslessen op 
woensdagmorgen. Hiervoor zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. 
Interesse, neem even contact op met Anita Slakhorst (06-40017179). 
 

Op zaterdag 8 oktober zijn er weer competitiewedstrijden in de sportzaal in 
de St. Remigiusstraat. Vanaf 13.00 uur staat de koffie klaar en kunt u onze 
spelers komen aanmoedigen en genieten van het mooie 
tafeltennisspelletje.  
 

Landelijk A: Quick ‘72/SETA/TTC 1 – TIOS 1:    Jens Slakhorst-Dido 
Giesen en Kenji van Enckevort 
Landelijk B: Quick/Brunssum/SETA 2 – Trias 1: Ties Slakhorst-Kyra van 
Enckevort en Martin Budé 

2e klasse:    Quick ‘72/Schimmert 3 – Sittard 2:   Sophie Buijsen, Sophie 
Florack en Roel Dizy. 
 

Heren 1 en Jeugd 4 spelen een uitwedstrijd in Weert en Venlo. 
 
V.V.SCHIMMERT. 
 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 8 OKTOBER. 
Bekerwedstrijden: 
Bunde/I.B.C.’03 JO17-1 - Schimmert/GSV’28 JO17-1 15.15 uur. 
FC Kerkrade-West JO15-1 - GSV’28/Schimmert JO15-1 13.00 uur. 
Eijsden JO15-1  - Schimmert/GSV’28 JO15-2 13.45 uur. 
Competitiewedstrijden: 
Schimmert/GSV’28 JO12-1 - Bunde JO12-1  11.30 uur.  
Schimmert/GSV’28 JO12-2 - Minor/Wijnandia JO12-1 09.45 uur.  
Schimmert/GSV’28 JO12-3 - vv Maastricht West JO12-2 09.45 uur. 
LHC JO10-2   - Schimmert/GSV’28 JO10-1 10.15 uur. 
GSV’28/Schimmert JO9-1 - De Ster JO9-2   10.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO9-2 - VV ALFA SPORT JO9-2 10.00 uur. 
Walram JO8-1  - GSV’28/Schimmert JO8-1 08.45 uur.
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Sportpark Caesar te Beek: 
Caesar JO7-1   - GSV’28/Schimmert JO7-1 09.30 uur. 
De Ster JO7-1   - GSV’28/Schimmert JO7-1 09.50 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-1 - FC Geleen Zuid JO7-2JM 10.10 uur. 
Veteranen: 
OVCS    - Schimmert   17.00 uur. 
 

PROGRAMMA VAN ZONDAG 9 OKTOBER.  
RKHSV 1   - Schimmert 1   14.30 uur. 
Schimmert 2   - VRIJ  
Schimmert 3   - SV Geuldal 2   12.00 uur. 
Schimmert 4   - SV Meerssen 3  09.30 uur. 
 

Vrouwen: 
Schimmert VR1  - Keer VR2   14.30 uur. 
 

PROGRAMMA VAN MAANDAG 10 OKTOBER.  
Schimmert/GSV’28 JO12-2 - RKVV Neerbeek JO12-1 18.30 uur. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
zoermèlk = paardenbloem. begaje = ? zich begaje = ? begaaj = ?  
R: dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com / 0454042200. 
 
 
 

Pastorie:       045 4041227;   
Pastoor G. Dölle:     045 4051273;  E: pastoor@h-clemens.nl. 
Kapelaan Charles:     06 39431465;  E: ch.leta@montfortanen.nl. 
Kapelaan Stefan:     06 39431473;  E: stefanmusanai@gmail.com. 
Koster:       045 4041530.  
Redactie Nuuts oet Sjummert  E: parochieblad@st-remigius.nl. 
Kerkbestuur      E: secretaris@st-remigius.nl 
Website:       www.st-remigius.nl. 
Parochieblad:        IBAN: NL29 RABO 0146 4121 09.      
Kerkbijdrage:        IBAN: NL42 RABO 0146 4006 23.  
Misstipendia:        IBAN: NL50 RABO 0146 4011 58.  
Giften en diversen:       IBAN: NL52 RABO 0146 4053 90. 
Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur is 
de pastorie bereikbaar voor het opgeven van misintenties, berichten en 
vragen. 
“Nuuts oet Sjummert” is een uitgave van de parochie Sint Remigius te 
Schimmert ©.  
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