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     57e jaargang no. 34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AL MEER DAN 140 JAAR BIDDEN VOOR KINDEREN IN SITTARD. 

In de binnenstad van Sittard staat de kerk Onze Lieve 
Vrouw van het Heilig Hart die als eerste in Nederland in 
1883 tot basiliek verheven werd. In 1878 werd de zgn. 
Kinderkrans opgericht met als doel  kinderen onder de 
bijzondere bescherming te stellen van Maria, de moeder 
van God en onze moeder. Ouders en (over)grootouders 
voelen heel goed aan dat de geboorte van een nieuwe 
mens iets wonderlijks is, een groot geheim.  
Vaak beseffen zij maar al te goed dat wij dat nieuwe leven 
niet in onze macht hebben en het dus ook niet altijd kunnen 

behoeden voor pijn en ongeluk.  
Maria, de moeder van Jezus, kent het geluk, maar ook de zorgen en de 
pijn, die dit nieuwe leven met zich mee kan brengen.  
Als moeder van Jezus is zij moeder van allen die in Hem geloven. Daarom 
dragen veel mensen hun kinderen en kleinkinderen op aan Onze Lieve 
Vrouw van het Heilig Hart door hen in te schrijven in de Kinderkrans. 

Kinderen kunnen direct na de geboorte worden ingeschreven en blijven 
dan automatisch lid totdat zij volwassen zijn.   
Sinds de oprichting  zijn er tienduizenden kinderen ingeschreven. Ook nu 
nog worden er maandelijks talloze kinderen opgedragen aan Maria. 
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-     Voor de kinderen van de Kinderkrans wordt wekelijks vier maal 
gebeden tijdens het Rozenkransgebed, 

-     Altijd brandt er voor het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw van het 
Heilig Hart een votiefkaars tot intentie van de kinderen, 

-     Iedere donderdag  wordt voor de kinderen een Heilige Mis opgedragen 
in de Sittardse basiliek. 

Inschrijven kost eenmalig  15 euro onder vermelding van naam, 
geboortedatum en geboorteplaats van het kindje én het adres waar het 
inschrijfbewijs en het gezegend rozenkransje naar toegestuurd kunnen 
worden. Voor meer informatie en inschrijven: 
Aartsbroederschap van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart 
Oude Markt 20, 6131 EN Sittard 
Tel:  046-4515141  
E-mail:  basiliek@rk-kerken-sittard.nl 
Website: www.basilieksittard.com 

 
KERKDIENSTEN van 18 september tot en met 26 september 2021. 
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); Door Lucassen-Peters en familie; Leilani  
  Riga (verjaardag) en Jo Riga (jaardienst). 
Maandag   20 september: maandag in week 25 door het jaar.  
  HH. Andreas Kim Taegaon, priester en Paulus Chong Hasang  
  en gezellen, martelaren.  
8.00 uur:  H. Mis.  
Dinsdag   21 september: dinsdag in week 25 door het jaar.   
  H. Matteüs, apostel en evangelist.    
        Geen H. Mis. 
Woensdag 22 september: woensdag in week 25 door het jaar.  
  HH. Mauritius en gezellen, martelaren. 
8.00 uur:  H. Mis.  
Donderdag 23 september: donderdag in week 25 door het jaar. 
  H. Pius van Pietrelcina, priester (Padre Pio). 
8.00 uur:   H. Mis.  
 

mailto:basiliek@rk-kerken-sittard.nl
imap://parochieblad%40st-remigius%2Enl@wps-hosting.nl:993/www.basilieksittard.com
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Vrijdag   24 september: vrijdag in week 25 door het jaar.   
  H. Vincentius Strambi, bisschop.    
        Geen H. Mis. 
Zaterdag   25 september: zaterdag in week 25 door het jaar.  
  Maria op zaterdag.   
19.00 uur:   H. Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. 

 Intenties: Clara Pruppers (jaardienst) en overleden familieleden   
 Pruppers-Neven; Mevr. Voncken-Pieters (bewoners Weidehof). 

Zondag   26 september: Zesentwintigste zondag door het jaar. 
  Afscheid Pastoor Van Oss s.m.m.. 
11.00 uur:   H. Mis, opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor.  
  Intenties: Albert Frissen (gest. jaardienst); overleden ouders  
  Frissen-Kuypers (gest. jaardienst). 
 
Weekdienst: kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 
 
LECTOREN: 
Zaterdag 18 september: 19.00 uur:  dhr. H. Meertens. 
Zondag   19 september: 11.00 uur: mevr. M. Zeegers. 
 
COLLECTANTEN: 
Zaterdag 18 september:   19.00 uur: dhrn. F. Herijgers en H. Collaris. 
Zondag   19 september:   11.00 uur:  dames E. Eijssen en M. Lemmens. 
 
MISDIENAARS. 
Na 1½ jaar afwezigheid, zijn ze er weer, onze misdienaars. Vanaf maandag 
20 september gaan ze weer beginnen, zowel door de week als in het 
weekend. Een aantal acolieten hebben hen gedurende een paar maanden 
in de weekends vervangen . Bedankt daarvoor. Maar iedereen is blij dat 
jullie er ook weer bij zijn. Welkom allemaal, hopelijk voor lange tijd. 
 
Misdienaars voor de komende week. 
Zaterdag    18 september 19.00 uur:   Maaike en Manouk Soons. 
Zondag      19 september 11.00 uur:   Remco Raeven en Roger Slakhorst. 
Maandag   20 september  08.00 uur:  Tom Storcken en Joes Slakhorst. 
Woensdag 22 september  08.00 uur:  Ilse Nulens en Cas Lemmens. 
Donderdag 23 september  08.00 uur:  Lars Okkersen. 
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LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Vredeszondag. 

‘Vrede, hoe maak jij vrede?’ Het is een regel uit een lied 
dat zeker in de Vredesweek niet misstaat. Het is natuurlijk 
helemaal waar: vrede begint bij jezelf, want wie in vrede 
leeft met zichzelf, kan die vrede ook uitstralen naar de 
omgeving. Maar lukt dat iemand die zichzelf vooropstelt?  
Jezus maant zijn leerlingen om niet te willen imponeren of 
de eerste te willen zijn, maar om een houding van 

dienstbaarheid aan te nemen. Wie graag imponeert, is namelijk vooral met 
zichzelf bezig en niet met de ander. Echt groot ben je pas als je oog hebt 
voor het kleine en voor het geringe.  
 
ZANGKOREN. 
Dameskoor. 
Repetitie dinsdag 21 september om 18.55 uur. 
 
GEDOOPT.  
Zondag 12 september 2021 is in onze kerk gedoopt Mae Keulers.  
Zij is geboren op 16 december 2020 en is de dochter van Harry Keulers  
en Chellie Soons. Ze wonen Nieuwstraat 18 in Schimmert. 
 
COLLECTE NIERSTICHTING. 
Van 19 t/m 25 september is weer de nationale collecte van de Nierstichting.  
Helaas zijn er een aantal straten waarvoor nog geen collectant is: Rooseveltstraat, 
Langstraat, Pachtdael eo, St. Remigiusstraat, Kruisstraat, Blinkerd, Oensel en de 
Hoofdstraat. 
Woont u in een van deze straten en wilt u wel een handje helpen meld u dan aan 
bij: Renee Burgers, Vauwerhofweg 12. Tel. 045-1958 of 06-52136235. 

 
MEDEDELINGEN OUDERENBOND ST. PAULUS SCHIMMERT. 
Kienen. 
Dinsdag 21 september is er weer een kienmiddag in ‘t Gemeinsjapshoes. 
Ook als u geen lid van de Ouderenbond bent, mag u hieraan deelnemen. 
Het belooft weer een gezellige middag te worden met mooie geldprijzen. 
We beginnen om 14.00 uur en iedereen is van harte welkom. 
 
Oktoberfiës veur 50-plussers. 
De Ouderenbond St. Paulus Sjömmert  organiseert veur de twiëde kiër ’n 
Oktoberfiës veur 50-plussers. 
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Ederein dae Sarah of Abraham gezeen haet en zich 50-plusser maog 
neume is welkom. 
Dit fiës weurt weer gehoute in ’t Gemeinsjapshoes van Sjömmert en waal 
op Zóndig, 10 oktober 2021. 
 Sjrief uch dae datum in de agenda. ‘t Begint óm hauf twië en de zaal geit 
óm hauf ein aope. 
De entree is €7,50 veur KBO lede (KBO-peske laote zeen) en €10,= veur 
neet KBO lede. 
Lèt waal op: Ouderenbond St. Paulus Sjömmert hanteert ’n Coronabewies 
(Vaccinatiebewies of hersjtelbewies of testbewies) en zal aan uch vraoge 
dit te laote zeen. Es geer gein geldig Coronabewies kint euverlèke zin veer 
genoatzaakt uch neet binne te laote. 
Opgaeve kint tot en mèt vriedig 8 oktober 2021 door ’t bedraag (€7,50 veur 
lede en €10,= veur neet lede) euver te make op raekeningnommer 
NL50RABO0146410955 t.n.v. KBO St. Paulus Schimmert o.v.v. 
Oktoberfest 2021 + naam en adres. De bankeuversjrieving is geliek ’t 
bewies van deilnumming. Plaatse reserveren is neet meugelijk. 

Ouderenbond St. Paulus Schimmert.  
 
PROGRAMMA ZIJACTIEF. 

21 september Filmavond en bijkletsavond aanv. 20.00 uur 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 ervanuit dat u de coronaregels hanteert en dat u alleen komt als u 

klachtenvrij bent. 

Opgeven hiervoor is verplicht en kan t/m 16 sept.! Bij Silvy Wiekken:  

tel. 06-40246841,  appen kan ook!, Mail: s.wiekken@hotmail.com of een briefje in 

de brievenbus bij Silvy: Langstraat 9. 

Overige activiteiten zie parochieblad van vorige week of op de website: 

www.zijactieflimburg.nl   
 

TONEELVERENIGING CRESCENDO. 
Na een drietal vermakelijke sketches Tösje Kuns en Kietsj op het 
buitenterras van ons sfeervolle Boerderijmuseum is helaas door alle 
commotie een waardevolle antieke vaas kapot gevallen. Toch gold 
uiteindelijk tussen de scherven; eind goed, al goed!  
Op naar de volgende voorstellingen.  
D’r Komiek is een tijdloos verhaal, muziektheater vol grootse, heerlijke 
shownummers en kleine intieme scènes inclusief live-ban; van grote 
shownummers tot kleine, ontroerende liedjes. 

mailto:s.wiekken@hotmail.com
http://www.zijactieflimburg.nl/
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Een avondvullende toneel- en theatershow door Toneelvereniging St. 
Donatus Nuth en Crescendo Schimmert. 
Er zijn 6 voorstellingen waarvan 3 in oos Gemeinshapshoes: feestelijke 
première vrijdag 29 oktober om 20.00 uur; zaterdag 30 oktober om 20.00 
uur; en zondagmiddagvoorstelling om 14.00 uur.  
Trefcenytrum Nuth: vrijdag 05 november om 20.00 uur, zaterdag 06 
novembet om 20.00 uur en zondag 07 november om 19.00 uur. 
Entreekaartjes bij Manjefiek Sfeer Bloemen en Trends of reserveren via 
website www.dr-komiek.nl  
Namens Stichting Laevesmelodie, toneelverenigingen Schimmert en Nuth. 
              
TURNVERENIGING EXCELSIOR. 
Zondag 19 september a.s. is het sportzondag, de dag waarin onze 
vereniging traditioneel het nieuwe seizoen opent met dagvullende 
activiteiten. Omdat in juni nog niet duidelijk was hoe de coronamaatregelen 
in september zouden zijn is toen besloten die dag geen evenementsachtige 
zaken te plannen.  
Wel zal er om 11 uur een mis zijn o.a. opgedragen aan de levende en 
overleden leden . Een bestuursdelegatie zal hier aanwezig zijn. 
Uiteraard zijn de leden ook welkom in deze viering.  
Vrijdag 15 oktober zal de jaarvergadering over 2020 plaatsvinden, hiervoor 
volgt nog een uitnodiging.  
 

V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 18 SEPTEMBER 
Competitewedstrijden: 
De Leeuw JO17-1  - Schimmert/GSV’28 JO17-1 15.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO15-1 - VRIJ  
Langeberg JO15-2  - GSV’28/Schimmert JO15-2 12.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO13-1 - Heer JO13-1   12.15 uur. 
Eijsden JO12-2JM  - Schimmert/GSV’28 JO12-1 11.00 uur. 
Schimmert/GVS’28 JO11-1 - SJO Krijtland JO11-2  10.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO10-1 - SV Hulsberg JO10-2  09.15 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO9-1 - Voerendaal/RKSVB JO9-2 09.15 uur. 
Walram JO8-2  - Schimmert/GSV’28 JO8-1 08.45 uur. 
Sportpark Graaf Huyncomplex te Geleen 
Spaubeek JO7-1 en JO7-2 - GSV’28/Schimmert JO7-1 08.45 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-1 - FC Geleen Zuid JO7-1JM 08.55 uur. 
Caesar JO7-2   - GSV’28/Schimmert JO7-1 09.05 uur. 
Sportpark Langs de Gewannen te Ulestraten 

http://www.dr-komiek.nl/
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GSV’28/Schimmert JO7-2 - SV Hulsberg JO7-2  09.15 uur. 
RKUVC JO7-1  - GSV’28/Schimmert JO7-2 09.35 uur. 
Veteranen: 
Schimmert   - RKUVC   17.00 uur. 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 19 SEPTEMBER 
Bekerwedstrijden: 
De Leeuw 1   - Schimmert 1   14.30 uur. 
Schimmert 2   - VRIJ     
Vrouwen: 
Schimmert VR1  - Bunde VR1   09.30 uur. 
 

PROGRAMMA VAN WOENSDAG 22 SEPTEMBER 
Schimmert/GSV’28 JO11-1 - RKVV Neerbeek JO11-2 18.30 uur. 
 

PROGRAMMA VAN VRIJDAG 24 SEPTEMBER                                            
Mannen 35+1   7x7   Bij VV Hellas te Klimmen 
VV Hellas 35+1  - Schimmert 35+1  19.50 uur. 
Schimmert 35+1  - SV Hulsberg 35+2  20.10 uur. 
Wijnandia 35+1  - Schimmert 35+1  20.30 uur. 
Schimmert 35+1  - Walram 35+1   20.50 uur. 
Mannen 35+2   7x7   Bij GSV’28 te Genhout 
Schimmert 35+2  - RKUVC 35+1   19.30 uur. 
SV Hulsberg 35+1  - Schimmert 35+2  20.10 uur. 
Schimmert 35+2  - Haslou 35+2   20.30 uur. 
GSV’28 35+2   - Schimmert 35+2  20.50 uur. 
Vrouwen 30+   7x7   Bij Schimmert te Schimmert 
SV Brunssum VR30+1 - Schimmert VR30+1  19.30 uur. 
Schimmert VR30+1  - Amstenrade VR30+1  19.50 uur. 
OVCS VR30+1  - Schimmert VR30+1  20.30 uur. 
Schimmert VR30+1  - GSV’28 VR30+1  20.50 uur. 
 
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 160 
2e prijs 22,50 euro op kaartnummer 135 
3e prijs 14 euro op kaartnummer 64 
Indien u een prijs heeft gewonnen wordt deze automatisch op uw rekening 
gestort. 

http://www.vvschimmert.nl/
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ORGELKRING SCHIMMERT VIERDE NATIONALE ORGELDAG. 
Wij danken voor uw belangstelling en gulle giften zaterdag 11-9. 
 
KIEK GEER INS IN EUR OUW SJOONSDOAS? (1) 
I.h.k.v. een project zijn we op zoek naar foto’s van vóór 1983 van 
Schimmert en zijn leefwereld. Van Jonge Garde tot kapelanie, van 
tentfeesten tot disco’s, en PHV De vrolijke blaffers, duivensport, biljartclubs, 
Introka. Op de site Sjummert van vreuger en noe! in “Sjoonsdoas” staan en 
komen oproepen en gerelateerde foto’s. 
Omdat ons dorp 77 jaar geleden bevrijd werd 10 foto’s uit die tijd. 
Reacties: hvsfotogroep@gmail.com of bel Jo Halmans 4041797,  
Marcel Tekstra 4042221, of Wiel Leunissen 4041928. Merci! 
 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Assenoot = hazelnoot.   Sjrienewèrker = ? Reacties:  404 2200.  
 

In het hart van elke winter 

zit een trillende lente, 

En achter de sluier van elke nacht 

zit een glimlachende dageraad. 

(Kahlil Gibran) 
 

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:hvsfotogroep@gmail.com
mailto:parochieblad@st-remigius.nl
mailto:j.v.oss@st-remigius.nl
http://www.st-remigius.nl/

