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DAG MENSEN VAN SCHIMMERT, 
Dat was een verrassing, de laatste zondag hier in de 
kerk en in het gemeenschapshuis. 
Want voor mij was het de laatste zondag als pastoor 
van Schimmert. Een hele overgang. 
Veel dank aan al degenen die aanwezig waren bij de 
viering in de kerk en in het gemeenschapshuis. 
Ondanks de beperkte maatregelen was het een echte 
happening. De viering in de kerk was een belevenis. 
Dank zij de mooie zang, de aanwezigheid van vele 

mensen en de preek van pater P. Denneman s.m.m., onze provinciale 
overste. 
Hartelijk dank aan allemaal. 
De receptie in ‘t Gemeinsjapshoes ’s middags was een fijne gebeurtenis. 
Heel veel mensen met wie ik jarenlang ben opgetrokken, kwamen 
mij de hand geven en de beste wensen meegeven voor de toekomst. 
Ja, de toekomst ligt in het klooster, enkele huizen verder. 
Ik hoop dat ik nog wat jaren daar mag verblijven bij mijn medebroeders, 
Montfortanen. 
Graag zou ik natuurlijk iedereen persoonlijk willen bedanken, 
maar dat is helaas onmogelijk. Daarom deze hartelijke dankbetuiging aan u 
allen. Het is (was) fijn om van Schimmert te zijn!. 

Uw dankbare (oud)pastoor van Schimmert, J.v.Oss s.m.m.. 
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KERKDIENSTEN van 2 tot en met 10 oktober 2021. 
Zaterdag   2 oktober: zaterdag in week 26 door het jaar.  
  HH. Engelbewaarders.   
19.00 uur:   H. Mis,  

 Intentie: Tilly Voncken-Pieters. 
Zondag   3 oktober: Zevenentwintigste zondag door het jaar. 
11.00 uur:   H. Mis. Huldiging van de jubilarissen van het Gemengd 
  Kerkelijk Zangkoor Sint Remigius. 
  Intenties: Philomena Frijns (gest. jaardienst); Antoon en  

  Nicolette Van Geffen-Joosten (stichting); Lei Goossens  

  (gest. jaardienst); Bertha Vrancken-Collaris; Arthur Frissen (1
e
  

  jaardienst); overleden ouders Lipsch-Waelen en overleden  

  familieleden; Sef Speetgens en zoon Hub (jaardienst); voor de  

  levende en overleden leden van het Gemengd Kerkelijk  

  Zangkoor Sint Remigius, Noël Souren en Jo Janssen-Van Etten;  

  Frans Kurvers (jaardienst) en Fien Kurvers-Buner. 

Maandag   4 oktober: maandag in week 27 door het jaar.  
  H. Franciscus van Assisi. 
8.00 uur:  H. Mis met aansluitend rozenkrans.     
   Intentie: familie Kooloos-Verhaeg (stichting). 
Dinsdag   5 oktober: dinsdag in week 27 door het jaar.   
  H.  Faustina Kowalska, maagd.   Geen H. Mis. 
Woensdag 6 oktober: woensdag in week 27 door het jaar.  
  H. Bruno, priester.   
8.00 uur:  H. Mis met aansluitend rozenkrans.      
Donderdag 7 oktober: donderdag in week 27 door het jaar. 
  H. Maagd Maria van de rozenkrans. 
8.00 uur:   H. Mis met aansluitend rozenkrans.  
Vrijdag   8 oktober: vrijdag in week 27 door het jaar.   
        Geen H. Mis. 
Zaterdag   9 oktober: zaterdag in week 27 door het jaar.  
  HH. Dionysius, bisschop, en gezellen, martelaren 
19.00 uur:   H. Mis,  

 Intenties: Jo Vankan (verjaardag). 
Zondag   10 oktober: Achtentwintigste zondag door het jaar. 
  Woord- en Communiedienst 
11.00 uur:   H. Mis.  
  Intenties: Hein en Agnes Staszewski (gest. jaardienst); Bertien  
  Houtvast-Eurelings; Tilly Voncken-Pieters (bewoners  
  Weidehof); Jean Steijns (jaardienst); overleden ouders  
  Speetjens-Moonen (jaardienst); overleden ouders Hennekens- 
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  van Bergen (jaardienst); Jean en Mies Stassen-Cobben  
  (jaardienst); overledenen van de families Bisschoff en  
  Schaepkens. 
 

Weekdienst: kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 
 

LECTOREN. 
Zaterdag 2 oktober: 19.00 uur:  dhr. F. Janssen. 
Zondag   3 oktober: 11.00 uur: mevr. M. Heiligers. 
 
COLLECTANTEN. 
Zaterdag 2 oktober:  19.00 uur:   dhrn. P. Van der Zalm en P. Severeyns. 
Zondag   3 oktober:  11.00 uur:   mevr. E. Eijssen en dhr. R. Thomassen. 

 

MISDIENAARS VOOR DE KOMENDE WEEK. 
Zaterdag 2 oktober 19.00 uur: Britt Lemmens en Dewi Cortenraad. 
Zondag 3 oktober   11.00 uur: acolieten. 
 
Maandag 4 oktober    08.00 uur: Joes Slakhorst en Ilse Nulens. 
Woensdag 6 oktober  08.00 uur: Tom Storcken. 
Donderdag 7 oktober  08.00 uur: Lars Okkersen en Cas Lemmens. 
 

LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Het leven van alledag met een ander delen is 
voor velen van ons een belangrijke leerschool om 
te ontdekken wat liefde eigenlijk betekent. 
Tegenslagen en mislukkingen op het terrein van 
de liefde, zeker als die uitlopen op een scheiding, 
raken ons diep. De gevolgen zijn ingrijpend waar 
mensen elkaar los moeten laten. Niemand kiest 
daar lichtzinnig voor, wetend dat een breuk veel 
verdriet met zich meebrengt. Tegen deze 
achtergrond lezen we vandaag de bekende 

woorden van Jezus over de onverbrekelijkheid van het verbond tussen man 
en vrouw. Het zijn woorden die ons opnieuw laten nadenken over het 
geheim van liefde en verbondenheid. 
 

BRIL GEVONDEN 
Er is een bril gevonden op het muurtje voor de kerk. Deze kan worden 
afgehaald in de pastorie. 
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GEMENGD KERKELIJK ZANGKOOR ST. REMIGIUS SCHIMMERT. 
A.s. zondag 3 oktober zal ter gelegenheid van het feest van  
Sint Remigius de Hoogmis van 11.00 uur meerstemmig worden 
opgeluisterd door een afvaardiging van ons koor, dit i.v.m. de nog geldende 
coronaregels. 
Aansluitend aan de H. Mis zullen onze jubilarissen worden gehuldigd. 
Math Thewessen zal worden gehuldigd voor zijn 50-jarig jubileum en  
Monique Heiligers voor haar 40-jarig jubileum. 
Na afloop is er in de kerk gelegenheid om de jubilarissen op aangepaste 
wijze, i.v.m. corona, uw felicitaties over te brengen. 
Na afloop is er voor de leden, ereleden en genodigden een gezellig 
samenzijn in ‘t Gemeinsjapshoes.   
 

EHBO:  
Als u lid bent van de Rabobank willen wij u vriendelijk vragen om op ons te 
stemmen bij de Rabo ClubSupport actie. We willen graag nog een AED 
ophangen in Schimmert die 24/7 te gebruiken is voor onze EHBO-ers. 
Bedankt voor jullie steun. 
 
ZIJACTIEF 
Rabo ClubSupport: Van 4 t/m 25 oktober kunnen leden van de Rabobank 
weer stemmen voor de Rabo ClubSupport. Hiermee steunt u onze 
vereniging waardoor wij een mooi programma kunnen maken voor ons 
jubileumjaar van 90 jaar in 2022.  Ga naar: 
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport en breng uw stem uit op onze 
vereniging! 
19 oktober 20.00 uur: ALV ZijActief Schimmert, volgende week uitgebreide 
info hierover. 
4 november: Algemene ledenvergadering van Zijactief Limburg in 
Roermond. Voor het programma van deze dag zie de website 
www.zijactieflimburg.nl. 
Wilt u deelnemen dan kunt u zich t/m 18/10 opgeven bij een van de 
bestuursleden. 
 
DAMESKAARTCLUB “OOS HEIM” 
De Dameskaartclub is op zoek naar vrouwelijke of mannelijke kaartspelers. 
De speelavond is op maandagavond van september tot april. Heb je 
interesse of vragen, bel 045-4041373. 
 
 

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport
http://www.zijactieflimburg.nl/
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OPBRENGST COLLECTES 
De onlangs gehouden collecte van de Nierstichting heeft de mooie som van 
€ 1.242,24 opgebracht, gevers en collectanten hartelijk bedankt. Hebt u de 
collectant gemist of had u geen kleingeld in huis? U kunt nog doneren met 
de QR-code:  

 
 
MEDEDELING KBO  
Op dinsdag 5 oktober is er weer een gezellige kienmiddag in ‘t 
Gemeinsjapshoes. 
Ook niet-leden kunnen hieraan deelnemen. 
We beginnen om 14.00 uur. U bent van harte welkom! 
 
Mededeling Ouderenbond Sint Paulus Schimmert, Corona 
Op vrijdag 24 september 2021 hebben wij overleg gevoerd met de 
Coördinator Evenementen van de Gemeente Beekdaelen en daarbij de 
instructie ontvangen dat bij gebruik van het coronatoegangsbewijs alleen 
geldig zijn: de QR code op de telefoon alsmede een QR afdruk. 
Al de overige “bewijzen” zoals een schriftelijke weergave van de corona 
prikdata etc. worden als niet acceptabel gekenmerkt. 
Concreet betekent dit dat wij als bestuur bij al onze activiteiten en 
evenementen vooralsnog hier rekening mee zullen en moeten houden. Wij 
verzoeken u dan ook om -eventueel samen met uw gezinsleden-  voor een 
geldig coronatoegangsbewijs te zorgen. Als het dan nog niet lukt, neem 
dan contact op met het secretariaat, tel 06-81881773. 
Kunt u geen coronatoegangsbewijs overleggen, dan zijn wij genoodzaakt u 
niet toe te laten tot deelname aan de desbetreffende activiteit of 
evenement. 
Tot slot vragen wij u, voor zover als mogelijk, 1,5 meter afstand te houden 
en regelmatig uw handen te desinfecteren. 
 
HERINNERING OKTOBERFEST 10 OKTOBER 2021. 
Ouderenbond St.Paulus Schimmert organiseert veur de twiède kièr ’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 gehoute in ’t Gemeinsjapshoes van Sjömmert en waal op 
Zóndig 10 oktober 2021. 
Sjrief uch dae datum in de agenda. ’t Begint óm hauf twiè en de zaal geit 
óm hauf ein aope. 
De entree is € 7,50 veur KBO-lede (peske laote zeen) en € 10,00 veur neet 
KBO-lede. 
Lét waal op : Ouderenbond St. Paulus Sjömmert hanteert ’n corona-
toegangsbewies (QR-code op telefoon of print) en zal aan uch vraoge dit te 
laote zeen. 
Es geer gein geldig corona-bewies kint euverléke zin veer genoodzaakt uch 
neet binne te laote. 
Dit bewies is allein geldig mit de QR-code op de telefoon of aafdrók. 
Alle euverige bewieze zin neet geldig. 
Opgaeve kint tot en met vriedig 8 oktober 2021 door ’t bedraag (€ 7,50 veur 
lede en € 10,00 veur neet-lede) euver te make op rek.nr.NL50 RABO 0146 
4109 55 t.n.v. KBO St.Paulus Schimmert o.v.v. Oktoberfiës 2021 + Naam 
en adres. 
De bankeuversjrieving is geliek ’t bewies van deilnumming. 

KBO St. Paulus Schimmert 
 

BESTE GROEP KEUKETAOFEL EN FINANCIEEL ONGERSJTEUNERS. 
Het verheugt ons te lezen dat jullie de prijs, groot € 750,-, die jullie twee 
jaren geleden gewonnen hebben met de Boereversjtandkwis, aan het 
parochieblad “Nuuts oet Sjummert” willen schenken. Onze hartelijke dank 
hiervoor. We kunnen dit bedrag goed gebruiken om de mensen van 
Schimmert nog beter te informeren over het wel en wee in ons mooie dorp. 
        De redactie 
 
V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 2 OKTOBER  
Schimmert/GSV’28 JO17-1 - WDZ JO17-1   14.00 uur. 
Rood Groen/Heuvelland JO15-1   -  GSV’28/Schimmert JO15-1 12.00 uur. 
Spaubeek JO15-1  - GSV’28/Schimmert JO15-2 11.15 uur.  
Schimmert/GSV’28 JO13-1 - RKHBS JO13-1  12.15 uur. 
SV Meerssen JO12-1  - Schimmert/GSV’28 JO12-1 10.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO11-1 - Sportclub Jekerdal JO11-4 10.30 uur. 
WDZ JO10-1JM  - Schimmert/GSV’28 JO10-1 10.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO9-1 - VV Hellas JO9-2  09.15 uur. 
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SJO BMR/SNC’14 JO8-1 - Schimmert/GSV’28 JO8-1 09.30 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-1 - VRIJ  
Sportpark aan de Mesweg te Hulsberg 
GSV’28/Schimmert JO7-2 - SV Hulsberg JO7-2  09.00 uur. 
SV Hulsberg JO7-3  - GSV’28/Schimmert JO7-2 09.10 uur. 
RKUVC JO7-1  - GSV’28/Schimmert JO7-2 09.20 uur. 
Veteranen:  
Schimmert    - FC Gulpen   17.00 uur. 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 3 OKTOBER 
Leonidas - W 1  - Schimmert 1   14.30 uur. 
RVU 2    - Schimmert 2   11.30 uur 
Schimmert 3   - Walram 3   10.30 uur. 
Vrouwen: 
De Ster VR1   - Schimmert VR1  10.00 uur. 
 
KIJKT U GRAAG NAAR FOTO’S VAN VROEGER? 
De Heemkundevereniging neemt van 4 tot 25 oktober deel aan Rabo 
ClubSupport en hoopt op uw stem. Met de opbrengst willen we graag een 
A3-scanner aanschaffen zodat we óók grootformaat foto’s en documenten 
kunnen inscannen om u nóg meer te kunnen laten genieten van het rijke 
heden en verleden van ons unieke dorp. Hartelijk dank! Het bestuur. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Kónkelfoeze=konkelen. X. is aan ’t botersjtoate=? R:  404 2200.  
 
 

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 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
http://www.st-remigius.nl/
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TREED BINNEN. 

Een man kwam bij de poort van het paradijs. Zijn goede en slechte 

daden hielden elkaar in evenwicht. 

De bewaker van de poort zei: “Ga naar de mensen die achter je staan en 

vraag of iemand uit zijn voorraad van goede daden jou één daad wil 

schenken. Een maar, dan mag je het paradijs in.” 

De man deed zoals hem gezegd was. Maar zodra de anderen zijn vraag 

hoorden wendden ze beschaamd en verlegen hun hoofd af of 

antwoordden: ”Mijn eigen lot baart mij zorgen genoeg, hoe zou ik jou 

iets kunnen geven!” 

De arme man was de vertwijfeling nabij toen iemand vroeg: ”Wat zoek 

je?” 

Hij zei: ”Een daad, ééntje maar!” 

Velen die hier staan hebben er duizenden, maar niemand wil er mij ook 

maar één geven.” 

“Als je er maar één nodig hebt, kan ik je wel helpen. Ik heb er zelf maar 

eentje en wat helpt mij die ene goede daad. Je mag ze hebben!” 

Vol vreugde stormde de man naar de poort. Toen de poortwachter vroeg: 

”Hoe is het je vergaan?” Vertelde de man stralend van geluk wat hem 

overkwam. Daarop liet de poortwachter de onbekende, die zijn ene 

goede daad wegschonk, roepen en glimlachend zei hij: ”Neem elkaar bij 

de hand en treed binnen!” 
 

SINT FRANCISCUS.  

4 oktober is ook de sterfdag van Sint Franciscus van 

Assisi (1181-1226), de grondlegger van de 

kloosterorde der Franciscanen. Uit de verhalen over 

het leven van deze heilige zijn vooral die over zijn 

liefde voor de natuur en de dieren tot de verbeelding 

gaan spreken zowel bij katholieken als bij 

protestanten. Met name de uit de 

geschiedschrijving bekende preek van Franciscus 

tot de vogels heeft steeds opnieuw inspiratie 

gegeven. In de twintigste eeuw ontstond er een sterke opleving in de 

belangstelling voor Franciscus als dierenvriend. Die belangstelling heeft 

zeker meegespeeld toen in 1929 tijdens een internationaal congres van 

verenigingen voor dierenbescherming in Wenen de sterfdag van de 

heilige Franciscus werd uitgeroepen tot 'Internationale Dag van het 

Dier'.  

https://www.beleven.org/feest/sint_franciscus
https://www.beleven.org/feest/sint_franciscus

