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450 JAAR FEEST VAN DE ROZENKRANS. 
Oktober is een rozenkransmaand. Dat heeft alles te 
maken met het feest van Onze-Lieve-Vrouw van de 
Rozenkrans op 7 oktober. Dit jaar is het precies 
450 jaar geleden dat paus Pius V dit feest op de 
kalender zette. 
De aanleiding daarvoor was een bijzondere. Op 7 
oktober 1571 vond bij de Griekse havenstad 
Lepanto een beroemd geworden zeeslag plaats. De 

christelijke landen wisten in die slag de islamitische Ottomanen te 
verslaan. De paus had alle christenen opgeroepen de rozenkrans te 
bidden en Maria’s voorspraak af te smeken. Als de christenen zouden 
winnen – zo beloofde de paus – zou hij een officieel feest van de 
rozenkrans instellen. En zo gebeurde het. Er werd een paar keer met de 
datum geschoven, maar sinds 1914 wordt het feest van de rozenkrans 
gevierd op 7 oktober. Paus Leo XIII wijdde zelfs de hele maand oktober 
aan Maria toe.  
De rozenkrans is inderdaad een eenvoudig gebed, maar door de 
rozenkrans te bidden, delen we in het streven naar wereldvrede. We 
voeren strijd om de invloed van de duisternis in de wereld te overwinnen. 
 
     Kapelaan Stefan, s.m.m. 
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KERKDIENSTEN van 9 tot en met 17 oktober 2021. 
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); Jo Mevis. 
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- 
  van Bergen (jaardienst); Jean en Mies Stassen-Cobben  
  (jaardienst); overledenen van de families Bisschoff en  
  Schaepkens; Roos Curvers (verjaardag). 
Maandag   11 oktober: maandag in week 28 door het jaar.  
  H. Johannes XXIII, paus. 
8.00 uur:  H. Mis met aansluitend rozenkrans.     
Dinsdag   12 oktober: dinsdag in week 28 door het jaar.    
        Geen H. Mis. 
Woensdag 13 oktober: woensdag in week 28 door het jaar.    
8.00 uur:  H. Mis met aansluitend rozenkrans.      
Donderdag 14 oktober: donderdag in week 28 door het jaar. 
  H. Callistus I, paus en martelaar. 
8.00 uur:   H. Mis met aansluitend rozenkrans.  
Vrijdag   15 oktober: vrijdag in week 28 door het jaar.   
  H.  Teresia van Jezus, maagd en kerklerares   Geen H. Mis. 
Zaterdag   16 oktober: zaterdag in week 28 door het jaar.  
  H. Hedwig, kloosterlinge en  
  H. Margareta-Maria Alacoque, maagd. 
19.00 uur:   H. Mis,  

 Intenties: Alice Sieben-Vankan; Jan Aarts (verjaardag). 
Zondag   17 oktober: Negenentwintigste zondag door het jaar. 
11.00 uur:   H. Mis. 
  Intenties: Willem en Mia Speetjens-Coumans (gest. jaardienst);  
  Tilly Voncken-Pieters (zeswekendienst); Jo Janssen-Van Etten 
  (namens KBO); Hub Kubben (jaardienst); Cor De Veen, Huub, 
`  Janneke en Wilma. 
 

Weekdienst: kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
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LECTOREN. 
Zaterdag 9 oktober: 19.00 uur:  mevr. B. van Weersch. 
Zondag   10 oktober: 11.00 uur: dhr. P Willems en mevr P Schonewille. 
 
COLLECTANTEN. 
Zaterdag 9 oktober:  19.00 uur:    dhrn. P. Visschers en F. Soons. 
Zondag  10 oktober:  11.00 uur:    dhrn. Ch. Leenders en N. Lemmens. 

 

MISDIENAARS VOOR DE KOMENDE WEEK. 
Zaterdag 9 oktober   19.00 uur: Britt Lemmens en Sunny Vankan. 
Zondag 10 oktober   11.00 uur: (Woord- en Communiedienst) 
 
Maandag 11 oktober     08.00 uur: Tom Storcken en Ilse Nulens. 
Woensdag 13 oktober   08.00 uur: Cas Lemmens en Joes Slakhorst. 
Donderdag 14 oktober  08.00 uur: Lars Okkersen. 
 

LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Niet gemakkelijk, maar wel mogelijk. 
Wat moeten we doen om het koninkrijk van God 
binnen te kunnen gaan? Dat is de vraag die 
vandaag uit de lezingen naar voren komt. Kan 
rijkdom ons er brengen? Kunnen de geboden ons 
toegang verschaffen? Rijkdom, status, werk, 
kinderen – ze zijn eerder ballast dan dat ze ons in 
het rijk van God brengen. Laat het los, zegt Jezus, 
en ga op weg. Het lijkt een onmogelijke weg, maar 

voor God is niets onmogelijk. 
 
ORGANISATIE VAN DE PAROCHIE. 
Bereikbaarheid pastorie; 
Door het afscheid van pastoor Van Oss zal de pastorie in de toekomst 
moeilijker bereikbaar zijn. Daarom adviseert het kerkbestuur om indien 
mogelijk misintenties per email door te geven (secretaris@st-remigius.nl of 
parochieblad@st-remigius.nl. Wanneer u niet de mogelijkheid heeft om een 
email te versturen, kunt u uw misintentie ook op een briefje schrijven met 
het verschuldigde bedrag in een enveloppe en deze in de brievenbus 
(voordeur) van de pastorie deponeren. De kosten van de misintenties kunt 
u natuurlijk ook overboeken op het bankrekeningnummer NL50 RABO 
0146 4011 58 t.n.v. het kerkbestuur Sint Remigius onder vermelding van de 
misintentie. 

mailto:secretaris@st-remigius.nl
mailto:parochieblad@st-remigius.nl
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Elke week is een lid van het pastorale team de dienstdoende priester van 
de week. Deze dienst loopt van zaterdagmorgen tot zaterdagmorgen. De 
naam van deze priester staat vermeld in het parochieblad na de 
kerkdiensten. Wanneer u door een dringende reden een lid van het 
pastorale team wilt spreken, kunt u de dienstdoende priester bellen. Zijn 
telefoonnummer staat vermeld op de achterzijde van het parochieblad. 
Doordat de parochianen de laatste tijd steeds minder gebruik maken van 
de kantoordiensten op dinsdag- en donderdagavond (van 19.00 – 20.00 u.) 
in de pastorie, heeft het kerkbestuur besloten de kantoordienst op 
donderdagavond te laten vervallen. Dus voortaan kunt u alleen nog op 
dinsdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur in de pastorie terecht om uw 
zaken met de parochie te bespreken. 
 
Ziekencommunie; 
Het pastorale team wil graag het uitreiken van de ziekencommunie weer 
opstarten. Daarom verzoeken zij de parochianen die graag de 
ziekencommunie willen ontvangen om zich telefonisch te melden bij een 
van de kapelaans. De mensen, die voorheen gebruik maakten van de 
ziekencommunie, adviseren wij om zich toch nog eens aan te melden.  
De ziekencommunie zal vanaf 1 november 2021 elke eerste vrijdagmorgen 
van de maand worden uitgereikt. 
 

Vrijwilligersavond; 
Traditiegetrouw organiseerde het kerkbestuur elke twee 
jaren in de maand oktober een gezellig samenzijn voor 
alle vrijwilligers die  zich in de parochie verdienstelijk 
maken. De laatste vrijwilligersavond was op dinsdag 22 
oktober 2019. 
Door de coronamaatregelen heeft het kerkbestuur echter 
moeten besluiten deze vrijwilligersavond door te schuiven 
naar 2022. Onze excuses hiervoor. 
     Het Kerkbestuur. 

 
GEDOOPT. 
Op zondag 3 oktober 2021 is in onze kerk gedoopt Zoë Latten. Zij is de 
dochter van Kevin Latten en Lisa Latten-Toonen. Zij wonen Langstraat 49. 
Wij wensen haar van harte proficiat en welkom in onze parochie. 
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DAMESKOOR SCHIMMERT. 
Ook het Dameskoor doet dit jaar weer mee met de RaboClubSupport. 
Graag zouden wij willen dat u op ons stemt. Wij zullen ons best doen om 
met een steeds groter repertoire voor u te blijven zingen. Bij voorbaat dank 
voor uw stem. 
   Het bestuur van het Dameskoor Schimmert. 
 
OPBRENGST COLLECTE HANDICAPNL. 
Deze collecte heeft het mooie bedrag van €1043,38, contant opgeleverd. 
de bedragen via de QR-code worden nog verwerkt. 
Gevers hartelijk bedankt en collectanten bedankt voor de geweldige inzet. 
Mocht u hen gemist hebben dan is uw donatie welkom op het IBAN-
nummer: IBAN NL56 ABNA 0444 8888 88  tgv HandicapNL te Odijk. 

Namens HandicapNL, Truus Bonnema en Marjo Pijls. 
 
OPBRENGST KWF KANKERBESTRIJDING COLLECTE 2021. 
Tijdens de eerste week van september heeft de jaarlijkse collecte 
plaatsgevonden voor KWF Kankerbestrijding. Gelukkig mochten onze 
collectanten weer met de collectebus langs de deur! 
Dit heeft geresulteerd in het mooie bedrag van € 1991,34. Daarnaast zijn er 
ook meerdere iDeal betalingen gedaan (deze betalingen komen 
rechtstreeks bij KWF Nederland terecht). 
Namens KWF Kankerbestrijding willen wij u bedanken voor uw bijdrage! 

Sean Vermeulen en Sandra Lemmens-Gelissen 
 
ZIEKENDIENST SCHIMMERT 1970. 
Vanwege de nasleep van corona zullen we onze huis-aan-huiscollecte nog 
een jaartje overslaan. Als u ons toch financieel wilt steunen, kunt u dat 
doen door uw gift over te maken op rekeningnummer NL40 RABO 0146 
4975 62 t.n.v. Ziekendienst Schimmert 1970.  
Ook doen we dit jaar weer mee aan de Rabo ClubSupport actie. Wij 
zouden het heel fijn vinden als u op ons zou willen stemmen. Alvast van 
harte bedankt. 
     De Ziekendienst Schimmert 1970. 
 
TONEELVERENIGING CRESCENDO. 
Op de jaarvergadering van zondag 3 oktober jl. werden de volgende 
jubilarissen binnen onze vereniging gehuldigd: 
Paul Beijnsberger 25 jaar. 
Wil Limpens 25 jaar. 
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Als dank ontvingen zij de zilveren insigne + oorkonde van de LFA. 
Lars Eijssen 12,5 jaar. 
Jasper Moonen 12,5 jaar.  
Als dank ontvingen zij een oorkonde van de LFA. 
Als bestuurslid traden af Mieke Schiffelers en Paul Beijnsberger. Voor hun 
jarenlange bestuursactiviteiten ontvingen zij de titel van erebestuurslid. 
Mick Caubo treedt aan als nieuw bestuurslid.  
Ook wij doen mee aan de Rabo ClubSupport actie. Stem u ook op ons? 
Alvast bedankt voor uw stem. 
   Het bestuur van toneelvereniging Crescendo 
 
PROGRAMMA ZIJACTIEF 
19 oktober Jaarvergadering met aansluitend quiz. Aanvang 20.00 uur. 
Let op: Voor deze jaarvergadering dient u zich vóór  
14 oktober aan te melden! Dit kan bij alle bestuursleden. 
De agenda voor deze jaarvergadering heeft u samen met de notulen van 
de jaarvergadering van 2020 per mail ontvangen. Leden waarvan we geen 
mailadres hebben krijgen dit in de brievenbus. 
Indien u niets hebt ontvangen laat het dan even weten bij een van de 
bestuursleden. 
Tijdens de jaarvergadering worden onderstaande jubilarissen gehuldigd! 
60 jaar lid: Mw. Elly Eurelings-Rompelberg; 
50 jaar lid: Mw. Betsie Eijssen-Hönders , Mw. Mien Provaas-Kerkhoffs; 
40 jaar lid: Mw. Suzanne Vrancken-Nijsten; 
Denkt u ook nog aan de clubsupport van de Rabobank: Stem op onze 
vereniging! 
 
BUURTVERENIGING HOOFDSTRAAT SCHIMMERT 
U heeft er waarschijnlijk via diverse mediakanalen al iets van gehoord: de 
jaarlijkse Rabo Club Actie. 
Ook wij als buurtvereniging Hoofdstraat hebben ons aangemeld en elke 
stem is uiteraard meer dan welkom.  
Als lid van de buurt verwachten wij toch zeker wel uw stem, maar uiteraard 
mag u ook als niet lid uw stem op Buurtvereniging Hoofdstraat activeren. 
Onze leden zijn u zeer dankbaar. Het geld komt niet enkel, ten goede aan 
onze leden maar ook aan alle overige dorpsgenoten. Elk jaar mogen wij bij 
kerkelijke feestelijkheden de kerk en omgeving voorzien van vlaggen en 
overige versiering. Het onderhoud hiervan kost helaas ook geld. Daarnaast 
komt het bedrag uiteraard ook ten goede aan onze leden.  
Namens het bestuur alvast veel dank voor uw stem! 
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MEDEDELINGEN OUDERENBOND ST. 
PAULUS SCHIMMERT 
Herinnering Oktoberfest op 10 oktober 2021 
Ouderenbond St. Paulus Schimmert 
organiseert veur de twiede kièr ’n 
Oktoberfiës veur 50 – plussers. 
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 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. 
Lèt waal op: Ouderenbond St. Paulus Sjömmert hanteert ‘n 
coronatoegangsbewies (QR-code op telefoon of print) en zal aan uch 
vraoge dit te laote zeen. Es geer gein geldig coronabewies kint euverlèke 
zin veer genoatzaak uch neet binne te laote. Es coronatoegankbewies zin 
allein geldig de QR code op de telefoon of eine QR aafdrók. Alle euverige 
“bewieze” zin neet geldig. 
Opgaeve kint tot en mèt vriedig 8 oktober 2021 door ’t bedraag (€ 7,50 voor 
lede en € 10,00 voor neet lede) euver te make op rekeningnummer NL50 
RABO 0146 4109 55 t.n.v. KBO St. Paulus Schimmert o.v.v. Oktoberfest 
2021 + naam en adres. De bankeuversjrieving is geliek ’t bewies van 
deilnumming. 
 
Herinnering Algemene Ledenvergadering c.q. jaarvergadering op 12 
oktober 2021 aanvang 13.00 uur 
Op dinsdag 12 oktober 2021 vindt onze uitgestelde Algemene 
Ledenvergadering (Jaarvergadering) over het jaar 2020 plaats van 13.00 
uur tot 13.45 uur in ’t Gemeinsjapshoes te Schimmert. 
Aansluitend aan deze Algemene Leden Vergadering hebben wij vanaf 
14.00 uur onze jaarlijkse gezellige middag. 
 
Herinnering gezellige middag op dinsdag 12 oktober 2021 aanvang 14.00 
uur 
Aansluitend aan de Algemene Jaarvergadering starten we om 14.00 uur 
met onze jaarlijkse gezellige middag, die alleen voor leden toegankelijk is.  
Zoals gebruikelijk wordt de gezellige middag om circa 17.00 uur afgesloten 
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met een warm buffet, waarvoor wij een eigen bijdrage vragen van € 20,00 
per persoon. 
Indien u wilt deelnemen aan de gezellige middag wordt u verzocht uiterlijk 
vrijdag 8 oktober 2021 de eigen bijdrage zijnde € 20,00 over te boeken op 
rekening NL50RABO0146410955 t.n.v. KBO St. Paulus Schimmert o.v.v. 
gezellige middag 2021 + naam en adres. De bankoverschrijving is gelijk 
opgave van deelname. 
Opmerking: 
Ouderenbond St. Paulus Schimmert hanteert een coronatoegangsbewijs 
(QR code op telefoon of QR code uitgeprint) zowel bij de Algemene 
Ledenvergadering als de gezellige middag en zal u vragen dit te tonen. 
Indien u geen geldig coronatoegangsbewijs kunt overleggen zijn wij 
genoodzaakt u niet toe te laten. 
 
Herinnering cursus beeldbellen. 
Op 19 oktober, 26 oktober en 2 november 2021 zal MEE namens 
Ouderenbond St. Paulus Schimmert in ’t Gemeinsjapshoes een cursus 
beeldbellen verzorgen. Indien u alsnog hieraan wilt deelnemen kunt u 
contact opnemen met het secretariaat, tel 06-81881773. 
 

TAFELTENNISVERENIGING 
QUICK’72/SCHIMMERT. 
Afgelopen zaterdag werden de volgende 
wedstrijden gespeeld: 
Quick ’72?SETA/TTC 1  - Quick ‘72/S 2:   8-2; 
Lybae/Brunssum 3       -   Quick ‘72/S 3:   8-2; 
Elsloo 1       -  Quick ‘72/S 4:   0-5; 

Voor aanstaande zaterdag staan de volgende wedstrijden op het 
programma: 
Quick ‘72/SETA/TTC 1 -  VTV uit Nieuwegein:  13.00 uur in Sevenum; 
Quick ‘72/S 2      -  Taverbo uit Boxtel:    13.00 uur in Sevenum;  
Quick ‘72/S 3      -  TTC 3:        13.00 uur in Schimmert; 
Quick ‘72/S 4      -  Brunssum 5:       13.00 uur in Schimmert; 
Quick ‘72/S 1     -  Maastricht 2(senioren):  14.00 uur. 
Afgelopen zondag waren er ook voorronden van de Nationale Jeugd 
Meerkampen. Roel Dizy werd 7e bij de JO 17 en Christian Hendriks werd 8e 
bij de JO 13. Joes Slakhorst werd 2e bij J/M O11. Hiermee plaatst zij zich 
voor de ¼ finales op 4 december in Almere.  
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DEISTEMIT KOMT ER WEER AAN!  
Ben jij er ook bij donderdag 28 oktober in 
de herfstvakantie?  
Dit jaar hebben we voor de jongste 
groepen speciale gasten uitgenodigd…. 
Circus Luijten komt!  
Iedereen die komt krijgt tijdens deze workshop een circuskunstje geleerd. 
Ben jij ook benieuwd of je op een eenwieler kunt rijden of jongleren?   
Groep 1,2 en 3 van de basisschool start om 09:45 in de grote gymzaal 
waar het programma eindigt om 12:15.   
Voor groep 4, 5 en 6 van de basisschool starten we om 13:15 u. in de 
grote gymzaal en is het programma afgelopen om 15:45 u.  
In de avond is er voor groep 7, 8 van de basisschool en middelbare klas 1 
en 2 een dropping. Zin om samen met je vrienden te speuren in het 
donker?  
De dropping begint om 18:30 u. vanuit het Jong Nederland lokaal en als 
iedereen de weg teruggevonden heeft eindigt het programma om 21:30.   
Dit jaar vragen we een kleine bijdrage van € 3,- per persoon voor het 
waarmaken van deze leuke activiteiten. Zin om mee te doen?   
Meld je dan nu aan via www.jeugdraadschimmert.nl  
Graag tot dan!         Groeten namens Jeugdraad Schimmert. 
 
KOOR SING A SONG. 
Rabo ClubSupport: van 4 tot 25 oktober kunnen leden van de Rabobank 
weer 3 stemmen uitbrengen voor de Rabo ClubSupport actie. 
Ook dit jaar kunt U weer op Sing a Song stemmen en hiermee onze 
vereniging steunen. We starten langzaam weer op en kunnen dit steuntje in 
de rug goed gebruiken. Alvast bedankt! 
    Bestuur en leden van Sing a Song. 
 
HERFSTWANDELTOCHT TRAMPELKEU. 
Ut geit door ! ! ! ! 
Leef luuj houd der al rèkening mit. 
Volgende week meer info 
Herfstwandeltocht Trampelkeu zondag 17 oktober     
Denkt u wel aan uw CORONA toegangsbewijs ? ! ? 
   WSV  De Trampelkeu Sjömmert. 
 
 
 

http://www.jeugdraadschimmert.nl/
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JONG NEDERLAND SCHIMMERT. 
De Rabobank heeft ook dit jaar weer een Rabo Club Support Campagne. U 
kunt als Rabobanklid 3 stemmen uitbrengen op aangemelde verenigingen 
binnen de gemeente Beekdaelen. 
Jong Nederland organiseert 6 x per week tijdens verschillende club-
avonden voor ruim 100 leden met 40 vrijwilligers diverse sport- en spel-
activiteiten. Indien u uw stem uitbrengt op Jong Nederland zijn onze leden, 
leiding en bestuur u zeer dankbaar. 
 
VOORAANKONDIGING “GRATIS INZAMELEN SNOEIAFVAL” IN 
SCHIMMERT. 
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 16 oktober en 
eindigt op 20 november. Nadere info volgt. 
 
V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 9 OKTOBER  
Schimmert/GSV’28 JO17-1 - VRIJ  
Scharn JO15-2  -          GSV’28/Schimmert JO15-1 11.30 uur. 
GSV’28/Schimmert JO15-2 - VRIJ    
Schimmert/GSV’28 JO13-1 - UOW’02 JO13-1  11.45 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO12-1 - Walram JO12-2JM  10.00 uur. 
VV Hellas JO11-1JM  - Schimmert/GSV’28 JO11-1 11.30 uur. 
Schinveld JO10-1  - Schimmert/GSV’28 JO10-1 10.30 uur. 
SV Hulsberg JO9-2  - Schimmert JO9-1  10.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO8-1 - Eijsden JO8-1JM  10.00 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.   
 
Sportpark Jean Nijsten te Genhout 
GSV’28/Schimmert JO7-2 - SV Hulsberg JO7-3  09.30 uur. 
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    - OVCS    17.00 uur. 
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PROGRAMMA VAN ZONDAG 10 OKTOBER 
SCG 1    - Schimmert 1   14.30 uur. 
Schimmert 2   - Walram 2   12.00 uur. 
Schimmert 3   - VRIJ   
Vrouwen: 
Schimmert VR1  - Woander Forest VR1  09.30 uur. 
 
PROGRAMMA VAN DONDERDAG 14 OKTOBER 
Schimmert/GSV’28 JO17-1 - WDZ JO17-1   20.00 uur. 
 
PROGRAMMA VAN VRIJDAG 15 OKTOBER 
Mannen 35+1   7x7   Bij Walram te Valkenburg 
Schimmert 35+1  - Walram 35+1   19.30 uur. 
SV Hulsberg 35+2  - Schimmert 35+1  19.50 uur. 
Schimmert 35+1  - Wijnandia 35+1  20.10 uur. 
VV Hellas 35+1  - Schimmert 35+1  20.50 uur. 
Mannen 35+2   7x7   Bij SV Hulsberg te Hulsberg 
Schimmert 35+2  - RKUVC 35+1   19.30 uur. 
Haslou 35+2   - Schimmert 35+2  20.10 uur. 
Schimmert 35+2  - GSV’28 35+2   20.30 uur. 
SV Hulsberg 35+1  - Schimmert 35+2  20.50 uur. 
Vrouwen 30+   7x7   Bij SV Brunssum te Brunssum 
SV Brunssum VR30+1 - Schimmert VR30+1  19.50 uur. 
Schimmert VR30+1  - OVCS VR30+1  20.10 uur. 
GSV’28 VR30+1  - Schimmert VR30+1  20.30 uur. 
Schimmert VR30+1  - Amstenrade VR30+1  20.50 uur. 
 
GARAGE SALE. 
Zondag 10 Oktober van 11.00 tot 16.00 uur Brocante beurs en garage sale 
bij Lemmens, Groot Haasdal 5 te Schimmert. Info vooraf via 06-31013292.   
Met vriendelijke groet, 
                Peter Vangangelt namens fam Lemmens 
 
KIEK GEER INS IN EUR OUW SJOONSDOAS VEUR ÓS? (3) 
We zoeken foto’s van vóór 1983 van kinderen, volwassenen en 
verenigingen in actie. Van tennis, voetbal, tot turnen, zang & muziek, 
van touwtje springen tot sneeuwpret, bakkend, wandelend, enz. 
Kijk verder op Sjummert van vreuger en noe! in o.a. “Sjoonsdoas”  
Reacties: hvsfotogroep@gmail.com of bel Jo Halmans 4041797,  
Marcel Tekstra 4042221, of Wiel Leunissen 4041928. Merci! 

mailto:hvsfotogroep@gmail.com
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DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
botersjtoate = als de voeten te kort zijn om aan de fietstrappers te  
kunnen komen. Die/dae haet e häör aaf = ? Reacties: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 van 19.00 tot 20.00 uur kantoor/telefoondienst in de Pastorie. 
E: Redactie Nuuts:  parochieblad@st-remigius.nl. 
Website:   www.st-remigius.nl. 

 

MOEDERS ROZENKRANS 

 

Terwijl zijn flair afnam 

nam de vergetelheid toe 

handen verkrampten 

sindsdien hebben 

snaren niet meer getokkeld 

 

hij wuifde niet meer 

naar de nieuwe morgen 

zijn mond werd stil 

het hoofd leeg en eenzaam 

zag ogen niet meer stralen 

 

de geest verstarde 

totaal verstrooid en uit balans 

vroeg hij haperend 

om zijn moeders rozenkrans 

en telde een voor een de kralen 

 

 

 

mailto:parochieblad@st-remigius.nl
http://www.st-remigius.nl/

