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LET IT BE.  
‘Let it be’; het is de titel van één van de 
populaire nummers van The Beatles. Paul 
McCartney, de schrijver van dit nummer, zei: 
"In de jaren '60 had ik een droom, mijn dode 
moeder kwam naar me toe in een droom en 
troostte me. Ze zei: 'Alles komt goed. Let it 

be'," legde McCartney uit. Waar de inspiratie vandaan kwam. Ik vind dit lied 
erg leuk omdat het bijna lijkt op de woorden van Maria, moeder van Jezus, 
in het evangelie Lucas 1:38.  
Het luidt: “Ik wil God dienen. Laat er met mij gebeuren wat u gezegd heeft.” 
‘Let it be’ van McCartney en ‘laat het gebeuren’ van Maria zijn woorden die 
geen overgave betekenen, maar juist hoopvol en vol vertrouwen zijn.  
Deze woorden laten zien dat wij als mensen beperkt zijn, zeker in deze tijd 
waarin mensen denken dat alles moet kunnen. Je kunt zo goed plannen en 
werken als je wilt, maar de resultaten kunnen heel anders zijn. Je kunt 
proberen je gezondheid te behouden, maar je kunt lichamelijk gebrek 
krijgen. Mensen zeggen dat je al klaar bent, maar na verloop van tijd kun je 
terugvallen. Zo kan ons leven ook zijn. Je hebt het niet altijd in de hand.  
Er is iets groters buiten onszelf dat we God mogen noemen. Op Hem 
kunnen we onze hoop en vertrouwen altijd stellen net zoals Maria deed. 
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Zoals ik heb ervaren, kan de tekst van dit nummer je misschien opvrolijken 
wanneer dat nodig is. 
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me 
speaking words of wisdom, let it be. 
And in my hour of darkness she is standing right in front of me 
Speaking words of wisdom, let it be. 

    Kapelaan Charles Leta s.m.m 
 
KERKDIENSTEN van 16 tot en met 24 oktober 2021. 
Zaterdag   16 oktober: zaterdag in week 28 door het jaar.  
  H. Hedwig, kloosterlinge en  
  H. Margareta-Maria Alacoque, maagd. 
19.00 uur:   H. Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola.  

 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. 
Maandag   18 oktober: maandag in week 29 door het jaar.  
  H. Lucas, Evangelist. 
8.00 uur:  H. Mis met aansluitend rozenkrans.     
Dinsdag   19 oktober: dinsdag in week 29 door het jaar.    
  H. Paulus van het Kruis, priester.    
        Geen H. Mis. 
Woensdag 20 oktober: woensdag in week 29 door het jaar.    
  Onze Lieve Vrouw van Haastrecht. 
8.00 uur:  H. Mis met aansluitend rozenkrans.  
  Intenties: Hari Slenter; Tillie Voncken-Pieters.    
Donderdag 21 oktober: donderdag in week 29 door het jaar. 
  HH. Ursala en gezellen, maagden en martelaressen. 
8.00 uur:   H. Mis met aansluitend rozenkrans.  
Vrijdag   22 oktober: vrijdag in week 29 door het jaar.   
  H. Johannes Paulus II, paus.   Geen H. Mis. 
Zaterdag   23 oktober: zaterdag in week 29 door het jaar.  
  Maria op zaterdag. 

  H. Johannes van Capestrano, priester, patroon van de        
        Aalmoezeniers. 

19.00 uur:   H. Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola.  
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 Zondag   24 oktober: Dertigste zondag door het jaar. 
11.00 uur:   H. Mis. 
  Intenties: Bertien Houtvast-Eurelings;  Jo Janssen-Van Etten; 

  Til en Sjo Bouwens-Meessen; overleden leden van ZijActief   
        Schimmert. 

 
Weekdienst: kapelaan Stefan Musanai s.m.m. 
 

LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Een Heer die dienaar is. 
In een groep kunnen zich grote spanningen 
voordoen. Ieder van ons maakt dat wel eens mee: is 
het niet op school of op het werk dan wel in een 
vereniging, club of in eigen familie. Als het erom 
spant, wordt dikwijls wel duidelijk waar het echt om 
gaat: wie heeft het voor het zeggen, wat is de kern 

van de zaak? 
Ook in de groep die Jesus rond zich heeft verzameld, doen zich spannin-
gen voor. Er zijn leerlingen die zich apart opstellen, anderen die zich 
daaraan ergeren. In deze gespannen situatie maakt Jezus duidelijk waar 
het Hem om te doen is: niet om macht te vergaren, de eerste, de grootste 
te zijn. “De Mensenzoon is gekomen om te dienen en zijn leven te geven 
als losprijs voor velen”. Wat is onze positie in de groep rondom Jezus? 
Geloven wij in deze Heer die een dienaar is? 
 

DIENBEURTEN MISDIENAARS. 
Zaterdag 16 oktober 19.00 uur: Jens en Ties Slakhorst. 
Zondag 17 oktober 11.00 uur: Sander en Lars Okkersen. 
 

Maandag 18 oktober 08.00 uur: Joes Slakhorst en Tom Storcken. 
Woensdag 20 oktober 08.00 uur: Ilse Nulens. 
Donderdag 21 oktober 08.00 uur: Lars Okkersen en Cas Lemmens. 
 

LECTOREN. 
Zaterdag 16 oktober 19.00 uur: Hr. Paul Severeyns. 
Zondag    17 oktober 11.00 uur: Mevr. Carina Meurders. 
 

COLLECTANTEN. 
Zaterdag 16 oktober 19.00 uur: Hrn. F. Herijgers en H. Colaris.  
Zondag    17 oktober 11.00 uur: Dames M. Lemmens en E. Eijssen. 
 

Nota Bene: dinsdag 19 oktober om 20.00 uur: bijeenkomst lectoren  
in de pastorie. 
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KERKZANG. 
Dameskoor. 

Dinsdag 19 oktober is er géén repetitie. 
 

MEDEDELING KBO. 
Op dinsdag 19 oktober is er weer een gezellige kienmiddag in het 
Gemeinsjapshoes. 
We beginnen om 14.00 u. en ook niet-leden zijn van harte welkom. 
 

PROGRAMMA ZIJACTIEF. 
19 oktober Jaarvergadering met aansluitend quiz. 
Aanvang 20.00 uur. Let op: Voor deze jaarvergadering dient u zich vóór 15 
oktober aan te melden! Dit kan bij alle bestuursleden. Leden die geen 
uitnodiging hebben ontvangen kunnen zich melden bij een van de 
bestuursleden. Tijdens de jaarvergadering worden onderstaande 
jubilarissen gehuldigd! 60 Jaar lid: Mw. Elly Eurlings-Rompelberg;  50 jaar 
lid: Mw. Betsie Eijssen-Hönders , en mw. Mien Provaas-Kerkhoffs; 40 jaar 
lid: Mw. Suzanne Vrancken-Nijsten. 
16 November: Lezing Hub van Loo. Een digitale mooie wandeling met 
name door het gebied Gulpen-Wittem-Vaals. Tijdens deze lezing vertelt 
Hub zijn eigen verhaal over dieren, planten, woningen etc., dingen die wij 
normaal niet zo zouden zien. 
Kunstcursus: De inhaallessen van de kunstcursus zijn intussen weer 
gestart. Regina van Romondt  biedt aan nog een extra les te kunnen geven 
op woensdag 17 november van 9.45 -11.45 uur in zaal ‘t Weverke over: 

Frida Kahlo. Zij was een Mexicaanse surrealistische kunstschilderes. Ze 

groeide op ten tijde van de Mexicaanse revolutie en was getekend door de 

gevolgen van kinderverlamming. 
Deze les is open voor alle leden en kost:€ 4,-.U kunt zich aanmelden voor 
deze extra les door € 4,- over te maken naar NL57RABO 0146407628 t.n.v. 
ZijActief Schimmert o.v.v. naam en kunstcursus. 
Leden die nu de inhaallessen volgen kunnen zich tijdens deze lessen 
aanmelden voor deze extra les. 
 

KOEKJESACTIE JONG NEDERLAND. 
Ook dit jaar zorgt Jong Nederland weer voor overheerlijke koekjes. In 
samenwerking met Nora komen wij a.s. zaterdag 16 oktober tussen 
12:00uur en 16:00uur bij u aan de deur met deze koekjes. Onze leden 
worden om 11:45uur in het lokaal verwacht. Steunt u Jong Nederland ook 
met de aankoop van 1 of meerdere dozen koekjes? 

       Bedankt namens Leden en leiding Jong Nederland. 
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BUURTVERENIGING GROOT HAASDAL. 
De buurtvereniging Groot Haasdal doet dit jaar ook weer mee aan RABO 
ClubSupport. Om al onze activiteiten.te kunnen blijven doen kunnen wij wat 
extra steun gebruiken. Wij stellen Uw stem en daarmee Uw steun erg op 
prijs. 
 

KOOSJIETE NUUJTS. 
Vorige week zaterdag heeft de trekking plaatsgevonden van het jaarlijkse 
Koosjiete. De koeien hadden er zin in en al direct bij het betreden van de 
arena viel de eerste prijs. Ook de tweede hoop liet niet lang op zich 
wachten. De eerste prijs (€ 450,--) is gevallen op lotnummer 0219, de 
tweede prijs (€ 300,--) op lotnummer 1532. Prijswinnaars wordt verzocht 
zich te melden bij ons secretariaat via bestuur@fanfareschimmert.nl.  
Veel dank voor uw steun! 
 

TAARBREUK NUUTS. 
Gelökkig maoge v’r weer veuroet kieke en de draod weer oppakke. V’r 
goan ós opwerme veur ós 6x11 jäörig jubileum. Ter gelaegenheid hievan 
gaon v’r op 27 en 28 november ‘ne aovend en middig mit 6 Butereedners 
organisere, gepresenteerd door Hub Stassen. Op zaoterdig begin v’r óm 
20:00 oer en op zóndig rónd 15:00. Mië info hie euver volg nog. Waal al 
belangriek óm noe te notere: 
Veurverkoup hieveur op zóndig 7 november óm 11:11 in ’t 
Gemeinsjapshoes. 
 

Rabo ClubSupport. 
In ós 6x11 jubileum jaor deit De Taarbreuk ouch mit aan de actie Rabo 
ClubSupport. In dit jubileum jaor wille v'r de biedrage van dees aktie 
gebroeke óm nuuj sjteke aan te sjaffe. Mit eur sjtum kint g’r hie ‘n biedrage 
aan levere. Alvas bedank! 

Alaaf CV De Taarbreuk 
 
GRATIS INZAMELEN SNOEIAFVAL IN SCHIMMERT. 
Net als de voorgaande jaren wordt er gedurende zes weken (op de 
zaterdagen) gratis snoeiafval ingezameld op het parkeerterrein van de 
voetbalvereniging Schimmert aan de Waterkuilsweg.. 
 

We starten het inzamelen op zaterdag 16 oktober en eindigen op 20 
november. Tussen 10.00 uur en 15.30 uur kunt u uw tuinafval (snoeiafval, 
bladafval en grasmaaisel) aanbieden. Het aanbieden van keukenafval, 
geverfd hout of geïmpregneerd hout (bielzen) is niet mogelijk. Het is NIET 
toegestaan om groenafval via een vrachtauto aan te leveren. Er zal hier 
extra op worden gecontroleerd. 
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Dit project is een mooie gelegenheid voor de inwoners om gemakkelijk en 
gratis hun snoeiafval aan te bieden, maar het levert ook enige overlast op 
voor de directe bewoners in de nabijheid van het complex. Om deze 
overlast zoveel mogelijk te beperken wordt gevraagd om het snoeiafval dat 
met kleine tractoren en aanhanger wordt aangeboden NIET in te rijden via 
de Waterkuilsweg.  
Voor deze voertuigen dient het complex benaderd 
te worden via de onverharde weg buiten de 
bebouwde kom verderop aan de Bekerbaan, en 
wel via de “Lange Rein, de Krakezesteeg en de 
Waterkuilsweg” zoals aangeven op de 
plattegrond. 
Vrijwilligers van de voetbalvereniging zullen 
toezicht houden op de gang van zaken en u 
desgevraagd zich te legitimeren met uw Rd4-
afvalpas.  

 

HERFSTWANDELTOCHT TRAMPELKEU ZONDAG 17 OKTOBER. 

De herfstkleuren beginnen zich nu in onze omgeving in 
volle pracht te laten zien en het ziet er naar uit, dat we 
mogen genieten van een mooie wandeldag. Op onze 
rustpost staat iedereen klaar om u van spijs en drank te 
voorzien. Dus allemaal redenen om (eindelijk weer) 
eens gezellig mee te “trampelen”. De afstanden zijn 8, 
12, 18 en 24 km. Starten van 7.00 u. tot 14.00 u., 18 
km tot 13.00 uur  en  24 km tot 12.00 u. bij Café Oos 
Heim, Klein Haasdal. Tot komende zondag 17 oktober. 
Denkt u wel aan uw CORONA toegangsbewijs ? ! ? 
     WSV  De Trampelkeu Sjömmert. 
 

TAFELTENNISVERENIGING QUICK ‘72/SCHIMMERT 
Afgelopen zaterdag werden de volgende wedstrijden gespeeld: 
Quick ’72/SETA/TTC 1  -   VTV:    7-3 
Quick ‘72/S 2       -  Taverbo:   2-8 
Quick ‘72/S 3      - TTC:    9-1 
Quick ‘72/S 4       -  Brunssum:   3-2 
Senioren: Maastricht      - Quick ‘72/S 1:  8-2 
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Voor aanstaande zaterdag staan de volgende wedstrijden op het 
programma: 
Quick ‘72/SETA/TTC 1  - Brunssum1   11.00 uur  in Brunssum  
Quick ‘72/S 2   - HelwegenPeters/Westa 1 11.00 uur in Wessem  
Quick ‘72/S 3   -  Destatec 1    13.00 uur  in Schimmert t  
Quick ‘72/S 4   - Falco 3    13.00 uur   in Valkenburg. 
Senioren: Quick ‘72/S 1 - Kerkrade 2     13.00 uur   in Schimmert . 
 

V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 16 OKTOBER  
RKASV JO17-1  - Schimmert/GSV’28 JO17-1 14.30 uur. 
GSV’28/Schimmert JO15-1 - RKASV JO15-1  13.30 uur. 
Passart/VKC JO15-1  - GSV’28/Schimmert JO15-2 12.00 uur. 
Haslou JO13-1JM  - Schimmert/GSV’28 JO13-1 12.15 uur. 
Sportclub Jekerdal JO12-2 - Schimmert/GSV’28 JO12-1 10.15 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO11-1 - Heer JO11-1   10.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO10-1 - Sporting H.A.C. JO10-1 10.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO9-1 - Weltania JO9-1  09.15 uur. 
Sportclub Jekerdal JO8-4 - Schimmert/GSV’28 JO8-1 08.45 uur. 
Sportpark Graaf Huyncomplex te Geleen 
Spaubeek J07-1 en JO7-2  - GSV’28/Schimmert JO7-1 08.45 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-1 - FC Geleen Zuid JO7-1JM 08.55 uur.   
Sportpark Langs de Gewannen te Ulestraten 
GSV’28/Schimmert JO7-2 - SV Hulsberg JO7-2  09.15 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-2 - SV Hulsberg JO7-3  09.25 uur. 
RKUVC JO7-1  - GSV’28/Schimmert JO7-2 09.35 uur. 
Veteranen:  
RKVV Neerbeek   - Schimmert    17.00 uur. 
 

PROGRAMMA VAN ZONDAG 17 OKTOBER 
Schimmert 1   - Willem 1   14.30 uur. 
Willem I 2   - Schimmert 2   11.45 uur. 
Schimmert 3   - Spaubeek 5   10.30 uur.  
Vrouwen: 
Sittard VR1   - Schimmert VR1  11.00 uur. 
PROGRAMMA VAN WOENSDAG 20 OKTOBER 
Vrouwen: 
Schimmert VR1  - Abdissenbosch VR1  20.00 uur. 
 

VV Schimmert 
Tijdens de jaarvergadering van vrijdag 8 oktober jl heeft er een aantal 
bestuur mutaties plaatsgevonden. Het dagelijks bestuur bestaat nu uit 
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voorzitter Carlo Wiertz, penningmeester Bas Vankan en secretaris Leon 
Heiligers. Toegetreden tot algemeen bestuur zijn Anne Houtvast, Sven 
Speetjens en Marcel Moors. Uitgetreden zijn Jan Limpens en Henk 
Lucassen, zij blijven wel als vrijwilliger aan onze club verbonden.  
 

Thuiskienen VV Schimmert 
Onderstaand de winnende kaarten van de maand oktober, de volledige 
uitslag (inclusief gevallen nummers) is de gehele maand te bekijken op 
onze website www.vvschimmert.nl 
De prijzen van de maand oktober: 
1e prijs 45 euro op kaartnummer 103; 
2e prijs 22,50 euro op kaartnummer 70; 
3e prijs 14 euro op kaartnummer 78; 
Indien u een prijs heeft gewonnen wordt deze automatisch op uw rekening 
gestort. 
 

PRAATAVOND 27 OKTOBER HEEMKUNDEVERENIGING. 
Praatavond op woensdag 27 oktober van 19.30 – 21.30 uur in  
’t Weverke, Hoofdstraat 77. U dient zich vooraf aan te melden voor  
deelname i.v.m. de organisatie en het maximum aantal deelnemers. 
Opgave: heemkundeschimmert@gmail.com Geen mail? 4042200. 
We zien u graag komen, zowel leden als niet-leden!  Het Bestuur. 
 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Haet e häör aaf = is niet goed snik. Zelfbinger = ?  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 van 19.00 tot 20.00 uur kantoor/telefoondienst in de Pastorie. 
E: Redactie Nuuts:  parochieblad@st-remigius.nl. 
Website:   www.st-remigius.nl. 

http://www.vvschimmert.nl/
mailto:heemkundeschimmert@gmail.com
mailto:parochieblad@st-remigius.nl

