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Hemel en Hel 
Een groot krijgsman ging op bezoek bij een kleine 
monnik. "Monnik” zei hij. “Leg mij uit wat de hemel en 
wat de hel is”? De monnik keek naar de vervaarlijke 
krijger en met minachting zei hij: “Daar ben je veel te 
stom voor. Bovendien stink je en je zwaard is verroest. 
Maak dat je weg komt”. De krijgsman werd woedend. 
Zijn gezicht werd paarsrood en hij trok zijn zwaard. Hij 
hief het hoog in de lucht om de monnik te doden. "Dat 
is de hel" zei de monnik zacht. Nu is de krijgsman 

overdonderd. Die kleine monnik had zijn leven op het spel gezet om hem 
uit te leggen wat de hel was. Langzaam liet hij zijn zwaard zakken, vervuld 
van dankbaarheid en zo vreedzaam als een duif. "En dat is de hemel" zei 
de monnik zacht. 
 
Onze persoonlijke ontmoeting met God helpt ons om onderscheid te 
kunnen maken tussen hemel en hel. Onze persoonlijke ontmoeting met 
Jezus geneest ons. Dat was wat er met Bartimeüs gebeurde. Zijn ogen 
waren blind, maar door zijn geloof in Jezus kon die hem genezen. 
 

Kapelaan Stefan, s.m.m.. 
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KERKDIENSTEN van 23 tot en met 31 oktober 2021. 
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,  
Zondag   24 oktober: Dertigste zondag door het jaar. 
11.00 uur:   H. Mis, opgeluisterd door de dames van het Gemengd  
  Kerkelijk Zangkoor Sint Remigius. 
  Intenties: Bertien Houtvast-Eurelings;  Jo Janssen-Van Etten; 

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

Maandag   25 oktober: maandag in week 30 door het jaar.  
  Verjaardag van de wijding van alle kerken waarvan de  
  wijdingsdatum niet bekend is. 
8.00 uur:  H. Mis met aansluitend rozenkrans.     
Dinsdag   26 oktober: dinsdag in week 30 door het jaar.    
  H.  Foulque, bisschop.    Geen H. Mis. 
Woensdag 27 oktober: woensdag in week 30 door het jaar.    
8.00 uur:  H. Mis met aansluitend rozenkrans.     
Donderdag 28 oktober: donderdag in week 30 door het jaar. 
  HH. Simon en Judas, apostelen. 
8.00 uur:   H. Mis met aansluitend rozenkrans.  
Vrijdag   29 oktober: vrijdag in week 30 door het jaar.   
  H.Michaël Rua, priester    Geen H. Mis. 
Zaterdag   30 oktober: zaterdag in week 30 door het jaar.  
  Maria op zaterdag. 
19.00 uur:   H. Mis.  
Zondag   31 oktober: Eenendertigste zondag door het jaar. 
11.00 uur:   H. Mis. 
  Intenties: echtpaar Huls-Thewessen; Nettie Slakhorst-Eijssen  
  (jaardienst en verjaardag); Jo Laumen; Eugène Hermans 
  (jaardienst) en overleden ouders Hermans-Wierts;  
  Jan en Tiny Schoenmakers-Reijnders en de ouders Leo en  
  Germène Reijnders-Brouwers; Paul en Maria Ramakers- 
  Goossens. 
 
Weekdienst: kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
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LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Ogen zijn belangrijke zintuigen. Het lijkt alsof ze 
steeds belangrijker worden in onze samenleving. 
Informatie is vooral te vinden op beeldschermen. 
We lijken meer via internet, e-mail en sociale media 
te communiceren dan dat we elkaar spreken of 
bellen. Wie niet goed kan zien, kan steeds minder 
goed meedoen. Maar ogen zien niet alles. Waar het 
echt om gaat in de wereld is beter te zien met de 

ogen van het hart dan met de ogen in ons hoofd. Soms zien blinden beter 
dan mensen met goede ogen. Daar denken we op deze zondag over na. 
 

DIENBEURTEN MISDIENAARS. 
Zaterdag 23 oktober  19.00 uur: Maaike en Manouk Soons. 
Zondag   24 oktober  11.00 uur: Jasmijn Roijen en Tom Storcken. 
 

Maandag    25 oktober 08.00 uur: Joes Slakhorst. 
Woensdag  27 oktober 08.00 uur: Tom Storcken. 
Donderdag 28 oktober 08.00 uur: geen misdienaar. 
 

LECTOREN. 
Zaterdag 23 oktober 19.00 uur: mevr. T. Feuler. 
Zondag   24 oktober 11.00 uur: mevr. P. Schonewille. 
 

COLLECTANTEN. 
Zaterdag 23 oktober 19.00 uur:  mevr. M. Lemmens en dhr. R. Thomassen. 
Zondag   24 oktober  11.00 uur:  dhrn. R. Wennmacher en G. Pricken.  
 
“NUUTS OET SJUMMERT” - PAROCHIEBLAD EXPLOITATIE 2021. 

Beste inwoners van Schimmert, 
Afgelopen jaar, hebben door corona geen voor- en najaar huis-aan-
huiscollectes plaats kunnen vinden voor ons wekelijks nieuwsblaadje.  
Uw bijdragen zijn meer dan noodzakelijk om “Nuuts oet Sjummert” als 
lokaal informatieblad in stand te kunnen houden.  
U kunt uw steun laten blijken door ook voor 2021 uw financiële bijdrage 
over te maken op bankrekeningnummer: NL29 RABO 0146 4121 09 t.n.v. 
Parochie Sint Remigius o.v.v.  Parochieblad bijdrage 2021. Ook is het 
mogelijk een enveloppe in de bus achter in de kerk of de brievenbus van  
de pastorie te deponeren en daarop duidelijk “parochieblad” te vermelden. 
Hartelijk dank namens de redactie en het kerkbestuur. 
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ST. HUBERTUSVIERING TE GROOT HAASDAL. 
Ter gelegenheid van de viering van St. Hubertus wordt woensdag 3 
november a.s. om 09.00 uur de jaarlijkse traditionele St. Hubertusmis 
opgedragen aan de kapel in Groot Haasdal. 
                                               Bestuur Buurtvereniging Groot Haasdal. 
 

JAARVERGADERING BUURTVERENIGING ROOSEBEEK. 
Hierbij willen we alle leden van buurtvereniging Roosebeek uitnodigen  
voor de jaarvergadering op woensdag 3 november a.s.. 
Aanvang om 19.30 uur in ‘t Weverke, Hoofdstraat 77. 
Inzage in het financieel verslag is mogelijk een kwartier voor aanvang  
van de vergadering. We rekenen op uw komst! 
Heeft u ook al uw stem aan ons uitgebracht in de RABO ClubSupport 
actie? Hartelijk dank hiervoor. 

Het bestuur. 
 

DAMESKOOR  SCHIMMERT. 
Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering van het Dameskoor 
Schimmert zijn 5 nieuwe bestuursleden gekozen:  

Christien Okkersen   voorzitter; 
Wilma Korsten           penningmeester; 
Lies Lucassen            secretaris; 
Annie Reijnders          bestuurslid; 
Lia Weilacher             bestuurslid.  

Mariet Janssen en Paula Lemmens, de 2 overgebleven bestuursleden,  
zijn afgetreden na jarenlang veel werk te hebben verricht voor het koor. 
Heel hartelijk dank hiervoor. 
De volgende jubilarissen werden gehuldigd: 

Margriet Beusen     40 jaar lid; 
Paula Lemmens     25 jaar lid; 
Dinie Huntjens        25 jaar lid; 
Tiny Dereij         25 jaar lid; 
Door Cruts        12.5 jaar lid. 

        Het bestuur. 
EXCELSIORNIEUWS. 
Het ontbreken van feestmomenten ten gevolge van corona heeft de 
afgelopen jaren gezorgd voor een reeks jubilarissen die nog niet gehuldigd  
waren. Om de rij niet nog groter te maken is besloten een aanvang te 
maken hiermee. 
 
Tijdens de lessen zijn de volgende trimgroepleden gehuldigd : 
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Marlou Kosters, 25 jaar lid,  
Mia Bemelmans, 40 jaar lid,  
Paula Swelsen, 50 jaar lid,  
Gerda Liedekerken, 50 jaar lid,  
Jeanne Bogman, 25 jaar lid,  
Natascha Liedekerken, 25 jaar lid en  
Miel Weerts, 25 jaar lid.  

Tijdens de jaarvergadering van 15 oktober werd aandacht besteed aan  
de jubilea van Erwin Okkersen 40 jaar lid en (bijna) 25 jaar trainer alsmede 
Leon Starmans 25 jaar lid en evenlang secretaris. Tijdens de 
jaarvergadering van maart 2022 zullen er nog enkele leden volgen. 
We willen ook nog iedereen bedanken die ons steunt bij de Rabo 
clubactie.  
     Het bestuur van Turnclub Excelsior. 
EHBO. 
Op maandag 25 oktober om 20.00 uur herhalingsles "stop de bloeding, 
kleine ongevallen,steken en beten”. 
        Het bestuur. 
 

TAFELTENNISVERENIGING QUICK ‘72/SCHIMMERT. 
Afgelopen zaterdag werden de volgende wedstrijden gespeeld: 
Quick ‘72/SETA/TTC1       -  Brunssum 1:  9-1 

Quick ‘72/S 2                     -  HP/Westa 1:  5-5 

Quick ‘72/S 3                     -  Heerlen/Brunssum: 3-7 

Falco 3                              -  Quick ‘72/S 4:  4-1 

Senioren: Quick ‘72/S 1    -  Kerkrade 2:  4-6 

Voor alle jeugdteams zit de helft van de competitie erop. 
Jeugd 3 en 4 staan beiden op een 4e plaats. Jeugd 2 staat op een 5e plaats 
en Jeugd 1 staat bovenaan in de Landelijk C-poule.  
Aanstaande zaterdag spelen alleen de senioren een thuiswedstrijd tegen 
het team van Vijlen.  
De wedstrijd begint om 13.00 uur.    Het bestuur. 
 

V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 23 OKTOBER: 
Bekerwedstrijd: 
Schimmert/GSV’28 JO17-1 - RKVV Neerbeek JO17-1 13.30 uur. 
Competitiewedstrijd: 
Schimmert/GSV’28 JO13 - BSV Limburgia JO13  11.30 uur. 
Veteranen:  
Schimmert    - De Ster    17.00 uur. 
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PROGRAMMA VAN ZONDAG 24 OKTOBER: 
Bunde 1   - Schimmert 1   14.30 uur. 
Schimmert 2   - Leonidas – W 3  12.00 uur. 
RKUVC 3   - Schimmert 3   10.00 uur.  
Vrouwen: 
Schimmert VR1  - VRIJ. 
 

 

OUD PAPIER. 
Zaterdag 23 oktober wordt er weer oud papier opgehaald vanaf 09.00 uur. 
Graag het oud papier in dozen verpakt of gebundeld.  
        Het bestuur. 
 

KWAJONGCONCOUR STOPPENCLUB. 
Zaterdag 30 oktober kwajongen bij Café Oos Heim, de aanvang is om 
18.30 uur. Verplicht vooraf inschrijven bij Soons DHZ. Dit kan tot en met 
donderdag 28 oktober en “DENK AAN DE CORONAPAS”. 

Beleefd uitnodigend “De Stoppenclub”. 
 

PRAATAVOND HEEMKUNDEVERENIGING SCHIMMERT. 
Praatavond op woensdag 27-10 aanvang 19.30 uur in ’t Weverke.  
Opgave: heemkundeschimmert@gmail.com of bel 4042200. 
Iedereen welkom, mits aangemeld. Denk aan QR.   Het Bestuur. 
 

 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Zelfbinger = machine waarmee graan werd gemaaid en in schoven  
gebonden. Dae krig ze langs de rubbe aaf = ?  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. 
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