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HET KONINKRIJK VAN GOD OP AARDE. 

Het koninkrijk van God is niet zoiets als een gemeente, provincie of staat. 
Het verwijst ook niet naar een bijzondere en weldadige plek. Het is een 
manier van omgaan met het leven waaruit de warme relatie tussen de 
Schepper en Zijn schepping blijkt. Wie deze warme relatie laat blijken, 
gelooft dat dit de ideale toestand is die hij later in de eeuwigheid zal vinden.  
Om dit te bereiken zouden we onze familie moeten haten, zelfs ons eigen 
leven. Dat zei Jezus in het evangelie. Jezus zelf realiseert zich dat 
emotionele verbanden, gevoelens en verschillende andere verbanden  
deel uitmaken van menselijke relaties en essentieel zijn voor de groei van 
menselijk leven in onze wereld. Hij wil niet dat mensen opgroeien zonder 
gevoelens en emoties. Maar voor Jezus geldt wel dat: als mensen echt 
verlangen naar een diepe relatie met de Vader en zijn koninkrijk ten volle 
willen ervaren, zich moeten bevrijden van banden  die hen in hun zoeken 
naar een ontmoeting met God beperken.  
Vriendschappen, hobby’s, bezittingen zorgen er vaak voor dat mensen zich 
op hun gemak voelen met zichzelf en hun leven. Maar dit is echter slechts 
tijdelijk omdat dit nooit het verlangen van het menselijk hart kan bevredigen 
dat altijd zoekt en zoekt. En die zoektocht is nooit af. Dat weten wij ook 
wel…. Het is echter nog steeds gemakkelijk om in nepzaken te geloven die 
gemakkelijk te krijgen zijn, maar ook gemakkelijk te verliezen. Daarom 
geeft Jezus in het evangelie een zeer moeilijke opdracht opdat wij ooit 
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vrede en vreugde eeuwig zullen ervaren in Zijn koninkrijk. Hij nodigt ons uit 
ons leven op deze aarde niet als het einde te beschouwen. We zullen ooit 
eeuwig leven in Zijn koninkrijk ervaren. Richt je daarom daarop, nu er nog 
tijd is, en bereid je voor op dat eeuwige leven. 
Amen.             Kapelaan Stefan, s.m.m.. 
 
KERKDIENSTEN VAN 10 tot en met 18 september 2022. 
Zaterdag 10 september: Zaterdag in week 23 door het jaar. 
  Maria op zaterdag. 
19.00 uur: H. Mis.  
  Intenties: echtpaar Huls-Thewessen; Hub Baltus. 
Zondag 11 september: Vier-en-Twintigste zondag door het jaar. 
11.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. 
  Intenties: Elly Frissen-Jonkhout (gest. jaardienst); Hub en Tilke  
  Selder-Jongen, overleden ouders Jongen-Slangen (gest.  
  jaardienst); Clé en Maria Souren-Vaessen (jaardienst);  
  Louis Soons; Wiel en Miny Hübecker-Houben (jaardienst);  
  Leon Snellings (verjaardag). 
Maandag 12 september: Maandag in week 24 door het jaar. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Dinsdag 13 september: Dinsdag in week 24 door het jaar. 
  H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar.  
        Geen H. Mis. 
Woensdag 14 september: Woensdag in week 24 door het jaar. 
  Kruisverheffing. 
8.00 uur:   H. Mis.  
Donderdag 15 september: Donderdag in week 24 door het jaar. 
  Onze Lieve Vrouw van Smarten. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Vrijdag 16 september: Vrijdag in week 24 door het jaar. 
  HH. Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop, martelaren . 
        Geen H. Mis. 
Zaterdag 17 september: Zaterdag in week 24 door het jaar. 
  Maria op zaterdag. 
19.00 uur: H. Mis.  Intentie: Piet Heuts. 
Zondag 18 september: Vijf-en-Twintigste zondag door het jaar. 
        Sportzondag. 
11.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door Sing a Song. 
  Intenties: Maria Moonen-Quadakkers; Jean Steijns (jaardienst);  
  levende en overleden leden van Turnvereniging Excelsior. 
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Weekdienst: van 10 t/m 16 september:  kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
 

LECTOREN. 
Zaterdag  10 september: 19.00 uur:  mevr. M. Zeegers. 
Zondag:   11 september: 11.00 uur:  dhr. F. Janssen. 

 

MISDIENAARS / ACOLIETEN. 
Zaterdag    10 september:   19.00 uur:     Maaike en Manouk Soons. 
Zondag      11 september:   11.00 uur:     Acolythen. 
Maandag   12 september:   08.00 uur:     Ilse Nulens. 
Woensdag  14 september:  08.00 uur:     Tom Storcken. 
Donderdag  15 september:  08.00 uur:    Lars Okkersen en Joes Slakhorst. 

 

COLLECTANTEN. 
Zaterdag 10 september:   19.00 uur:   dhrn. J. Feuler en F. Herijgers. 
Zondag   11 september:   11.00 uur:   dhrn. H. Collaris en R. Slakhorst. 

 

LITURGIE VAN HET WEEKEND.     
Vergeving en verzoening. 
Als we samenkomen om te vieren, is een van de eerste 
dingen die we doen, stilstaan bij onze onvolmaaktheden. 
We beseffen dat we er niet altijd zijn voor elkaar. Soms 
hebben we spijt van iets, weten we niet hoe we verder 
moeten gaan of hoe we uit een conflict kunnen komen. 
Voor wie zich aan Hem toevertrouwt, toont God zich als 

een hemelse Vader, die op ons wacht. Hij wil ons helpen om met Hem en 
met elkaar een nieuw begin te maken. 
 

EUCHARISTISCHE AANBIDDING VOOR DE VREDE. 
De Raad van Europese Bisschoppen heeft gevraagd om op het feest van 
Kruisverheffing, woensdag 14 september, een dag van Eucharistische 
Aanbidding te houden in verband met de oorlog in de Oekraïne. 
In onze federatie en groter cluster willen we ook gehoor geven aan deze 
oproep om te bidden voor de vrede. Op de volgende momenten is er een 
Eucharistische Aanbidding in één van de kerken: 
- woensdag 14 september: in de kapel van de zusters te Hulsberg,   
  aansluitend aan de H.Mis van 19.00 uur, is er aanbidding tot 20.00 uur. 
- donderdag 15 september: aanbidding van 16.00-17.00 uur in de kapel  
  van de zusters te Hulsberg. 
- vrijdag 16 september: aanbidding van 15.00-16.00 in de H.Bavokerk  
  te Nuth. 
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DAMESKOOR. 
Repetitie dinsdag 13 september om 18.55 uur. 
 
ZIJACTIEF. 
13 september aanvang 20.00 uur: Dobbelsteenavond 
* twee cadeautjes van ± € 3,- per cadeautje, ingepakt en zonder naam erop   
  meenemen. 
* opgeven hoeft niet, kom maar gewoon. 
 

MEDEDELING KBO. 
Ouderenbond St. Paulus Sjömmert organiseert weer ein OKTOBERFIÉS 
veur 50-PLUSSERS.  
Dit fiës weurt weer gehaute in ’t GEMEINSJAPSHOES van Sjömmert en 
waal op ZONDIG 9 OKTOBER. ’t Begint óm hauf twié en de zaal geit óm 
hauf ein aope. Sjrief uch dae datum in eure agenda. 
De entree is € 7,50 veur KBO-lede (peske laote zeen) en € 10,- veur neet 
KBO-lede. 
Dus ederein dae Sarah of Abraham gezeen haet is welkom. 
Opgaeve kint tot en mit vriedig 7 oktober 2022 door ’t bedraag (€ 7,50 veur 
lede en € 10,- veur neet-lede) euver te make op rek.nr. 
NL50RABO0146410955 t.n.v. KBO St.Paulus o.v.v. Oktoberfiës 2022 + 
naam en adres. 
De bankeuversjrieving is geliek ’t bewies van deilnumming. 
Lét waal op ! Plaatse kinne neet gereserveerd waere ! 
 
Op dinsdag 13 september zal er een themabijeenkomst plaatsvinden 
over Levenstestament/ Erfrecht. De bijeenkomst zal verzorgd worden 
door mevrouw Helga Goossens, notaris te Schinnen. 
U bent van harte welkom op deze ongetwijfeld interessante bijeenkomst en 
hopen u dan te mogen begroeten, vanaf 14.00 uur in ‘t Gemeinsjapshoes. 
        Het bestuur. 
ZOLDER-/KELDERMARKT TE HAASDAL. 
Op zondag 25 september a.s. zal er in de buurtschappen Groot en Klein 
Haasdal een zolder-/keldermarkt worden georganiseerd. Momenteel zullen 
een  twintigtal bewoners van genoemde buurten  hun gebruikte spullen 
vanuit hun garage, tuin, carport of oprit te koop aanbieden. De verkooptijd 
is van 10.00 tot 17.00 uur.  
Indien U zich als inwoner van Haasdal alsnog wilt aanmelden om ook 
spullen te verkopen kunt U dit doorgeven voor 18 september a.s. bij  
mevr. A. van der Beesen. Tel. no. 06-10483319. 
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TURNVERENIGING EXCELSIOR SCHIMMERT.  
Met ingang van september starten de trainingen weer. Nieuwe leden zijn  
van harte welkom, kom gerust eens vrijblijvend meedoen. Blijf je dan 
meedoen, dan volgt na een paar weken het aanmeldingsformulier.  
Voor tijden etc. zie onze website : www.turnclubexcelsior.nl 
Zondag 18 september is het sportzondag, de traditionele opening van het 
turnseizoen. 
Na de mis en de koffietafel in ons clublokaal “ ’t Weverke “ start in de 
gymzaal om 13.30 uur een  sportieve middag t.g.v. het 100-jarig bestaan 
van Excelsior. 
Naast demonstraties door diverse toppers is er ook gelegenheid voor onze 
leden om mee te doen, ze mogen zelfs vriendjes/vriendinnetjes hiervoor 
uitnodigen. Na afloop tegen 16.30 /17.00 uur volgt nog een traktatie in de 
vorm van friet en snack. Uiteraard wel van te voren opgeven wie er komt en 
met hoeveel. 

  
RABO CLUBSUPPORT ACTIE 2022. 
De Rabobank steunt al jaren de verenigingen in haar werkgebied, die een 
relatie hebben met de bank. 
Toneelvereniging Crescendo had zich wel aangemeld voor vermelding  
in het gezamenlijk bericht maar is abusievelijk niet vermeld in het 
parochieblad van vorige week. 
Van de volgende Schimmertse verenigingen is nog een nagekomen bericht 
ontvangen: 
- Buurtvereniging ’t Kirkeveldsje; 
- KBO Schimmert. 
 
Hoe kunt u stemmen?   
U kunt deze stemmen uitbrengen, vanaf 5 tot en met 27 september 2022.                                                                                                                           
U logt in op Rabobank internetbankieren. Vervolgens naar service, 
lidmaatschap, doe mee en stem, stem nu en vervolgens kunt u stemmen. 
Succes. 
 
KOOSJIETE NUUJTS.  
Op 24 september a.s. vindt het jaarlijkse Koosjiete van Fanfare St. Caecilia 
plaats. Loten worden vanaf 11 september via onze leden aan de man 
gebracht. Mochten wij u niet aan de deur treffen, kunt u leden aanspreken 
of een bericht sturen aan bestuur@fanfareschimmert.nl. Er worden weer 
mooie geldprijzen uitgekeerd, dus laat deze kans niet liggen! 

     Comité Koosjiete. 

http://www.turnclubexcelsior.nl/
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HEEMKUNDEVERENIGING. 
LUDIEKE OVERDRACHT PLAATSNAAMBORD SCHIMMERT.  
Zondag a.s. zal om 14.00 uur de overdracht plaatsvinden van een oud 
plaatsnaambord in en aan het Boerderijmuseum, opgeluisterd met een 
korte sketch. Het geheel zal om 15:15 uur worden herhaald. 
Komt dat allen zien!    Bestuur Heemkundevereniging.  
 
DIALEKPROJEK. 
Loesje=oren; oogkleppen paardentuig. Ziesjotel=? R:045-4042200. 
 
V.V.SCHIMMERT. 
 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 10 SEPTEMBER 
Bekerwedstrijden: 
Schimmert/GSV’28 JO17-1 - De Ster JO17-1  14.45 uur. 
GSV’28/Schimmert JO15-1 - FC Landgraaf JO15-1 12.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO15-2 - Haslou JO15-1  13.15 uur. 
Competitiewedstrijden: 
Schimmert/GSV’28 JO12-1 - VRIJ  
Schimmert/GSV’28 JO12-2 - Lindenheuvel JO12-1JM 09.45 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO12-3 - BMR/SNC’14 JO12-1  09.45 uur. 
Minor/Wijnandia JO10-1 - Schimmert/GSV’28 JO10-1 09.00 uur. 
FC Geleen Zuid JO9-3             - GSV’28/Schimmert JO9-1 08.45 uur. 
Amstenrade JO9-1  - GSV’28/Schimmert JO9-2 08.30 uur. 
Voerendaal/RKSVB JO8-1JM   - GSV’28/Schimmert JO8-1 09.00 uur. 
Sportpark Caesar te Beek 
Caesar JO7-1   - GSV’28/Schimmert JO7-1 09.30 uur. 
De Ster JO7-1   - GSV’28/Schimmert JO7-1 09.50 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-1 - SVM JO7-1   10.10 uur. 
Veteranen: 
Toernooi bij RKUVC te Ulestraten 
 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 11 SEPTEMBER  
Bekerwedstrijden: 
Schimmert 1   - Weltania 1   14.30 uur. 
Schimmert 2   - VRIJ  
Vrouwen: 
Schimmert VR1   - Langeberg VR2   09.30 uur. 
 
PROGRAMMA VAN DINSDAG 13 SEPTEMBER 
Oefenwedstrijd: 
SV Meerssen 2   - Schimmert 1   20.00 uur. 

 


