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       22 september 2022 
       58e jaargang no. 34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat kun je niet kopen? 
‘Time is money’ zei Benjamin Franklin al. ‘Money, 

money, money’ was ooit een wereldhit van Abba. Ja, 

wie heeft geen geld nodig?! We leven in een wereld 

waarin alles gekocht lijkt te kunnen worden. Nu gaan 

de prijzen ineens om hoog. Alles wordt duurder 

terwijl je loon misschien hetzelfde blijft. Wat moet je 

ermee? Midden in het nieuws en de discussie hierover, ben ik zelf 

geconfronteerd met de vraag: Wat kun je dus niet kopen? Zijn er dingen 

waarvoor je geen geld nodig hebt? Is dat het leven zelf? Want dat heb je al; 

je leeft, je ademt! Misschien is het je lichaam waarmee je nog kunt 

wandelen en sporten, zingen en dansen, springen en lachen. Misschien 

zijn het je dierbaren met wie je thuis een warme en gezellige sfeer kunt 

scheppen. Of misschien is het vriendschap, natuur, slaap, rust, enzovoort. 

Het is toch een onbetaalbare rijkdom waarmee je je gelukkig kunt voelen 

en die je zou kunnen helpen om door te blijven gaan met je leven ondanks 

tegenspoed. 

Niet alles wordt duurder want niet alles kun je kopen. En wat dat is? 

Misschien kun je zelf nog veel meer bedenken. 

                                             Kapelaan Charles Leta, s.m.m. 



 
2 

KERKDIENSTEN VAN 24 tot en met 2 oktober 2022. 
Zaterdag 24 september: Zaterdag in week 25 door het jaar. 
  Maria op zaterdag. 
19.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola.  
  Intentie: Jean Ritzen (bewoners Mareweg). 
Zondag  25 september: Zes-en-Twintigste zondag door het jaar. 
11.00 uur: H. Mis,  
  Intenties: Albert Frissen (gest. jaardienst); overleden ouders  
  Frissen-Kuypers (gest. jaardienst); Gerda Reijnders-Sassen; 
  Leilani Riga (verjaardag) en Jo Riga (jaardienst); Bert Ummels  
  (verjaardag); voor levende en overleden leden van ZijActief. 
Maandag 26 september: Maandag in week 26 door het jaar. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Dinsdag  27 september: Dinsdag in week 26 door het jaar. 
 H. Vincentius de Paul, priester.   Geen H. Mis. 
Woensdag 28 september: Woensdag in week 26 door het jaar. 
  H. Wenceslaus, martelaar. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Donderdag 29 september: Donderdag in week 26 door het jaar. 
  HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Vrijdag    30 september: Vrijdag in week 26 door het jaar. 
 H. Hiëronymus, priester en kerkleraar.  Geen H. Mis. 
Zaterdag 1 oktober: Zaterdag in week 26 door het jaar. 
  H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en kerklerares.                                                                                                                                                      
19.00 uur: H. Mis.  Intentie: Louis Ghijsen. 
Zondag  2 oktober: Zeven-en-Twintigste zondag door het jaar. 
  Remigius zondag. 
11.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor. 
  Intenties: Philomena Frijns (gest. jaardienst); Antoon en  
  Nicolette van Geffen-Joosten (gest. jaardienst); Lei Goossens  
  (gest. jaardienst); Piet Heuts (buren); Sef Speetgens (gest.  
  jaardienst) en zoon Hub Speetgens; voor levende en overleden  
  leden van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Remigius, 
  Tilke Selder-Jongen, Anneke de Veen-Pruppers, Theo Eijssen,  
  em. Pastoor G. Op ’t Veld s.m.m.; Louis Soons, Jenny  
  Bouwens-Laumen en Theo Eijssen (namens KBO-Schimmert);
  Bertha Vrancken-Colaris (jaardienst); Sef Maas en Tiny Maas- 
  Eussen (1ste jaardienst); ouders Lardinois-Smeets en 
  overleden familieleden. 
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Weekdienst: van 24  t/m 30 september:  kapelaan Charles Leta s.m.m.. 

 

LECTOREN. 
Zaterdag  24 september: 19.00 uur:  mevr. B. van Weersch. 
Zondag:   25 september: 11.00 uur:  mevr. M. Heiligers. 

 

MISDIENAARS / ACOLIETEN. 
Zaterdag 24 september 19.00 uur:    Acolythen. 
Zondag   25 september 11.00 uur:    Sunny Vankan en Tom Storcken. 
Maandag    26 september 08.00 uur:   Ilse Nulens en Tom Storcken. 
Woensdag  28 september 08.00 uur:   Joes Slakhorst. 
Donderdag 29 september 08.00 uur:   Lars Okkersen. 

 

COLLECTANTEN. 
Zaterdag 24 september: 19.00 uur: dhrn. P. van der Zalm en J. Bouwens. 
Zondag   18 september: 11.00 uur: mevr. E. Eijssen en dhr. R. Thomassen. 

 

LITURGIE VAN HET WEEKEND.    
Armoede en rijkdom. 
In het evangelie van vandaag vertelt Jezus ons een 
parabel die ons zeker niet onberoerd zal laten. Het 
verhaal gaat over armoede en rijkdom, en dat zijn altijd 
gevoelige thema’s. Parabels hebben de bedoeling om 
ons uit ons evenwicht te brengen en ons zo aan het 
denken te brengen. Ze roepen herkenning en 

instemming op, maar wekken ook irritatie en ongemak. Wat doet het 
verhaal met ons? Laten we stil worden en ons openstellen voor wat de 
Heer ons met dit verhaal wil zeggen. 
 
ONDERHOUD AAN ONS CULTUREEL ERFGOED. 

Zoals u wellicht gezien heeft staat er een steiger aan de 
pastorie. We zijn gestart met het buitenschilderwerk van 
de pastorie en zullen aansluitend ook het schilderwerk 
van de houten delen van de kerk aanpakken.  
Eerder hebben we u ook geïnformeerd dat het plafond 
van de sacristie vernieuwd dient te worden naar 
aanleiding van een lekkage aan het dak. Omdat het 
plafond onderdeel is van het monument hebben we 

professionals ingeschakeld om het plafond te vernieuwen, echter alvorens 
zij kunnen beginnen dienen er een aantal werkzaamheden te gebeuren. 
Denk aan het leeghalen en afdekken van delen van de sacristie en 
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misdienaarsacristie. Aangezien we dit niet alleen kunnen vragen wij uw 
hulp, immers “vele handen maken licht werk” . De werkzaamheden aan het 
plafond zullen 3 oktober aanstaande starten. Heeft u een paar uurtjes tijd 
en vindt u het fijn om samen te zorgen dat de monumenten in ons dorp in 
stand worden gehouden dan zien wij u graag op 1 oktober vanaf 9.00 uur. 
Wij zorgen voor een kopje koffie en een stukje vlaai. 
Alvast bedankt voor uw hulp,                       Parochiecomité Schimmert. 
 
WERELDJONGERENDAGEN LISSABON 2023. 
 
In 2023 vinden weer de Wereldjongerendagen plaats, ditmaal van 1 tot en 
met 6 augustus in Lissabon. Het is een ontmoeting van jongeren uit de hele 
wereld, die allemaal willen laten zien dat ze christenen zijn. De leeftijd om 
deel te mogen nemen is van 16 tot en met 30 jaar. Ben je nu 15 jaar, dan 
kun je volgend jaar ook mee. 
 
Ons bisdom heeft samen met de bisdommen Rotterdam, Breda en Utrecht 
een busreis hiernaartoe georganiseerd, met bezoeken aan de 
bedevaartsoorden Lourdes en Fatima op de heen- en terugreis, een verblijf 
bij jongeren in een bisdom in Portugal, en natuurlijk de 
Wereldjongerendagen zelf in Lissabon. Over deze reis volgt binnenkort 
meer onmformatie. 
 
Als startmoment gaat het Wereldjongerendagen kruis op tournee door de 
Nederlandse bisdommen. Het is een replica, het origineel werd ooit door 
paus Johannes Paulus II aan de  Wereldjongerendagen geschonken en 
gaat iedere keer mee naar de plaats waar het evenement wordt 
georganiseerd. Dit kruis is van vrijdag 29 tot en met maandag 31 oktober 
in ons bisdom. Het komt zaterdagavond in Blerick binnen, voor de jongeren 
van noord en midden, gaat zondag naar Roermond, voor alle jongeren, en 
komt maandag naar Maastricht, voor de jongeren van midden en vooral 
zuiden van ons bisdom. 
 
Het programma in Roermond en Maastricht: 
 
Zondag 30 oktober – Roermond: 
11.30 uur: H. Mis in de kathedraal. Het kruis wordt aan het begin 
binnengedragen. 
12.30 uur: jongeren lopen te voet met het kruis mee naar de H. Hartkerk in 
Roermond. 
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13.00-16.30 uur: programma met lunch, muziek, gebed , informatie over de 
reis en ontmoeting met elkaar in de H. Hartkerk. 
 
Maandag 31 oktober – Maastricht: 
10.00-15.00 uur: het kruis is aanwezig in of nabij de St. Servaasbasiliek in 
Maastricht 
15.30 uur: jongeren lopen te voet met het kruis mee naar de Onze Lieve 
Vrouwe basiliek. 
16.00-19.00 uur: programma op het plein voor en in de basiliek, met 
muziek, gebed en informatie over de reis en ontmoeting met elkaar. 
19.00 uur: H. Mis in de Onze Lieve Vrouwe basiliek 
20.00-21.30 uur: gelegenheid tot aanbidding, gebed en zang in de Onze 
Lieve Vrouwe basiliek. 
 
Als je een of beide dagen aan het programma wilt deelnemen, kun je je 
opgeven bij pastoor Dölle: 
email: pastoor@h-clemens.nl 
telefoon: 06-28729707 
 
Als we weten wie meewillen, regelen we wel vervoer voor jullie. 
 
Pastoor Dölle 
 
MEDEDELING  KBO. 
Onze jaarlijkse gezellige middag is op 27 september. 
We beginnen om 14.00 uur en deze middag wordt afgesloten met een 
warm/koud buffet. U kunt zich nog tot 23 september opgeven. We vragen 
een eigen bijdrage van € 22,00 p.p. 
U kunt dit bedrag overboeken op rek.nr. NL50 RABO 0 146 4109 55 t.n.v 
KBO St.Paulus Schimmert o.v.v. gezellige middag 2022 + naam en adres. 
De bankoverschrijving is gelijk de opgave van deelname. 

 

ZOLDER-/KELDERMARKT TE HAASDAL. 
Op zondag 25 september a.s. zal er in de buurtschappen Groot en Klein 
Haasdal een zolder-/keldermarkt worden georganiseerd.  Diverse 
bewoners van genoemde buurten zullen hun gebruikte spullen vanuit hun 
garage, tuin, carport of oprit te koop aanbieden. De verkooptijd is van 10.00 
tot 17.00 uur.  
Bij ieder verkooppunt ligt een lijst waarop de deelnemers zijn vermeld. 

mailto:pastoor@h-clemens.nl
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Entree gratis. Wij nodigen iedereen uit om een bezoekje te brengen aan 
deze markt onder het motto: de een z’n rommel is de ander z’n schat! 
 

 
COLLECTE HANDICAPNL 
Collecteweek 26 september t/m 1 oktober 2022 
HandicapNL zou oorspronkelijk eveneens volledig digitaal gaan collecteren, 
maar vanwege de ervaringen van de collecte van KWF hebben we de 
collectebussen weer van zolder gehaald, de voorkeur gaat uit naar betalen 
via QR-code, maar contant geld is nog steeds welkom. 
 
HandicapNL 
Bijna 2 miljoen mensen ondervinden dagelijks de gevolgen van hun 
handicap, aangeboren of door andere oorzaken later in hun leven. 
HandicapNL ondersteunt hen op allerlei gebied, omdat ook mensen met 
een beperking mee moeten kunnen doen in de samenleving. Door 
projecten van HandicapNL wordt hun wereld vergroot en hun isolement 
verkleind. Mooi toch, steunt u hen ook?  
 

Wij zoeken nog een aantal collectanten voor de 
straten: Kleverstraat, Trichterstraat, Bekerbaan, 
Beekerpark, Kruisstraat, Blinkerd, St. Remigiusstraat, 
Koster Jacobsstraat, Kerkveld, Knolwei, Pachtdael, De 
Stigt.  
Meldt u svp bij John Offermans 06-29594027 
 
Mocht u ons niet aan de deur treffen vanwege 

voornoemd gebrek aan collectanten en wilt u toch een donatie doen aan 
HandicapNL, dan kan dat door bijgevoegde QR-code te scannen en te 
doneren, ook kunt u een bijdrage overmaken aan NL89 RABO 0394  3860 
00 o.v.v. collecte. 
Bij voorbaat dank. 
 
OUD PAPIER. 
Zaterdag 24 september zal er oud papier worden opgehaald door de 
buurtvereniging " Bies ". 
De route zal aanvangen om 8.30 uur in de Torenstraat en Op de Bies. 
Wij verzoeken u het oud papier op de bekende wijze, gebundeld of in 
dozen op het trottoir te zetten. 
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V.V.SCHIMMERT. 
 
PROGRAMMA VAN VRIJDAG 23 SEPTEMBER 
Mannen 35+1   7x7   Bij Haslou te Elsloo 
Haslou 35+1   - Schimmert 35+1  20.00 uur. 
Schimmert 35+1  - SV Meerssen 35+1  20.30 uur. 
RKUVC 35+1   - Schimmert 35+1  21.00 uur. 
Schimmert 35+1  - GSV’28 35+1   21.30 uur. 
Mannen 35+2   7x7   Bij RKUVC te Ulestraten 
Haslou 35+3   - Schimmert 35+2  19.30 uur. 
Schimmert 35+2  - SV Hulsberg 35+2  20.00 uur. 
GSV’28 35+2   - Schimmert 35+2  20.30 uur. 
Schimmert 35+2  - RKUVC 35+2   21.00 uur. 
Vrouwen 30+   7x7   Bij Geusselt Sport te Maastricht 
Schimmert VR30+1  - Geusselt Sport VR30+1 19.30 uur. 
Bunde VR30+1   - Schimmert VR30+1  20.00 uur. 
Schimmert VR30+1  - Leonidas – W VR30+1 20.30 uur. 
RKUVC VR30+1  - Schimmert VR30+1  21.30 uur.  
 

 

PROGRAMMA VAN ZATERDAG 24 SEPTEMBER 
Bekerwedstrijden: 
Schimmert/GSV’28 JO17-1 - FC Maasgouw JO17-1 14.45 uur. 
Bekkerveld JO15-2  - GSV’28/Schimmert JO15-1 11.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO15-2 - vv Maastricht West JO15-1 13.15 uur. 
 
Competitiewedstrijden: 
Schimmert/GSV’28 JO12-1 - Daalhof JO12-1  11.30 uur.  
Schimmert/GSV’28 JO12-2 - RKVV Neerbeek JO12-1 09.45 uur.  
Schimmert/GSV’28 JO12-3 - Sportclub Jekerdal JO12-1 09.45 uur. 
ESB’19 JO10-1   - Schimmert/GSV’28 JO10-1 10.30 uur. 
GSV’28/Schimmert JO9-1 - DVO JO9-1   11.15 uur. 
GSV’28/Schimmert JO9-2 - VRIJ   
Vaesrade JO8-1  - GSV’28/Schimmert JO8-1 10.30 uur. 
 

 

Sportpark GSV’28 te Genhout 
FC Geleen Zuid JO7-1  - GSV’28/Schimmert JO7-1 10.00 uur. 
Haslou JO7-1JM  - GSV’28/Schimmert JO7-1 10.20 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-1 - SVM JO7-1   10.40 uur. 
 
Veteranen: 
Schimmert    - Doenrade   17.00 uur. 
 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 25 SEPTEMBER  
Competitiewedstrijden: 
Schimmert 1   - Willem I 1   14.30 uur. 
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Schimmert 2   - LHC 2    12.00 uur. 
Bekkerveld 3   - Schimmert 3   10.30 uur. 
Berg’28 3   - Schimmert 4   10.00 uur. 
 
Vrouwen: 
Schimmert VR1   - Sittard VR1   09.30 uur 
 

 

PRAATAVOND 28 SEPTEMBER HEEMKUNDEVERENIGING. 
Thema “Aan het werk” woensdag aanvang 19.30 uur in ’t Weverke.  
Aanmelding: heemkundeschimmert@gmail.com of 4042200. 
 

 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Sjeigelentaere=al zwalkend lopen. Wölleboan=? R:0454042200. 
 

Zal ik wat noten kraken, liefje 

op mijn klarinet 
zal ik een dansje maken 

of een veldboeket 

weet je wat, het is misschien 
’n keertje fijn 

niets te doen en niets te zeggen 
maar ‘te zijn’. 

Toon Hermans, in: De danstent in de wei. 
 

Pastorie:       045 4041227;  
Pastoor G. Dölle:     045 4051273;  E: pastoor@h-clemens.nl. 
Kapelaan Charles:     06 39431465;  E: ch.leta@montfortanen.nl. 
Kapelaan Stefan:     06 39431473;  E: stefanmusanai@gmail.com. 
Koster:       045 4041530.  
Redactie Nuuts oet Sjummert  E: parochieblad@st-remigius.nl. 
Kerkbestuur      E: secretaris@st-remigius.nl 
Website:       www.st-remigius.nl. 
Parochieblad:        IBAN: NL29 RABO 0146 4121 09.      
Kerkbijdrage:        IBAN: NL42 RABO 0146 4006 23.  
Misstipendia:        IBAN: NL50 RABO 0146 4011 58.  
Giften en diversen:       IBAN: NL52 RABO 0146 4053 90. 
Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur is 
de pastorie bereikbaar voor het opgeven van misintenties, berichten en 
vragen. 
“Nuuts oet Sjummert” is een uitgave van de parochie Sint Remigius te 
Schimmert ©.  
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