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      8 oktober 2020 
     56e jaargang no. 37 
 

CORONAMAATREGELEN. 
 
Minister Grapperhaus heeft zeer recent 
aangekondigd dat – volgens zijn zeggen na 
overleg met de landelijke kerkelijke 
organisaties - het bezoekersaantal beperkt 
wordt tot 30. De Nederlandse Rooms 

Katholieke kerk zegt in dat overleg niet betrokken te zijn en beraadt zich op 
deze regeringsadviezen. Gezien deze onduidelijkheden heeft het 
kerkbestuur besloten om voor het komende weekend (10-11 oktober 2020) 
de bestaande maatregelen te blijven hanteren. Dat betekent dus:  

- bij ziektesymptomen, thuis blijven;  
- voldoende afstand houden (1,5 m);  
- u registreren bij binnenkomst in de kerk;  
- handen ontsmetten bij het betreden van de kerk en voor het  
  ontvangen van de H. Communie. en  
- geen inperking van het maximale aantal bezoekers. 

Zodra het standpunt van het bisdom bekend wordt, zullen we daarop ons 
beleid aanpassen. We houden u op de hoogte. 
 
       Het kerkbestuur 
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KERKDIENSTEN VAN 10 oktober tot en met 18 oktober 2020. 
 
Zaterdag 10 oktober: Zaterdag in week 27 door het jaar. 
 H. Maagd Maria, Sterre der Zee. 
 19.00 uur: H. Mis. 
 Intentie: Jan Aarts. 
Zondag 11 oktober: Acht-en-twintigste zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis.   
 Intenties: Hein en Agnes Staszewski-Diaszijk; Jean Steijns 
 (verjaardag); Odiel Schneiders-Provaas (jaardienst); 
 Jo Vankan); ouders Knols-Vankan (jaardienst) en overledenen  
 van de familie; als dank aan Sint Antonius. 
Maandag 12 oktober: Maandag in week 28 door het jaar. 
 H. Seraphinus van Montegranaro, kloosterling. 
 8.00 uur: H. Mis. 
Dinsdag 13 oktober: Dinsdag in week 28 door het jaar. 
 H. Bruno, priester.   . Geen H. Mis. 
Woensdag 14 oktober: Woensdag in week 28 door het jaar. 
 H. Callistus I, paus en martelaar. 
 8.00 uur: H. Mis. 
Donderdag 15 oktober: Donderdag in week 28 door het jaar. 
 H. Theresia van Jezus, maagd en kerklerares. 
 8.00 uur: H. Mis.  
 Intentie: Annie Limpens-Geurts`(bewoners pleintje). 
Vrijdag 16 oktober: Vrijdag in week 28 door het jaar. 
 H. Hedwig, Kloosterlinge en H. Margareta-Maria Alacoque,  
 maagd      Geen H. Mis. 
Zaterdag 17 oktober: Zaterdag in week 28 door het jaar. 
 H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar. 
19.00 uur:  H. Mis.  
 Intentie: Maria Speetjens-Coumans (gestichte jaardienst). 
Zondag 18 oktober: Negen-en-twintigste zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis.     Wereldmissiedag 
 Intenties: Hubert Snellings (Groene Kruis Schimmert); 
 Hub Kubben (jaardienst); Annie Limpens en Fien Cruts  
 (namens KBO). 
 
LECTOREN. 
Zaterdag 10 oktober 19.00 uur:   dhr. P. Verkoulen. 
Zondag   11 oktober 11.00 uur:  mevr. C. Meurders. 
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LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Zo af en toe ontvangen we een uitnodiging 
voor een feest. Soms wordt daarin ook een 
aanwijzing gegeven voor de gepaste 
kleding: graag in avondkleding, of casual of 
tenue de ville. Dat geeft houvast om niet uit 
de toon te vallen. 
In de lezingen van vandaag nodigt God ons 
uit voor een feest. Bij de dresscode staat: 
bruiloftskleding. Natuurlijk gaat het niet om 
stoffen kleding, maar om al die kwaliteiten 
en eigenschappen die ons herkenbaar  

       maken als mensen van God. 
 
BESTUURSWISSELINGEN IN HET KERKBESTUUR. 
Graag brengt het kerkbestuur u op de hoogte van het feit dat er in het 
kerkbestuur enkele bestuurswisselingen hebben plaatsgevonden. 
- Mevrouw Yvonne Peeters-Vankan heeft enige tijd geleden na een periode 

van 4 jaren haar functie beschikbaar gesteld. De heer Guido Pricken heeft 
deze functie “Groot onderhoud en bouwzaken” van haar overgenomen. 

- De heer Jack Feuler heeft na een zittingsperiode van 8 jaren zijn functie 
beëindigd.  

Het bisdom heeft aan beide bestuursleden eervol ontslag verleend.  
Het kerkbestuur dankt de teruggetreden bestuursleden voor hun 
betrokkenheid en hun inzet. 
 
      Het kerkbestuur 
HARTELIJK DANK. 
Hartelijk dank aan iedereen, die mij op zo’n lieve wijze heeft gefeliciteerd 
met het bereiken van mijn 90e verjaardag. Ik ben blij dat ik deze mijlpaal 
heb mogen beleven en hoop nog even door te kunnen gaan. 
Nogmaals bedankt. 
      Mia Jacobs 
 
BISDOMBLAD  “DE SLEUTEL” IS VERNIEUWD. 
“De Sleutel”, het tijdschrift dat het bisdom Roermond al 47 jaar uitgeeft, is 
vernieuwd. Dit weekeinde is de eerste editie verschenen.  
Van een maandblad is het een kwartaalblad geworden. 



 
4 

Als onderdeel van de vernieuwing is het magazine dikker en kleurrijker 
geworden. Ook de inhoud is breder van opzet en er is meer ruimte voor 
beeldmateriaal. 
Het bisdom hoopt met de vernieuwingen van “De Sleutel” een breder 
publiek aan te spreken dat geïnteresseerd is in geloof en leven in Limburg. 
De manier waarop mensen met elkaar communiceren, verandert 
voortdurend. 
“Als kerk proberen wij bij de tijd te blijven met de wijze waarop we onze 
boodschap voor het voetlicht brengen” zegt woordvoerder Mathieu 
Bemelmans van het bisdom. 
Dat betekent anno 2020 een interessante mix van online en printmedia. 
Naast de website, een wekelijkse digitale nieuwsbrief en het online 
magazine Clavis, verschijnt voortaan vier keer per jaar het gerecyclede 
magazine “De Sleutel”. 
Een abonnement op “De Sleutel” kost 29 euro. Nieuwe abonnees 
ontvangen een aardig welkomstgeschenk. 
Een abonnement nemen of een proefnummer bestellen kan via 
info@bisdom-roermond.nl. 

 

MEDEDELING KBO. 
Het coronavirus heeft ons sinds 12 maart 2020 in zijn 
greep, maar sinds enkele maanden mogen bepaalde 
activiteiten weer plaatsvinden, mits de RIVM-richtlijnen en 
de door de overheden vastgestelde maatregelen in acht 
worden genomen. 
Het houden van 1,5 meter afstand is de meest essentiële 
maatregel. 
Voor de KBO betekent dit dat we, evenals de door de 

gemeente in het Gemeinsjapshoes gehouden gym-bijeenkomsten, ook 
bepaalde activiteiten weer willen realiseren : Wekelijks op vrijdagmiddag 
koersballen; vanaf dinsdag 6 oktober elke twee weken SOOS ; op de 
dinsdag vanaf 13 oktober elke twee weken kienen. 
Voor meer informatie kunt u zich melden bij een van onze bestuursleden of 
bij het secretariaat, tel. 06-81881773 of per mail kboschimmert@gmail.com 

 

BUURVERENIGING GROOT  HAASDAL. 
De buurtvereniging Groot Haasdal doet ook mee aan de  Rabo 
ClubSupport Actie van de Rabobank. 
Als u lid bent van de Rabobank Zuid-Limburg Oost kunt u inloggen op de 
site van de Rabobank en via internetbankieren -  Zelf regelen – 
Lidmaatschap - naar Rabo Clubsupport. Hier kunt u 5 keer stemmen 
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uitbrengen, maximaal 2 stemmen per vereniging. U kunt ook uw stem 
uitbrengen via de Rabo app op uw smartphone. 
Ook in deze tijd kan onze vereniging uw steun goed gebruiken: zou u 
daarom de buurtvereniging Groot Haasdal uw stem willen gunnen? 
Wij danken u voor uw steun. 

Bestuur van Buurtverenging Groot Haasdal. 
 

      FANFARE SINT CAECILIA. 

Ook Fanfare St. Caecilia doet 
weer mee aan de Rabo 
ClubSupport actie van 
Rabobank Zuid-Limburg Oost. 
Rabo ClubSupport biedt ons 

financiële ondersteuning die we zeker in deze tijd goed kunnen 
gebruiken. Wij willen graag muziek blijven maken in onze 
gemeenschap, niet alleen nu maar ook in de toekomst. Wij hopen dat 
we op uw stem mogen rekenen, bij voorbaat dank voor uw steun! 

Het bestuur 
 
KOOR SING A SONG EN RABOBANK CLUBSUPPORT ACTIE. 
Ook dit jaar doen wij als Koor Sing a Song weer mee aan de Rabobank 
ClubSupport actie. 
Dit houdt in, dat vanaf 5 oktober alle leden van Rabobank Zuid-Limburg 
Oost kunnen stemmen op ons. 
Om uw stem uit te brengen gaat u naar de site van de Rabobank en via 
internetbankieren -  Zelf regelen – Lidmaatschap - naar Rabo Clubsupport. 
Hier kunt u 5  stemmen uitbrengen, maximaal 2 stemmen per vereniging. U 
kunt ook uw stem uitbrengen via de Rabo app op uw smartphone. 
Bent u lid van Rabobank Zuid-Limburg Oost of heeft u familie en/of 
vrienden die lid zijn, stem dan op ons koor. 
Wij kunnen uw steun goed gebruiken. 

 
ZIJACTIEF. 
We zijn met onze binnenactiviteiten nog niet 
gestart. Dat vonden wij als bestuur een  
moeilijke beslissing. Want dit houdt in dat 
jullie elkaar nog steeds niet kunnen 
ontmoeten. En we weten dat juist nu 
iedereen hier zo’n behoefte aan heeft. We 
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hebben daarom ook vorige week weer een nieuwsbrief gemaild. Bij de 
leden, waarvan we nog geen mailadres hebben, is de nieuwsbrief bezorgd. 
Hebt u geen nieuwsbrief ontvangen laat het dan even weten bij een van de 
bestuursleden. 
Via ons “Nuuts van en voor de leden” kunnen we ook contact houden met 
elkaar. We kunnen dingen met elkaar delen. Meer hierover in de 
nieuwsbrief. Je kunt reacties insturen op het mailadres: 
schimmertzijactief@gmail.com  
Onze vereniging heet ZijActief: Wees actief en doe met ons mee! 
 
Rabo ClubSupport 
Ook willen we u laten weten dat u vanaf 5 oktober weer op onze 
vrouwenvereniging kunt stemmen. 
Wij staan vermeld als “ZijActief Schimmert”. Alvast bedankt voor uw steun! 
 
 
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 17 oktober en eindigen op 21 
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. 
 
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 

mailto:schimmertzijactief@gmail.com
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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 
aangegeven op de plattegrond. 
Vrijwilligers van de voetbalvereniging zullen toezicht houden op de gang 
van zaken en u eventueel vragen u te legitimeren met uw Rd4-afvalpas.  

 
SPEELTUIN KLAVERTJE VIER SCHIMMERT. 
Ook dit jaar doen wij, Stg Speeltuin Klavertje Vier Schimmert, weer mee 
met de Rabobank ClubSupport actie. 
Vanaf 5 oktober mogen leden van Rabobank Zuid-Limburg Oost stemmen 
op een deelnemende vereniging.  
Bent u lid van Rabobank Zuid-Limburg Oost of heeft u familie en vrienden 
die lid zijn, stem dan op onze speeltuin. We kunnen het hard gebruiken, 
zeker in deze tijd! 
Alvast bedankt voor uw steun! Laat uw stem niet verloren gaan! 

 

TTV QUICK’72/SCHIMMERT – RABO CLUBSUPPORT. 
Ook dit jaar organiseert Rabobank Zuid-Limburg Oost de Rabo 
ClubSupport ter ondersteuning van de deelnemende verenigingen en 
stichtingen. 
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Ook TTV Quick’72/Schimmert neemt als één van de Schimmertse 
verenigingen deel aan deze actie. 
Indien u lid bent van de Rabobank Zuid-Limburg Oost kunt u vijf stemmen 
uitbrengen op minimaal drie verenigingen van uw keuze. 
De stemperiode loopt van 5 tot en met 25 oktober 2020 via de site van 
Rabobank (u ontvangt dit jaar geen stemcode). 
Ga via Rabobank.nl naar: Zelf Regelen>Lidmaatschap>ClubSupport , 
bekijk de deelnemers en breng uw stemmen uit. 
Wij vragen u vriendelijk om bij het uitbrengen van uw stem ook te denken 
aan TTV Quick’72/Schimmert. Wij zullen uw ‘gestemde’ sponsorgelden 
graag besteden om de tafeltennnissport in Schimmert en omgeving te 
blijven uitoefenen en promoten. 

Bedankt namens bestuur en leden TTV Quick’72/Schimmert 
 

TONEELVERENIGING CRESCENDO. 
Onlangs hebben wij enkele 
succesvolle sketches op de planken 
gezet. Veel positieve, dankbare 
reacties!  
Ook na deze moeilijke coronatijd 
zullen wij doorgaan met onze 
voorstellingen voor Schimmert en 
omstreken. Daarom willen wij u er 

dan ook op attenderen dat wij dit jaar weer deelnemen aan Rabo 
ClubSupport 2020, waarbij het mogelijk is om tot 25 oktober te stemmen op 
onze vereniging. Alvast dank voor uw stem en steun. 
                                                                         Toneelvereniging Crescendo   

 

MANJEFIEK MAKE OVER. 
De bloemetjes van manJefiek gaan de winkel voorzien van een likje verf, 
nieuwe rekken, tafels en mooie nieuwe producten. 
Om dit te doen zijn we dinsdag 13 en woensdag 14 oktober dicht. 
Donderdag 15 oktober kun je v.a. 9 uur komen kijken hoe manJefiek het 
geworden is. 

Groetjes de maedjes van manJefiek 

 

V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN VRIJDAG 9 OKTOBER. 
Vrouwen 30+   7x7   Bij RKUVC te Ulestraten. 
Schimmert VR30+1  - RKUVC VR30+1  20.00 uur. 
Leonidas – W VR30+1 - Schimmert VR30+1  20.20 uur. 
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Schimmert VR30+1  - Bunde VR30+1  20.40 uur. 
I.B.C.’03 VR30+1  - Schimmert VR30+1  21.20 uur. 

 

PROGRAMMA VAN ZATERDAG 10 OKTOBER. 
Schimmert/GSV’28 JO17-1 - Oranje Blauw’15 JO17-1 15.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO15-1 - SV Meerssen JO15-1  13.00 uur. 
EVV/Rios’31 JO15-1  - GSV’28/Schimmert JO15-2 12.30 uur. 
GSV’28/Schimmert JO13-1 - VRIJ    
Schimmert/GSV’28 JO13-2 - Sanderbout JO13-1G  11.15 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO11-1 - Scharn JO11-2  09.30 uur. 
RVU JO10-1   - Schimmert/GSV’28 JO10-1 09.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO9-1 - Haslou JO9-2G  09.30 uur. 
Minor/Wijnandia JO9-1G - Schimmert/GSV’28 JO9-2 09.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO7-1 - VRIJ  
Veteranen: 
Schimmert    - Geen wedstrijd.  

 

PROGRAMMA VAN ZONDAG 11 OKTOBER. 
RKVVM 1   - Schimmert 1   14.30 uur. 
RKUVC 2   - Schimmert 2   10.30 uur. 
Schimmert 3   - Heer 5    12.00 uur. 
Vrouwen: 
Schimmert VR1  - De Leeuw VR1  09.30 uur. 
 

KWAJONG CONCOUR STOPPENCLUB. 
Normaal zou u hier een aankondiging vinden van het half jaarlijks "kwajong 
concour" in Café Oosheim in het weekend dat de klok verzet wordt. Gezien 
de coronamaatregelingen gaat dit niet door. 
    Met vriendelijke groet, 
    Bestuur Stoppenclub 

 

WEDSTRIJDOVERZICHT TENNISVERENIGING - TC DE WATERKOEL 
Zondag 11 Oktober: 
TEAM GROEN (t/m 12 jaar) 
10.00 uur: Thuiswedstrijd tegen Kimbria  
TEAM GEEL 1 (11 t/m 14 jaar) 
10.00 UUR: uitwedstrijd bij TC Rosus (Susteren) 
TEAM GEEL 2 (11 t/m 14 jaar) 
10.00 UUR: uitwedstrijd bij TC Bakkersbosch (Cadier en Keer) 
TEAM GEEL - JONGENS (13 t/m 17 jaar) 
11.00 uur : thuiswedstrijd tegen TC Margraten 
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ALLES BLIJFT. 
Daar stond een muur die ik heb aangeraakt. 

De muur werd afgebroken. Van het puin 
Werd verderop een fundament gemaakt. 

Ik plantte een fruitboom in mijn oude tuin. 
 

Die werd geasfalteerd. Vijf meter diep 
Houdt zich een wortelstronk 

Nog grommend koest. 
Vijf eeuwen lang desnoods. 

De Spaanse griep 
Landt ooit op Mars omdat ik heb gehoest. 

 

Er was een vriend 
Aan wie ik heb geschreven, 

Een rots waar ik mijn naam in heb gekerfd 
Je bent een deel van alles bij je leven 

En alles blijft bestaan wanneer je sterft. 
    Gerrit Komrij 

 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Käöre = aaien; keuren. Klabatter (voorwerp) & Klabattere = ? 
R:  404 2200 / dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com  
 

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 en donderdag van 19.00 tot 20.00 uur kantoor/telefoondienst in 
de Pastorie. 
E: Redactie Nuuts:  parochieblad@st-remigius.nl. 
E: Pastoor van Oss:  j.v.oss@st-remigius.nl. 
Website:   www.st-remigius.nl. 

mailto:dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com
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