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       15 oktober 2020 
     56e jaargang no. 38 
 

CORONAMAATREGELEN. 
In navolging op de publicaties in de media van de 
afgelopen week en de richtlijnen van het bisdom zijn 
we genoodzaakt om vanaf het weekend van 17/18 
oktober 2020 tijdens de eucharistieviering nog maar 
30 personen in de kerk toe te laten. Bovendien wordt 
het dragen van een mondkapje dringend aanbevolen. 
Dit betekent dat alle bezoekers, die naar de H. Mis 
op zaterdagavond of zondagmorgen willen komen, 
zich vooraf moeten aanmelden. Dit kan op 

dinsdagavond of donderdagavond in de pastorie van 19.00 – 20.00 uur. 
telefoon 045-4041227. 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Het kerkbestuur 
 

Geef me de moed te veranderen 

wat ik kan veranderen.  
Geef me de wijsheid om te accepteren  
wat ik niet kan veranderen. 

Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien. 
       Franciscus van Assisi 
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KERKDIENSTEN VAN 17 oktober tot en met 25 oktober 2020. 
 
Zaterdag 17 oktober: Zaterdag in week 28 door het jaar. 
 H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar. 
19.00 uur:  H. Mis.  
 Intentie: Mia Speetjens-Coumans (gestichte 1e jaardienst) en 
 Willem Speetjens. 
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). 
Maandag 19 oktober: Maandag in week 29 door het jaar. 
 HH. Johannes de Brébeuf en Isaac Jogues; priesters en 
 gezellen, martelaren. 
 8.00 uur: H. Mis. 
Dinsdag 20 oktober: Dinsdag in week 29 door het jaar. 
       . Geen H. Mis. 
Woensdag 21 oktober: Woensdag in week 29 door het jaar. 
 HH. Ursula en gezellinnen, maagden en martelaressen. 
 8.00 uur: H. Mis. 
Donderdag 22 oktober: Donderdag in week 29 door het jaar. 
 H. Johannes Paulus II, paus. 
 8.00 uur: H. Mis.   
Vrijdag 23 oktober: Vrijdag in week 29 door het jaar. 
 H. Johannes van Capestrano, priester, patroon van  
 Aalmoezeniers.      Geen H. Mis. 
Zaterdag 24 oktober: Zaterdag in week 29 door het jaar. 
 Maria op zaterdag. 
 19.00 uur: H. Mis. 
Zondag 25 oktober: Dertigste zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis.   
 Intenties: Overledenen van de familie Bisschoff (st);  
 Nettie Slakhorst-Eijssen (jaardienst). 
 
 
LECTOREN. 
Zaterdag 17 oktober 19.00 uur:   mevr. M. Heiligers. 
Zondag   18 oktober 11.00 uur:  mevr. T. Hennekens. 
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LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
 
Er was een tijd dat de kerk haast overal aan zet was. Geen domein onttrok 
zich aan haar invloed.Toen kwam de kentering. Het werd de tijd van de 
seculiere samenleving. De wereld werd omgekeerd. Maar deze wereld 
heeft ook haar beperktheden. Vragen worden opnieuw gesteld. Momenteel 
wordt onze seculiere wereld verrast door een veelheid van door haar niet 
gekende godsdiensten. Wie raakt hier wijs uit? Wie vindt de juiste weg? 
Misschien de missionaris, de zendeling, die met open oog door land en 
cultuur trekt en nieuwe dingen leert kennen en waarderen. Hij of zij gaat  
niet voorbij aan de kern van de dingen, die stil is en eindeloos. En die 
warme liefde aanreikt: onze God, zoals Jezus Hem aan de wereld 
openbaarde. Wordt de wereld niet opnieuw omgekeerd? 
 
 
DOCUMENTAIRE AFSCHEID PASTOOR. 
 
Vorige week stond in de krant dat wij een film gaan maken over ‘paters in 
Schimmert’.  
Dat is helaas niet het hele verhaal. We maken een film waarin het afscheid 
van meneer pastoor centraal staat en waarin zijn kapelaans een belangrijke 
rol spelen.  
 
Meneer pastoor is al een halve eeuw in Schimmert en we willen laten zien 
hoe geliefd hij is. Tenslotte wordt het leven van een dorpspastoor bepaald 
door de parochianen en wat hij allemaal voor hen doet. Straks zijn wij 
telkens een aantal dagen in Schimmert en Genhout en hopen we op jullie 
medewerking bij het filmen zelf. Uiteraard zullen we op die momenten 
steeds om toestemming vragen en zoveel mogelijk vooraf overleggen.  
 
Deze documentaire is een speciaal en dierbaar project, want we keren 
terug naar onze geboortegrond. Gabrielle is geboren in Schimmert. Pim in 
Genhout. Meneer pastoor heeft Pim zelfs gedoopt. Wij hebben hier een 
gelukkige jeugd gehad. Alleen al daarom kunnen jullie erop rekenen dat dit 
een mooie, kleurrijke en respectvolle film wordt.  
 

Gabrielle Provaas & Pim Hawinkels 
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MEDEDELING KBO. 
Op zondag 18 oktober gedenken wij 
in de H. Mis van 11.00 uur onze 
overleden leden van het 3e kwartaal: 
Annie Limpens-Geurts en Fien 
Cruts-Lenaerts. 
    
 Het bestuur van de KBO. 
 

KOEKJESACTIE JONG NEDERLAND 2020. 
Helaas gaat het dit jaar allemaal anders dan we gewend zijn en dus ook 
onze koekjesactie. 
Dit jaar dus geen huis aan huis verkoop maar krijgen onze leden een 
bestelfomulier mee om in hun eigen kring koekjes te verkopen. We kunnen 
ons voorstellen dat er toch mensen zijn die graag een steentje willen 
bijdragen maar geen contact hebben met een van onze leden. Voor de 
inwoners van Schimmert is het dan ook mogelijk om per mail of via onze 
site koekjes te bestellen! De bestuursleden zullen dan regelen dat deze bij 
jullie worden bezorgd in de week van 2 november. 
  
U kunt kiezen uit 3 soorten koekjes:  
Caramel, Milk Shake en/of DiscoBits 
1 doosje kost € 2,- en 3 doosjes € 5,- 
  
Hoe gaat dat dan: 
Ga naar www.jongnederlandschimmert.nl en vul het koekjesformulier in of 
stuur een mail naar Info@jongnederlandschimmert.nl 
Indien u per mail bestelt geef ons dan graag de volgende gegevens door 
- Naam 
- Adres 
- Mobiel telefoon nummer indien u een betaalverzoek wenst 
- De bestelling 

Indien u geen mobiel betaalverzoek wenst is het 
mogelijk om het geld over te maken naar 
NL67RABO 0146 4951 36 t.n.v. Stg. Jong 
Nederland Schimmert onder vermelding van het 
adres (straat en huisnummer). Bestellen kan t/m 
zondag 18-10. 
We wensen onze leden veel succes met de verkoop 
en zien uw bestelling graag tegenmoet. 

http://www.jongnederlandschimmert.nl/
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WEDSTRIJDOVERZICHT TENNISVERENIGING - TC DE WATERKOEL. 
Zondag 18 Oktober: 
TEAM GROEN (t/m 12 jaar), 
      uur: uitwedstrijd naar TC Dousberg (Maastricht).  
TEAM GEEL (11 t/m 14 jaar), 
10.00 uur: thuiswedstrijd tegen TC GTR. 
TEAM GEEL (11 t/m 14 jaar), 
11.00 uur: thuiswedstrijd tegen TC Bunde. 
TEAM GEEL - jongens (13 t/m 17 jaar), 
10.00 uur : uitwedstrijd bij TC Eijsden. 
 
BUURTVERENIGING ’T KIRKEVELDSJE. 
Rabo ClubSupport is van start gegaan. U kunt weer stemmen ! 
Buurtvereniging 't Kirkeveldsje hoopt ook op jullie steun. Elke stem levert 
een donatie op, waar we weer leuke activiteiten van kunnen organiseren. 
Voor meer info: https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/ 
Bedankt voor uw stem ! 
     Bestuur buurtvereniging ‘t Kirkeveldsje 
 
TTV QUICK’72 SCHIMMERT. 
De uitslagen van afgelopen twee weken zijn als volgt: 
Zaterdag 3 oktober 
Heren 1: Quick’72/Schimmert 1 - Falco 2   5-5 
Jeugd 1: Quick’72/Schimmert 1 - Taverbo 1   9-1 
Jeugd 2: Quick’72/Schimmert 2 - TTC 1             10-0 
Jeugd 3: Kluis 3   - Quick’72/Schimmert 3 0-5 
Jeugd 4: Falco 5     - Quick’72/Schimmert 4 2-3 
 
Zaterdag 10 oktober 
Heren 1: Minor 1    - Quick’72/Schimmert 1 5-5 
Jeugd 1: Brunssum 1   - Quick’72/Schimmert 1 4-6 
   
Jeugd 2: TTV Lybrae/Brunssum 2  - Quick’72/Schimmert 2        0-10 
Jeugd 3: Quick’72/Schimmert 3      - Vijlen ’72 1   3-2 
Jeugd 4: TTVLybrae/Brunssum 4   - Quick’72/Schimmert 4 5-0 
 
Woensdag 14-10 om 18.00 uur speelt 
Jeugd 4: Quick’72/Schimmert 4 – Kluis 5 
Zaterdag 17 oktober speelt om 12.30 uur 
Jeugd 1: Stiphout 1    - Quick’72/Schimmert 1  

https://www.rabo-clubsupport.nl/zuid-limburg-oost/deelnemers/details/10540-buurtvert-kirkeveldsje
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Zaterdag 24 oktober staat de volgende wedstrijd op de agenda: 
Jeugd 2: TTC1   - Quick’72/Schimmert 2  14.00 uur 
Kijk voor meer informatie over TTV Quick’72 Schimmert  op 
www.ttvquick72.nl 
 

 
STICHTING SPEELTUIN KLAVERTJE VIER SCHIMMERT. 
Enquête speeltuin klavertje vier. 
We willen ouders en verzorgers van kinderen die onze 
speeltuin bezoeken vragen een enquête voor Speelplein-plek 
ontwikkeling in te vullen. Willen jullie ons helpen? 

Via onderstaande link of scan de QR-code. 
https://nl.surveymonkey.com/r/D6YBHKM 
 

 
 
Maar ook de omwonenden/buren van de speeltuin vragen wij om een 
vragenlijst in te vullen. Zie onderstaande link of QR-code. 
https://nl.surveymonkey.com/r/D3YQTCY 
 

 
 
Kijk op onze website en facebook! 
www.speeltuinklavertjevier.nl en 
https://www.facebook.com/SpeeltuinKlavertjeVierSchimmert/ 
 
 

http://www.ttvquick72.nl/
https://nl.surveymonkey.com/r/D6YBHKM
https://nl.surveymonkey.com/r/D3YQTCY
http://www.speeltuinklavertjevier.nl/
https://www.facebook.com/SpeeltuinKlavertjeVierSchimmert/
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Wij zijn heel hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers in ons klusteam. Ook in 
coronatijd lukt het heel goed om afstand te houden tijdens de 
werkzaamheden! 
Bent u net met pensioen of zit u om een andere reden thuis? We klussen in 
de ochtend en ook op zaterdagochtend zijn we in de speeltuin en 
werkplaats. 
Kunt u timmeren, zagen, boren, schilderen of tuinieren? We drinken ook 
samen een kopje koffie of thee. 
Wij hebben u nodig! 
Bij interesse mail naar info@speeltuinklavertjevier.nl of bel naar  
045 4041553. 
      Het bestuur. 
 
DUNNER  DAN WATER. 
Jaren geleden, toen mijn oudste zoon nog maar pas naar groep 1 ging, had hij 
twee juffen. Ik was als moeder benieuwd welke van de  twee zijn voorkeur had. 
Eerst ontweek hij mijn vragen: hij wilde niet kiezen. Omdat ik aandrong 
noemde hij een naam, maar hij voegde daar meteen aan toe: “het verschil is 
dunner dan water”. 
 
Ik keek vreemd op: dunner dan water, dat leek me een erg klein verschil. De 
twee juffen waren in mijn ogen totaal verschillend: de een was groter, 
donkerblond, wat ouder, vinniger en heel muzikaal. De ander was jong, blond 
en heel zachtaardig. Ik vroeg hem om toelichting. Wat deze vierjarige me toen 
leerde zal ik nooit vergeten:  
 
“Mam, de ene juf is wel streng, maar als ik iets niet snap dan helpt ze me zodat 
ik het wel begrijp. Ik houd niet zo van zingen, maar zij kan het heel mooi. De 
andere juf laat me heel vaak lachen, ze helpt me een werkje te kiezen want dat 
vind ik moeilijk. En ze kan  heel mooi voorlezen. Ik vind de juffen allebei even 
lief want ik heb ze allebei nodig”. 
 
Mijn zoon leerde me een belangrijke les: de mensen om ons heen lijken erg 
verschillend, maar dat is maar schijn. We hebben allemaal eigenschappen 
waarmee we elkaar kunnen steunen. We hebben elkaar nodig. Hoe verschillend 
wij mensen ook zijn, daarin zijn we allemaal gelijk.  
Het verschil is dunner dan water.      
       Irma Wintjes-Hak 

mailto:info@speeltuinklavertjevier.nl
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NIKS TE DOON DE  KOMMENDE TIED?!  
Hub geer al geprobeerd om ut mistéry op te losse? Köfferkes zint te kriege 
bie Soons doog ut zelluf, 't Waeverke en Bie ein. Veur € 20,00 
gegarandeerd ein paar aovende sjpas, ideaal veur raegenechtige wiekende 
en lang winteraovende. Speel same met ei paar vrung of gewoon met uch 
gezin. Veer raoje aan om met max. 4 persone te sjpele.  
Veer wunsje uch väöl sjpas.  

Stichting Boereversjtand 
 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Klabatter = houten hamerinstrument gebruikt door misdienaars i.p.v.  
belgerinkel tijdens de vasten. Klabattere = ravotten; klauteren; met veel 
lawaai komen aanlopen. Koekerelle = ?   Reacties:  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 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:parochieblad@st-remigius.nl
mailto:j.v.oss@st-remigius.nl

