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NEDERIG HART: DEUGD OF ZWAKTE. 
Diepmenselijke verlangens als geprezen, 
gezien, en gewaardeerd willen worden door 
anderen, vormen vaak een zware uitdaging 
voor ons om een nederig persoon te zijn.  Dit 
soort verlangens maken ons eerder arrogant en 
minder attent naar anderen.  We willen niet 
nederig zijn in ons omgaan met anderen, omdat 
we geneigd zijn te denken dat nederigheid 

gelijk staat met zwakheid en tekortkoming. 
Nederigheid is echter een aspect van ons leven dat ons in staat stelt ons 
als een gelijke van de ander te beschouwen. Dus niet slimmer, beter, 
getalenteerder, machtiger dan de ander. Nederigheid mag volgelingen van 
Jezus kenmerken!  
Tijdens de Nederlandse inburgeringscursus was voor mij een van de 
interessante en belangrijke punten het thema: gelijkheid. Gelijkheid, niet 
alleen in wat ik erover las, maar ook in wat ik zelf heb ervaren in mijn 
contacten met mensen. Het respect van mensen, verschillend qua 
overtuigingen, cultuur en ook qua levenskeuzes laat dat goed zien. 
Iedereen is gelijk en heeft dezelfde kans om zijn/haar leven te leiden  en 
ervan te genieten zonder anderen te benadelen. Hier realiseer ik me dat we 
in feite niet beter zijn dan anderen, we zijn niet meer waard dan anderen. Ik 
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ben dankbaar dat ik dit heb geleerd en kan beleven, wat positief en heel 
evangelisch is.  
Leer nederig te zijn, want onze Heer Zelf is nederig van aard. Alleen een 
nederig persoon heeft ruimte voor aanvaarding, vergeving en liefde in zich. 

Kapelaan Stefan s.m.m.. 
 
KERKDIENSTEN VAN 3 tot en met 11 september 2022. 
Zaterdag 3 september: Zaterdag in week 22 door het jaar. 
  H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar. 
19.00 uur: H. Mis.           
Zondag 4 september: Drie-en-Twintigste zondag door het jaar. 
  H. Maagd Maria, Moeder van Troost.  Ziekenzondag. 
11.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door het Dameskoor Schimmert.   
  Intenties: Bertien Ramakers-Dobbelstein (gest. jaardienst);  
  levende en overleden leden van de Ziekendienst Schimmert;  
  Theo Eijssen (zeswekendienst); overleden ouders  
  Eijssen-Provaas; Pierre en John Bemelmans. 
Maandag 5 september: Maandag in week 23 door het jaar. 
  H. Teresa van Calcutta, maagd. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Dinsdag 6 september: Dinsdag in week 23 door het jaar. 
         Geen H. Mis. 
Woensdag 7 september: Woensdag in week 23 door het jaar. 
8.00 uur:   H. Mis.  
Donderdag 8 september: Donderdag in week 23 door het jaar. 
  Maria geboorte. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Vrijdag 9 september: Vrijdag in week 23 door het jaar. 
  H. Petrus Claver, priester.   Geen H. Mis. 
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). 
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Weekdienst: van 3 t/m 9 september:  kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
 

LECTOREN. 
Zaterdag  3 september: 19.00 uur:  mevr. T. Feuler. 
Zondag:   4 september: 11.00 uur:  mevr. C. Meurders. 
 
MISDIENAARS / ACOLIETEN. 
Zaterdag    3 september:   19.00 uur:     Dewi Cortenraad en Ilse Nulens. 
Zondag      4 september:   11.00 uur:     Ties en Joes Slakhorst. 
Maandag   5 september:   08.00 uur:     Tom Storcken. 
Woensdag  7 september:  08.00 uur:    Joes Slakhorst en Ilse Nulens. 
Donderdag  8 september:  08.00 uur:    Lars Okkersen. 
 
COLLECTANTEN. 
Zaterdag 3 september:   19.00 uur:  dhrn. P. Visschers en F. Soons. 
Zondag   4 september:   11.00 uur:  dhrn. Ch. Leenders en N. Lemmens. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND.     

Kiezen heeft consequenties. 
Had ik dat maar van tevoren geweten…! Hoe vaak 
verzuchten we dat niet als we terugkijken en zien 
dat we een verkeerde keuze gemaakt hebben. 
Waar kies ik voor? Wat ga ik doen? De hele dag 
door zijn we, meer of minder bewust, daarmee 
bezig: met kleine en grote beslissingen. Vandaag 
stelt Jezus ons in het evangelie voor een keuze, 

een levenskeuze. Hij vraagt zijn volgelingen om voor Hem te kiezen. Maar 
deze keuze heeft wel grote gevolgen. Dat mogen we niet onbezonnen, 
zonder na te denken doen. 
 

BEDEVAART NAAR BANNEUX OP 6 SEPTEMBER 2022. 
De bus voor de bedevaart naar Banneux op 6 september vertrekt om 8.30 
uur. De personen, die zich hebben aangemeld voor deze bedevaart, 
worden hierover door de organisatie nog telefonisch benaderd. 
 

KANTOORBEZETTING  PASTORIE VAN 5 T/M 13 SEPTEMBER 2022. 
In verband met de deelname aan de Bedevaart naar Lourdes van 5 tot en 
met 13 september 2022 door een aantal medewerkers van de parochie, is 
de pastorie in die periode helaas gesloten. In die periode is het niet 
mogelijk om dan misintenties op te geven of vragen te stellen. Voor 
dringende zaken kunt u altijd een lid van het pastorale team benaderen. 
       Het kerkbestuur. 
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DAMESKOOR. 
Zondag 4-9 b.g.v. Ziekenzondag om 11.00 uur. Leden a.u.b. 10.25 uur.  
[Map: 116, 14 & 706; Klappers: 17, 213, 319-A, 321, 411, 446, 927.] 
 
HEILIGDOMSVAART SUSTEREN. 
Van 26 augustus t/m 11 september is er de heiligdomsvaart in Susteren. 
Onderdeel daarvan is een bijzondere pelgrimsmis op donderdag 8 
september, het feest van Maria Geboorte, om 19.00 uur in de kerk van 
Mariaveld, gevolgd door een lichtprocessie naar de basiliek van de H. 
Amalberga. Ik ga daar als concelebrant mee voor in de viering. Als mensen 
mee willen gaan als pelgrim, van harte welkom. Ik kan vier personen 
meenemen in de auto, als er meer zijn moeten we extra auto's regelen. 
Opgeven via pastoor @h-clemens.nl 

Pastoor G. Dölle 
 

DONATEURSKAARTENACTIE  SCHUTTERIJ SINT SEBASTIAAN 
SCHIMMERT. 
Na een aantal jaren geen donateurskaartenactie te 
hebben gehad mogen we in 2022 wel weer langs de 
deuren gaan. Dit willen wij doen in de week van 5 t/m 
10 september. U kunt contant of via de pinpas 
doneren.                                                                                                                                                
Mocht u niet thuis zijn dan zullen de leden een kaart 
in de bus doen, waarop een QR code is vermeld, en u 
alsnog een financiële bijdrage kunt geven.                                                                                                                              

 
Ons schutterslokaal is aan een grote onderhoudsbeurt toe. Het dak zal 
vernieuwd moeten worden. Onze leden zullen met handarbeid de kosten 
proberen te drukken maar het blijft nog altijd een grote uitgave waarbij wij 
uw financiële steun hard kunnen gebruiken.                                  
Hiervoor alvast hartelijke dank.                Het bestuur.  
 
ZIJACTIEF. 
Woensdag 7 September, 13.30-14.40 uur beginnen de gymlessen weer in 
de gymzaal. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! Kosten zijn 
afhankelijk van het aantal deelnemers.. Er wordt met iedereen rekening 
gehouden, de lessen zijn afgestemd op de doelgroep en aangepast aan de 
leeftijd. Nieuwsgierig? Kom dan voor een gratis proefles. Voor meer 
informatie: Tine Koolen 045-4041670 en Truus Tekstra: 045-4042221. 
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13 september, 20.00 uur: Dobbelsteenavond. Tijdens deze avond wordt 
een spel gespeeld waarbij uiteindelijk iedereen met twee cadeautjes naar 
huis gaat. 
Iedereen die hieraan mee wil doen, brengt twee kleine cadeautjes van 
ongeveer € 3,-  mee. ( Denk bijv. aan iets van de Coöp of iets uit een van 
de winkels van de Makado). Of als je thuis nog iets hebt van ongeveer € 3,- 
is dat ook goed. De cadeautjes moeten ingepakt en zonder naam erop 
worden meegebracht. D.m.v. dobbelen worden de cadeautjes tijdens deze 
avond regelmatig van persoon gewisseld maar uiteindelijk gaat iedereen 
naar huis met twee cadeautjes. U hoeft zich voor deze avond niet op te 
geven, kom maar gewoon het wordt gegarandeerd een hilarische avond! 
Hebt u nog vragen bel naar een van de bestuursleden. 
18 september, 10.00 uur: Samen op Stap Wandeling ( 3 km), omgeving 
Brunssum/ Heerlen. Leden: € 12,50, niet leden € 17,- opgeven vóór 7 
september bij Silvy Wiekken Langstraat 9. Tel. 06-40246841 of via mail: 
schimmertzijactief@gmail.com . 
24 september: 14.00 tot ongeveer 19.30 uur Jubileumfeest. Zie uitnodiging. 
Opgeven kan nog tot 7 september via formulier of per mail: 
p.soons@home.nl of gonnij1@hotmail.com  
 

MEDEDELING KBO. 
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. 
 
Op dinsdag 6 september is er weer kienen in ‘t Gemeinsjapshoes. 
We beginnen om 14.00 uur en ook niet-leden kunnen hieraan deelnemen. 
U bent welkom! 
       Het bestuur. 
 
RABO CLUBSUPPORT ACTIE 2022. 
De Rabobank steunt al jaren de verenigingen in haar werkgebied, die een 
relatie hebben met de bank. Ieder jaar kunnen de leden van de 
coöperatieve Rabobank hun stemmen uitbrengen op de verenigingen die 
deelnemen aan de Rabo ClubSupport actie. Wanneer de leden van de 
Rabobank van mening zijn dat deze verenigingen hun steun verdienen,  
kunnen ze maximaal 3 stemmen uitbrengen op 3 verschillende 
deelnemende verenigingen en/of stichtingen.  

mailto:schimmertzijactief@gmail.com
mailto:p.soons@home.nl
mailto:gonnij1@hotmail.com


 
6 

Aan de hand van de uitgebrachte 
stemmen berekent de Rabobank 
het bedrag dat zij aan de 
vereniging uitkeert. 
De verenigingen moeten zich op 
de website van de Rabobank 
presenteren en aangeven waar zij 
het geschonken bedrag aan willen 
besteden, dat zij van de Rabobank 

ontvangen. De bestedingsdoelen van de verschillende verenigingen zijn op 
de website rabobank.nl/clubsupport weergegeven. 
Bent u lid van de Rabobank Zuid-Limburg Oost, dan ontvangt u binnenkort 
een brief of een mail van de bank waarin een code vermeld staat waarmee 
u deze stemmen kunt uitbrengen, vanaf 5 tot en met 27 september 2022. 
 
De volgende Schimmertse verenigingen hebben zich aangemeld voor dit 
gezamenlijk bericht: 
- Buurtvereniging Hoofdstraat; 
- Buurtvereniging Jong en Oud; 
- Buurtvereniging De Put; 
- Buurtvereniging Roosebeek; 
- Dameskoor Schimmert 1973; 
- E.H.B.O. afdeling Schimmert; 
- Evenementen kern Schimmert/Kunstroute Rondje Watertoren; 
- Fanfare Sint Caecilia; 
- Heemkundevereniging Schimmert; 
- Kerkbestuur Sint Remigius inzake Gemengd Kerkelijk  
       Zangkoor Sint Remigius Schimmert; 
- Kindervakantiewerk Schimmert; 
- Koor Sing a Song; 
- Schuttersgezelschap Sint Sebastiaan Schimmert; 
- Stichting Jong Nederland Schimmert; 
- Stichting Speeltuin Klavertje Vier; 
- T.T.V. Quick ‘72/Schimmert; 
- Tennisvereniging TC De Waterkoel; 
- Turnvereniging Excelsior; 
- Wandelvereniging De Trampelkeu; 
- Ziekendienst Schimmert 1970; 
- Zij Actief afdeling Schimmert. 
 

http://www.rabobank.nl/clubsupport
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COLLECTE  KWF Kankerbestrijding van  
4 t/m 10 september 2022. 
Volgende week start de collecteweek van KWF 
en ook in Schimmert gaan we natuurlijk weer 
langs de deuren om onze bijdrage te leveren 
aan dit goede doel. 
NIEUW: KWF is het eerste goede doel dat de 
collecte geheel digitaal zal uitvoeren. 

Enerzijds vanwege het feit dat er steeds minder contant geld in huis is en 
anderzijds omdat het afstorten van de collectes steeds moeilijker wordt.  
De collectanten komen met een collectebord langs de deur. U kunt middels 
een iDEAL-QR makkelijk en veilig doneren. U kunt de iDEAL app alvast op 
uw telefoon zetten, scannen via de app van het internetbankieren gaat ook. 
Vanuit Schimmert leveren we elk jaar weer een mooie bijdrage aan KWF; 
daar gaan we dit jaar ook weer voor! Daar hebben we wel collectanten voor 
nodig. Dit jaar hebben we helaas een aantal afmeldingen vanuit onze vaste 
groep. OPROEP: heeft u volgende week 1 a 2 avonden een uurtje tijd? 
Dan meld je aan bij Sandra Lemmens-Gelissen (06-22572476).  
Alvast bedankt voor ieders bijdrage!  

Sean Vermeulen en Sandra Lemmens-Gelissen. 
 
 
 
V.V.SCHIMMERT. 
 

PROGRAMMA VAN ZATERDAG 3 SEPTEMBER 
Veteranen: 
FC Landgraaf  - Schimmert    17.00 uur. 
 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 4 SEPTEMBER  
Bekerwedstrijden: 
Kakertse Boys 1 - Schimmert 1   14.30 uur. 
Schimmert 2  - Geusselt Sport 2  12.00 uur. 
Vrouwen: 
Weltania VR1  - Schimmert VR1  09.30 uur. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Wösj = bos, pluk, toef, grote hoeveelheid. Loesje = ? R:  045-4042200. 
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GEBED. 

Lieve God, ik wil U danken 
voor de gewone dingen van het leven 

voor het brood op de plank 
en de zon aan de hemel 

voor gezondheid en levenslust 

voor de taak die wacht 
voor de liefde van wie mij lief zijn 

voor de vriendschap van mijn vrienden 
voor collegialiteit 

voor bloemen en dieren 

voor geuren en kleuren 
voor muziek en erotiek 

voor de aarde die ons draagt 
en voor uw trouw alle dagen 

heb dank, o God. 

 
(uit Zeggen en zwijgen) 

 

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 ©.          

mailto:parochieblad@st-remigius.nl
mailto:secretaris@st-remigius.nl

