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IT’S OKE, NOT TO BE OKAY! 
We weten wat de foto is; dat is een magnetron: 
handig, snel en makkelijk. Het kan eten en 
drinken warm maken, iets wat gestold is zacht 
doen worden, wat bevroren is ontdooien, en 
dat is maar goed ook, want iets wat koud, 
gestold of bevroren is, is meestal niet lekker. 
Zo is het ook in je leven. Kou, bevriezing en 
dichtheid kunnen erin ontstaan. Je zit niet 

lekker in je vel. Je hart kan soms niet warm zijn. De sfeer in huis is vlak. De 
communicatie met je vrienden of partners loopt vast.  
Door prestatiedruk, werkeisen, stijgende levenskosten, drukke afspraken, 
enz., zou je je soms niet oké voelen. En dat mag! Want niet alles hoeft 
goed te gaan. It’is oke, not to be okay! 
Hoe je ermee omgaat, dat is wel belangrijk! Helaas helpt een magnetron 
niet. Maar je weet in ieder geval dat wat koud is, kan worden verwarmd. 
Wat gestold is, kan zacht worden gemaakt. Wat bevroren is, kan worden 
ontdooid. Het gaat ook zeker niet even snel en makkelijk als die 
magnetron. Maar begin misschien maar met het tijd nemen om met mekaar 
openhartig te praten over hoe je je voelt. Er is geen reden om je ervoor te 
schamen want it’s oke, not to be okay! 
 

Kapelaan Charles Leta, s.m.m.. 
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KERKDIENSTEN VAN 1 tot en met 9 oktober 2022. 
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. 
  Remigiuszondag. 
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, in het  
  bijzonder voor 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); 
  Bertha Vrancken-Colaris (jaardienst); Sef Maas en Tiny Maas- 
  Eussen (1ste jaardienst); ouders Lardinois-Smeets en overleden  
  familieleden; Frans Kurvers (jaardienst) en Fien Kurvers-Buner; 
  overleden ouders Speetjens-Moonen (jaardienst) en overleden  
  ouders Hennekens-van Bergen (jaardienst). 
Maandag 3 oktober: Maandag in week 27 door het jaar.  H. Bavo. 
8.00 uur:   H. Mis. 
  Intentie: familie Kooloos-Verhaeg (stichting). 
Dinsdag  4 oktober: Dinsdag in week 27 door het jaar. 
 H. Franciscus van Assisi, diaken.   Geen H. Mis. 
Woensdag 5 oktober: Woensdag in week 27 door het jaar. 
  H. Faustina Kawalska, maagd. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Donderdag 6 oktober: Donderdag in week 27 door het jaar. 
  H. Bruno, priester. 
8.00 uur:   H. Mis. 
Vrijdag    7 oktober: Vrijdag in week 27 door het jaar. 
 H. Maagd Maria van de Rozenkrans.  Geen H. Mis. 
Zaterdag 8 oktober: Zaterdag in week 27 door het jaar. 
19.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola.  
Zondag  9 oktober: Acht-en-Twintigste zondag door het jaar. 
11.00 uur: H. Mis. 
  Intenties: Hein en Agnes Staszewski-Diaszijk (gest. jaardienst);  
  Jo Vankan; Louis Soons; Math en Raymond Raeven en  
  overleden familieleden. 
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Weekdienst: van 1  t/m 7 oktober:  kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 
 
LECTOREN. 
Zaterdag  1 oktober: 19.00 uur:  mevr. P. Schonewille. 
Zondag:   2 oktober: 11.00 uur:  mevr. R. Souren. 
 

MISDIENAARS / ACOLIETEN. 
Zaterdag     1 oktober 19.00 uur: Maaike en Manouk Soons.. 
Zondag       2 oktober 11.00 uur: Acolieten. 
Maandag    3 oktober 08.00 uur:    Ilse Nulens. 
Woensdag  5 oktober 08.00 uur:    Joes Slakhorst en Tom Storcken. 
Donderdag 6 oktober 08.00 uur:    Lars Okkersen. 
 

COLLECTANTEN. 
Zaterdag 1 oktober: 19.00 uur:  dhrn. P. Visschers en F. Soons. 
Zondag   2 oktober: 11.00 uur:  dhrn. Ch. Leenders en N. Lemmens. 
 

LITURGIE VAN HET WEEKEND.   Hangt het van ons af, of ….? 
We zien het overal om ons heen: wat zijn we druk, 
wat moet er veel gebeuren! In het zaken- en 
bedrijfsleven worden van werknemers de hoogste 
prestaties gevraagd. Er moet immers succes 
worden geboekt, er zal winst worden gemaakt, 
problemen dienen te worden opgelost en het hangt 
allemaal af van onze inzet, onze prestaties…. 
Overal kom je deze levenshouding tegen. Maar wie 
gelooft, gelooft in de goede en barmhartige God, 

weet beter. En als we het niet weten, of niet meer weten, dan wordt het ons 
hier weer te binnen gebracht: wat geloven is en hoe bevrijdend en 
ontspannend dat is. 
 
GEMENGD KERKELIJK ZANGKOOR ST. REMIGIUS SCHIMMERT 
A.s. zondag 2 oktober zal ter gelegenheid van het feest van St. Remigius 
de Hoogmis van 11.00u. meerstemmig worden opgeluisterd door ons koor.  
Aansluitend aan de mis zullen zoals gebruikelijk onze jubilarissen worden 
gehuldigd: Tiny Hennekens 50 jaar, Francien Frissen 50 jaar, Marcel 
Tekstra 25 jaar en Dinie Huntjens 12,5 jaar.  
Na de mis is er gelegenheid om de jubilarissen te feliciteren. Aansluitend is 
er voor de leden, ereleden en genodigden een gezellig samenzijn in ‘t 
Gemeinsjapshoes. 
        Het bestuur. 
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MEDEDELING KBO. 
Statiegeldactie 2022 tbv de KBO St. Paulus Schimmert. 
Van 1 oktober tot en met 31 december vindt er ook dit jaar weer een 
statiegeldactie plaats bij de Coop. 
De opbrengst is bestemd voor de door de Ouderenbond St. Paulus 
Schimmert geplande kerstviering op 14 december 2022, die in beginsel 
bestemd is voor alle leden. Van al het statiegeld dat u bij de Coop aan een 
goed doel geeft, zoals nu voor de kerstviering van de Ouderenbond St. 
Paulus Schimmert, verdubbelt de Coop dit bedrag. Met een kleine bijdrage 
kunt u voor uw omgeving dus veel betekenen.  
Wij zijn u dan ook bij voorbaat dankbaar voor uw bijdrage. 
 

Op dinsdag 4 oktober is er weer kienen in ‘t Gemeinsjapshoes. 
We beginnen om 14.00 uur en ook niet-leden zijn welkom. Tot dan! 
 

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.  
NL50 RABO 0146 4109 55 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! 
        Het bestuur. 
 
HERINNERINGSBANKEN IN SCHIMMERT. 
Misschien is het u al opgevallen maar alle herinneringsbanken en tafels 
hebben weer een winterbeurt gekregen. Een groep senioren heeft namens 
de KBO alle 24 tafels en banken schoongemaakt en van een nieuwe laag 
beits voorzien. Ze kunnen er weer voor een jaar tegen. Jammer genoeg 
was een bank alweer binnen een week beschadigd. Daarom opnieuw 
geschuurd en geverfd. Hopelijk nu voor een langere tijd. Schuur- en 
schilderploegen bedankt voor jullie inzet. 
        De onderhoudsploeg. 
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HERFSTWANDELTOCHT VAN WSV DE TRAMPELKEU. 
Op 16 oktober as. wordt de jaarlijkse herfstwandeltocht 
georganiseerd. 
De routes zijn uitgestippeld, de rustposten zijn bekend en 
de vele vrijwilligers staan voor u klaar om er een 
geslaagde wandeldag van te maken; kortom noteer deze 
datum alvast in uw agenda! 
    WSV de Trampelkeu. 

ZIJACTIEF. 
Het jubileumfeest was een groot succes! Bedankt dames van de werkgroep 
jubileum. Ook de GOS bedankt voor de sponsoring van de koffie met vlaai! 
De kunstcursus kan gelukkig weer beginnen. Helaas kan Regina van 
Romondt deze keer de cursus niet geven omdat haar echtgenoot teveel 
last heeft van corona. Maar gelukkig hebben we vervanging gevonden: 
mevrouw Mariette Paris- Vankan gaat komende cursus geven. De lessen 
gaan over landschappen in de hedendaagse kunst van de 21e eeuw. De 
cursus wordt gegeven van 9.45 - 11.45 uur in de zaal van het Weverke. 
Data: 12-19 oktober, 2- 9- 16- 23  november. 
Cursusgeld € 30,- bankrekening nummer: NL57 RABO 0146 4076 28 t.n.v. 
Zijactief Schimmert o.v.v. kunstcursus en duidelijk uw naam en adres! 
Opgeven kan tot 7 oktober bij Rieny Lemaire-Vandewall, tel. 4041417 of 
per mail: rienyvandewall@hotmail.com . 
       Het bestuur 
 

OPBRENGST COLLECTE NIERSTICHTING 
De onlangs gehouden collecte van de Nierstichting 
heeft de mooie som van € 1479,95  opgebracht, gevers 
en collectanten hartelijk bedankt! 
Hebt u de collectant gemist of had u geen kleingeld in 
huis? U kunt doneren met de:  
QR-code Nierstichting 2022. 
1. Scan de QR-code en doneer een bedrag naar keuze.  
of 
2. Maak via de bank een overboeking naar 

NL92 RABO 0383 5425 10 ten name van de Nierstichting. 
 

V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 1 OKTOBER 
Bekerwedstrijden: 
Amstenrade JO17-1JM - Schimmert/GSV’28 JO17-1 13.30 uur. 
GSV’28/Schimmert JO15-1 - V.V. Schaesberg JO15-2 12.00 uur. 
Heer JO15-1   - Schimmert/GSV’28 JO15-2 13.00 uur. 

mailto:rienyvandewall@hotmail.com
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Competitiewedstrijden: 
SV Hulsberg JO12-1  - Schimmert/GSV’28 JO12-1 10.30 uur.  
VV ALFA SPORT JO12-2 - Schimmert/GSV’28 JO12-2 12.00 uur.  
SV Geuldal JO12-1JM - Schimmert/GSV’28 JO12-3 10.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO10-1 - VV Hellas JO101JM  10.00 uur. 
RKUVC JO9-1  - GSV’28/Schimmert JO9-1 09.15 uur. 
Haslou JO9-2JM  - GSV’28/Schimmert JO9-2 09.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO8-1 - VRIJ   
Sportpark RKUVC te Ulestraten 
RKUVC JO7-1  - GSV’28/Schimmert JO7-1 09.35 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-1 - SVM JO7-1   09.55 uur. 
Veteranen: 
FC Gulpen    - Schimmert   17.00 uur. 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 2 OKTOBER  
Wijnandia 1   - Schimmert 1   14.30 uur. 
FC Landgraaf 2  - Schimmert 2   11.30 uur. 
Schimmert 3   - VRIJ    
Schimmert 4   - RKASV 6   09.30 uur. 
Vrouwen: 
De Ster VR1   - Schimmert VR1  10.00 uur. 
 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Wölleboan = tuinboon. Zoermèlk = ? Reacties:  045 - 404 2200. 
 

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
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