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JEZUS’ ZALIGSPREKINGEN OP HET FEEST VAN ALLERHEILIGEN.  
Waar worden mensen echt blij van? Als je veel 
geld hebt? Als je heel goede en zorgzame 
vrienden hebt? Als je een harmonieus gezin 
hebt? Als jouw lichaam gezond en sterk is? 
Redenen om gelukkig te zijn, zijn niet voor 
iedereen hetzelfde.  
Aanstaande zondag noemt het evangelie 

verschillende redenen  waardoor mensen een gelukkig leven hebben.  Ze 
zijn gelukkig,  omdat ze Gods aanwezigheid in hun leven ervaren. Onder 
Gods leiding vinden ze onuitsprekelijke vrede,  tevredenheid en vreugde. Het 
zijn mensen, die arm van geest zijn, mensen die treuren, mensen die 
vervolgd worden om de gerechtigheid,  echter voor God is hun hart zuiver, 
zachtmoedig en rechtvaardig. Het zijn geen volmaakte mensen, maar ze 
geloven onder alle omstandigheden in Gods liefde en volgen Hem. Het zijn 
mensen zoals zij die het verdienen om heilig genoemd te worden in de 
huidige Kerk. Heiligen zijn mensen die heel hun leven ernaar streven  om de 
zaligsprekingen van Jezus te realiseren. Ze zijn eenvoudig, arm, 
zachtmoedig, geduldig, nederig en ze vertrouwen op Gods leiding in hun 
leven. Paus Franciscus zei eens: “Echte heiligheid in Gods volk vind ik  bij 
ouders die hun kinderen met grote hartelijkheid opvoeden;  bij mannen en 
vrouwen die hard werken om voor hun gezin te zorgen;  bij degenen die ziek 
zijn,  bij de oudere religieuzen die blijven glimlachen. Ik zie vandaag onze 
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kerk als heilig als zij alle moeite doet om vriendelijkheid en gulheid uit te 
stralen.” Wij mogen onszelf als heilig beschouwen als we het gezicht van 
God laten zien dat eenvoudig, liefdevol, zorgzaam en vergevingsgezind is. 

Kapelaan Stefan, s.m.m.. 
 

KERKDIENSTEN VAN 3 tot en met 13 november 2022. 
Donderdag 3 november: Donderdag in week 31 door het jaar. 
  H. Hubertus, bisschop.      Geen ochtendmis in de pastorie. 
9.00 uur:   H. Mis bij de Sint Hubertuskapel in Groot Haasdal. 
  Intenties: Jo Vankan; Hub Baltus; Piet Heuts (buren); overleden  
  ouders Pruppers-Neven en overleden familieleden; Piet Cruts  
  en overleden ouders Cruts-Ramaekers; de overledenen van  
  de familie Niessen-Lucassen, Wim Ernes, Pieter de Lange en  
  Annie Kuypers-Niessen; overleden ouders Provaas-Mobers  
  (jaardienst), Maria Goltstein-Provaas, Hub Provaas, Odiel  
  Schneiders-Provaas; Mathilda Cordeweners-Alberts; Leo en Mia 
  Lemmens-Goossens en Ben Lemmens; Math en Annie Lucassen- 
  Timmers en Ger Heijnen; Wiel Laheye, ouders Laheye-Speetjens, 
  Ben Heiligers en René Heiligers; Pierre en Tru Lucassen-Niessen, 
  Olga, Diana en Lex; Hub Boosten; Jeu Limpens, Bèr en Lily  
  Lemmens, They Lemmens; Noël Stassen; Maria en Lies 
  Leunissen en overleden leden van de familie Leunissen- 
  Ubachs; voor de leden en overleden leden van buurtvereniging  
  Groot Haasdal, in het bijzonder voor Piet Heuts en de heer  
  Lodewick; overledenen van de familie Cordeweners-Van Oppen,  
  Maria van Oppen, Mathilda Cordeweners-Alberts; overledenen  
  van de familie Lucassen-Heijnen en Door Lucassen; overleden  
  ouders Voncken-Lucassen, Jan en Tilly Voncken-Pieters,  
  Jan Creemers; overleden ouders Lemmens-Van Oppen en  
  overleden kinderen, Annie Lemmens-Eijssen, overleden ouders  
  Kuypers-Meijs, Leo en Jo Kuypers en Maurice Kerkhofs; Hub  
  Kicken, Wil Demandt, Jan van Ophoven; Frans en Nicole Sieben;  
  Jeu Wiekken; Gerard en Fien Lemmens-Goossens; overleden  
  ouders Cruts-Pisters en overleden familieleden; Gène Hermans, 
  Luciën en Eduard Stassen; voor de leden en overleden leden van 
  de Jagersvereniging Schimmert. 
Vrijdag 4 november: Vrijdag in week 31 door het jaar. 
  H. Carolus Borremeüs, bisschop.  Geen H. Mis. 
Zaterdag 5 november: Zaterdag in week 31 door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis voor de Montfortaanse familie, opgeluisterd door het  
  Dameskoor Schimmert 
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19.00 uur: H. Mis.  
  Intentie: Maria Sieben-Meertens (6 wekendienst). 
Zondag 6 november: Twee en Dertigste zondag door het jaar. 
  Allerheiligen / Allerzielen. 
11.00 uur: Plechtige Hoogmis b.g.v. het Hoogfeest van Allerheiligen,  
  opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Remigius. 
  Intenties: Heins Bisschoff (jaardienst) en overleden familieleden;  
  Hein Janssen en familie Janssen-Bogman (stichting); Sef Zeegers  
  (gest. jaardienst); Willy Wijermans (stichting); Philomena Frijns  
  (stichting); pastoor G. Op ’t Veld en overleden familieleden  
  (stichting); overleden ouders Gelissen-Janssen, Jo, Jack, Lie en  
  Melanie Eurelings (stichting); Eugène Kerkhofs (gest. jaardienst);  
  Harry Horsten; Wil en Beppie Kersten-Op den Camp (jaardienst);  
  Jean Ritzen (bewoners Mareweg); Louis Soons; Leon Snellings;  
  Nettie Slakhorst-Eijssen (verjaardag en jaardienst); Pierre  
  Stassen, Caroline Stassen-Frissen, hun kinderen en  
  schoonkinderen: Sef (pr.), Jo en Margot, René en Thea, Ernest  
  en Scheila, Paul en Virginie, Mia en Jan, Eugène, Jozef, Noël,  
  Luciën, Eduard; overleden ouders Soons-Pijls; Eugène Hermans  
  (jaardienst) en overleden ouders Hermans-Wierts; Jo Laumen;  
  Annie Hochstenbag; Leo Eijssen, overleden ouders Eijssen- 
  Janssen en overleden ouders Petit-Aerts; Ton Kerkhofs;  
  overleden ouders Zeegers-Kerkhoffs; Bertien Houtvast-Eurelings;  
  Theo Eijssen; Eugène en Huub Hermans. 
15.00 uur: Allerzielenviering, opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk  
  Zangkoor Sint Remigius, aansluitend de zegening van de graven  
  op het kerkhof/algemene begraafplaats. 
Maandag 7 november: Maandag in week 32 door het jaar. 
8.00 uur:       Geen H. Mis i.v.m. uitvaartdienst. 
Dinsdag 8 november: Dinsdag in week 32 door het jaar. 
  H. Willehad, bisschop.   Geen H. Mis. 
Woensdag 9 november: Woensdag in week 32 door het jaar. 
8.30 uur:   H. Mis.  
Donderdag 10 november: Donderdag in week 32 door het jaar. 
  H. Leo de Grote, paus en kerkleraar.       
9.00 uur:   H. Mis. 
Vrijdag 11 november: Vrijdag in week 32 door het jaar. 
  H. Martinus (van Tours) bisschop.  Geen H. Mis. 
Zaterdag 12 november: Zaterdag in week 32 door het jaar. 
  H. Josafat, bisschop en martelaar. 
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19.00 uur: H. Mis.  
  Intentie: overleden ouders Van Horch-Wijermans (stichting);  
  Annie Lortye-Daemen (6 wekendienst); Felix en Bertha Dreessen- 
  Penders (jaardienst). 
Zondag 13 november: Drie en Dertigste zondag door het jaar.  
11.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. 
  Intenties: overleden ouders Van der Kaa-Akkermans, Hub en  
  Anneke (stichting); Louis Ghijsen (1e jaardienst);  
  Jo en Elly Heiligers-Corten; Gerda Soons-Kuipers. 
 
Weekdienst: van 5 t/m 11 november:  kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
 
LECTOREN. 
Zaterdag  5 november: 11.00 uur: dhr. P. Willems. 
Zondag:   6 november: 11.00 uur:  dhr. F. Janssen. 
    15.00 uur: dhr. P. Willems.  
 

MISDIENAARS / ACOLIETEN. 

Zaterdag 5 november:    11.00 uur:     Joes Slakhorst en Tom Storcken. 
        19.00 uur:     Sunny Vankan en Ilse Nulens. 

Zondag   6 november  11.00 uur:     acolythen. 
       15.00 uur:     acolythen. 
 
Maandag      7 november: 08.00 uur:    geen ochtendmis. 
Woensdag    9 november: 08.00 uur:    Joes Slakhorst. 
Donderdag 10 november: 08.00 uur:    Ilse Nulens . 
 

COLLECTANTEN. 
Zaterdag 5 november:   11.00 uur dhrn J. Feuler en F. Herijgers.. 
          19.00 uur:  dhrn. H. Collaris en R. Slakhorst. 

 
Zondag   6 november:   11.00 uur:  mevr. M. Lemmens en  

dhr. R. Thomassen. 
       15.00 uur: dhrn. R. Wennmacher en E. Hennekens. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND.     
Vastberaden. 
In onze oren klinkt fanatiek meestal niet als een aanbeveling. Fanatici komen 
nu eenmaal niet bijzonder sympathiek bij ons over. Dat ligt anders bij 
mensen die uit volle overtuiging kiezen voor een  bepaalde levenswijze. Daar 
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passen woorden bij als kordaat, resoluut, vastberaden. En dat zijn juist 
kwalificaties die gewaardeerd worden…! 
Vandaag viert de kerk het feest van Allerheiligen. Wie zijn dat, de heiligen? 
Doorgaans zijn het mensen die vastberaden leven vanuit een christelijke 
overtuiging. In die hoedanigheid zijn het echte voorgangers in het geloof, 
inspirerend en bemoedigend voor allen die het spoor van Jezus willen 
volgen. 
 
ALLES EVEN OP EEN RIJTJE… [DEEL 2]. 
Met ingang van 1 juli jongstleden maakt de parochie Sint Remigius 
Schimmert deel uit van de parochiefederatie Genhout-Hulsberg-Schimmert. 
Wat is er veranderd? Waar kan ik waarvoor terecht? Alles even op een 
rijtje… 
Parochiecomité. 
Met ingang van 1 juli jongstleden zijn de bestuurlijke taken van de 
kerkbesturen van Genhout, Hulsberg en Schimmert, overgedragen aan het 
kerkbestuur van de parochiefederatie van de drie parochies. De dagelijkse 
uitvoerende taken in elk van de drie parochies worden aangestuurd door een 
eigen parochiecomité en samen met de vele vrijwilligers van de verschillende 
werkgroepen uitgevoerd. Wat is een parochiecomité? 
Daar waar het kerkbestuur van de parochiefederatie het overkoepelende 
bestuurlijk orgaan is, is het parochiecomité het plaatselijke parochiale 
bestuur. Een belangrijk verschil tussen het federatiebestuur en het 
parochiecomité is, dat de leden van het kerkbestuur van de parochie-
federatie benoemd worden door het bisdom Roermond en dat de leden van 
het parochiecomité aangesteld worden door het federatiebestuur. Het 
parochiecomité bestaat bij voorkeur uit zes leden, gelijk aan het 
federatiebestuur, met bij voorkeur eenzelfde opbouw als het federatiebestuur 
met betrekking tot functies en portefeuilles [taakgebieden]. 
Het parochiecomité bestaat derhalve [bij voorkeur] uit een voorzitter [met 
portefeuille], een secretaris, een penningmeester, een parochiecomitélid 
pastorale zaken, een parochiecomité-lid personeel en organisatie, een 
parochiecomitélid bouwzaken en een parochiecomitélid communicatie en 
public relations. Het parochiecomité van Schimmert is als volgt 
samengesteld. 

 secretaris [functie vacant]  

 dhr. E. Hennekens, penningmeester 
e-mail : penningmeester@st-remigius.nl  

 dhr. R. Slakhorst, portefeuille pastorale zaken 
e-mail : roger.slakhorst@ziggo.nl  

mailto:penningmeester@st-remigius.nl
mailto:roger.slakhorst@ziggo.nl
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 mevr. M. Storcken-Notermans, portefeuille personeel en organisatie 
e-mail : marjan.storcken@gmail.com  

 dhr. G. Pricken, portefeuille bouwzaken 
e-mail : bouwzaken@st-remigius.nl  

 portefeuille communicatie en public relations [functie vacant] 
Huub Gorissen, vicevoorzitter kerkbestuur parochiefederatie Genhout-
Hulsberg-Schimmert. 
 
HUBERTUS ZEGENING LRV EN PC SCHIMMERT. 
Beste dierenvrienden, a.s. zondag 6 november zal rond de klok van 12 uur 
weer de jaarlijkse dierenzegening plaatsvinden ter ere van Sint Hubertus. 
Een moment om stil te staan bij de steun, liefde en vreugde die jouw lieve 
vriend je iedere dag geeft. Iedere viervoeter of ander huisdier is met zijn/haar 
baasje van harte welkom op ons clubterrein aan de Waterkuilsweg (naast de 
tennisbaan). Vanaf 11:30 uur staat de koffie klaar. En voor je trouwe vriend 
een gezegend stuk brood/koekje/wortel na afloop! Graag uiterlijk 11.45 uur 
aanwezig zijn. Inlichtingen: lrvenpcschimmert@gmail.com 
Tot zondag!   Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Schimmert. 

 
GEMENGD KERKELIJK ZANGKOOR ST. REMIGIUS SCHIMMERT. 
As. zondag luisteren wij b.g.v. Allerheiligen zoals gewoonlijk de viering op 
van 11.00 u. en om 15.00 u. het Allerzielenlof. 
Doch as. zondag hebben we een primeur, we voeren in de viering van  
11.00 u. voor het eerst de Augustinusmis uit. 
Deze mis is gecomponeerd door onze dirigent Paul Lemmens in opdracht 
van en aangeboden door Guus Eijssen b.g.v. ons 60-jarig koorjubileum. 
Met name door corona heeft de eerste uitvoering op zich laten wachten. 

Bestuur GKZ St. Remigius Schimmert. 
 
DAMESKOOR. 
Montfortaanse Requiemviering: 
Zaterdag 5 november om 11.00 uur eucharistieviering, waarin de overleden 
Montfortanen, hun directe familieleden en Dochters der Wijsheid herdacht 
worden. Koorleden a.u.b. 10.25 uur present.   
[Zwart boekje, 13-B, 28, 203, 265; 442, 452, 701; Map427, Map706.] 
Repetitie: dinsdag 8 november 18.55 uur. 
 
DANKBETUIGING. 
Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele felicitaties en 
attenties, de bezoekjes bij ons thuis en een geweldig feest op zondag 23 

mailto:marjan.storcken@gmail.com
mailto:bouwzaken@st-remigius.nl
mailto:lrvenpcschimmert@gmail.com
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oktober 2022 van ons 60-jarig huwelijk. Het was een feest vol verrassingen  
en emoties.  
Fanfare Sint Caecilia, bedankt voor de serenade en de mooie woorden, dit 
pakt ons niemand meer af. 
Bedankt voor deze onvergetelijke dag … dankbaar dat wij dit samen hebben 
mogen vieren. 
      Corrie en Jo Goossens-Sieben. 
ZIEKENDIENST SCHIMMERT 1970. 
Onze jaarlijkse collecte heeft het fantastische bedrag van € 2163,93 
opgebracht. Heel veel dank aan alle gulle gevers. 
 
KBO NIEUWS. 
Dinsdag 8 november a.s. gaan we knutselen in ‘t Gemeinsjapshoes. 
We gaan kaarten maken. De (uitgeknipte) figuren worden in lagen op karton 
geplakt. U kunt kiezen uit : verjaardag, huwelijk, geboorte en natuurlijk in 
deze tijd, kerstkaarten. 
Ook NIET-leden zijn welkom op deze middag. Breng gerust uw vriendin mee. 
U kunt zich opgeven bij Annelie Voncken, Hoofdstraat 88, door een envelop 
met € 5,- in de brievenbus te deponeren. Ook NIET-leden betalen deze prijs. 
Op deze middag kunt u ook contant betalen. 
Welkom!           Bestuur KBO. 
                                  
PIET KEULERS ZAAL. 
Het bestuur van de Stichting Gemeenschapshuis Schimmert, waarin alle 
aangesloten verenigingen vertegenwoordigd zijn, heeft een paar jaar 
geleden besloten om de grote zaal van het gemeenschapshuis te 
vernoemen naar Piet Keulers. 
Op zondag 30 oktober was het zo ver om dit besluit uit te voeren. 
Voorzitter Gé Soons benoemde de verdiensten van Piet voor de 
gemeenschap en in het bijzonder voor het gemeenschapshuis, zowel het 
oude als het nieuwe. Toen velen er niet meer in geloofden ging Piet door 
voor nieuwbouw. Dankzij zijn doorzettingsvermogen en inzet, ook in de 
laatste jaren tijdens zijn ziekte, staat er nu een prachtig gemeenschapshuis. 
Het ging daarbij niet alleen om een nieuw gebouw, maar ook om een andere 
exploitatie, de overstap van een vrijwilligersorganisatie naar een 
professionele uitbater. Het ging ook om een verhuizing en om nieuwe 
huurafspraken met de aangesloten verenigingen, het binnenhalen van de 
dagopvang door Cicero, de inrichting van het gebouw en alles wat daarbij 
komt kijken. Na dit woordje van Gé mocht Han het bordje met het opschrift 
“Piet Keulers Zaal” uitpakken en een bloemetje in ontvangst nemen. 
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De familie van Piet en alle mensen met wie Piet nauw heeft samengewerkt in 
het oude en nieuwe gemeenschapshuis begaven zich naar de grote zaal. Op 
de deur werd het naambord onthuld en de aangeklede zaal werd bewonderd. 
De wanden van de grote zaal zijn behangen met een vijftal grote zwart-wit 
foto’s, die gemaakt zijn door Jean Jacques Spuisers. Het zicht op Schimmert 
is vanuit verschillende hoeken op een kunstzinnige manier vastgelegd. Door 
Ads&Arts werden de foto’s op plaat vastgelegd. 
Het was een sfeervolle mooie gebeurtenis als dank en eerbetoon aan Piet, 
die hiermee in onze herinnering blijft.  
 

KERSTSTALLENDORP SCHIMMERT 2022. 
De leden van de kerststallenwerkgroep zijn weer druk bezig 
met de voorbereidingen voor de komende kersttijd. De unieke 
kerststal in de kerk vordert al goed. Daarnaast zal er in de 
kerk een expositie van Limburgse kunstenaars komen en 
natuurlijk vele kleine kerstgroepen en kerststallen. Laat U 
verder verrassen en kom kijken! 

De kerstwandelingen door ons dorp zijn van zaterdag 17 december t/m 
zondag 8 januari. We vragen daarbij weer uw hulp. Heeft u het voorgaande 
jaar meegedaan, dan gaan we ervan uit dat u ook dit jaar weer mee wilt 
doen (we bellen en/of mailen u daar dan niet over). De deelnemers die vorig 
jaar een kerstgroep uit de verzameling van oud-pastoor Van Oss hebben 
geleend, krijgen die dit jaar thuisbezorgd op zaterdag 10 december (vanaf 
11.00 uur). Heeft u vorig jaar een kerstgroep van uzelf gebruikt, maar wilt u 
dit jaar een kerstgroep lenen uit de verzameling van pastoor, geef dit dan 
aan ons door. Heeft u nog nooit meegedaan om een kerstgroep te plaatsen 
dan is dit nu wellicht een goed moment. Wilt of kunt u geen kerststal voor het 
raam of in de tuin zetten, dan kunnen ook andere creaties bijdragen aan een 
warme sfeer, zodat wij samen onze naam “Kerststallendorp Schimmert” 
hoog houden. Voor verdere informatie kunt u terecht bij:  
Riny Kicken tel. 4042618 (rinyenharrie@hotmail.nl ) 
Nelly Meertens tel. 4042281 (nelly.meertens@home.nl) 
Miriam Soons tel. 5281024 (miriamsoons@gmail.com) 
Expositie in de kerk  
Voor de komende expositie tijdens de kerstperiode in de kerk van Schimmert 
zijn wij op zoek naar schilderijen en beelden die betrekking hebben op 
Kerstmis, het verhaal rond Jezus’geboorte en de H. Familie, die nog niet 
eerder in onze kerk zijn geëxposeerd. 
Reactie op deze oproep graag via het mail-adres: kerstkunst@gmail.com  

Namens de Kerststallenwerkgroep Schimmert. 
 

mailto:rinyenharrie@hotmail.nl
mailto:nelly.meertens@home.nl
mailto:kerstkunst@gmail.com
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ANNULEREN KIENEN BASISSCHOOL SCHIMMERT. 
Na het droevige bericht van het overlijden van een mama van kindjes van 
onze school willen wij, uit respect voor de nabestaanden, het kienen van 
aanstaande vrijdag 4 november annuleren en verplaatsen naar 13 januari 
2023. We hopen op jullie begrip en  jullie dan allemaal te zien.  
Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte toe.  

De oudervereniging BS 't Kirkeveldsje 
 

TAARBREUK NUUTS. 
In dit parochieblaedje vink g’r de flyer mit ’t program van ’t Sjömmerts 
Vastelaoves Leedjeskonkoer en de Sjömmertse Zittinge. De artieste zin mit 
väöl enthousiasme bezig mit de veurbereidinge. ’t Weurt zeker de meujte 
waerd óm te kómme kieke en loestere.  Goonsdig 9 november is de 
veurverkoup veur de zittinge bie ‘t Weverke. De café geit óm 19:00 oer aope 
en vanaaf 19:30 oer waere de kaarte verkoch. V’r houpe uch natuurlik 
allemaol weer te zeen! 
Alaaf.        CV De Taarbreuk. 
 
V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN VRIJDAG 4 NOVEMBER 
Mannen 35+1   7x7    Bij RKUVC te Ulestraten 
Schimmert 35+1  - SV Meerssen 35+1  19.30 uur. 
GSV’28 35+1   - Schimmert 35+1  20.30 uur. 
Schimmert 35+1  - Haslou 35+1   21.00 uur. 
RKUVC 35+1   - Schimmert 35+1  21.30 uur. 
Mannen 35+2   7x7    Bij Haslou te Elsloo 
GSV’28 35+2   - Schimmert 35+2  19.30 uur. 
Schimmert 35+2  - SV Hulsberg 35+2  20.00 uur. 
RKUVC 35+2   - Schimmert 35+2  20.30 uur. 
Schimmert 35+2  - Haslou 35+3   21.00 uur. 
Vrouwen 30+   7x7   Bij Schimmert te Schimmert 
RKUVC VR30+1  - Schimmert VR30+1  19.30 uur. 
Schimmert VR30+1  - Geusselt Sport VR30+1 20.00 uur. 
Bunde VR30+1  - Schimmert VR30+1  20.30 uur. 
Schimmert VR30+1  - Leonidas - W VR30+1 21.30 uur. 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 5 NOVEMBER 
Schimmert/GSV’28 JO17-1 - Sporting Heerlen JO17-1 14.45 uur. 
GSV’28/Schimmert JO15-1 - SCG JO15-1   12.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO15-2 - Groene Ster JO15-1  13.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO12-1 - Scharn JO12-2  11.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO12-2 - SV Brunssum JO12-1 11.00 uur. 
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Eijsden JO10-1  - Schimmert/GSV’28 JO10-1 09.30 uur. 
Haslou JO9-2JM  - GSV’28/Schimmert JO9-1 09.00 uur. 
V.V.Schaesberg JO9-3 - GSV’28/Schimmert JO9-2 10.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO8-1 - DVO JO8-2   10.00 uur. 
Sportpark Weltania te Heerlen 
GSV’28/Schimmert JO7-1 - Bekkerveld JO7-5  09.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-1 - Voerendaal/RKSVB JO7-2 09.20 uur. 
Weltania JO7-1JM  - GSV’28/Schimmert JO7-1 09.40 uur.   
Veteranen: 
Schimmert   - Urmondia   17.00 uur. 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 6 NOVEMBER  
Schimmert 1   - Sanderbout 1   14.30 uur. 
Schimmert 2   - RKSV Minor 3   12.00 uur. 
VV Hellas 2   - Schimmert 3   11.45 uur. 
Schimmert 4   - VRIJ     
Vrouwen: 
Schimmert VR1  - Oranje Blauw’15 VR1  09.30 uur. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Grante = bedelen. Dao höb ich geine “versjteis-te-mich” van… = ?  
R: dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com / 0454042200. 
 
 

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, en donderdag 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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