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De Messias 
Het leven in de abdij liep wat stroef. 
Omdat de abt zorg had voor zijn 
monniken ging hij raad vragen bij een 
bekende rabbi. Toen de abt terugkwam 
in het klooster vroeg broeder Matteüs 
meteen: “En? Wat heeft de rabbi 
gezegd?“ Vader abt schudde 
teleurgesteld zijn hoofd. “Hij kon mij 
geen raad geven” sprak hij: “ Het enige 
wat hij zei, was dat de Messias onder 

ons is”. “Onder ons?” vroeg broeder Thomas. 
Vanaf dat moment hielden de broeders voortdurend rekening met de 
mogelijkheid dat één van hen de Messias was. Ze behandelden elkaar met 
veel zorg en groot respect. Ook de mensen in hun omgeving gingen ze 
opeens met andere ogen zien! Want wie weet was een van hen de 
Messias. De mensen uit de buurt merkten dat er iets veranderd was in het 
oude klooster. Binnen een paar jaar meldden zich zeven nieuwe broeders 
bij het klooster. Ze baden hun gebeden, zongen hun psalmen, deden hun 
werk met vreugde en gingen met elkaar om alsof één van hen de Messias 
was. 
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KERKDIENSTEN VAN  zaterdag 11  t/m zondag 19 januari 2020. 
 
Zaterdag 11 januari: Maria op zaterdag. 
19.00 uur: H. Mis met samenzang. 

Intenties: Math en Annie Lahaije-Evers en overleden familie              
(jaardienst). 

Zondag 12 januari: Doop van de Heer (feest). 
11.00 uur: H. Mis met samenzang. 
       Intenties: Els Stassen (jaardienst); Luciën Stassen;  
                 Hub Jacobs (2e jaardienst); overleden ouders Lies en Mies  
                 Schrijnemaekers-Vroemen en de overledenen van wederzijdse  
                 families. 
Maandag 13 januari: Maandag in week 1 door het jaar. 
  8.00 uur: H. Mis voor Pater Sjeng Vroemen s.m.m.. 
Dinsdag 14 januari: Dinsdag in week 1 door het jaar. 
Geen H. Mis. 
Woensdag 15 januari: H. Remigius, bisschop. 
  8.00 uur: H.Mis uit dank. 
Donderdag 16 januari: Donderdag in week 1 door het jaar. 
  8.00 uur: H.Mis: uit dank bij een verjaardag. 
Vrijdag 17 januari: H. Antonius, abt. 
Geen H. Mis. 
Zaterdag 18 januari: Zaterdag in week 1 door het jaar. 
14.30 uur: Doopsel Fiene Janssen. 
19.00 uur: H. Mis ter ere van de H. Sebastiaan; opgeluisterd door  

      Schutterij “St. Sebastiaan”. 
       Intenties: Voor alle levende en overleden leden van Schutterij  

      “St. Sebastiaan”; Sef Moonen ( jaardienst) en dochter Claudia; 
       Jan Frijns; Mathilda Cordeweners-Alberts; Lei Goossens. 
Zondag 19 januari: Tweede Zondag door het jaar. 
11.00 uur: Hoogmis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. 
       Intenties: Overleden ouders Louis-Knols (gestichte jaardienst);  

      Nettie Vankan-Housoul (jaardienst), Jan Vankan; Pam 
      Lucassen-Beatty; Nic Steijns.  

 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Een woord van de Heer over zijn dienaar, in wie Hij 
behagen schept en over wie Hij zijn geest uitstort. 
Het verhaal van Jezus’ doop van Johannes en van zijn 
toerusting met Gods Geest. 
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DIENBEURTEN MISDIENAARS. 
Zaterdag    11 januari: 19.00 uur: Tjen van Weersch en Jens Slakhorst. 
Zondag      12 januari: 11.00 uur: Cas Lemmens en Sterre Steins. 
Maandag   13 januari: 08.00 uur: Britt Lemmens en Dewi Cortenraad. 
Woensdag 15 januari: 08.00 uur: Sterre Steins en Jasmijn Roijen. 
Donderdag 16 januari: 08.00 uur: Sunny Vankan en Sophie Buijsen. 
 

LECTOREN. 
Zaterdag 11 januari 19.00 uur: dhr. Peter Verkoulen. 
Zondag   12 januari 11.00 uur: dhr. Piet Ritt. 
 

COLLECTANTEN. 
Zaterdag 11 januari 19.00 uur: mevr. Mia. Derks en dhr. Frits Herijgers. 
Zondag   12 januari 11.00 uur: dhrn Lei Steins en Hay Klinkenberg. 
 

KERKZANG. 

Dameskoor. 
Repetitie dinsdag 14 januari om 18.55 uur. 
 

Octaaf St. Gerlachus Houthem. 
Onze Gregoriaanse Schola zal op zaterdag 11 januari a.s. om 10.00 uur  
de Hoogmis opluisteren bij gelegenheid van het octaaf van St. Gerlachus 
in de kerk van Houthem St. Gerlach.  
Onze pastoor zal hierbij ook aanwezig zijn. 
U bent van harte uitgenodigd deze traditie met ons in ere te houden. 
 
IN MEMORIAM. 
Bertha Meessen-Notten, geboren 6 april 1926, overleden 26 december 
2019. 
`t kaarsje is op` 
En het kaarsje van haar leven heeft intens gebrand. 
Ze werd geboren op 6 april van het jaar 1927 als Barbara Josephina 
Petronella. 
Dat waren de namen die zij kreeg bij het H. Doopsel. 
Ze maakte kennis met Sjeng Meessen en ze was gelukkig met hem 
getrouwd tot hij stierf op 26 juni van het jaar 2014. 
Zes kinderen kregen ze samen. 
Ze hadden een boerenbedrijf. 
Bertha hield veel van haar dieren, ze waren een soort huisgenoten. 
Naast haar kinderen waren de dieren haar vrienden. 
Bertha leefde voor haar dieren. 
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Ze had ook nog bijzondere talenten. 
Elke keer als er iets aparts te doen was in het dorp dan kwam Bertha  
met een gedicht om de jubilarissen te vereren. 
Bertha was eigenlijk de dorpsdichteres. 
Bij gelegenheid publiceerde zij een gedicht voor het Parochieblad. 
Vanaf het begin heeft ze meegezongen in het Dameskoor en altijd van 
harte. 
Ze was altijd aanwezig als er gezongen moest worden bij het afscheid  
van een dorpsgenoot. Ze leefde zeer met de kerk mee. 
Ze woonde aan de rand van het dorp. 
Na het overlijden van Sjeng werd het moeilijk voor haar. 
Uiteindelijk kwam ze terecht in Schuttershof. 
Daar werd ze vol liefde verzorgd. 
We hebben samen rond haar gebeden. 
Ze bleef Bertha en ze bleef zichzelf. 
Maar toen kwam de rust over haar en is ze in alle rust gestorven. 
Bertha, bedankt voor alles. 
Doe woars ´n gooi mam veur os allemaol. 
 

DANKBETUIGING. 
Naar aanleiding van het overlijden van onze (schoon)moeder/oma,  
Joke Smeets-Goossens, willen wij via deze weg iedereen heel erg 
bedanken voor jullie steun en medeleven: waar, wanneer en op  
welke manier dan ook.  

     Koen, Ramona, Sjors, Cas en Ellen. 
 

Geschenk.  
Kerstgaven gevonden in een waterputje tijdens het opruimen van de 
kerststal buiten in de Rozemarijnstraat.  
Een goed doel dankt u!  
 

Aan de deelnemers van de kerststallenroute  
Ook dit jaar hebben we weer, door uw bijdrage, van ons 
geweldige kerststallendorp mogen genieten.  
Veel dank hiervoor en hopelijk tot het volgende jaar.  
Op zaterdag 11 januari vanaf 10.00 uur, willen wij de 
kerstgroepen van Pastoor van Oss weer ophalen.  

Mocht u op deze dag verhinderd zijn, dan willen we u vragen om met  
ons contact op te nemen voor het maken van een afspraak.  
Wij zijn bereikbaar op tel. 4042281 of 4042618. 

Kerststallenwerkgroep Schimmert 
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MEDEDELING KBO. 
Meerdaagse reis kbo. 
Zoals u weet gaan we van 21 juni t/m 26 juni naar Westendorf in Tirol. 
Heeft u interesse om aan deze gezellige reis deel te nemen, dan kunt  
u zich nog tot 1 februari opgeven. 
Het aanmeldingsformulier kunt u bezorgen bij Annelie Voncken, 
Hoofdstraat 88. 
OOK NIET-LEDEN kunnen aan deze reis deelnemen. 
Belt u even voor meer informatie naar 045-4042439 / 0650572813. 
Wij zorgen dan dat u een aanmeldingsformulier krijgt. 
 
Soos. 
Dinsdag 14 januari is er weer een gezellige Soos-middag in                         
‘t Gemeinsjapshoes. 
U kunt dan gezellig met elkaar een praatje maken of een spelletje spelen. 
Dit alles onder het genot van een drankje en een hapje. 
Wij zijn open van 14.00 u.- 16.00 u. 
Welkom! 

 
PROGRAMMA ZIJACTIEF. 
14 januari: Lezing over “Carnaval” door René Haustermans. Carnaval, een 
universeel feest. In deze lezing wordt gekeken hoe men “carnaval” vierde in 
de oude culturen, wat wij daar nu nog van kennen en welke waarde het 
heeft voor onze cultuur, maar ook op menselijk vlak. De lezing wordt 
geïllustreerd door beelden en muziek.  
 

15 juni 2020: In het kader van het 90-jarig jubileum van ZijActief Limburg 
organiseert Kring Zuidoost een bezoek aan Familiepark Mondo Verde te 
Landgraaf. We nodigen jullie hiervoor van harte uit. Deze dag is van 11.00 
tot 18.00 uur. De kosten bedragen: € 17,00 p.p. 
Hiervoor heb je gratis entree en kun je gebruik maken van het arrangement 
“All you can eat”. Onbeperkt eten van pasta, friet, frikandel, kroket, 
verrassingssnack, broodje hamburger-kaas-cervelaat-ham, warme 
dranken, ranja, slush-ijs. Introducees kunnen hieraan niet deelnemen. 
Vervoer wordt geregeld d.m.v. carpooling. Opgeven vóór 25 januari ! 
Opgave: envelop met naam, adres en telefoonnummer - samen met het 
verschuldigde bedrag € 17,00 inleveren bij Silvy Wiekken, Langstraat 9 
vóór zaterdag 25-1-20. U kunt het geld ook vóór 25-1-20 overboeken op 
bankrekening NL57RABO0146407628 t.n.v. ZijActief Schimmert o.v.v. uw 
naam en adres en Mondo Verde. 
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BUURTVERENIGING ROOSEBEEK. 
Op zondag 12 januari aanstaande nodigen wij alle leden 
van buurtvereniging “Roosebeek”  uit om de 
jaarvergadering over 2019 bij te wonen. Na de 
jaarvergadering is er een gezellig samenzijn.  
U wordt verwacht in zaal ’t Weverke om 12.15 uur na de 
Heilige Mis.  
Voor geïnteresseerden liggen de financiële jaarstukken ter 
inzage.   

 
GEVONDEN.  
Tijdens de Kerstdagen in de kerk: etui met rijbewijs, bankpas en kleingeld. 
Terug te ontvangen na het maken van een afspraak met de koster. 
 
 

Draagt u ons een warm hart toe? 
Al 175 jaar maken we muziek in 
Schimmert.  
Dit jaar vieren we ons jubileum.  
Dat kunnen we niet zonder u!  
Al die jaren bent u ons blijven 
steunen. Hopelijk ook dit jaar.  

Vanaf volgende week komen we bij u langs de deur met onze 
donateurskaarten. Help ons op weg naar de volgende 175 jaar en  
mooie concerten en muziek bij evenementen in Schimmert!  
Dank u wel alvast. 

         Bestuur Fanfare St Caecilia Schimmert 
 

 
TAARBREUK NUUTS. 
Kaartverkoup zittinge op goonsdig 15 januari  
De fiësdaag zin achter de rök en dat wilt zègke dat de 
Sjömmertse Zittinge veur de deur sjtaon. Achter de 
sjerme weurt hèl gewèrk óm ouch dit jaor weer get 
sjoans neer te zètte. 
Dit wilt g’r toch zeker neet misse en daoróm kint g’r op 
goonsdig 15 januari bie ’t Weverke e kaertje kómme 
koupe. Óm 19:00 geit de café aope en vanaaf 19:30 
beginne v’r mit verkoupe. Op volgorde van binnekóms 
kint g’r uch ‘n plaats oetzeuke veur de vriedig- of 
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zaoterdig-zitting. De kaarte kóste € 11,00 per sjtök en g’r kint d’r maximaal 
4 per persoon koupe. 
Tot sjlot alvas veur de seniore die nao de seniore-zitting kómme: V’r 
beginne ‘n hauf oer iëder es g’r gewind zeet en dus óm 19:11 zeet g’r van 
harte welkom óm same mit ós te kómme lache en genete van ‘t talent dat 
ós eige dörp in hoes haet. 
Alaaf 

            Vors Pascal, Prins Jules I en de Wieze Raod. 
 
CARNAVAL PUR ZANG 2020. 
“Drie maol is sjeepsrech” en daorom is er veur de driede kièjr  Carnaval Pur 
Zang, ‘t Teeke-mit-zing-festien van Sjömmert. 
Op 1 febrewarie om 18.30 oer gaon veer van sjtart in Café 't Waeverke. 
Auch dit jaor mit speciale gaste. De Kirkdoeve zulle neersjtrieke om taege 
Dievanoss te sjtriede in ´nne muzikale zang-battle. En de winnaars van ‘t 
SVK, Noats gesjaote is altied mis en Zeut en Zaat, zulle same mit òs ‘t 
daak der vanaaf zinge.  
Bezeuk en Like òs Facebook-pagina: Carnaval pur Zang. Sjtum op eure top 
5 en bepaal zoa welke leedjes veer aan ´t begin gaon zinge. 
De entree is auch dit jaor vrie, dus kom, zing mit en amuseer uch! 
Van harte oetnuëdigend, 
Sjoosjiteit Moestasj Grande Orange 
 
V.V.SCHIMMERT. 
 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 12 JANUARI. 
Oefenwedstrijd: 
Schimmert 1 -  S.V. Brandevoort 1   (uit Helmond)      12.00 uur. 
 
Thuiskienen VV Schimmert 
Onderstaand de winnende kaarten van de maand januari, de volledige 
uitslag (inclusief gevallen nummers) is de gehele maand te bekijken op 
onze website www.vvschimmert.nl 
De prijzen van de maand januari: 
1e prijs 45 euro op kaartnummer 249 
2e prijs 22,50 euro op kaartnummer 245 
3e prijs 14 euro op kaartnummer 192 
Indien u een prijs heeft gewonnen wordt deze automatisch op uw rekening 
gestort. 
 

http://www.vvschimmert.nl/


 
8 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Kónzaerke = concertje; verenigingsjubileumspeciaalbier. Klook = ? 
R:  404 2200 / dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
 

De boer en de pastoor. 
Er was eens een boer die zijn 
land aan het ploegen was. 
Terwijl hij bezig was, kwam een 
pastoor voorbij.  
Ze begonnen met elkaar te 

praten. “Prachtig toch, die mooie natuur van God!” 
zei de pastoor. 
“Hm.” zei de boer. 
“U bent niet zo enthousiast,” zei de pastoor. 
“Nee”, antwoordde de boer. 
“Vindt u deze akkers dan niet mooi?” vroeg de 
pastoor. 
“Toch wel,” zei de boer, “maar u had ze eens 

moeten zien toen God hier nog alleen bezig was.” 
 

 Pastorie 045-4041227;   Klooster 045-4048111;  
Kapelaan Charles   0639431465 
Kapelaan Stephan   0639431473
 Koster 045-4041530;   Genhout 046-4371361.  
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 kantoordienst in de 
Pastorie voor het bestellen van misintenties en dergelijke zaken. 
E: Redactie Nuuts:  parochieblad@st-remigius.nl  
E: Pastoor van Oss:  j.v.oss@st-remigius.nl 
Website:   www.st-remigius.nl 
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