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         20 februari 2020 
     56e jaargang no. 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EINE ÔNGEREIN. 

 
Dat is de titel van de Carnavalsmis van zondag 
23 februari. 
Het Dameskoor zal de viering verzorgen. 
Elk jaar is het weer een belevenis om samen de 
Carnavalsmis te vieren in onze kerk. 
Dit jaar zal het Dameskoor de liederen 
verzorgen samen met de Fanfare en de 
|Schutterij. 
 

Maar daarnaast zijn het de Taarbreuk die zorgen dat de teksten worden 
gelezen en verzorgd. 
Elk jaar weer een verrassing. 
Elk jaar is het ook weer Hans Lucassen die de goeie teksten bij  
elkaar brengt. 
Elk jaar weer een belevenis, waar veel mensen van mogen genieten. 
Een mooie schildering van Charles Eyck kleurt het misboekje… 
Een H. Mis om van te genieten, ook dit jaar weer. 
Hartelijk welkom. 
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KERKDIENSTEN van zaterdag 22 februari t/m zondag 1 maart 2020. 
 
Zaterdag 22 februari: Cathedra van de H. Apostel Petrus. 
19.00 uur: Carnavalszaterdag, H. Mis met samenzang 
       Intenties: voor overleden parochianen. 
Zondag 23 februari: Carnavalszondag. 
11.00 uur: KINDERWOORDDIENST. 

      H. Mis opgeluisterd door het Dameskoor, de Fanfare en de  
      Schutterij.   

       Feestelijke Eucharistieviering bij gelegenheid van 
       “Vastelaovend”, in aanwezigheid van Prins Wouter I en de  

      Wieze Raod van Elf van de Carnavalsvereniging “De  
      Taarbreuk”. 

‘       Intenties: voor de levende en overleden leden van 
      Carnavalsvereniging “De Taarbreuk”; Piet Keulers;  

       Harrie Meertens en Mia Meertens-Penders (gestichte  
       jaardienst); overleden ouders Lucassen-Heynen (gestichte  
       jaardienst); overleden echtpaar Huls-Thewessen; Rob  

      Theunissen; Tiny Schoenmakers-Reijnders; Math Raeven en    
      zoon Raymond; overleden ouders Dols-Huynen; Mathilda  
      Cordeweners-Alberts; Door Lucassen-Peters; overleden  
      ouders Stefanus en Aleida van Oss-Dekkers. 

Maandag 24  Februari: Maandag in week 7 door het jaar.  
Geen H. Mis.  
Dinsdag 25 februari: Dinsdag in week 7 door het jaar.  
Geen H. Mis. 
Woensdag 26 februari: Aswoensdag. 
                 Verplichte Vasten en onthoudigsdag. 
19.00 uur: H. Mis Met zang van het Dameskoor met  zegening en uitdeling  
                 van het askruisje. 
Donderdag 27 februari:  Donderdag na Aswoensdag. 
  8.00 uur: H. Mis uit dankbaarheid. 
Vrijdag 28 februari: Vrijdag na Aswoensdag.   
Geen H. Mis. 
Zaterdag 29 februari: Zaterdag na Aswoensdag. 
19.00 uur: H. Mis met samenzang. 
       Intenties: Jet Goossens (10 jaar overleden); Martien Pierey; 

      Wiel Sieben (eerste jaardienst); Hans en Lieske Jonker- 
      Schaaks (jaardienst). 
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Zondag 1 maart: Eerste zondag van de veertigdagentijd. 
11.00 uur: Hoogmis, opgeluisterd door Sing a Song. 

Intenties: Overleden echtpaar Bisschops-Austen (gestichte       
jaardienst); Jeanne Speetjens-van Dongen; Oda Damoiseuax- 
Lemmens (gestichte jaardienst); Astrid Verbruggen (jaardienst);  
Til en Sjo Bouwens-Meessen (jaardienst). 

 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
De eerste lezing is een kernachtige samenvatting 
van de Tora. 
 
In het evangelie spreekt Jezus over de grote 
gerechtigheid van het Koninkrijk Gods. 
 
 
 

DIENBEURTEN MISDIENAARS. 
Misdienaars voor de komende week. 
Zaterdag 22 februari: 19.00 uur: Maaike en Manouk Soons. 
Zondag 23 februari:  11.00 uur: Dries van Kan en Jens Slakhorst. 
 
Maandag   24 februari:             Geen ochtendmis. 
Woensdag 26 februari: 19.00 uur:  Maaike en Manouk Soons. 
(Aswoensdag) 
Donderdag 27 februari: 08.00 uur:  Britt Lemmens en Dewi Cortenraad. 

 

LECTOREN. 
Zaterdag 22 februari 19.00 uur: Mevr. P. Schonewille.   
Zondag   23 februari 11.00 uur: Eigen lezers. . 
 
 

COLLECTANTEN. 
Zaterdag 22 februari 19.00 uur: Mevr. M. Lemmens en dhr. R. Thomassen.   
Zondag   23 februari 11.00 uur: De Taarbreuk.   
 

 

 
KINDERWOORDDIENST. 
Tijdens de Carnavalsmis is er Kinderwoorddienst 
en gaan we Carnavalssteken maken. Komen jullie 
ook?. 
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KERKZANG. 
Dameskoor. 
Vastelaovesviering: zondag 23 februari om 11.00 uur met als thema “Eine 
óngerein”. Koorleden a.u.b. aanwezig om 10.15 uur in koorkleding 
aangevuld met de dagkleuren. [Feestmap 121; 447, 448, 562] 
Aswoensdag: 26 februari in de viering van 19.00 uur. Koorleden a.u.b. 
aanwezig om 18.25 uur. [Vastenmap 116; 207, 271, 276, 503, 592] 
 
DANKBETUIGING. 
Graag willen wij iedereen bedanken voor de steun en het medeleven die 
wij hebben mogen ontvangen tijdens de ziekte, het overlijden en de 
uitvaart van Piet. Dank aan Pastoor van Oss en dank aan CV de 
Taarbreuk voor de mooie mis en het waardige afscheid.  
Dank aan iedereen voor de donaties ten behoeve van het ziekenbezoek, 
dit wordt door ons en CV de Taarbreuk met een warm hart gedragen. 
Het is ons duidelijk geworden dat Piet, pap, niet alleen voor ons maar 
ook voor anderen in Sjömmert veel heeft betekend. 
Dank aan allen. 

Han  Keulers – Gelissen  en Kinderen.  
 
De Taarbreuk sjlut zich gaer aan bie de dank van de familie Keulers. De 
donaties veur het ziekenbezoek höbbe een sjoan bedraag opgebrach. 
Veer zulle zörrege dat het de besjtumming krit wo het veur bedoelt is.  

CV De Taarbreuk. 
 
IN MEMORIAM. 
Annie Klinkenberg, geboren 1 juli 1928, overleden 8 februari 2020 . 
Annie werd geboren in Wijnandsrade. 
De familie Klinkenberg verhuisde verschillende keren. 
Uiteindelijk in 1957 kwamen zij in Schimmert wonen, en wel Op de Bies. 
Haar broers en zussen werkten allemaal mee op de boerderij. 
Er lag overal grond van de familie. 
En Annie deed niets liever dan buiten werken. 
Ze leefde en werkte graag hier in Schimmert. 
Maar helaas hun ouders stierven en later bleef Annie met haar zus  
Bertien over. 
De laatste jaren kwam er niets meer van het boerenwerk. 
Maar Annie bleef op de hoogte voor alles wat er op de wereld gebeurde. 
Die laatste avond ging alles niet  goed. 
Plotseling nam Annie afscheid, geheel onverwacht. 
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We zijn dankbaar dat ze zo lang in ons midden mocht zijn. 
We eindigen met de woorden: 

“Ik heb het leven liefgehad, 
U allen evenzeer. 

Graag had ik hier nog wat vertoefd, 
helaas, het mocht niet meer. 

Wanneer er iemand aan mij denkt, 
dan zonder veel verdriet. 

Bedenk het leven is maar kort 
dus is mijn wens: geniet!”. 

 
Ons meeleven gaat uit naar de familie. 
Moge God haar geven: Licht, rust en vrede. 
 
 

AKTIE KERKBALANS. 
Beste parochianen, 
Enkele weken geleden hebt u samen 
met het parochieblad een folder 
ontvangen van de Aktie Kerkbalans 

2020. 
Bij deze folder was een antwoordformulier gevoegd waarop u kon 
aangeven welk bedrag u elk jaar aan de Actie Kerkbalans/gezinsbijdrage 
wilde geven. 
Maar ook in hoeveel termijnen u dit bedrag wilde betalen, en wanneer… 
Bij verschillende mensen is de vraag opgekomen of ze dit formulier wel 
moeten invullen. 
De bedoeling van het kerkbestuur met dit antwoordformulier is meerledig. 
1. 
De oude acceptgirokaarten worden helaas niet meer gebruikt. 
Daarom hebben een aantal parochianen in 2019 geen accept- 
girokaarten voor de gezinsbijdrage meer gekregen. 
Met dit antwoordformulier wil het kerkbestuur de mensen vragen 
om een andere betalingsvorm te kiezen, zoals bijvoorbeeld  een incasso-
opdracht. 
2. 
Er zijn nog steeds parochianen die katholiek zijn, maar de kerk financieel 
niet steunen. 
Met dit antwoordformulier willen wij deze mensen nogmaals vragen om 
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de kerk te blijven steunen want zonder uw financiële bijdrage zijn we 
nergens! 
3. 
Ongeveer 75% van de parochianen van Schimmert geven elk jaar een 
bijdrage aan de kerk. Wij zijn hen daarvoor heel erkentelijk.  
Misschien willen deze mensen hun bijdrage verhogen? 
Met dit antwoordformulier willen wij hen graag de gelegenheid geven hun 
bijdrage aan te passen. 
 
Heel veel dank voor elke bijdrage! 
Ik hoop dat wij duidelijk zijn geweest… 
We vragen het niet voor niets. 
     Het Kerkbestuur van Sint Remigius. 

.  
   VERSTEVIGING DAKSPANTEN MONUMENTAAL KERKGEBOUW 

Beste Parochianen, 
Tijdens een aantal recente bouwtechnische 
opnames van het kerkgebouw is gebleken dat 
het patroon van zetting van scheuren aan de 
binnenzijde van het kerkgebouw is toegenomen. 
Alvorens deze scheuren te laten dichten is 
besloten eerst deskundig onderzoek te doen 
naar de oorzaak van deze scheurvorming. 
De constructie boven de gewelven bestaat uit 
een aantal grote houten spanten met 
daaroverheen een houten beschieting, voorzien 
van keramische pannen. 
De bestaande houten spanten zijn door een constructeur nagerekend en 
uit zijn rapportage is gebleken dat de verbindingen tussen de 
verschillende spantonderdelen niet voldoende vast zijn. 
Iedere verbinding bestaat uit een stalen bout waarop aan weerszijden 
een stalen moer is gedraaid. Tijdens een storm, zoals de afgelopen 
jaren er een aantal zijn geweest, kunnen deze verbindingen bewegen. 
Hierdoor zijn de dakspanten niet vormvast en gaan ze tijdens een zware 
belasting trekken en duwen tegen de muren waar ze zijn opgelegd. De 
gewelven zijn tussen deze wanden aangebracht en kunnen niet 
meebewegen met de wanden. Hierdoor ontstaan scheuren in de 
gewelven en wanden, zoals aan de binnenzijde van het gebouw te zien 
is. 
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De laatste jaren zijn de windsnelheden, als ook de hoeveelheid 
regenwater, toegenomen tijdens zware buien. De belasting op de 
kerkdaken, vooral het hoofdschip, neemt hierdoor flink toe.  
Het is om deze reden dus verklaarbaar dat deze ontwikkeling de laatste 
jaren steeds meer, op diverse plaatsen in het gebouw, voor “problemen” 
zorgt. 
Om verdere schade-ontwikkeling aan het gebouw naar de toekomst toe 
in te perken, is in overleg met architect, constructeur en de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed  (RCE) besloten om in de kapconstructie 
verstevigingen aan te brengen. We schakelen hiervoor, zoveel als 
mogelijk, lokale ondernemers in. De kosten worden deels gefinancierd 
uit de Subsidieregeling Instandhouding Rijksmonumenten, echter het 
overgrote deel van de instandhoudingskosten van ons Rijks- 
monumentaal kerkgebouw komt ten laste van onze eigen parochie. In dit 
kader brengen wij u de actie Kerkbalans nogmaals onder de aandacht. 
Heeft u hart voor ons kerkgebouw, geef uw parochie dan uw financiële 
steun. 
Momenteel worden er tussen de houten spantonderdelen extra 
verbindingen gemaakt zodat de spanten weer een sterk geheel gaan 
vormen. Als de kapconstructie verstevigd is worden de scheuren aan de 
binnenzijde gerepareerd en gescheurde stenen vervangen. Planning is 
dat het gehele werk in maart 2020 kan worden afgerond. 
 

Het kerkbestuur St Remigius - Schimmert 
 

KBO mededelingen 
Hieringbiete. 
Op woensdag 26 februari 2020 organiseert de 
KBO weer het traditionele Hieringe Biete voor 
haar leden, samen met Cicero dagopvang, in ’t 
Gemeinsjapshoes, aanvang 14.00 uur. 
Ook u bent van harte welkom. 

 

PROGRAMMA ZIJACTIEF 
10 Maart: Lezing over orgaandonatie, meer informatie in volgende 
parochieblad. 
10 Maart Dag voor Alleengaande. Kosten: € 18,- voor leden € 22,- voor 
niet leden. Aanmelden kan tot 28 februari 
17 Maart: Filmavond Foroxity zie parochieblad van vorige week. Leden 
betalen € 12,00 en niet-leden € 15.00. Opgeven kan tot 27 februari 
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Kunstcursus start 4 maart, de laatste 15 april. Kosten € 24,-. Opgeven kan 
tot 27 februari, bij Suzanne Vrancken.  
Voor deelname aan de kunstcursus moet u lid zijn van Zijactief. 
15 juni: Bezoek Mondo Verde Kosten: € 17,- ; opgeven kan tot 10 maart. 
Voor de opgaven van de Film, Dag van Alleengaande en Mondo Verde 
geldt: opgeven kan door envelop met naam/ bedrag en activiteit erop in te 
leveren bij Silvy Wiekken, Langstraat 9 of d.m.v. overmaken bedrag naar 
banknummer: NL57RABO0146407628 t.n.v. ZijActief Schimmert o.v.v.  
uw naam en adres en welke activiteit. 
Voor alle activiteiten geldt: Meer informatie kunt u vinden op de website: 
www.zijactieflimburg.nl afdeling Schimmert en dan nieuws aanklikken. 

 
COLLECTECOMITÉ SCHIMMERT ZOEKT COLLECTANTEN VOOR 
REUMANEDERLAND  
In de week van 16 tot en met 21 maart is de jaarlijkse collecteweek van 
ReumaNederland. Collectanten zijn daarbij onmisbaar. ReumaNederland 
zoekt nog collectanten in Schimmert voor de volgende straten:  
Kerkplein - St Remigiusstraat – Hoofdstraat - Oranjeplein - Groot 
Haasdal –Oensel - Haagstraat – Kling. 
Door te collecteren helpt u mee om de levens van meer dan 2 miljoen 
Nederlanders met reuma te verbeteren. Vorig jaar haalden alle collectanten 
samen bijna 3 miljoen euro voor reumaonderzoek op! 
 
Helpt u mee? 
U kunt zich als collectant opgeven bij collecteorganisator Dorothé 
Lucassen,  bereikbaar via 0615953162 of via 
dorothelucassen@gmail.com.  
U kunt ook een mail sturen aan: vrijwilligers@reumanederland.nl  

 
BUURTVERENIGING ROOSEBEEK. 
Op zaterdag  22 februari zullen wij onze buurt versieren met 
de carnavalsvlaggen. Wij zoeken nog een tiental leden die 
een uurtje tijd hebben om ons hierbij te helpen. Verzamelen 
om 11.11 uur bij de heer Huntjens, Rooseveltstraat 54, tel 
4041906. 
                                                                        Het bestuur 

 

TURNVERENIGING EXCELSIOR SCHIMMERT. 

Op zondag 16 februari werd in Weert de tweede districtswedstrijd geturnd 
i.v.m. plaatsing voor de kwartfinales van het N.K. turnen heren. 

http://www.zijactieflimburg.nl/
mailto:vrijwilligers@reumanederland.nl
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In de categorie Pupil 3de divisie werd Pieter van Eijndhoven 10de en Mathijs 
Weening 26ste. Daarmee zijn beiden geplaatst voor de volgende ronde. 
Helaas moest Ruben Castermans vanwege een blessure afzeggen. 
TAARBREUK NUUTS.  
Aafgeloupe zaoterdig höbbe v’r same mit CV De Groate ‘t 3e Carnabal Du 
Masque georganiseerd in ’t Gemeinsjapshoes. Väöl meuite hou zich 
ederein gedaon aan de pekskes en oetbeelding van hun thema. Prinses 
Rimmi, hofdame Gonni en Prins Wouter I höbbe nao good euverlèk 3 
prieswinnaars kinne aanwieze. Proficiat aan de groepe die in de pries 
gevalle zin meh eigelik hou ederein ‘ne pries verdeend. Dank aan ederein 
dae dao waor. 
Es g’r dit laes dan sjtaon v’r aan ‘t begin van carnaval 2020. 
Dónderdigaovend begin v’r bie ’t Weverke mit de jeug van de vereiniginge. 
Altied ‘ne super gezellige aovend wo de aanwezige jeug zich erg good 
ammeseert. 
De vriedig is veur de sjoalcarnaval. Vanwaege 
de anger sjoaltieje is dit program get 
aangepas. Alle kinger beginne tegeliek 
sjmörges bie ’t Weverke. Rónd 11:00 zal dao 
de sjoalprins en sjoalprinses oetgerope waere. 
De optoch van de sjoal vertrèk om 13:11. Aan 
‘t eind van de optoch is de sjoalcarnaval 
veurbie meh maog ederein natuurlik waal truk 
nao ’t Weverke. Dao giet ’t fiëske nog effe 
door. 
De vriedig aovend is de gebrukelike sjleuteleuverdrach. Dit jaor is 
Wienesrao aan de beurt om die te organisere. ‘t Program begint óm 19:00 
en de sjleutele waere tösje 20:00 en 21:00 oetgereik. Ouch de Órde van 
Verdeenste zal op dizze aovend oetgereik waere aan Ger Kicken. ‘t Adres 
van de aovend is ‘t Kesjtiël van Wienesrao en ‘t is veur ederein toegankelik. 
Zaoterdig sjleet v’r ’t krankebezeuk aaf en gaon v’r nao de luuj die in de 
ziekehoeze ligke. Es g’r wèt wae in e ziekenhoes lik dan maog g’r ós dat 
laote weite. Sjmiddes gaon v’r natuurlik ouch nao de Rumpelmiddig en 
saoves gaon v’r bie de Auwt Prinse kieke welke circusartieste dao allemaol 
zin kómme opdage.  
Zóndigmörge marchere v’r same mit de sjötterie en de fanfaar nao de 
Kleversjtraot óm Prins Wouter I en zien familie aaf te haole veur de 
carnavalsmès. Aansjletend gaon v’r bie de Pastorie De Taarbrook oplaote 
es officieel begin van de carnaval. De sjpringmiddig veur de kinger is bie ’t 
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Weverke mit aansjletend ‘t ‘aete mit de Prins’. In de aovend zulle veer nao 
Oos Heim en nao ’t Weverke gaon. 
De maondig is de daag van de optoch. Dao euver sjteit ‘n apaart sjtökse in 
dit blaedje mit alle informatie.  
En dan is ‘t nog neet gedaon. De dinsdigmiddig is weer veur de jeug mit de 
Olympische Prinssjpele in ’t Gemeinsjapshoes. Dit jaor kinne de kinger dao 
ouch gesjmink waere. Hienao weurt ’t toch ech tied óm de brook te gaon 
inlevere. V’r haole ze op bie Oos Heim en bie ’t Weverke weurt ze 
ingeleverd. Óm 23:11 sjlete veer de carnaval meh de ervaring lièrt dat ‘t 
dan nog neet gedaon is.  
D’r weurt väöl georganiseerd in Sjömmert mit die daag en de precieze 
informatie mit alle tieje kint g’r trukvinge in de flyer ‘Carnaval in Sjömmert’. 
Dank aan de GOS veur ’t meugelik make van dizze flyer.  
Daobie raoje veer uch aan óm ós website www.taarbreuk.nl en ós facebook 
pagina in de gate te houte. Es v’r nog get te melle höbbe dan zul v’r dat hie 
op doon.  
Alaaf en tot op ein van de väöle activiteite die geörganiseerd waere. 
Prins Wouter I, vors Pascal en de Raod van Èlf. 

 
 
INFORMATIE DEELNEMERS CARNAVALSOPTOCHT SCHIMMERT. 
 

 Optocht: maandag 24 
februari. 

 Inschrijving en afhalen 
nummers: Zaterdag 22 
februari tussen 20.00 en 
21.00 uur in Café Oos Heim. 
Tot en met 20 februari kunt u 
zich ook al aanmelden via info@taarbreuk.nl  

 Wagens die nog niet gecontroleerd zijn worden op zaterdag 22 
februari (tussen 14:00 en 16:00 uur) door leden van het comité 
van De Taarbreuk gecontroleerd.  

 Worden de wagens in goede orde bevonden, dan  wordt tegen 
betaling van € 2,50 het nummer afgegeven. Dit nummer wordt 
na de optocht ingeleverd.                                                     

 Bij het behalen van een prijs wordt het nummer getoond en 
ingeleverd.    

 Voor alle inschrijvingen geldt: graag opgave van het aantal 
kinderen t/m 12 jaar. 

http://www.taarbreuk.nl/
mailto:info@taarbreuk.nl
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 Het volledige optochtreglement kunt u vinden op 
www.taarbreuk.nl  

 Bij het inschrijven dient u een mailadres op te geven waar wij in 
het geval van onvoorziene omstandigheden een bericht naartoe 
kunnen sturen. 

 Bij de ontbinding verzoeken wij de wagens om door te trekken 
langs het Oranjeplein zodat de rest van de deelnemers ook de 
optocht volledig kan uitlopen. 

 
Algemene zaken, geldig voor alle 
deelnemers aan de Carnavalsoptocht : 
De deelnemende wagens moeten om 13:30 
uur aanwezig zijn in Groot - Haasdal.  
De overige deelnemers om 13:50 uur.  
 
Vertrek 14.11 uur.  
 
Alle voertuigen rijden via de Hagensweg naar Groot - Haasdal.  
Opstellen tussen de Hagensweg en De Steeg op aanwijzing van het 
optochtcomité. 
 
Route:  
Groot-Haasdal (opstellen)- Groot-Haasdal- Nieuwstraat- Klein-Haasdal- 
Bekerbaan-Rooseveltstraat- Langstraat- Hoofdstraat- Ontbinding: Vanaf 
“huisarts” tot rotonde. 
  
Aandachtspunten parkeren en verkeer: 
Na het vertrek van de optocht zullen de 
straten waar op dat moment de optocht 
trekt afgesloten zijn voor alle verkeer.  
 
Het Oranjeplein is niet toegankelijk voor 
wagens en voertuigen die in de optocht 
meerijden. Dit wordt als parkeerplaats 
gebruikt. 
 
Parkeren in de Rooseveltstraat. 
U wordt vriendelijk verzocht om op de maandag van de optocht niet te 
parkeren: in de Rooseveltstraat tussen 14:00 en 16:00 uur. 
 

http://www.taarbreuk.nl/
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Voor informatie kunt u bellen met: 
Roger Slakhorst: 06 – 52 01 86 16 of via info@taarbreuk.nl  
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Barsj = barst; dekkleed. “Kallebas” = ? (2 betekenissen) 
R:  404 2200 / dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
 

IK ZOU WILLEN WETEN 
 

Heer,  
Er zijn mensen die U vieren 

in machtige kathedralen 

en gekleed in purperen gewaden. 
Er zijn er ook die U aanroepen  

in lompen gehuld,  
vervuild en hongerig,  

liggend langs de rand van de weg. 
Ik zou willen weten, Heer, 

 naar wie Uw oor  
het meest genegen is te luisteren. 

  (Toon Hermans) 

 

 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 

mailto:info@taarbreuk.nl
mailto:dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com
mailto:parochieblad@st-remigius.nl
mailto:j.v.oss@st-remigius.nl

