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BESTE MENSEN, 
De zon schijnt… 
Dat hebben we tenminste. 
Maar voor de rest is het een moeilijke zaak. 
De voorbereidingen voor Pasen zijn dit jaar anders gelopen dan wij   
- wereldwijd  - hadden gedacht. 
We worden aan ons lot overgelaten. 
Maar gelukkig dat we nog samen zijn. 
Dat we nog samen kunnen bidden en vragen om 
sterkte en kracht. 
Het is allemaal zo anders, dit jaar. 
Van alle kanten wordt er om voorzichtigheid 
gevraagd. 
En dat is hard nodig ook als je om je heen kijkt. 
De grote kerkdeur van het kerkportaal is nog altijd 
open om een kaars op te steken bij Maria,  
de Moeder van altijddurende Bijstand. 
Moge die kaars en Zij ons tenminste helpen in onze nood. 
Ik wens u een gezegende Goede Week. 
Pastoor 
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Zaterdag 4 april: Zaterdag in week 5 van de Veertigdagentijd. 
Geen H. Mis. 
Zondag 5 april: Palmzondag van het lijden van de Heer. 
Geen H. Mis. 
Maandag 6 april: Maandag in de Goede Week. 
Geen H. Mis. 
Dinsdag 7 april: Dinsdag in de Goede Week. 
Geen H. Mis. 
Woensdag 8 april: Woensdag in de Goede Week. 
Geen H. Mis. 
Donderdag 9 april: Witte donderdag. 
Viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van 
het priesterschap en van het gebod van de naastenlefde. 
Geen H. Mis. 
Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag van het lijden en sterven van de Heer. 
Geen H. Mis. 
Zaterdag 11 april Paaszaterdag / Stille Zaterdag. 
Geen H. Mis. 
Zondag 12 april: Paaszondag, Verrijzenis van de Heer. 
Geen H. Mis. 
 
VIERINGEN GOEDE WEEK EN PASEN. 
Nu er vanwege het coronavirus  geen vieringen mogen plaatsvinden in 
onze kerk kunnen we deze wel volgen op TV, computer of tablet. 
De komende periode zullen meerdere vieringen te volgen zijn van de  
KRO-NCRV op NPO2 maar ook op L1. 
Op de website van het bisdom kunt u zien wanneer en welke vieringen 
worden uitgezonden. 
 
Palmzondag. 
Zo is de Eucharistieviering op Palmzondag (5 april) 
vanuit de Sint Jozefkerk te Waubach om 10.00 uur te 
volgen op NPO2.  
Pastoor Harry Notermans zal voorgaan. 
 
Vanaf zaterdag 4 april van 16.00 uur tot 18.00 uur 
zijn de gezegende palmtakjes af te halen in het 
portaal van de kerk. 
Ook op de volgende dagen kunt u nog palmtakjes afhalen. 
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PAASTRIDUUM EN PASEN. 
Via de moderne communicatiemiddelen zoals TV en internet kunt u  
de vieringen in de Goede Week volgen. 
Enkele voorbeelden zijn: 

- Goede vrijdag om 15.00 uur:  
 Kruisweg met bisschop Harrie Smeets. 
 Bij de KRO op NPO 2  
  

- Paaszaterdag om 23.15 uur:  
Paaswake vanuit de Munsterkerk in 
Roermond. 

 Hulpbisschop Everard de Jong zal hier voorgaan. 
 Bij de KRO NPO2. 
 

- Eerste Paasdag om 11.00 uur:  

Viering van Pasen vanuit de Munsterkerk te 

Roermond. 

Voorgegaan door bisschop Harrie Smeets. 

 KRO op NPO 2 en op L 1. 

We hopen dat de Paasgedachte toch een plaatsje krijgt  in ons hart. 
   Pastoor. 

 
OPROEP AAN KLASGENOTEN ST. REMIGIUSSCHOOL SCHOOLJAAR 
1961-1962. 
Beste klasgenoten, 
Wij zijn op zoek naar jullie, de klasgenoten van de 6e klas lagere school  
St. Remigius te Schimmert, schooljaar 1961-1962 (6e klas Philippens). 
Omdat wij, bij voldoende belangstelling, in het jaar 2020 een reünie willen 
organiseren willen wij langs deze weg de belangstelling peilen.  
Om iedereen op de hoogte te houden van de voortgang hebben wij echter 
contactgegevens nodig. 
Onze voorkeur gaat uit naar de huidige manier van communiceren via e-
mail. 
Wij vinden het leuk als jullie zouden reageren om ons eventueel hiermee 
verder te helpen. Hulp is altijd welkom. 
Omdat er volgens een oud schoolhoofd geen archief meer bestaat hebben 
wij een lijst met namen samengesteld waarbij er mogelijk te veel of te 
weinig mensen genoemd worden. 
Als wij dan jullie mailadres hebben kunnen we deze lijst dan via de mail 
rondsturen. 
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Correcties zijn altijd welkom.    
De organisatoren, 
Math Orbons                                    Loe Wehrens 
orbonsmath@gmail.com                  loewehrens@gmail.com 
Tel. 045-4042196                             Tel. 045-4042073 
GSM. 06-29471178                          Gsm. 06-40311042 
‘ 

COLLECTE HARTSTICHTING.  

Huis-aan-huis-collecte 2020 opgeschort 
De collecteweek van de Hartstichting is opgeschort.  
Deze staat gepland van 5 tot en met 11 april.  
Dit besluit hebben we moeten nemen vanwege de maatregelen om 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 
De Hartstichting heeft niet stil gezeten. Om samen zoveel mogelijk  
geld op te halen voor gezonde harten zetten wij vanaf 5 april onze eigen 
kanalen, de media en Tikkie in .  
 

Het grootste verdriet is lichter te dragen, 

wanneer het wordt gedeeld en verdeeld. 
 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Knastert = hard stuk (om in te bijten). “Sjtrang” = ?   
R:  404 2200 / dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
 

 Pastorie 045-4041227;   Klooster 045-4048111;  
Kapelaan Charles   0639431465; 
Kapelaan Stefan   0639431473;
Koster      045-4041530.  
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 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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