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         23 april 2020 
     56e jaargang no. 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste mensen van Schimmert, 
Het blijft maar doorgaan, elk weekend geen H. Mis. 
Het is alsof ze zeggen: “Geer zeuk ’t uch mer oet!” 
Ja, we moeten veel uitzoeken. Het aantal mensen dat 
bij een uitvaart van een dierbare mag zijn, is maar klein: 
30. De meeste mensen proberen er iets moois van te 
maken. 

Ze zoeken muziek bij het afscheid, 
Ze zoeken troost. 
Maar het is en blijft een opgave,  
omdat het afscheid toch altijd pijn blijft doen. 
Ja, en misintenties staan er niet. 
Het zal nog een tijdje duren naar alle waarschijnlijkheid. 
De doopsels zijn ook verschoven tot ná of mét Pinksteren. 
Gelukkig zie ik overal mensen wandelen met een geduldige 
blik in de ogen. 
Ik zou zeggen: laten we samen volhouden en even  
binnenwippen in de kerk. 
Het geeft troost! 
Tot de volgende week!                     Pastoor J.v.Oss s.m.m. 
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KERKDIENSTEN VAN: 24 april tot en met 3 mei 2020. 
Vrijdag 24 april: Vrijdag na de 2e zondag van Pasen. H. Benedictus 
Menni (priester). 
geen H. Mis. 
Zaterdag 25 april: Zaterdag na de 2e zondag na Pasen. H. Marcus 
(evangelist). 
Geen H. Mis. 
Zondag 26 april: 3e Zondag na Pasen. H. Richarius (priester). 
Geen H. Mis. 
Maandag 27 april: Maandag na de 3e zondag van Pasen. H. Petrus 
Canisius (kerkleraar). 
Geen H. Mis. 
Dinsdag 28 april: Dinsdag na de 3e zondag na Pasen. H. Louis-Marie 
Grignion de Montfort. 
Geen H. Mis. 
Woensdag 29 april: Woensdag na de 3e zondag na Pasen. H. Catharina 
van Sienna (kerklerares). 
Geen H. Mis. 
Donderdag 30 april: Donderdag na de 3e zondag na Pasen. H. Pius V 
(paus). 
Geen H. Mis. 
Vrijdag 1 mei: Vrijdag na de 3e zondag na Pasen. H. Jozef de Arbeider. 
Geen H. Mis. 
Zaterdag 2 mei: Zaterdag na de 3e zondag na Pasen. H. Athanasius 
(bisschop). 
Geen H. Mis. 
Zondag 3 mei: 4e Zondag na Pasen. H.H. Filippus en Jacobus 
(apostelen). 
Geen H. Mis. 
 

VOLGEN OP TV VAN EUCHARISTIEVIERINGEN OP ZONDAG. 
Op ons verzoek hebben we van het KRO-Pastoraat informatie ontvangen 
over de plaatsen van waaruit, we de komende zondagen de 
Eucharistievieringen kunnen volgen tijdens de coronaperiode. 
De uitzendingen op TV vanuit parochiekerken telkens uit een van de 
Nederlandse bisdommen beginnen steeds om 10.00 uur op NPO2. 
Op Hemelvaartsdag, 21 mei, is er een uitzending uit Zwitserland en op 
Eerste Pinksterdag vanuit België. Dit zijn Eurovisie uitzendingen die om 
11.00 uur beginnen.   
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Voorafgaand aan de Eucharistievieringen zijn er steeds geloofsgesprekken 
van 09.45 – 10.00 uur door een pastoor met Leo Fijen vanuit hetzelfde 
bisdom. 
We zullen u steeds de komende weken informeren over de kerk van 
waaruit de viering wordt uitgezonden en wie als celebrant zal voorgaan. Dit 
zal zijn komende en de volgende zondag:  
zondag 26 april 2020 om 10.00 uur : 

3e zondag van Pasen. 
H. Antoniuskathedraal, Breda. 
Celebrant: pastoor Norbert Schnell. 
Zondag 3 mei 2020 0m 10.00 uur: 
4e zondag van Pasen. 
H. Petruskerk, Roelofarendsveen. 
Celebrant: pastoor Jack Glas. 

 
Het is mogelijk om voor deze Eucharistievieringen intenties op te geven. 
Deze worden tijdens de viering getoond op het scherm in een namenlijst 
met voornaam en achternaam. Intenties moeten minimaal 10 dagen van te 
voren worden doorgegeven per e-mail of post. Maximaal 2 intenties en de 
bijdrage is € 10,-- per intentie. 
(Wilt u meer informatie hierover, neem dan contact op met F. Janssen 
0625027491). 
  
IN MEMORIAM: 
 
HUBERT LUCASSEN 
Geboren: 13 oktober 1930; overleden: april 2020 
Vanuit Voorhout is Hubert Eduard Lucassen, teruggekeerd naar 
Schimmert. 
Een van de bekenden uit de Lucassenfamilie uit Schimmert. 
Op de dag van zijn geboorte werd hij in het dorp Schimmert gedoopt door 
pastoor Roebroeck. Dat was de gewoonte in die tijd. 
Zo gauw en zo snel mogelijk werd de kleine gedoopt, liefst op dezelfde dag 
van de geboorte. Dat is met Hubert Lucassen ook gebeurd. 
Zijn ouders waren Joseph Lucassen en Elisabeth Frissen. 
Zijn peetouders: Hubert Speetjens en Philomena Lucassen. 
De kerk was nog nieuw en pa Lucassen zal wel uit het veld zijn gekomen 
om bij het doopsel van zijn zoon te zijn. 
De moeder was nog thuis en kon niet mee naar de kerk om bij haar 
pasgeboren zoon te zijn. 
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Aanvankelijk werkte Hubert op de mijn. Maar bij het sluiten van de mijn 
vertrok hij naar Holland om daar zijn werk voort te zetten. 
Maar zijn verlangen naar het zuiden van ons land bleef hem altijd trekken 
en daarom hebben wij op een middag afscheid van hem genomen en hem 
begraven in de Limburgse grond. 
Dat was zijn wens. Ondanks dat hij verschillende jaren in Holland verbleef, 
bleef hij verlangen naar zijn geboortegrond. 
We gaan hem aanbevelen bij God, 
en we vragen dat die God hem mag opnemen in zijn eeuwige liefde. 
Ik wens u allen een zinvol afscheid en voor hem de eeuwige rust. 
 
ANNIE PLUIJMAEKERS-DULLENS 
Geboren: 13 november 1928 ; overleden: 13 april 2020. 
“Als het leven niet meer leefbaar is. 
Woorden en kleuren vervagen. 
Heb je er vrede mee als daar het einde is 
En blijven mooie herinneringen 
die het verdriet helpen dragen”. 
Dat schrijven jullie als afscheid op de aankondiging 
van haar overlijden. Ze heeft haar hele lange leven in Schimmert gewoond. 
Ze was getrouwd met Hub Pluijmaekers. 
Oensel heeft een heel eigen plaats gehad in haar leven. 
Ook bij  de familie Pluijmaekers-Dullens. 
Jullie schrijven op de aankondiging van haar overlijden: 
“In liefde losgelaten onze liefste zorgzame moeder, 
trotse oma en overgrootmoeder”. Daaruit blijkt dat ze veel voor jullie 
allemaal heeft betekend”. Ze was ook trots op jullie. 
Ze was getrouwd met Hub Pluijmaekers. En ze waren gelukkig getrouwd. 
Nog altijd liet ze missen voor hem lezen. Dan kreeg ik een enveloppe 
waarin stond dat ze hem nog altijd miste en dat ze met veel plezier en veel 
liefde aan hem terug dacht. Ze heeft hier graag gewoond. 
Ze was trots op al haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 
Ze heeft van het leven genoten. 
Het is jammer dat ze in kleine kring moest worden begraven. 
Maar jullie gebed voor haar zal niet minder zijn. 
“En haar huis was een gezegend huis: 
een warm huis, een huis vol licht, 
een huis waar zorg was en sfeer, 
een huis waarin voor ieder ademruimte was, 
het was een gezegend huis” 
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WIEL LAHEIJE,  
Geboren: 19 maart 1939; overleden: 8 april 2020 
“Veel heb je ons gegeven, 
veel heb je voor ons betekend. 
Plotseling uit het leven gedreven, 
blijf je in onze harten leven”. 
Dat stond er boven de aankondiging van je overlijden. Ja, veel heb je voor 
ons betekend. Heel veel. Door je ziek zijn werd ons leven heel anders. 
Maar samen hebben ze er iets moois van gemaakt. 
Wiel deed aan alles mee. Alles wat er geregeld werd voor de bejaarden. 
En zo hadden ze samen, Jeanne en hij, een mooi leven. 
Ze volgden hun kinderen op de weg door het leven 
en ze waren vol belangstelling voor hun kleinkinderen. 
En daarom is het sterven van Wiel zo onwezenlijk. 
Zoals jullie schrijven: “Zo plotseling, onbegrijpelijk, onwerkelijk, 
en volkomen machteloos”. 
Ons meeleven gaat uit naar zijn vrouw Jeanne, de kinderen 
en de kleinkinderen. 
 
HUUB SNELLINGS 
Geboren: 18 mei 1927; overleden: 19 april 2020 
Hij was de zoon van Martinus Hubertus Snellings, 
en was getrouwd met Maria Henriëtte Goossens. 
Hij is geboren in Groot Haasdal. 
Aanvankelijk was Hub mijnwerker, maar hij had zoveel interesses 
dat hij heel veel hobbies kreeg, waar mensen hem om waardeerden. 
Hij ontdekte allerlei interessante achtergronden en geschiedenissen 
in en rond ons dorp. “Vraog ’t mer aan Hub van de Schnel, dae wit dat 
waal!” En dat was meestal het geval. 
Hub kende alle geschiedenissen van het dorp. 
Je hoefde maar een naam te noemen of er kwamen talloze verhalen 
tevoorschijn. Voor zijn diensttijd moest hij naar Indonesië. 
Hij wist interessant te vertellen over alles wat hij daar had meegemaakt. 
Jammer dat hij zijn vrouw moest afgeven. Hij heeft altijd prachtig voor haar 
gezorgd. Jammer ook dat hij toen zijn geboortedorp moest verlaten. 
Hij had er zoveel jaren met veel liefde gewoond. 
Vandaag nemen we afscheid van hem. Het is geen gemakkelijke tijd om 
dat te doen, vooral omdat de omstandigheden zo moeilijk zijn. 
Maar we doen dat met een dankbaar hart. 
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Dankbaar voor het vele goede dat hij voor zijn gezin én voor ons dorp heeft 
gedaan. Hub, het geit dich good. 
Dank je wel voor alles. 
 
WIEL THOMA 
Geboren: 9 december 1938; overleden: 13 april 2020. 
Weduwnaar van Clara Hautvast en echtgenoot van Annie Brants. 
“Handen die ons beschermd hebben 
 Handen die ons de weg gewezen hebben 
 Handen die ons eten gegeven hebben 
 Handen die muziek hebben gemaakt 
 Handen die nu mogen rusten”. 
 
Wiel rust zacht. 
 
Magdalena, Theresia, Maria van Oss-van Hulst 
Geboren: 14 december 1927; gestorven: 13 april 2020. 
Ze was de vrouw van mijn broer Jacobus Wilhelmus van Oss. 
Ze werd geboren in Puiflijk.     
Ze woonde in Druten en ze zal daar worden begraven. 
 
Als je echt van iemand houdt 
iemand alles toevertrouwt 
een die echt weet wie je bent 
ook je zwakke plekken kent 
die je bijstaat en vergeeft 
een die “naast” en “in” je leeft 
dan voel je pas wat leven is 
en dat liefde geven is. 
   Toon Hermans 
J.v.Oss s.m.m. 
Montfortstraat 2  
6333 BL Schimmert. 
 
 
DIALEKPROJEK & FOTOWERKGROEP HEEMKUNDE.  
Bakkes = vrijstaand bakhuis; (aan)gezicht. “Veurdevoots” = ?   
R:  404 2200 / dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
 
 

mailto:dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com
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 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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