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Beste mensen van Schimmert. 
Het is nog opvallend rustig op straat. 
De mensen weten nog niet waar ze aan toe zijn. 
Het is zo vreemd rustig, ook in het klooster. 
We hebben elke morgen een H. Mis om 10.00 uur. 
Samen met alle medebroeders, we zijn met 8 man. 
De overste pater Gir Op ’t Veld, met zijn 96 jaar is hij de oudste van ons  
allemaal. Hij maakt het nog goed. 
Hij rust veel, maar is dan ook de meest uitgeslapene. 
De tweede in leeftijd is Pater Jan Bos, afkomstig uit Klimmen. 
Hij heeft een groot deel van zijn leven doorgebracht in Congo: 39 jaar. 
Maar hij heeft ook 20 jaar in Kerkrade in de verzorging gewerkt. 
De laatste jaren woont hij bij ons in Schimmert. 
De derde Pater is Jan van Loo.Hij werkte veel jaren in het retraitewerk. 
Maar de meeste tijd bracht hij door in Leenhof-Schaesberg 
Hij heeft ook nog gewerkt voor Actie Fatima. 
In Fatima zelf was hij ook nog werkzaam. 
Peter Hoogland komt uit Haarlem . 
Hij heeft praktisch zijn hele leven doorgebracht in Kalimantan 
Borneo, Indonesia.. 
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Voordat hij naar Schimmert kwam werkte hij 15 jaar in Almelo 
Mij kent u wel, denk ik. 
Vanaf 1967 ben ik werkzaam geweest in Schimmert. 
Eerst als leraar op het klein Seminarie en later als pastor in Genhout en 
Schimmert. 
Jacques Maas is in binnen- en buitenland (Malawi en Mocambique) 
werkzaam geweest. 
Daarnaast was hij ook nog werkzaam in Ambij als kapelaan en later als 
pastoor in Bemelen. 
Hij werkt nu nog in Oud Valkenburg en diverse andere parochies. 
De twee jongsten zijn afkomstig uit Indonesia: 
Kapelaan Charles en kapelaan Stefan. 
Ze gaan ons opvolgen. 
Maar de tijd is niet zo gunstig nu. We wachten rustig af. 
Nu hebt u enig idee wie er in dat klooster wonen achter de kerk. 
U hoort nog van ons. 
Namens ons allen: John van Oss s.m.m. 
 
KERKDIENSTEN VAN: 1 mei tot en met 10 mei 2020. 
Vrijdag 1 mei: Vrijdag na de 3e zondag van Pasen. 

             H. Jozef, de arbeider. 
Geen H. Mis. 
Zaterdag 2 mei: Zaterdag na de 3e zondag van Pasen.  

     H. Athanasius, bisschop en kerkleraar. 
Geen H. Mis. 
Zondag 3 mei: 4e Zondag van Pasen. Roepingenzondag. 
Geen H. Mis. 
Maandag 4 mei: Maandag na de 4e zondag van Pasen.  

     H. Gemma Galgani, maagd . 
Geen H. Mis. 
Dinsdag 5 mei: Dinsdag na de 4e zondag van Pasen. 
Geen H. Mis. 
Woensdag 6 mei: Woensdag na de 4e zondag van Pasen.  

        H. Dominicus Savio.  
Geen H. Mis. 
Donderdag 7 mei: Donderdag na de 4e zondag van Pasen.  
Geen H. Mis. 
Vrijdag 8 mei: Vrijdag na de 4e zondag van Pasen.  

  H. Clara, maagd. 
Geen H. Mis. 
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Zaterdag 9 mei: Zaterdag na de 4e zondag van Pasen.  
     H. Catharina van Bologna, maagd. 

Geen H. Mis. 
Zondag 10 mei: 5e Zondag van Pasen.  
Geen H. Mis. 
 

LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
In de eerste lezing, uit de Handelingen van de apostelen, 
beëindigt Petrus zijn Pinkstertoespraak. Vele toehoorders 
bekeren zich en laten zich dopen. 
De tweede lezing is uit de eerste brief van de apostel 
Petrus: wij waren verdwaald as schapen; Christus, onze 
herder en behoeder, heeftvoor ons geleden opdat wij 

zouden leven. 
In het Evangelie horen we dat Jezus de deur van de schaapskooi is. Wie 
door Hem binnengaat, vindt leven in overvloed. 
 

VOLGEN OP TV VAN EUCHARISTIEVIERINGEN OP ZONDAG. 
De uitzendingen op TV vanuit parochiekerken telkens uit een van de 
Nederlandse bisdommen beginnen steeds om 10.00 uur op NPO2. 
 

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

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 Jan Pluijmaekers, 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. 
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, 
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trotse oma en overgrootmoeder”. Daaruit blijkt dat ze veel voor jullie 
allemaal heeft betekend”. Ze was ook trots op jullie. 
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” 
 

LENTEWANDELTOCHT TRAMPELKEU ZONDAG 3 MEI AFGELAST. 
Zondag 3 mei zouden wij onze jaarlijkse Lentewandeltocht houden.  
Door de maatregelen rond de verspreiding van het 
CORONA-virus is ons wandelfestijn afgelast. Noteert u 
alvast zondag 18 oktober a.s. in uw (wandel)agenda, want 
dan is onze Herfsttocht gepland.  
Laten we er van uit gaan dat het leven dan weer normaler is.  
In de tussentijd: Haud uch gezoond….. en blief thoes. 
                         WSV Trampelkeu Sjömmert 
 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Veurdevoots=achtereenvolgens. Sjameswaerd: sjange make = ?   
R:  404 2200 / dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
 

 Pastorie 045-4041227;   Klooster 045-4048111;  
Kapelaan Charles   0639431465; ch.leta@montfortanen.nl 
Kapelaan Stefan   0639431473; stefanmusanai@gmail.com
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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