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         13 mei 2020 
     56e jaargang no. 20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIJ ZIJN NIET ALLEEN… 
JESAJA 48, “Ik ben de Heer, uw God, die u voor uw bestwil wil leren, 
en u voeren over de weg die u moet gaan” 
 

De oude man zei: 
“Ik zal het niet lang meer maken. 
De olie in mijn lamp is bijna op, ik voel het”. 
Wij bidden dat iemand zijn hand pakt en hem 
helpt met de oversteek naar grazige weiden. 
 

De vluchteling zei:  
“Ik kan niet wennen in jullie land. 
Het is er koud en nat en de mensen zijn zo haastig”. 
We bidden dat we aandacht voor elkaar hebben, échte aandacht. 
 

Het meisje op de school zei: 
“Ze pesten me. Ze zien mijn tranen niet omdat ik van binnen huil”. 
We bidden om opmerkzaamheid, dat we de tranen zien. 
 

De merel zong al vroeg vanmorgen. 
Zijn melodie zong van hoop, van geloof en inspiratie. 
We bidden, goede God, geeft uw vreugde in onze harten 
dat wij, ondanks dat alles altijd hetzelfde lijkt, 
dat we leven, dat we leven. 
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KERKDIENSTEN VAN:   
Vrijdag 15 mei: Vrijdag na de 5e zondag van Pasen. 

                 Alle H. bisschoppen van Maastricht. 
     Geen H. Mis. 

Zaterdag 16 mei: Zaterdag na de 5e zondag van Pasen.  
     H. Ubaldus, bisschop. 
     Geen H. Mis. 

Zondag 17 mei: 6e Zondag van Pasen.  
    Geen H. Mis. 

Maandag 18 mei: Maandag na de 6e zondag van Pasen.  
      H. Johannes I, paus en martelaar.  
      Geen H. Mis. 

Dinsdag 19 mei: Dinsdag na de 6e zondag van Pasen. 
        H. Celestinus V, paus en kluizenaar. 

      Geen H. Mis. 
Woensdag 20 mei: Woensdag na de 6e zondag van Pasen. 

      H. Bernardinus van Siena, priester. 
      Geen H. Mis. 

Donderdag 21 mei: Hemelvaart van de Heer.  
        Donderdag na de 6e zondag van Pasen. 

      Geen H. Mis. 
Vrijdag 22 mei: Vrijdag na de 6e zondag van Pasen;   

     H. Rita van Cascia, kloosterlinge. 
     Geen H. Mis. 

Zaterdag 23 mei: Zaterdag na de 6e zondag van Pasen.  
     H. Maria, koningin van de apostelen. 
     Geen H. Mis. 

Zondag 24 mei: 7e Zondag van Pasen.  
     Geen H. Mis. 

 

EUCHARISTIEVIERINGEN  OP ZONDAG TE VOLGEN OP TV.  
De uitzendingen op TV worden telkens uitgezonden vanuit een 
parochiekerk uit een van de Nederlandse bisdommen.  
De uitzending begint steeds om 10.00 uur op NPO2. 
 
Zondag 17 mei 2020 om 10.00 uur: 6e zondag van Pasen. 
Basiliek van de H. Nicolaas, Amsterdam. 
Celebrant: pastoor Eric Fennis. 
Donderdag 21 mei 2020 om 11.00 uur: Hemelvaartsdag. 
San Nicolakerk, Giornico, Zwitserland. 
Hoofdcelebrant: Don Italo Molinaro. 
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Zondag 24 mei 2020 om 10.00 uur: 7e zondag van Pasen. 
H. Gerardus Majella kerk, Emmen. 
Celebrant: pastoor Peter Stiekema. 
 

LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
In de eerste lezing, uit de Handelingen der apostelen, 
verkondigt Filippus met goed gevolg de blijde 
boodschap in Samaria. 
De tweede lezing, uit de eerste brief van de heilige 
apostel Petrus, gaat over de kracht van geweldloze 
weerbaarheid. 

In het heilig evangelie, volgens Johannes, neemt Jezus afscheid van zijn 
leerlingen, maar Hij belooft hen een andere helper, die voor altijd bij  
hen zal blijven. 
 

EVENEMENTEN IN 2020. 
Naar aanleiding van de coronamaatregelen van de regering en de 
richtlijnen van het bisdom heeft het kerkbestuur moeten besluiten: 
- de viering van de Eerste H. Communie te verschuiven naar een later    
  tijdstip (september-oktober 2020 of mei 2021). 
- het toedienen van het H. Vormsel op 19 juni 2020  te verschuiven naar  
  een later tijdstip.  
- de Sacramentsprocessie op 7 juni 2020 te laten vervallen. 
- de processie naar het Octaaf van het H. Sacrament in Meerssen op  
  13 juni 2020  te laten vervallen. 
 

We hopen dat u begrip heeft voor dit besluit. 
Het Kerkbestuur 

KLEDINGCONTAINER. 
De kledingcontainer op Mareweg 24 Schimmert is weer open.  
Er zijn nu weer transporten en sorteringen mogelijk. 
Hartelijk dank dat u uw kleding thuis tijdelijk heeft opgeslagen, maar het 
kan nu weer worden gebracht. 
Namen SMHO hartelijk dank en blijf gezond. 

Vriendelijke groeten, Frits Herijgers 

 

BUURTVERENIGING ROOSEBEEK. 
Vanwege het Coronavirus moeten alle vergunningplichtige evenementen 
tot 1 september worden afgelast. Helaas valt onze straatmarkt op 14 juni 
hier ook onder. Dus de straatmarkt gaat daarom NIET DOOR! De mensen 
die al een kraam hadden gereserveerd hebben inmiddels hun geld 
terugontvangen.        Het bestuur 



 
4 

BUURTVERENIGING KLEIN HAASDAL  
Herinnering contributie. 
Gezien de omstandigheden met het coronavirus, zullen we dit jaar  
niet de ronde langs de deuren maken om de contributie op te halen. 
We willen u dan ook vragen om de contributie: € 15,00 per gezin, 
naar ons rekeningnummer NL28RABO 0146 4138 73 over te maken 
o.v.v. uw naam en adres. 
U mag het ook afgeven bij Mw. Offermans, Nieuwstraat 13. 
Houdt jullie gezond, groetjes  

Het Bestuur. 
THUISKIENEN VV SCHIMMERT. 
Onderstaand de winnende kaarten van de maand mei, de volledige uitslag 
(inclusief gevallen nummers) is de gehele maand te bekijken op onze 
website www.vvschimmert.nl 
De prijzen van de maand mei: 
1e prijs 45 euro op kaartnummer 135 
2e prijs 22,50 euro op kaartnummer 101 
3e prijs 14 euro op kaartnummer 98 
Indien U een prijs heeft gewonnen wordt deze automatisch op uw rekening 
gestort. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Aos=(k)noest, war, kwast in hout; aas (kaart); deugniet. Göt = ?   
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 kantoor/telefoondienst in de Pastorie. 
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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