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     56e jaargang no. 25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE KERK IS WEER OPEN. 
Het heeft lang geduurd, maar de kerk is weer 
“herrezen”. 
Als nieuw! Wie had dat gedacht. 
Door heel de kerkgeschiedenis heen is het, 
denk ik, niet gebeurd dat een kerk zo lang is dicht 
gebleven. 
Ga de geschiedenis maar na. 
Er was altijd weer een andere kerkgelegenheid 

waar men terecht kon om samen te vieren. 
Maar zonder meer geen kerk open, geen viering 
- zie maar hoe je aan je trekken komt als christen -  
dat is zelden gebeurd in de kerkgeschiedenis. 
Er zijn natuurlijk vaker moeilijke tijden geweest, 
waarin men moest zoeken om samen te kunnen vieren,  
maar zoals het nu is, dat is zeldzaam. 
Maar gelukkig hebben we ervan kunnen profiteren 
dat het plafond van de kerk prachtig is opgeknapt. 
De renovatie heeft wel wat tijd gekost en de nodige inspanning gevraagd. 
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Nu ziet het er weer goed uit en de kerk is weer in orde, hopelijk voor vele 
jaren. 
Voetje voor voetje kunnen we weer met dertig mensen de kerk 
binnenschuifelen en daar weer samen de liturgie vieren in onze vertrouwde 
omgeving. 
Veel dank aan de mensen die alles hebben gerestaureerd. 
Ze hebben het gedaan met veel liefde en toewijding. 
We kunnen er weer jaren tegen. 

Pastoor J.v.Oss s.m.m. 
 
KERKDIENSTEN VAN: 20 juni tot en met 28 juni 2020.  . 
Zaterdag 20 juni: Zaterdag in week 11 door het jaar. 
19.00 uur:  H. Mis ter ere van H. Hart van Maria;  

     zalige Margaretha Ebner, mystica. 
                  Intenties: Jaantje van Wijk-Kemp (jaardienst), Willem Speetjens  
       (gest. jaardienst) en Mia Speetjens-Coumans. 
Zondag 21 juni:Twaalfde zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis. H. Martinus van Tongeren, bisschop. 

 Intenties: Overleden ouders Hönders-Heuts (gest. jaardienst),       
 Frans Aarts, Lei Goossens, Jo Vankan, Maria Goltstein-    
 Provaas, Tiny Janssen-Speetjens. 

Maandag 22 juni: Maandag in week 12 door het jaar. 
 H. Domitianus van Hoei, bisschop  Geen H. Mis. 
Dinsdag 23 juni: Dinsdag in week 12 door het jaar. 
 H. Hidulphus van Henegouwen, graaf, monnik Geen H. Mis. 
Woensdag 24 juni: Woensdag in week 12 door het jaar. 
 H. Alena van Brussel, martelares.  Geen H. Mis. 
Donderdag 25 juni: Donderdag in week 12 door het jaar. 
 H. Wilhelmus van Vercelli, ordestichter. Geen H. Mis. 
Vrijdag 26 juni: Vrijdag in week 12 door het jaar. 
 H. Vigilius, bisschop en martelaar.  Geen H. Mis. 
Zaterdag 27 juni: Zaterdag in week 12 door het jaar. 
19.00 uur: Maria op zaterdag;  

     H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkvader 
 Intentie: Rosita Verkoulen-Goossens. 
Zondag 28 juni: Dertiende zondag door het jaar 
11.00 uur: H. Irenaeus van Lyon, bisschop en martelaar. 

     Intenties: Leny Moonen (gest. jaardienst), Hub Speetgens  
 (jaardienst) en Sef Speetgens, Piet Frijns (gest. jaardienst). 
 



 
3 

LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
In de eerste lezing horen wij hoe de profeet Jeremia de vijandigheid van 
zijn medemensen kan verdragen door de hulp van God. 
In de tweede lezing vertelt de apostel Paulus ons dat heel de mensheid 
sinds de mens Adam deelt in zijn zonde en dood, maar dat wij door de 
mens Jezus delen in de vergeving en het leven. 
In het evangelie horen we hoe Jezus zijn leerlingen aanspoort niet bang te 
zijn. 

 

LECTOREN. 
Zaterdag 20 juni 19.00 uur:   mevr. Marlies Zeegers 
Zondag   21 juni 11.00 uur:  dhr. Piet Ritt 
 
 

GEACHTE PAROCHIANEN. 
Vanaf zaterdag 20 juni 2020 zullen op zaterdag en zondag weer 
eucharistievieringen in onze kerk worden opgedragen.  

Voor het bijwonen van deze vieringen kunt u zich op dinsdag- en 
donderdagavond tussen 19.00 – 20.00 uur telefonisch aanmelden in 
de pastorie. 

     Het kerkbestuur. 
VIDEOBOODSCHAP. 
Vanaf zaterdagavond is er weer een videoboodschap te zien en te 
beluisteren via de website van de parochie bij gelegenheid van vaderdag 
(www.st-remigius.nl).  
 
DANKBETUIGING. 
Wij willen iedereen bedanken voor de vele bloemen, bezoekjes, kaarten, 
brieven en mailtjes met hartverwarmende teksten bij het overlijden van 
onze lieve (schoon)moeder, oma en overgrootmoeder Truke Herberighs-
Van de Weijer. Het heeft ons heel goed gedaan! 

Kinderen en (achter)kleinkinderen fam. Herberighs. 
 
ZIJACTIEF          Deze week komt deel 2 van het “Nuuts van en 

voor de leden” op de mail bij de leden van wie 
we een mailadres hebben. Helaas zijn er nog 
ruim 30 leden waarvan we geen mailadres 
hebben. Zij kunnen nu dus niet meegenieten van 
deze reacties op onze oproep om iets te 
schrijven over de belevenissen in deze 

coronatijd. U kunt altijd uw mailadres sturen naar: 
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schimmertzijactief@gmail.com. Wilt u graag een papieren versie van deze 
verhalen, neem dan contact op met een van de bestuursleden. 
 
TEKST UIT DE TRADITIE. 
Ik weet heel goed, Margareta, dat ik een heel zondige mens ben. Daarom 
ben ik me bewust dat ik verdien dat God mij in de steek laat. Toch moet ik 
op zijn barmhartige goedheid vertrouwen. Zijn genade heeft mij tot nu toe 
kracht gegeven en mij in mijn hart doen aanvaarden dat ik mijn goederen, 
mijn landerijen en zelfs mijn leven zou verliezen, liever dan tegen mijn 
geweten de eed af te leggen. Ik wil wel degelijk op God vertrouwen, 
Margareta, ook al voel ik mij zwak. (…) Daarom, mijn lieve dochter, maak je 
niet ongerust om alles wat in deze wereld ooit met mij zal gebeuren. Er kan 
niets gebeuren tenzij dat wat God wil. En ik ben er vast van overtuigd dat 
dit, wat het ook moge zijn, ook al lijkt het nog zo erg, in feite het beste zal 
zijn. 
Uit de brief van Thomas More († 1535) aan zijn dochter Margareta. 
 
 
DIALEKPROJEK & FOTOWERKGROEP HEEMKUNDE. 
Kèrmesgeld = extra zakgeld b.g.v. de kermis.  
Teulderclub = ?  
R:  404 2200 / dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
Op de Fotowerkgroep-website unieke nieuwe foto’s van de maand en 
meer. Ga naar https://vergeteninwonersschimmert.jouwweb.nl/              
 
 

 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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