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     56e jaargang no. 27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IK WORD JARIG . 
 

Elk jaar werd mijn verjaardag gezellig gevierd. 
Alleen dit jaar wordt het moeilijk. 
U begrijpt mij, vanwege de “corona”. 
Het is moeilijk om in huis -  want het is 
waarschijnlijk 
geen goed weer - samen feest te vieren. 
Daarom hebben we mijn 83e verjaardag 
maar van de baan geschoven. 

Er zijn zoveel belangrijkere zaken uitgesteld of afbesteld  
dat mijn verjaardag niet opvalt. 
Misschien is het mijn laatste verjaardag… 
Wie weet. . .  
Maar wat mij veel plezier doet, is 
dat we goed voorzien zijn voor wat de toekomst betreft 
met de twee parochiegeestelijken: Stefan en Charles. 
Dus: hopelijk volgend jaar wat betreft de verjaardag. 
En alle goeds toegewenst. 

Pastoor John van Oss s.m.m. 
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KERKDIENSTEN VAN: 4 juli tot en met 12 juli 2020.  . 
Zaterdag 4 juli: Zaterdag in week 13 door het jaar. 
 H. Elisabeth van Portugal. 
19.00 uur:  H. Mis.  
            Intenties: Overl. ouders Janssen-Bogman, Hein en Joke (gest.  
        jaardienst); Jan en Tiny Schoenmakers-Reijnders; Annie  
        Klinkenberg; Martien Piereij (1e jaardienst); Johan en Tina  
        Michon-Speetjens (gest. jaardienst); Hubert Speetjens. 
Zondag 5 juli: Veertiende zondag door het jaar. 
 H. Martinus van Tongeren, bisschop. 
11.00 uur:  H. Mis. 
        Intenties: Lies Frijns (jaardienst); Door Lucassen-Peters  

 (gest. jaardienst), Wiel Knols en Robert Knols.  
 
Maandag 6 juli: Maandag in week 14 door het jaar. 
        Geen H. Mis. 
Dinsdag 7 juli: Dinsdag in week 14 door het jaar. 
        Geen H. Mis. 
Woensdag 8 juli: Woensdag in week 14 door het jaar. 
       . Geen H. Mis. 
Donderdag 9 juli: Donderdag in week 14 door het jaar. 
        Geen H. Mis. 
Vrijdag 10 juli: Vrijdag in week 14 door het jaar. 
        Geen H. Mis. 
 
Zaterdag 11 juli: Zaterdag in week 14 door het jaar. 
 Maria op zaterdag. 
19.00 uur:   H. Mis. 

     Intentie: Pam Lucassen-Beatty. 
Zondag 12 juli: Vijftiende zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis. 

     Intenties: Hub Driessen (gest. jaardienst), overl. ouders Paul en  
 Virginie Stassen-Pijls (gest. jaardienst), Jean Steijns, Jo en Elly  
 Heiligers-Corten, Wil en Beppie Kersten-Op den Camp,  
 Fien Kurvers-Buner (jaardienst), Frans Kurvers en  
 Fien Dormans-Speetjens. 

 
LECTOREN. 
Zaterdag 4 juli  19.00 uur:   mevr. B. Van Weersch 
Zondag   5 juli  11.00 uur:  mevr. C. Meurders 
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LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Soms gebeuren er dingen in je leven die je in verwarring brengen, die 
maken dat je niet meer weet wat je moet doen. Je wordt er moe en 
rusteloos van en het leven drukt zwaar op je. Wat is dan wijsheid? En waar 
vind je die? Het kan verstandig zijn om met anderen te praten over wat je 
bezighoudt. Vaak zien andere mensen uitwegen die jij over het hoofd ziet. 
Ook kan het helpen om te bidden tot God en al je zorgen voor Hem neer te 
leggen. Je toevertrouwen aan God, leren van de woorden die Hij tot je 
spreekt – het verlicht je leven en helpt je om tot rust te komen. 
 
NALEVEN VAN DE CORONAMAATREGELEN. 

Inmiddels hebben we tijdens twee weekenden eucharistievieringen 
gehouden volgens de coronamaatregelen. Tijdens deze H. Missen hebben 
we een aantal opmerkingen gehoord, die we graag willen toelichten: 

1. Waarom moeten wij ons aanmelden? 
De Nederlandse regering en het bisdom staan toe dat we in de kerk 
diensten organiseren. Maar deze diensten moeten wel volgens de 
maatregelen worden georganiseerd zoals die voor de coronacrisis 
gelden. Zo mochten we tot 1 juli 2020 tijdens een H. Mis maximaal 
30 personen in de kerk toelaten. Om dit te kunnen controleren 
moeten we van te voren weten hoeveel mensen naar de kerk 
komen en wie er naar de kerk komt.  
Wanneer tijdens een H. Mis een besmetting plaatsvindt, wil de 
G.G.D. weten wie tijdens deze H. Mis in de kerk aanwezig was. Aan 
de hand van de registratielijst zal de G.G.D. deze mensen dan 
benaderen om verdere besmettingen in te dammen. 
Na 1 juli 2020 mogen tijdens de eucharistieviering meer dan 100 
personen in de kerk aanwezig zijn. Maar wel onder de gestelde 
voorwaarden; zoals o.a. de onderlinge afstand tussen de bezoekers 
moet minimaal 1,5 meter bedragen. Daarbij blijft de registratieplicht 
van de aanwezigen in de H. Mis noodzakelijk. 

2. Aanmelden voor het bijwonen van een H. Mis. 
Het kerkbestuur heeft besloten dat iedere dinsdag- en 
donderdagavond tussen 19.00 u en 20.00 uur een bestuurslid in de 
pastorie aanwezig zal zijn voor het aannemen van telefonische 
berichten (aanmeldingen, misintenties en overige vragen). 

3. De looproutes (looprichtingen). 
Door het invoeren van de looproutes in de kerk wil men de 
onderlinge afstand van 1,5 meter tussen de aanwezigen beter 
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handhaven zodat de mensen niet in tegengestelde richting van 
elkaar gaan lopen.  
Wanneer wordt aangetoond dat tijdens een dienst in onze 
kerk een besmetting heeft plaatsgevonden, dan zal het 
organiseren van diensten in onze kerk voor langere 
termijn worden verboden. We gaan ervan uit dat niemand 
op deze maatregel zit te wachten. Daarom nogmaals ons 
dringende verzoek, houdt de maatregelen voor deze 
coronacrisis goed in de gaten.  

 Indien u zich niet lekker voelt, kom niet naar de kerk, maar blijf 
thuis; 

 Meldt u telefonisch aan voor het bijwonen van een H. Mis; 

 Houd voldoende afstand; 

 Desinfecteer uw handen bij binnenkomst in de kerk; 

 Desinfecteer uw handen voor het ter communie gaan; 

 Houd de looproutes in acht. 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Het kerkbestuur 
 
ANDERS DAN ANDERS.  
Vijf jaar geleden moesten we afscheid nemen van Rosita. Bij de uitvaart 
een bomvolle kerk. De Mis opgeluisterd door het JCS koor en een 
gelegenheidsorkest van leden van de fanfare. Onvergetelijk! 
Dit jaar zouden we - precies vijf jaar later - de jaardienst op dezelfde manier 
vieren. Het koor stond alweer in de startblokken om te gaan repeteren. Het 
coronavirus gooide helaas roet in het eten.  
Daarom gisteren een kleine viering - dank aan de aanwezigen en aan 
kapelaan Stefan. Een viering zonder muziek dus noodgedwongen? Nee 
dus! René Kicken speelde op het orgel een aantal nummers uit Jesus 
Christ Superstar. Heel veel dank, René, het was geweldig! De “officiële” 
vijfde jaardienst hopen we later te kunnen vieren - es God bleef. Maar deze 
kleine, eenvoudige viering was ook héél mooi - dank! 

Peter Verkoulen  
 
OVERLEDEN. 
Op vrijdag 26 juni is op Flores – Indonesië de heer Leta plotseling 
overleden aan een hartaanval. De heer Leta is de vader van een van onze 
kapelaans, Charles Leta. Kapelaan Charles is op zondag 28 juni naar 
Indonesië vertrokken. Wanneer hij op het eiland Flores aankomt, heeft de 
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uitvaart van zijn vader al plaatsgevonden. Medio juli zal hij weer naar 
Nederland terugkomen. 
 
PAROCHIEBLAD NUUTS OET SJUMMERT. 
In de vakantieperiode zal het parochieblad op de volgende datums worden 
uitgebracht: 
Inleveren copy voor parochieblad in vakantieperiode 
Nummer:        Inleveren kopij: Uitgifte: 
202027           1 juli     2 juli   (1 week) 
202028           8 juli     9 juli   (2 weken) 
202029         22 juli   23 juli   (2 weken) 
202030          5 aug.     6 aug.  (2 weken) 
202031        19 aug.   20 aug.  (1 week) 
202032        26 aug.   27 aug.  (1 week) 
 
AANVULLING OP ARTIKEL IN HET PAROCHIEBLAD VAN 18 JUNI. 
“De kerk is weer open” staat in het parochieblad van 18 juni. 
Wat er niet in staat is dat een kleine groep senioren het interieur van de 
kerk stofvrij hebben gemaakt, de beschermingsplaten afgevoerd, de 
banken weer vastgezet en alles opgeruimd. 
Veel respect is er voor de kapelaans Stefan en Charles. Van het begin tot 
het einde hebben zij gezwoegd en geploeterd. Wij weten dat ze goed 
kunnen zingen, goed Nederlands spreken, vriendelijk en sociaal zijn, maar 
zij weten ook van aanpakken en de handen uit de mouwen steken als geen 
ander. 
Dit willen we toch nog even onder uw aandacht brengen. 

De poetsers 
 
OPENING SPEELTUIN KLAVERTJE VIER. 
Vanaf woensdag 1 juli is speeltuin Klavertje Vier weer open, iedereen is 
welkom! 
 
Hou er bij je bezoek rekening mee dat er spelregels zijn in het kader van de 
coronamaatregelen. Zie hiervoor onze website voor een actuele update 
ervan. Wij volgen de richtlijnen van gemeente Beekdaelen, NUSO en het 
RIVM en vragen ook iedere bezoeker zijn eigen verantwoording te nemen 
en zich hieraan te houden. 
Omdat we geen contant geld kunnen aannemen en geen pin hebben voor 
de entree, vragen we onze bezoekers om een vrije gift. Zo kunnen we na 
een lange periode van sluiting toch het onderhoud, reparaties en toezicht 
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blijven doen. Dus wil je ons ondersteunen, maak je ons maar vooral alle 
spelende kinderen heel  blij met jouw gift. 
Wil je ons ondersteunen in deze moeilijke tijd, zonder dat je ons bezoekt? 
Dan kan natuurlijk ook door een vrije gift te doen op ons 
bankrekeningnummer NL75RABO0146413415. We kunnen alle steun hard 
gebruiken. 
Meer info en actuele openingsdagen en tijden? 
www.speeltuinklavertjevier.nl of 
www.facebook.com/SpeeltuinKlavertjeVierSchimmert 

Het bestuur Stichting Speeltuin Klavertje Vier 
 
QUARANTAINE VAKANTIE WEEK SCHIMMERT. 
Van 17 t/m 21 augustus vindt een speciale editie plaats van KVW 
Schimmert, namelijk Quarantaine Vakantie Week. Om volledig aan de 
RIVM-richtlijnen te kunnen voldoen hebben we besloten om QVW dit jaar te 
beperken tot 3 en een halve dag om zo het aantal deelnemers beter te 
kunnen verspreiden over de week en de locaties. 
In onderstaand schema is te zien op welke dagen een hoofdgroep een 
programma heeft. 

* de schoolgroep van het afgelopen schooljaar. 
 
Aanmelden voor QVW (zowel kinderen als leiders) kan via onze website. 
Het programma, locaties en bijbehorende tijden per hoofdgroep zijn ook 
binnenkort te vinden op: 

www.kvwschimmert.nl 
 

Hoofd-
groep 

School-
groep* 

Thema 
Dagen 

programma 
Hoofdleiding 

1 1 en 2 

Q
V

W
 S

c
h

im
m

e
rt

 

ma-di-do-vr 
Saskia Lucassen 
Janine Goossens 

2 3, 4 en 5 ma-wo-do-vr 
Wendy Habets 
Paul Offermans 

3 6, 7 en 8 ma-di-wo-vr 
Rick Ramakers 

Ger Kicken 

4 Tieners ma-di-do-vr 
Nadine Lemmens 
Bram Bessems 

 

http://www.speeltuinklavertjevier.nl/
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Opgave voor QVW 2020 kan t/m 10 juli en de kosten om deel te nemen 
bedragen € 22,50 per kind (voor alle hoofdgroepen). 
 
Kinderen halen en brengen? Wacht dan buiten het schoolplein! 
Gezamenlijke afsluiting (kinderen, leiders, ouders) van vrijdagmiddag komt 
te vervallen, elke hoofdgroep sluit QVW 2020 vrijdagmiddag apart af 
zonder ouders. Om haal-/brengmomenten te verkleinen komen kinderen dit 
jaar tussen de middag niet naar huis. Verkouden of griep? Laat uw kind niet 
naar QVW komen!  
 
Indien u uw kind(eren) aanmeldt, verklaart u dat u akkoord bent met alle 
richtlijnen van QVW 2020! Voor actuele richtlijnen en protocollen omtrent 
corona verwijzen wij naar onze website! 
 
LEID(ST)ERS KINDERVAKANTIEWEEK. 
Je kunt leid(st)er worden als je nu in het 3e schooljaar zit van het voortgezet 
onderwijs of vóór 1 oktober 2020, 15 jaar of ouder bent. 
Je mag je opgeven met 2 leiders per groep.  
Elke hoofdgroep heeft 3,5 dag een programma. Toch vragen we je om 5 
dagen beschikbaar te zijn, zodat je eventueel bij een andere hoofdgroep 
kunt helpen. 
Er wordt dit jaar geen leidingbijeenkomst georganiseerd. 
We houden je via de e-mail op de hoogte over de groepsindeling en het 
programma. Wil je graag meedoen?  
Je kunt je digitaal aanmelden op de site van KVW: www.kvwschimmert.nl  
Je aanmelding moet op vrijdag 10 juli binnen zijn! 
 
 
 
TURNVERENIGING EXCELSIOR 100 JAAR: FESTIVITEITEN 
VERPLAATST  NAAR  LATER. 
Nadat we eerder onze receptie verplaatsten naar 26 september a.s. lijkt het 
ons ondanks alle versoepelingen ook dan nog te vroeg om grotere 
openbare festiviteiten te organiseren. Daarom hebben we nu besloten om 
al onze jubileumfestiviteiten door te schuiven naar 2021. 
 
Groet Mark Soons 
 
 

  

http://www.kvwschimmert.nl/
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MEDEDELING KBO 
Beste mensen, 
Van 1 juli tot 1 oktober vindt er ook dit jaar 
weer een statiegeldactie plaats bij de 
Coop. 
De opbrengst is bestemd voor de door de 
KBO St. Paulus geplande Kerstviering op 
16 december 2020. Deze is in beginsel  

bestemd voor alle 50 plussers van Schimmert. 
Een fles niet de moeite van het terugbrengen waard?! 
Vergis u niet! Van al het statiegeld dat u bij de Coop aan een goed doel 
geeft, zoals nu voor de Kerstviering van de KBO St. Paulus Schimmert,  
verdubbelt de Coop dit bedrag. 
Met een kleine bijdrage kunt u voor uw omgeving dus veel betekenen. 
Zó maken we samen ’t verschil. 
Jouw goede doel is ons goede doel! 
 
DIALEKPROJEK & FOTOWERKGROEP HEEMKUNDE. 
Ouw mök!=O God; Pfff; Jezus. Wejmeske=?   Teulderclub-foto’s 
& Laesplenkske-picto “Mök” op “Sjummert van vreuger en noe!”            
 

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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