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         23 juli 2020 
     56e jaargang no. 29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is vakantie! 
Maar je merkt er niet zo veel van. 
Tenminste niet wat het parochieblad betreft. 
Alles gaat “gewoon” door. 
Mensen trekken er op uit. Maar de meesten blijven 
thuis, vanwege de veiligheid. 
Gelukkig is onze confrater Charles ook weer thuis. 

Alleen…hij zit nog in afzondering. 
Hij moet nog een paar weken apart blijven vanwege de corona. 
Maar zijn stem, die we van tijd tot tijd via de telefoon horen, klinkt 
opgewekt. 
We hopen dat hij gauw weer in ons midden is. 
We zullen dan ook weer met de weekmissen beginnen. 
Vanwege de afstand zullen we dat doen in de grote kerk. 
Want de sacristie is wat dat betreft erg klein en de kerk is groot genoeg! 
We gaan weer rustig verder, hopend dat er gauw een middel wordt 
gevonden, dat ons allen redden kan. 
Met hartelijke groeten van ons allemaal, 
het kerkbestuur en die vanuit het klooster. 
Verlies niet de moed! 

Pastoor J. v. Oss s.m.m.. 
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KERKDIENSTEN VAN: 25 juli tot en met 9 augustus 2020.  . 
Zaterdag 25 juli: Zaterdag in week 16 door het jaar. 
 H. Jakobus, apostel. 
19.00 uur:   H. Mis. 
Zondag 26 juli: Zeventiende zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis. 

     Intentie: Lei Goossens (trouwdag). 
Maandag 27 juli: Maandag in week 17 door het jaar. 
 Zalige Titus Brandsma, priester en martelaar,  Geen H. Mis. 
Dinsdag 28 juli: Dinsdag in week 17 door het jaar. 
 Zalige Joannes Soreth, priester.   Geen H. Mis. 
Woensdag 29 juli: Woensdag in week 17 door het jaar. 
 H. Martha .      Geen H. Mis. 
Donderdag 30 juli: Donderdag in week 17 door het jaar. 
 H. Petrus Chrysologus, bisschop en kerkleraar. Geen H. Mis. 
Vrijdag 31 juli: Vrijdag in week 17 door het jaar. 
 H. Ignatius van Loyola, priester.     Geen H. Mis. 
Zaterdag 1 augustus: Zaterdag in week 17 door het jaar. 
 H. Alfonsus Maria de’Liguori, bisschop en kerkleraar. 
19.00 uur:  H. Mis.  
            Intentie: Hub Boosten. 
Zondag 2 augustus: Achttiende zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis. 
        Intenties: Ans Van de Mortel-Jenneskens (gest. jaardienst), 
        Overleden ouders Leenders-Hendriks, Bert Leenders  
        (jaardienst), Jo Lemmens. 
Maandag 3 augustus: Maandag in week 18 door het jaar. 
        Geen H. Mis. 
Dinsdag 4 augustus: Dinsdag in week 18 door het jaar. 
 H. Johannes Maria Vianney, pastoor van Ars, priester. 
        Geen H. Mis. 
Woensdag 5 augustus: Woensdag in week 18 door het jaar. 
 H. Oswald,    . Geen H. Mis. 
Donderdag 6 augustus: Donderdag in week 18 door het jaar. 
 Gedaanteverandering van de Heer.  Geen H. Mis. 
Vrijdag 7 augustus: Vrijdag in week 18 door het jaar. 
 HH Sixtus II, paus en gezellen, martelaren. Geen H. Mis. 
Zaterdag 8 augustus: Zaterdag in week 18 door het jaar. 
 H. Dominicus, priester. 
19.00 uur:  H. Mis.  
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Zondag 9 augustus: Negentiende zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis. 

     Intenties: overleden ouders Hub Steijns-Vankan (gest.  
 jaardienst) Jean, Nico en Felix, overleden ouders Thewessen- 
 Vleugels (gest. jaardienst), Jan Moonen, Wiel Laheije, Annie  
 Pluijmaekers, Bertie Penders en Truke Herberighs namens de  
 KBO. 

 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Weekend 25 / 26 juli: eerste lezing: Salomo vraagt God vóór alles om 
wijsheid. 
Het Evangelie: met parabels verduidelijkt Jezus, waarom het in het rijk der 
hemelen gaat.  
 
Weekend 1 / 2 augustus: eerste lezing: verzadigt u aan het echte voedsel. 
Het Evangelie: Jezus geeft voedsel aan een grote menigte mensen. Allen 
eten tot ze verzadigd zijn. 
 
LECTOREN. 
Zaterdag 25 juli 19.00 uur:   mevr. M. Zeegers. 
Zondag   26 juli 11.00 uur:  dhr. P. Willems. 
 
Zaterdag 1 augustus 19.00 uur:    dhr. P. Ritt. 
Zondag   2 augustus 11.00 uur:  dhr. P. Verkoulen.   
 
 
NALEVING VAN DE CORONAMAATREGELEN. 
De regering en het bisdom hebben de coronamaatregelen per 9 juli weer 
wat afgezwakt. Daardoor is het niet meer nodig om je voor een 
eucharistieviering aan te melden (plaats te reserveren). Maar men wil wel 
weten, wanneer een besmetting in de kerk heeft plaatsgevonden, wie 
tijdens die eucharistieviering in de kerk aanwezig was. Daarom verzoeken 
wij u vriendelijk doch dringend om voor de eucharistieviering achter in de 
kerk uw naam en adres te (laten) noteren. 
 
Het maximale aantal bezoekers in de kerk is eveneens vrijgegeven. 
Inmiddels mogen er weer meer dan 100 personen in de kerk aanwezig zijn, 
mits de onderlinge afstand meer dan anderhalve meter bedraagt. Deze 
onderlinge afstand is en blijft cruciaal. 
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Volgens een globale berekening kunnen nu in verband met de 
coronamaatregelen circa 150 personen in de kerk aanwezig zijn. Bij 
deelname door meerdere personen uit één gezin kan dit aantal hoger zijn.
      Het kerkbestuur 
 
DOOPSEL. 
Op zondag 12 juli is in onze kerk gedoopt Guus Van de Mortel. Zoon van 
Rik Van de Mortel en Brigitte Lemmens. Ze wonen Langstraat 13A in 
Schimmert. 
 

OVERLEDENEN. 
IN MEMORIAM BEN LEMMENS. 
Ben werd geboren in Schimmert op 18 februari 1959. 
Hij overleed onverwacht op 3 juli 2020. 
Jaren geleden heb ik Ben mogen meemaken op de MAVO in Schimmert. 
Ben was een goed student. Hij had interesse in alles wat er werd geleerd. 
Enkele jaren na de MAVO is hij toch een andere richting ingeslagen. 
Hij was net als zijn vader geïnteresseerd in alles wat groeide en bloeide. 
Daar lag zijn hart, daar lag zijn liefde. Hij probeerde thuis een eigen 
tuincentrum te maken, maar dat lukte niet en daarom ging hij bij anderen 
werken. Werken met bloemen en planten dat lag hem. Daar genoot hij van. 
Hij had zo zijn vast ritme. Een gezonde man die heel wat aankon. 
Tot plotseling dit onverwachte heengaan. Ben leidde zo zijn eigen leven. 
Elke zondag stak hij een kaars aan bij het graf van zijn ouders. 
Verschillende keren liet hij een H. Mis voor hen lezen. 
Maar opeens kwam dit plotselinge einde. 
“’Wij zullen je missen, elke dag, 
   In kleine en eenvoudige dingen. 
  Maar in ons hart zul je altijd bij ons blijven”. 
     
IN MEMORIAM THEO BOUGIE, 
Hij werd geboren op 13 maart 1948. 
Hij overleed op 2 juli 2020. 
Echtgenoot van Suzanne Bougie-Heijnen. 
De kennismaking met Suzanne verliep een beetje raadselachtig. 
Suzanne was uit geweest met een meisje uit de buurt naar het 
Gemeenschapshuis van Schimmert. Theo, afkomstig uit Spaubeek was 
ook uit geweest. Hij fietste met hen naar huis.  
Suzanne dacht dat Theo met het buurmeisje uit ging, maar het buurmeisje 
nam afscheid en Theo fietste verder met Suzanne.  
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Hij vroeg waar zij woonde.  
Dit was het begin van een leven lang houden van elkaar.  
Het klikte tussen hen beiden. 
Het was het begin van een lange liefde.  
Ze waren heel gelukkig met elkaar. 
Samen doorstonden ze de ziektes van de kinderen 
en het bracht hen steeds dichter bij elkaar. 
Suzanne volgde haar hobby: het zingen. 
Theo bleef met zijn werk, dat in dienst stond van de medemens, 
helpen op allerlei mogelijke manieren. 
Zijn ziekte was niet gemakkelijk voor hem, 
maar hij sloeg er zich doorheen. 
Maar die laatste maanden waren moeilijk voor Theo. 
Met moeite nam hij afscheid van iedereen. 
 
BOEREVERSJTAND NUUJTS. 
Corona haet auch root in ’t aete van Boereversjtand gegooid. Veer waore 
oppe tied begós en geer kós insjrieve vanaaf carnevalsmaondig. Sjterker 
nog, veer houwe al ein opdrach oetsjtaon in ’t dörp. Ein aantal luuj haet hie 
auch op gereageerd. Gedwónge door de situatie, höbbe veer oeteindelijk 
besjlaote de kwis van 2020 neet in dezelfde vorm te doon es de 
succesversie van 2019, hiemèt kumt de geneumde opdrach (dit jaor) dan 
auch te vervalle. Veer wille uch natuurlijk neet in de kou laote sjtaon en 
höbbe ós get angersj laote invalle.  
 
Inmiddels haet auch ederein in ’t dörp de nuuje trailer van Boereversjtand 
gezeen: ’t Watertaore Mistérie. Es dat neet zo is, maog geer uch bès ein 
bietje sjame… Eine houp luuj höbbe laote zeen dat ze op zien mins ein 
QR-code kènt óntciefere. Dees waor te vinge bie de Waever,  
’t gemeinsjapshoes en op facebook. Veer sjnappe dat d’r hie en dao get 
vraoge zeen euver ’t Watertaore Mistérie en veer wille dan auch noe get 
miër informatie mèt uch deile. 
 
Sjömmerts Boereversjtand 2020 zal neet op 29 augustus 2020 gesjpeeld 
waere, mer in de periode vanaaf 29 augustus tot en mèt 31 december 
2020. Geer bepaalt zelf wieniër geer tied en zin höbt óm te sjpele. Ómdat 
veer nog ummer raekening mótte houte mèt d’n óngerhauve maeter, is ’t de 
bedoeling dat d’r gesjpeeld weurt mèt kleiner gruupkes, zègk 4 tot 6 luuj. 
D’r zulle auch gein opdrachte in ’t dörp zeen, geer sjpeelt heim. Dees 
oetzónderlijke situatie maak auch dat veer neet de pries kènne oetkiëre wie 
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veer dat aafgeloupe jaor höbbe gedaon. Veer houpe dat dat volgend jaor 
waal weer zo is. Dit jaor sjpeelt geer dan auch neet veur ein dörpsdoel, mer 
veur uchzelf. Veer make begin 2021 de prieswinnaars bekènd. 
 
Insjrieve zal auch angersj gaon. Vanaaf 29 augustus zeen d’r op verjillende 
locaties in Sjömmert pakkette te koup. Hie in vink geer bienao alles wat 
neudig is óm mèt te kènne doon. Dat verg waal ein bietje boereversjtand en 
creativiteit.  Geer zörg zelf veur eine telefoon en eine laptop of anger 
apparaat womèt geer op internet kómp. Vanaaf ’t moment dat geer ’t 
vaerdig gesjpeeld höbt mèt behulp van ós pakket in te logge, geit d’n tied 
loupe. Geer höbt, wie gezag, d’n tied tot 31 december. Hank geer vas, kènt 
geer hints vraoge. Oeteindelijk wint ’t team dat de minste tied en de minste 
hints neudig hou. 
 
Veur noe vinge veer dat veer genóg pries gegaeve höbbe. Zoud geer dat 
neet vinge, maog geer ós altied ein berichske sjikke.  
Veer höbbe d’r weer óntzettend väöl zin in  en houpe dat d’r weer minstens 
zoväöl luuj mètdoon es aafgeloupe jaor. Tot gauw! 

Sjtichting Boereversjtand. 
 

DANKBETUIGING. 
Onze dank aan allen voor de steun en het medeleven, 
bij het overlijden van onze (schoon)pap, opa, en opa-opa, Frans Riedel. 
Het was hartverwarmend, en heeft ons goed gedaan. 
                 Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Riedel. 
 
VAKANTIE FRUITHOF LEMMENS. 
Van maandag 27 juli t/m zaterdag 15 augustus 2020 gesloten. 
 
MANJEFIEK Sfeer Bloemen Trends. 
De  bloemetjes gaan op vakantie. 
De bloemetjes van manJefiek planten vanaf zaterdag 25-7-2020 hun 
voetjes lekker in het zand. (op het strand) 
Op vrijdag 14-8-2020 zijn we terug en staan we vol energie klaar om weer 
door te bloeien! (hopelijk zonder zand in de schoenen)  
Fijne vakantie en tot dan!! 

De maedjes en bleumkes van manJefiek. 
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EXPOSITIE IN DE SINT HUBERTUSKERK IN 
GENHOUT. 
Zondag 16 augustus en zondag 20 september 2020:  
Expositie; “Maria is overal”, bijzondere tentoonstelling 
van 200 Madonna’s in de Sint-Hubertuskerk Genhout, 
14-17 uur.  
Zondag 15 november: 
Expositie; “Thuis in de stal”, kerstgroepen in de Sint- 

           Hubertuskerk Genhout, 14-17 uur.  
 

V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN VRIJDAG 24 JULI 
Oefenwedstrijd: 
Schimmert 1  - Schinveld 1  aanvang: 20.00 uur. 
 
OUD PAPIER. 
Zaterdag 25 juli zal er oud papier worden opgehaald door buurtvereniging  
"De Bies ". 
De route zal aanvangen om 8.30 uur in de Torenstraat en Op de Bies. 
Wij verzoeken u het oud papier op de bekende wijze, gebundeld of in 
dozen op het trottoir te zetten. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 

iezergare = ijzersterk linnen- of nylongaren. 
Zeumere = ?  
R:  404 2200 / 
dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
Wilt geer weite wat ‘n weeg oet 1847 te make 
haet mit ’t Sjömmerts  
Laesplenkske? Kiek dan op Sjummert van 
vroeger en noe! album 4.  
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Sta even stil 
Zie de mensen uit de straat 
De buurvrouw om de hoek 

Vraag hoe het met hen gaat 
Vereer hen met een bezoek 

 

Geniet maar van het heden 
Ruik de bloemen in de wei 
Denk niet aan het verleden 
Dat was gisteren al voorbij 

 

Kijk, en steel met die ogen 
De kleuren van de regenboog 
Die vogels daar aangevlogen 
Dicht bijeen, recht omhoog 

 

Leef en proef van het leven 
Met je vrienden van vandaag 
Toon je in het samenleven 

En help hen bij iedere vraag 
 

Alles vliegt zo snel voorbij 
Elke dag weer zoveel haast 
Sta even stil bij jou en mij 
Eer het leven verder raast. 

 

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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