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     12 november 2020 
     56e jaargang no. 42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE TOEKOMST VAN ONZE PAROCHIE. 
Pater Stefan en Pater Charles zijn al bijna een jaar werkzaam in onze 
parochie. 

Zeer tot tevredenheid van allen. 
En zo zijn wij met drieën.  
Wat een weelde in deze tijd. 
Helaas is de situatie moeilijk en onduidelijk door de 
coronacrisis. 
We kunnen niet doen wat wij normaal zouden doen. 
Toch hebben we een verdeling gemaakt. 
Om de drie weken is één van ons verantwoordelijk. 
Zo zal deze priester in die week de begrafenissen, 
huwelijken en de bedieningen verzorgen. 
Tenzij er een bijzondere relatie is met één van de drie. 
We hopen dat alles zo naar wens is geregeld. 

Jammer dat alles nog zo beperkt is en dat er nog zo weinig mensen in de 
kerk mogen komen. 
We hopen dat het niet te lang zal duren en dat we weer samen mogen  
genieten van de blijheid van de kinderen Gods. 

Pastoor. 
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KERKDIENSTEN VAN 14 november tot en met 22 november 2020. 
Zaterdag 14 november: Zaterdag in week 32 door het jaar. 
 Maria op zaterdag. 
19.00 uur:  H. Mis.  

Intentie: overleden echtpaar Erwin Lemmens-Vankan 
(stichting); Frans en Fin Riedel-Speetjens. 

Zondag 15 november: Drie en Dertigste zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis.      
 Intenties: overleden ouders Van Horck-Wijermans (stichting). 
Maandag 16 november: Maandag in week 33 door het jaar. 
 H. Gertrudis, maagd; H. Margareta van Schotland. 
8.00 uur: H. Mis. 
Dinsdag 17 november: Dinsdag in week 33 door het jaar. 
 H. Elisabeth van Hongarije.   Geen H. Mis. 
Woensdag 18 november: Woensdag in week 33 door het jaar. 
 Kerkwijding van de Basilieken van de H. Apostelen Petrus en  
 Paulus. 
8.00 uur: H. Mis. 
 Intentie: Willem en Mia Speetjens-Coumans.  
Donderdag 19 november: Donderdag in week 33 door het jaar. 
 H. Agnes van Assisië, maagd. 
 8.00 uur: H. Mis.   
Vrijdag 20 november: Vrijdag in week 33 door het jaar. 
        Geen H. Mis. 
Zaterdag 21 november: Zaterdag in week 33 door het jaar. 
 Opdracht van de H. Maagd Maria. 
19.00 uur:  H. Mis. 
 Intentie: overleden ouders Felix Dreessen-Penders (stichting). 
Zondag 22 november: Vier en Dertigste zondag door het jaar. 
 Christus Koning; laatste zondag van het kerkelijk jaar. 
11.00 uur:  H. Mis.   
 Intenties: overleden ouders Jeu Speetjens-Heiligers (stichting);  
 Jean Frijns (jaardienst); Leo en Tonny Lahaije-Evers  
 (jaardienst). 
  
LECTOREN. 
Zaterdag 14 november 19.00 uur:   mevr. R. Souren. 
Zondag   15 november 11.00 uur:  mevr. T. Feuler. 
 
Weekdienst: pastoor J. van Oss s.m.m. 
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LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
In de eerste lezing uit het boek Spreuken lezen we: 
“Een vrouw die de Heer vreest, zij moet worden geprezen “. 
In het Evangelie van Matteüs horen we de parabel over vertrouwen  
en vindingrijkheid. 
 
DANKWOORD. 
De vele bloemen, kaarten, bezoekjes en telefoontjes,  
tijdens de ziekte en na het overlijden van Hub,  
zijn voor ons een grote steun. 
Hartelijk dank hiervoor. 
Riny Cortenraad-Roosen, kinderen en kleinkinderen 
 
BESTE KINDEREN VAN SCHIMMERT. 
Sinds jaar en dag komt hij ieder jaar getrouw 
Naar het Schimmerts gemeenschapsgebouw 
Een intocht zoals ieder jaar 
Dat krijgen we dit jaar niet voor elkaar. 
 

Echter moeten de kinderen van Schimmert niet treuren 
Ook dit jaar gaat toch het een en ander weer gebeuren 
Schrijf zaterdag 21 november tussen 9:00-12:00 in je grote boek 
En doe dan mee aan de tocht in je pietenbroek 
 

Alle informatie komt nog op facebook en de site te staan 
Ben maar niet bang, het komt er allemaal aan 
Hopelijk zijn jullie met z’n allen van de partij 
Want ook jij hoort erbij! 
 

         De Sint van de Jeugdraad 
 

BOEREVERSJTAND NUUJTS, 
Veer zeen erg greutsj te kènne vertèlle dat d'r inmiddels ruum 60 teams 
bezig zeen (gewaes) mèt 't oplosse van 't Watertaoremysterie. Daobie zeen 
d'r auch nog teams die waal ein koffer höbbe, mer nog neet begós zeen. 
Veer höbbe dan auch besjlaote langer door te gaon mèt de verkoup (bie 
Soons dhz, 't Waeverke en bie Bie Ein). Wilt geer echter neet allein veur  
de sjpas mètdoon, mer auch veur de pries, dan mót geer 't mysterie veur  
1 januari opgelos höbbe. Daonao kènt waal nog gesjpeeld waere. 
Väöl sjpas, 
              Sjtichting Boereversjtand 
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Thuiskienen VV Schimmert 
Onderstaand de winnende kaarten van de maand november, de volledige 
uitslag (inclusief gevallen nummers) is de gehele maand te bekijken op 
onze website www.vvschimmert.nl 
De prijzen van de maand november: 
1e prijs 45 euro op kaartnummer 115 
2e prijs 22,50 euro op kaartnummer 158 
3e prijs 14 euro op kaartnummer 122 
Indien U een prijs heeft gewonnen wordt deze automatisch op uw rekening 
gestort. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Dat is mich ‘ne sjtreng = kwajongen. Sjleip (~) = ?  
R:  404 2200 / dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
 
 

Humor en geduld  
zijn de kamelen  
waarmee je door  

alle woestijnen kunt gaan. 
(Phil Bosmans) 

 
 

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 en donderdag 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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