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      20 november 2020 
     56e jaargang no. 43 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HET JAAR GAAT VERDER. 
Weinig veranderingen zijn er, zelfs met de uitgebreide 
toespraken van de minister-+president. 
Ook weinig veranderingen in de kerkgemeenschap. 
Het is nog altijd uitkijken en voorzichtig zijn. 
Gelukkig zijn er weinig mensen besmet in onze 
gemeenschap. 
Maar we moeten ons nog altijd houden  

aan 30 mensen in de kerk, behalve bij uitvaartdiensten. Hier mogen 
maximaal 100 personen in de kerk aanwezig zijn. Helaas moeten we ons 
houden aan de landelijke voorschriften. 
Wat Kerstmis betreft: we wachten af wat er gaat gebeuren. 
Hopelijk krijgen we wat meer ruimte om mensen 
in onze kerk te ontvangen. 
We wachten rustig af. 
De advent komt er weer aan. 
We wensen u ondanks alle voorschriften van bovenaf, 
een goede voorbereiding op het Kerstfeest. 
 
      Pastoor Van Oss s.m.m. 
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KERKDIENSTEN VAN 21 november tot en met 28 november 2020. 
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). 
Maandag 23 november: Maandag in week 34 door het jaar. 
 H. Clemens 1, paus en martelaar. 
8.00 uur: H. Mis. 
Dinsdag 24 november: Dinsdag in week 34 door het jaar. 
 HH. Andreas Düng Lac, priester en gezellen, martelaren van  
 Vietnam      Geen H. Mis. 
Woensdag 25 november: Woensdag in week 34 door het jaar. 
 H. Catharina van Alexandrië, maagd en martelares. 
8.00 uur: H. Mis. 
Donderdag 26 november: Donderdag in week 34 door het jaar. 
 8.00 uur: H. Mis.   
Vrijdag 27 november: Vrijdag in week 34 door het jaar. 
 H. Oda, maagd.     Geen H. Mis. 
Zaterdag 28 november: Zaterdag in week 34 door het jaar. 
 Maria op zaterdag. 
19.00 uur:  H. Mis.  

Intentie: H. Mis uit dankbaarheid 
Zondag 29 november: Eerste Zondag van de Advent. 
11.00 uur:  H. Mis, verzorgd door Sing a Song.   
 Intenties: Overleden ouders Gijzen-Wiekken (stichting); 
 Silvia Frissen (gest. jaardienst); Mathilda Cordeweners-Alberts  
 (gest. jaardienst) 
 
 
LECTOREN. 
Zaterdag 21 november 19.00 uur:   mevr. M. Heiligers 
Zondag   22 november 11.00 uur:  dhr. P. Ritt 
 
Weekdienst: kapelaan Stefan. 
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LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Van het grote koningschap duiken we in de eerste 
lezing uit de profeet Ezechiël meteen van de troon en 
het pluche af de weide in bij de herders. Hoe idylisch 
ook, herders waren het uitschot van de maatschappij 
in Jezus’ dagen. Maar het zijn die herders waaraan de 
Heer kan laten zien hoe God is! De liefdevolle zorg die 
herders voor hun schapen hebben, de niet aflatende 
inzet om de kudde bij elkaar te houden en nabij te zijn 

is het beeld van Gods zorg en liefde voor ons. 
 
DANKBETUIGING.  
Hartelijk dank voor de vele bloemen, kaarten, bezoekjes en telefoontjes die 
wij mochten ontvangen naar aanleiding van het overlijden van Heins. Dit was 
voor ons een grote steun en heeft ons veel troost gegeven.  
 

Gabriëlle Bisschoff, kinderen en kleinkinderen  
IN MEMORIAM. 
Heins Bisschoff 
Geboren op 29 september 1940 in Nieuwenhagen; overleden op  
2 november 2020 in Sittard. 
Wat was Heins gelukkig toen Gabriëlle haar koninklijke onderscheiding 
kreeg. 
Het was in coronatijd en daarom vond de huldiging in de kerk van Schimmert 
plaats. 
Heins had al vaker geprobeerd om voor Gabriëlle een onderscheiding aan te 
vragen, maar dat lukte maar niet. Met behulp van Frits Janssen lukte dat 
uiteindelijk wel. 
Wat was Heins gelukkig toen hij hoorde dat het allemaal doorging. 
Gabriëlle was blij met haar onderscheiding. 
Trots liet Heins alles fotograferen wat er gebeurde. 
Ondanks het geluk van deze dag ging het niet goed met Heins. 
Hij sukkelde al een tijd met zijn longen. 
Hij moest worden opgenomen in de kliniek in Hornerheide. 
Elk weekend mocht hij naar huis komen. 
Heins heeft vele jaren het parochieblad gemaakt, het  parochieblad voor de 
Schimmertse gemeenschap. Hij deed dat met hart en ziel samen met  
Frits Janssen. 
Zij probeerden het blad zo goed en zo goedkoop mogelijk te maken. 
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Jarenlang lukte dat ook. Zeer tot tevredenheid van de Schimmertse 
gemeenschap. 
We mogen rustig zeggen dat Heins en Frits de mannen waren die daar voor 
zorgden. 
Elke woensdag en donderdag kwamen ze naar de pastorie om de wekelijkse 
uitgave van het parochieblad te verzorgen. 
 
Maar een gedeelte van het jaar was Heins niet bereikbaar, 
dan maakte hij lange tochten met Gabriëlle door heel Europa en ook 
daarbuiten. Ze genoten van de landen en de volkeren. 
Hij maakte verslagen van alle tochten. Hij legde alles vast en liet mensen 
meegenieten. Hij wist er veel over te vertellen. 
Heins was een hartelijke mens, die genoot van zijn werk. 
Heins regelde alles in perfectie. 
Je hoefde als pastoor eigenlijk nergens meer naar om te kijken. 
Daarnaast kreeg je gratis zijn hartelijkheid en zijn belangstelling. 
Zo hebben we Heins ook ervaren, zijn vrouw Gabriëlle, zijn kinderen en 
kleinkinderen. 
Dat we hem nu moeten missen is een grote opgave. 
De foto die hij gemaakt heeft bij de uitreiking van de onderscheiding aan 
Gabriëlle met het hele gezin, heeft ongetwijfeld een ereplaats gekregen in 
huize Bisschoff. 
Heins, bedankt voor alles. 
Het was heel veel. 
      Pastoor J. van Oss s.m.m. 
 

SINTERKLAAS. 
Beste inwoners van Schimmert 
 
Dit jaar is er Schimmert een ‘’Gooi wat in mijn schoentje 
tocht..” 
Dit is nou precies wat de Sint zocht 
Heb je nog een laars of schoen 
Zet hem dan effe in de boen 
 

Op Zaterdag 21 november tussen 9:00-12:00 gaan de kinderen zoeken 
Achter vensters in alle hoeken 
Zet je versieringen voor hun klaar 
Voor de kinderen geldt dan: zoeken maar….. 
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Pak je het helemaal groots aan 
Dan kom je misschien helemaal vooraan 
Ben je na het versieren moe en aan het zweten 
Laat je locatie dan via Facebook of de site van de jeugdraad even weten. 
 
Alvast bedankt 
De Sint van de jeugdraad. 
 

God,  

We zingen van  

Vol verwachting klopt ons hart…  

En schrijven verlanglijstjes vol  

met mooie en dure cadeaus.  

Wie weet wat we ervan zullen krijgen?  

 

Als we zingen van  

O, kom er eens kijken....  

dan gaat het in de kerk om wat anders.  

Dan heeft U een verlanglijstje vol.  

Dat begint met vrede op aarde.  

 

Als we zingen van  

Hij komt, Hij komt…  

dan bedoelen we in de kerk iemand anders.  

Dan zien wij de komst van Jezus  

die ons de vrede heeft voorgedaan.  

 

Amen. 

 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Sjleip (~) = sleep. Wat bès te mich toch aan ’t teutele = ?  
R:  404 2200 / dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
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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. 

 
Dag Sinterklaas 

dag Zwarte Piet 

hier sta ik dan 

kent u mij niet? 

Ik ben ...... 

ik heb lang gewacht 

heeft u cadeautjes meegebracht? 

Ik ben soms lief 

maar ook soms stout 

maar ik weet dat u 

toch van mij houdt 

Ik wens u nog 

een fijne dag 

en dat u maar 

lang leven mag 

Dag Zwarte Piet 

dag lieve Sint 

de groeten van 

uw grote vrind 
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