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         8 januari 2021 
     57e jaargang no. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste mensen, 
Zalig Nieuwjaar, veel  heil en zegen, alle goeds voor het komende jaar. 
Dat alles hebben wij geschreven als wens voor het nieuwe jaar. 
Wij ontvingen: te weten kapelaan Stefan, kapelaan Charles en ik heel veel 
kaarten en gelukwensen van vele mensen, daar zijn we dankbaar voor. 
Maar door de vele kaarten ben ik op een zeker moment er mee gestopt,  
want twee maal is ook niet nodig. 
Graag vat ik alles voor ons drieën nog eens samen: 
De beste wensen voor het nieuwe jaar, met veel heil en zegen. 
Hopelijk is de beperking gauw afgelopen en mogen we elkaar weer hartelijk 
de hand schudden en eventueel “omhelzen”. 
In elk geval elkaar spontaan de beste wensen meegeven voor het 
komende jaar. 
Van harte hopen wij dat het een goed jaar mag worden, met een goede 
gezondheid. 
Dat we elkaar recht in de ogen mogen blijven kijken en spontaan  
de beste wensen meegeven. 
Dat zijn onze wensen voor het komende jaar. 
                        Kapelaan Stefan, Kapelaan Charles, Pastoor John van Oss. 
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KERKDIENSTEN VAN 8 januari tot en met 17 januari 2021. 
Vrijdag 8 januari 2021: Weekdag van de kersttijd na Epifanie. 
 H. Laurentius Justinianus, bissschop. 
18.30 uur:  Toedienen van het H. Vormsel aan de kinderen van groep 
19.30 uur 8 van de basisschool door vicaris Goulmy, gehouden in  
 2 besloten bijeenkomsten. 
Zaterdag 9 januari 2021: Weekdag van de kersttijd na Epifanie. 
 Alix Le Clerc, maagd. 
19.00 uur:  H. Mis.     
 Intentie: Arthur Frissen. 
Zondag 10 januari: Doop des Heren. 
11.00 uur:  H. Mis. 
 Intenties: Tiny Janssen-Speetjens (stichting)(verjaardag);  
 Els Stassen (gest. jaardienst). 
 Zeswekendienst voor Gerda Soons-Kuipers, Harrie Soons 
 (jaardienst). 
Maandag 11 januari 2021: Maandag in week 1 door het jaar. 
8.00 uur: H. Mis. 
Dinsdag 12 januari 2021:  Dinsdag in week 1 door het jaar. 
 H. Martinus van Léon, priester.   Geen H. Mis. 
Woensdag 13 januari 2021: Woensdag in week 1 door het jaar. 
 H. Hilarius, bisschop en kerkleraar. 
8.00 uur: H. Mis. 
Donderdag 14 januari 2021: Donderdag in week 1 door het jaar. 
 Z. Petrus Donders, priester. 
8.00 uur:: H. Mis. 
 Intentie: Hub Kubben.    
Vrijdag 15 januari 2021: Vrijdag in week 1 door het jaar.   
 H. Arnold Janssen, priester.   Geen H. Mis. 
Zaterdag 16 januari 2021: Zaterdag in week 1 door het jaar. 
 Maria op zaterdag. 
19.00 uur:  H. Mis.   
 Intenties: Zeswekendienst voor Noël Souren; 
 Mia Frissen-Lucassen; pater Jan Leistra s.m.m.. 
Zondag 17 januari 2021: Tweede zondag door het jaar. 
 H. Margarita van Hongarije. 
11.00 uur:  H. Mis.  
 Intenties: overleden ouders Louis-Knols (gest. jaardienst);  
 Sjeng en Bertha Meessen-Notten (jaardienst). 
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Weekdienst: kapelaan Charles Leta s.m.m. 
 
LECTOREN. 
Zaterdag 9 januari 19.00 uur: dhr. P. Severeijns. 
Zondag   10 januari 11.00 uur: dhr. H. Meertens. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Door het water gaan. 
Onze Lage Landen en water – deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden en dat merk je ook in onze taal. Het Nederlands kent nogal wat 
uitdrukkingen en gezegden die over water gaan. Meestal zijn die niet zo 
positief: niemand doet graag water bij de wijn, en water naar de zee 
dragen, is ook zonde van de tijd. Als in je leven het water ook nog eens tot 
aan de lippen staat, dan heb je het zwaar. Zie dan maar eens op het droge 
te komen… 
“Door het water gaan” is ook zo’n gezegde dat iets van moeite in zich bergt: 
een overkant bereik je niet zomaar. Daarvoor moet je minstens een nat pak 
halen en misschien ook wel heel diep gaan. Door het water gaan doe je 
niet ongestraft. Soms kan het een angstig avontuur zijn, dat je de rest van 
je leven bijblijft. Het is hoe dan ook een ervaring die je voorgoed verandert. 
 
HET HEILIG VORMSEL 2020. 
Goed nieuws! Na een fijne voorbereiding gedurende het afgelopen 
schooljaar, worden op vrijdag 8 januari a.s. in onze parochie 21 
vormelingen gevormd door pastoor vicaris Goulmy. 
Ten gevolge van de corona maatregelen wordt het vormsel toegediend in 
twee op elkaar aansluitende besloten woorddiensten om 18.30 uur en 
19.30 uur. 
De vieringen worden opgeluisterd door Celine Weerts.  
De vormelingen die deze stap zetten zijn:  
Lisa Brorens, Rooseveltstraat 80. 
Sophie Buijsen, Hoofdstraat 81. 
Judy Clahsen, Sint Remigiusstraat 25. 
Danée Coumans, Kelmonderstraat 64,  Beek. 
Pim Delnoij, De Bockhofweg 15. 
Kasper Doomen, Koster Jacobsstraat 60. 
Femke Franssen, Kerkveld 8. 
Nanou Herfs, Molenstraat 1. 
Lynn Hollands, Hoofdstraat 56. 
Fien van Kan, Hoofdstraat 106. 
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Niels Kuipers, Groot Haasdal 10. 
Stijn Lambo, Pachtdael 8. 
Elena Laumen, Hoofdstraat 82. 
Britt Lemmens,  Hoofdstraat 54. 
Yarno Meertens, Klein Haasdal 76a. 
Ruben Provaas, Groot Haasdal 21. 
Ties Slakhorst, Hoofdstraat 58. 
Tygo Theunissen, Hoofdstraat 53. 
Jurre Timmers, Kleverstraat 10b. 
Sunny Vankan, Groot Haasdal 24. 
Sophie Wolfs, Putweide 18. 
Wij wensen de vormelingen proficiat en moge de Heilige Geest hun leven 
verrijken.     

Pater Charles Leta en Pauline Schonewille. 
 
AAN DE DEELNEMERS VAN DE KERSTSTALLENROUTE.  
Ook dit jaar hebben we weer door uw bijdrage van ons geweldige 
kerststallendorp mogen genieten. Veel dank hiervoor en hopelijk doet u het 
volgende jaar ook weer mee.  
Zoals eerder in het parochieblad vermeld, hebben we vanwege de 
volledige lockdown besloten om de wandelroutes met een week te 

verlengen. We willen u daarom vragen uw kerstgroep 
te laten staan t/m 10 januari. Ophalen is dus niet op 9 
januari maar op zaterdag 16 januari. Vanaf 10.00 uur 
komen wij de kerstgroepen van Pastoor van Oss weer 
ophalen. Mocht u op deze dag verhinderd zijn, dan 
kunt u met ons contact opnemen voor het maken van 
een afspraak. Wij zijn bereikbaar op tel. 4042281 of 
4042618. 

              Kerststallenwerkgroep Schimmert. 
 
IN MEMORIAM HARRY BONEKAMP 
Geboren: 27 augustus 1954 te Elsloo.  
Overleden: Schimmert 26 december 2020. 
 
“Wat ons wacht, is nog niet geopenbaard, maar we zullen God zien, 
zoals Hij is”. 
Dood ben je pas als je bent vergeten, 
en Harry zal niet snel worden vergeten, 
door zijn vrouw Mariet en door al die vele mensen,  
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die hem hebben gekend. 
Dat waren er inderdaad zeer velen. 
Op de aankondiging van zijn  overlijden staat een prachtige foto van Harry. 
met een blije brede lach. 
Harry genoot van het leven, hij genoot van Mariet, 
hij genoot van zijn werk, aanvankelijk als disc-jokey,  
later als beheerder van diverse winkels waar platen werden verkocht. 
Vanuit Schimmert werkte hij in al die winkels. 
Hij genoot van zijn werk, hij genoot van de mensen om zich heen. 
Maar op de eerste plaats kwam zijn vrouw Mariet. 
De laatste jaren waren ze altijd samen in hun winkel. 
De zondag was hun vrije dag. 
Dan gingen ze overal heen, heel dikwijls naar Banneux. 
Ze hadden een groot vertrouwen in Onze Lieve Vrouw van Banneux. 
Plotseling kwam het bericht van zijn ziek zijn. 
Maar gelukkig was er nog een goeie tijd. 
Elke namiddag liep Harry vanuit Schimmert naar de winkel in Beek. 
Het was fijn voor hen beiden, maar plotseling ging het niet meer. 
Harry viel weg uit ons midden. 
“Altijd samen, nooit alleen, onafscheidelijk, altijd één”. 
Moge God hen nu geven; Licht, rust en vrede 
 
IN MEMORIAM JOHN BEMELMANS, 
Geboren: 2 mei 1960, overleden: 21 december 2020. 
Een van de herinneringen aan John is de grote foto,  
die ik van hem kreeg toen hij koning was van de schutterij. 
Hij was er zeer trots op. 
Later zijn wij elkaar uit het oog verloren. 
Soms  kwamen we elkaar tegen, maar dat was maar zeldzaam. 
Maar John heeft genoten van het leven. 
Op zijn heel eigen manier. 
Op zijn gedachtenisprentje lezen we: 
“Je was voor ons altijd een liefdevolle partner,   
een liefhebbende zoon, een geweldige broer en zwager,  
een prachtige oom,  
voor je vrienden een fijne kameraad, een toffe collega”. 
Je hebt genoten van het leven. 
Die laatste strijd was ongelijk. 
 
Ons meeleven gaat uit naar alle dierbaren. 
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IN MEMORIAM  OVERIGE OVERLEDENEN 
De overige overledenen, die nu nog niet herdacht zijn, zullen in de 
volgende uitgave van het parochieblad herdacht worden. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Wat is ‘n aovesmoel? Wat gaat er naar binnen en wat komt eruit?  
R:  404 2200 / dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
 

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. 

 
 

Levensoptimisme 
is als de zon 

boven een grauw landschap 
altijd zijn er lichtpuntjes. 

 
Lichtpuntjes 

die de dagen kleuren 
met de mooiste tinten. 

Ergens fluit altijd een vogel! 
 

Wonderbare fantasie 
die van elke dag 

een bijzondere maakt 
Ik wens je van alles toe 

Ik wens je sterkte! 
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