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VERBONDENHEID 

“Samen Sterk” hoor je vaak in deze crisisperiode vanwege het corona 

virus. Voor mij is de slogan een uitnodiging om samen deze crisis het  

hoofd te bieden. Dat lijkt me een tegenstrijdige oproep, omdat je 

tegelijkertijd afstand moet houden en minder sociaal contact kunt maken. 

Hoe kun je dan deze crisis samen het hoofd bieden?  

Wat ik zie: je moet wel anderhalve meter 

afstand houden, maar je kunt nog steeds elkaar 

aankijken. Je kunt nog altijd op afstand 

glimlachen, zwaaien of klappen voor 

iemand. Je mag maar beperkt bezoek krijgen, 

maar je kunt altijd iemand opbellen, mailen, of appen; je kunt nog met 

elkaar contact maken via sociale media.  

Deze crisis laat me zien hoe essentieel verbondenheid is voor iedereen.  

Je kunt besmet worden met corona door contact met elkaar. Maar ondanks 

dat, blijf je zoeken op verbondenheid vooral in deze moeilijke periode, waar 

je anderen toch nodig hebt. 
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De vraag die bij mij vaak opkomt, is “wat kan ik nog met anderen en voor 

anderen doen in deze situatie waar sociaal contact beperkt is?”   

Ik denk aan Jezus, mijn grote voorbeeld. Jezus was iemand die ook leefde 

in de tijd waarin veel zieken waren. Volgens het evangelie, werd Zijn hart 

’bewogen door medelijden’ toen Hij mensen in nood zag. Hij is een 

voorbeeld voor deze tijd hoe we voor anderen kunnen zorgen: bewogen 

door medelijden.  

Moge deze gedachte ons inspireren bij het zoeken naar creatieve manieren 

om iets te doen voor anderen; om verbonden te zijn met elkaar.   

Kapelaan Charles. 

 
KERKDIENSTEN VAN 16 januari tot en met 24 januari 2021. 
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. 
11.00 uur:  H. Mis.  
 Intenties: overleden ouders Louis-Knols (gest. jaardienst);  

 Sjeng en Bertha Meessen-Notten (jaardienst); Armand       
Lemmens; Jules Lucassen; Luciën Stassen; Roos Curvers-
Vroemen. 

Maandag 18 januari 2021: Maandag in week 2 door het jaar. 
 H. Margarita van Hongarije. 
8.00 uur: H. Mis. 
Dinsdag 19 januari 2021:  Dinsdag in week 2 door het jaar. 
 Vinding van het kind Jezus in de tempel.  Geen H. Mis. 
Woensdag 20 januari 2021: Woensdag in week 2 door het jaar. 
 H. Fabianus, paus en martelaar; H. Sebastianus, martelaar. 
8.00 uur: H. Mis. 
Donderdag 21 januari 2021: Donderdag in week 2 door het jaar. 
 H. Agnes, maagd en martelares. 
8.00 uur:: H. Mis. 
Vrijdag 22 januari 2021: Vrijdag in week 2 door het jaar.   
 H.. Vincentius, diaken en martelaar.  Geen H. Mis. 
Zaterdag 23 januari 2021: Zaterdag in week 2 door het jaar. 
 Maria op zaterdag. 
19.00 uur:  H. Mis.   
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Zondag 24 januari 2021: Derde zondag door het jaar. 
 H. Franciscus van Sales. 
11.00 uur:  H. Mis.  
 Intentie: Nic Steijns (jaardienst). 
 

Weekdienst: Pastoor J. van Oss  s.m.m. 
 

LECTOREN. 
Zaterdag 16 januari 19.00 uur: mevr. T. Feuler. 
Zondag   17 januari 11.00 uur: mevr. M.. Zeegers. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Gods volk onderweg: je zou zo’n aanduiding een eretitel kunnen noemen 
voor ons als gelovige gemeenschap. Wij zijn door God geroepen “uit dood 
en slavenij” om Jezus achterna te gaan. In dit uur willen we ons bezinnen 
op de betekenis van deze roeping. 
Vandaag is ook de jaarlijkse Dag van het Jodendom. Onze aandacht wordt 
gevraagd voor de roeping en blijvende betekenis van het joodse volk.  
Wij, Christenen, leerlingen van de door en door Joodse Jezus, staan als 
het ware op hun schouders, want we delen ons geloof in de God die 
bevrijdt en leven geeft. Het is goed om stil te staan bij onze verbondenheid 
met het Jodendom en deze tot uitdrukking te brengen. 
 
Dankbetuiging n.a.v. overlijden John Bemelmans. 
Wij willen u hartelijk danken voor het medeleven dat wij hebben 
ondervonden gedurende de afgelopen maanden en na het overlijden van 
John. De vele kaarten, prachtige bloemen, appjes, telefoontjes en lieve 
woorden hebben indruk op ons gemaakt en geven ons veel steun en hulp. 
Het is een troost dat deze gevoelens door velen worden gedeeld. 

      Wilma van de Langenberg en familie. 
IN MEMORIAM. 
ARMAND LEMMENS. 
Geboren in Schimmert op 24 augustus 1930. 
Overleden in Geulle op 25 december 2020. 
Ik herinner mij Armand  altijd naast Ernest bij een bezoek aan Schimmert. 
Een beter ontvangst kun je niet krijgen: 2 grote glimlachen, 4 pretogen en 
natuurlijk een grapje. Wij gaan hem allemaal echt missen. 
Altijd goeie zin, lachen, humor, sport kijken. 
Buiten zijn en tevreden zijn met weinig. 
Het is altijd heel fijn geweest in Groot Haasdal voor iedereen. 
Armand hield niet zo van reizen. 
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Armand en Annie gingen voor 2 weken op huwelijksreis. 
Na een week waren ze weer terug. “Toes  is nog zoveul te doon”. 
Toen Annie en Ernest naar Nieuw Zeeland gingen bleef papa thuis. 
Maar hij gunde het Annie van harte. 
Toen ze na 6 weken terug waren zei hij: “noets mie zolang weggaon”. 
Pap was net als zoveel van zijn broers altijd wel in voor een geintje. 
Grapjes maken en gekke bekken trekken. 
Armand en Ernest waren een eeneiige tweeling. 
Voor velen moeilijk uit elkaar te houden. 
Onverwacht is hij gestorven in huize “Ave Maria” te Geulle. 
Op de aankondiging van zijn overlijden lezen we: 
“Een vader sterft altijd te vroeg al wordt hij nog zo oud. 
 Je bidt dat God hem sparen zal omdat  je van hem houdt. 
 Maar als de dagen knellen gaan, hij ziek wordt, moe en benauwd, 
 Bid je dat God hem halen zal, omdat je van hem houdt”. 
 
HENDRIK SLENTER, HARI. 
Geboren te Schin op Geul, 20 oktober 1927. 
Overleden in Heerlen op 14 december 2020. 
“Ich dink dat ich hiël tevreje maog zin”.  
Dat zijn woorden van Hari op het einde van zijn leven. Die tevredenheid 
straalde hij ook uit. Hij mocht heel oud worden en tot tevredenheid van 
iedereen. Want Hari was een aardig mens die vol zat met allerlei grapjes. 
Zo liet Hari bananen groeien aan de bomen in zijn tuin voor de 
kinderen uit de buurt. En die waren vol bewondering. 
Hari was een hartelijke mens die begaan was met iedereen. 
Vele jaren werkte hij op de mijn. 
Hij was een van de eersten die kwam wonen in “De Struik”. 
Later kwamen er mensen bij wonen, maar eerst waren ze bijna alleen  
en was de Struik nog een voetpad. 
Samen met Mia zijn vrouw hadden ze een arbeidszaam leven. 
De kinderen schrijven op zijn gedachtenisprentje: 
“Wat was je sterk en arbeidzaam. 
 Wat heb je voor ons allen klaar gestaan. 
 Flink was je, je hele leven. 
 Moedig ben je tot het einde gebleven. 
 Flink wil je nu ook dat wij zullen zijn. 
 Maar afscheid nemen van jou doet ons zo’n pijn”. 
 

Ons meeleven gaat uit naar de families. 
Moge God hen nu geven: Licht, rust en vrede. 
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MISSTIPENDIA 
Sinds een aantal jaren zijn de tarieven voor de misstipendia niet meer 
verhoogd. Maar de loonkosten, de belastingen, de energie- en 
onderhoudskosten zijn wel jaarlijks verhoogd. Daarom vindt het 
kerkbestuur dat de tijd rijp is om onze tarieven voor de misstipendia  
Vanaf 1 februari 2021 aan te passen.  
Tevens heeft het bisdom de kerkbesturen geadviseerd de tarieven te 
verhogen. Deze tarieven zijn nu conform de adviesprijzen van het bisdom. 
 
Overzicht tarieven misstipendia in de parochiekerk van Sint Remigius 
te Schimmert per 1 februari 2021 

    Soort dienst/sacrament: Tarief vanaf 
1 febr. 2021 

Korting 

Dopen Vrije gift  

Huwelijksinzegening €  475,00   1) 

Avondwake voorafgaand aan uitvaartdienst in 
kerk 

€    40,00  

Uitvaartdienst in de kerk €  475,00   1) 

Uitvaartdienst in kerk met afscheid in 
crematorium 

€  550,00   1) 

Afscheidsdienst in het crematorium €  475,00   1) 

Opluisteren uitvaartdienst door het Dameskoor €    50,00  

Misintentie voor leesmis op werkdagen €   12,50  

Misintentie voor weekendmis €   27,50  

Zeswekendienst €   27,50  

Jaardienst €   27,50  

Mis voor bijzondere gelegenheid € 300,00  

Stichting leesmis op werkdagen voor   5 jaren €   62,50  

Stichting leesmis op werkdagen voor 10 jaren € 125,00  

Stichting leesmis op werkdagen voor 20 jaren € 250,00  

Stichting weekendviering voor   5 jaren € 137,50  

Stichting weekendviering voor 10 jaren € 275,00  

Stichting weekendviering voor 20 jaren € 550,00  

Kerkbijdrage:   

streefbedrag per maand €     9,58  

streefbedrag per kwartaal €   28,75  

streefbedrag per jaar € 115,00  

 
1) Korting i.v.m. deelname kerkbijdrage. Deze korting is gelijk aan de bijdragen die de 

parochiaan de laatste 4 jaren aan de kerkbijdrage heeft bijgedragen. 



 
6 

Actie Kerkbalans. 
Vanaf 16 januari tot en met 30 januari loopt de jaarlijkse landelijke actie 
“Kerkbalans”. Dit jaar onder het motto “Geef vandaag voor de kerk van 
morgen”. De inzet van onze jonge kapelaans en de samenwerking met 
andere parochie(s) zijn voorbeelden van nieuwe wegen. De actie vraagt  
om uw steun in de vorm van financiële bijdrage voor de parochie. 
De komende periode kunt u meer informatie verwachten in dit 
parochieblad, op onze website en aan u persoonlijk gericht. 
 Mogen wij ook dit jaar weer op uw steun rekenen? 

Kerkbestuur Parochie Sint Remigius Schimmert. 
 

KBO MEDEDELING. 

De KBO is verheugd melding te mogen maken dat Annie L'Ortije-Daemen 
deze maand 40 jaar lid van KBO St. Paulus Schimmert is. Jaarlijks hebben 
we enkele jubilarissen die 25 jaar lid zijn, echter een lidmaatschap van 40 
jaar is uitzonderlijk te noemen.  

Wellicht een oproep aan de "jongere" senior om zich tijdig aan te melden 
als lid van KBO St. Paulus Schimmert. Voor belangstellenden, een 
lidmaatschap van KBO St. Paulus Schimmert is al mogelijk vanaf 50 jaar 
(kboschimmert@gmail.com). 

 

Thuiskienen VV Schimmert 
Onderstaand de winnende kaarten van de maand januari, de volledige 
uitslag (inclusief gevallen nummers) is de gehele maand te bekijken op 
onze website www.vvschimmert.nl 
De prijzen van de maand januari: 
1e prijs 45 euro op kaartnummer 152 
2e prijs 22,50 euro op kaartnummer 119 
3e prijs 14 euro op kaartnummer 138 
Indien u een prijs heeft gewonnen wordt deze automatisch op uw rekening 
gestort. 
 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Aovesmoel = ovenmond, spec. bakkersoven). Uit: brood + vla + 
gedroogd fruit. Euvertoeffeld / euvertoerveld = ? R:  404 2200 
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