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PAUZE NEMEN. 
Stel je voor dat je nu een vol glas water vasthoudt. Hoeveel 
weegt dat glas denk je? Je kunt het schatten op bijvoorbeeld 
250 of 500 gram, of voor de zekerheid kun je het gewoon 
wegen. Maar dat is niet wat ik bedoel. Het gewicht van dat 
glas wordt bepaald door hoe lang je dat glas vasthoudt. Hoe 
langer je dat glas vasthoudt, hoe zwaarder het glas voor je 
zal zijn.  
Zo is het ook met problemen in je leven. Hoe langer je over je 

probleem nadenkt en klaagt, hoe erger het soms wordt; je wordt gestrest of 
zelfs depressief. Daarom is het ook belangrijk om te proberen het los te 
laten. Zet het ‘glas’ even op tafel en je kunt pauze nemen van de last.  
Je moet je realiseren dat er problemen zijn die je zelf of met behulp van 
anderen kunt oplossen. Maar er zijn ook problemen waar je niks aan kunt 
doen; we kunnen niet alles aansturen.  
Nu vragen we ons waarschijnlijk af, wanneer deze coronacrisis zal 
eindigen? Wanneer zullen al deze beperkingen echt verdwenen zijn? 
Wanneer krijgen we weer onze vrijheid? Daar weet je helaas weinig over. 
Het enige dat je met deze situatie kunt doen, is accepteren en blijven 
hopen, dat het na verloop van tijd beter en nog beter zal worden. Het is 
inderdaad niet zo eenvoudig als gezegd. Maar in plaats van klagen, zoek 
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naar iets leuks om te doen. Vergeet niet om pauze te nemen wanneer je 
het nodig hebt.  
Groetjes en blijf gezond.   
      Kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
 
KERKDIENSTEN VAN 27 februari tot en met 7 maart 2021. 
Zaterdag 27 februari: zaterdag in week 1 van de Veertigdagentijd. 
 H. Gabriël, kloosterling. 
19.00 uur:  H. Mis. 
 Intenties: Jules Lucassen (zeswekendienst); Wiel Sieben  
 (jaardienst). 
Zondag 28 februari: Tweede zondag in de Veertigdagentijd. 
11.00 uur:  H. Mis: verzorgd door leden van Sing a Song. 
 Intenties: Overleden ouders Lucassen-Heijnen (gest. jaardienst); 
 Arthur Frissen; Roos Curvers-Vroemen (zeswekendienst);  
 Heins Bisschoff  en Maria Frijns-Creusen (namens redactie  
 parochieblad Nuuts oet Sjummert). 
Maandag 1 maart: maandag in week 2 van de Veertigdagentijd. 
 H. Swietbert, bisschop. 
8.00 uur H. Mis. 
 Intentie: familie Kooloos-Verhaeg (stichting). 
Dinsdag 2 maart: dinsdag in week 2 van de Veertigdagentijd.   
 H. Agnes van Praag, maagd   Geen H. Mis. 
Woensdag 3 maart: woensdag in week 2 van de Veertigdagentijd. 
 H. Frederik, abt. 
8.00 uur H. Mis. 
 Intentie: Roos Curvers-Vroemen. 
Donderdag 4 maart: donderdag in week 2 van de Veertigdagentijd.  
 H. Casimir. 
8.00 uur: H. Mis.    
 Intentie: Uit dankbaarheid bij een zilveren huwelijk en tevens 
 als 10e jaardienst van Ben Schols. 
Vrijdag 5 maart: vrijdag in week 2 van de Veertigdagentijd. 
        Geen H. Mis. 
Zaterdag 6 maart: Zaterdag in week 2 van de Veertigdagentijd. 
 H. Ollegarius, bisschop. 
19.00 uur:  H. Mis.  
Zondag 7 maart: Derde zondag van de Veertigdagentijd. 
11.00 uur:  H. Mis. verzorgd door de leden van het Dameskoor Schimmert.  
 Intentie: echtpaar Bisschops-Austen (gest.jaardienst). 
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Weekdienst: pastoor J. van Oss s.m.m.. 
 
LECTOREN. 
Zaterdag 27 februari:  19.00 uur:  mevr. P. Schonewille. 
Zondag 28 februari:    11.00 uur: eigen lezer, Sing a Song. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 

Talloze malen in ons leven moeten we iets of 
iemand loslaten. Als het gaat om materiële zaken 
is dat onplezierig, maar niet onoverkomelijk. 
Werkelijk belangrijk zijn de mensen die ons lief 
zijn, maar ook die moeten we vroeg of laat 
loslaten. Dat geldt ook voor de leerlingen van 
Jezus. In het evangelie van vandaag mogen zij, 
en wij, alvast een glimp opvangen van de 
stralende volheid van Jezus. Er ligt nog een 
moeilijke weg in het vooruitzicht: de weg van 

lijden en sterven. Tegelijk is er ook het perspectief dat gloort: de 
heerlijkheid van de verrijzenis. Helder licht breekt door in ons donkere 
bestaan: nieuw leven bij God, door de dood heen. 
 
STATISTISCHE GEGEVENS VAN ST. REMIGIUSPAROCHIE OVER 2020 

Het moge iedereen bekend zijn dat het jaar 2020 een vreemd jaar is 
geweest. Er zijn slechts een beperkt aantal evenementen in 2020 
doorgegaan. Zo zijn het aantal doopplechtigheden beperkt geweest als ook 
het aantal uitvaartdiensten met begrafenis. Het aantal crematies is wel 
toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. 
 

-    Dopen                                           9 kinderen; 

-    Eerste H. Communie                    0 kinderen (13 kinderen,  
verplaatst naar 2 mei 2021); 

-    H. Vormsel                                    0 kinderen (20 kinderen, 
verplaatst naar 8 januari 2021); 

-    Huwelijksinzegeningen                 0 echtparen; 
-    Uitvaartdienst met begrafenis     16 personen; 
-    Uitvaartdienst met crematie        13 personen; 
-    Alleen crematie                             6 personen. 
 

Bovendien zijn een aantal activiteiten in verband met de coronamaat-
regelen niet doorgegaan.        
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-       Sacramentsprocessie op 7 juni. 
-       Processie naar Meerssen op 13 juni. 
-       Eucharistieviering 1 mei bij Mariakapel, Op de Bies. 
-       Eucharistieviering 6 mei bij Mariakapel, Klein Haasdal. 
-       Eucharistieviering 3 november bij St. Hubertuskapel, Groot Haasdal. 
 

ACTIE KERKBALANS 
De landelijke actie “Kerkbalans” is afgelopen week gesloten. Velen gingen 
u reeds voor om onze parochie dit jaar met een  kerkbijdrage financieel te 
steunen. Heeft u dat ook gedaan? Dan hartelijk dank daarvoor.  
Heeft u dat in de afgelopen weken nog niet gedaan en nog geen actie 
ondernomen? Mogen wij u dan nog eens vriendelijk daarom vragen? Uw 
financiële steun kan onze parochie heel goed gebruiken. Dank daarvoor. 

Kerkbestuur Sint Remigius Schimmert 
 
SLEUTELS GEVONDEN 
Op het Oranjeplein zijn sleutels gevonden; twee sleutels met een label en 
een sleutelhanger. De eigenaar kan de sleutels komen afhalen in de 
pastorie. 
 
TAARBREUK NUUTS 
V’r kinne truk kieke op ‘ne apaarte carnaval. In eder geval woort dae in 
minder daag gevierd es dat v’r dat anger jaore doon. De veurbereidinge 
lepe veur ós es Taarbreuk ouch gans angesj. G’r had ós ins mótte zeen 
zitte, allemaol heim achter de eige computer en dan vergadere via Teams. 
Wae houw dat oats gedach. Achteraaf kin v’r allein mer zègke dat ‘t zich 
waal geloand haet. V’r waore aangenaam verrasj door de reacties en door 
‘t aantal luuj dat aan alle activiteite haet mitgedaon.  
Achter väöl vinstere zaog v’r sjoan gekleurde kleurplate en anger creaties, 
hiël dèk same mit de poster dae te koup waor. Dank aan de COOP en 
ManJefiek veur de mitwèrking es aafhaol- en verkouppunt. 
De actie mit de nónnevotte haet fantastisch geloupe, ouch mit dank aan de 
COOP veur de samewèrking. Het oetdeile van de traktaties veur de kinger, 
gecómbineerd mit de róndgank mit de fruitmendjes en ‘t bezörge van de 
nónnevotte zörgde veur gans get Taarbreuk verkiër op de zaoterdig. 
 
De carnavalsmès op de zóndig waor ouch gans get apaarts. Gein vol kèrk 
meh waal hiël väöl  luuj die de mès van heim gevolg höbbe. Houpelik waor 
dit mer veur ein jaor want v’r vinge ‘t toch gezelliger es g’r d’r allemaol bie 
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kint zin. Dank aan meniër Pesjtoar en Hans veur de samesjtèlling van de 
mès en dank aan ‘t kèrkbesjtuur veur ‘t initiatief veur de livestream.  
Aan ‘t einde van de mès höb v’r dan toch 
eindelik de belofte die v’r veurig jaor gedaon 
höbbe kinne inlosse: Meniër Pesjtoar bedanke 
veur al die jaore dat hae same mit Hans es de 
ós en de aezel de carnavalsmès tot get unieks 
gemaak haet. Es dank daoveur höb v’r häöm 
‘ne Taarman gemaak van cortensjtaol 
aangebaoje. Dit kado weurt allein gegaeve aan 
luuj die zich op ‘n speciaal meneer 
verdeenstelik höbbe gemaak veur De Taarbreuk 
en de carnaval in Sjömmert. Dizze Taarman is 
bedoeld óm boete te zètte want dit sjtaol weurt 
sjoaner door de waersinvloede. Natuurlik geit 
ouch  dank oet nao oud raodslid Peter Dols veur ‘t make van dit kado en de 
foto liët zeen dat meniër Pesjtoar neet lang hoofde nao te dinke euver ’n 
plaats óm ‘m te zètte. 
 
In de middigoere lepe väöl luuj de hap-sjtap-sjpeur route en de kinger van 
de basissjoal zaote achter hunne computer te kiene. Veur Prins Wouter en 
Prinses Rimmi van CV De Groate waor ’t ’ne lange middig van nummerkes 
driëje en aafrope. Meh es ze dan de pap van de prins mit de geluidswage 
op paad kóste sjikke dan waor ’t dudelik dat örges weer ‘ne pries gevalle 
waor. Dae meziek zörgde ouch inins veur get carnavals geveul in ’t dörp. 
V’r danke de Jeugraod veur de samewèrking en gezeen ‘t groate aantal 
kinger dat mitdeeg waor dit zeker e succes te neume.  
 
Ouch op maondig woort door väöl luuj de hap-sjtap-sjpeur route geloupe, 
sommige zelfs verkleid en mit meziek. Dit gaof ouch weer ‘ne leuke sfeer in 
’t dörp. 
Tot sjlot van dit weurdje wille v’r ederein danke dae zich ingezat haet óm d’r 
in dit apaart jaor get van te make. Speciale dank aan Prins Wouter en zien 
familie veur alle mitwèrking en óngersjteuning. Ouch dank aan Ger Derks 
veur ’t vertale van al dees tekste zoadat ’t veur ederein ouch laesbaar is 
wat v’r bedoele. 
V’r kieke mit e positief geveul oet nao ’t kómmend sezoen, ’t sezoen van  
6 x 11 jaor Taarbreuk Sjömmert. 
Alaaf 

Prins Wouter, Vors Pascal en de Raod van Ėlf. 
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Dankweurdje Prins Wouter 
Onvergaetelik, hartverwermend, gezellig, sfeervol en verrassjend. 
Dat waore get weurd wo ich veurig jaor mien dankweurdje mit begós.  
 
In principe hoof ich die weurd neet te verangere óm de aafgeloupe carnaval 
te ómsjrieve, allein dit jaor mit ‘n iets ingetogener tintje.  
 
‘t Waor e weekend wo ‘t kwik neet allein boete ónger de nöl grade dook, 
ouch in de de kèrk zaote genóg luuj mit road gekleurde wengskes. 
Óndanks al die kou waore de activiteite, en wie de luuj zich ‘bie-ein pakde’ 
hiël verwermend óm te zeen. Sjiek wat óndanks alle beperkinge toch 
georganiseerd is.  
 
E paar dinger zulle mich zeker bieblieve. De mès op zóndig en het oplaote 
van de Taarbrook, meh waal zónger ‘t groate aantal luuj dat d’r normaal bie 
is, en daonao ‘ne 5 oer doerende kienmiddig veur de jeug van de 
basissjoal. Aan de gesjpanne gezichte te zeen höbbe zich hie neet allein 
de kinger meh zeker ouch de ouwersj good mit geammezeerd. 
 
Bezónder waor ouch ‘t aafsjlete van de carnaval. Dit jaor neet door ‘t 
inlevere van de brook meh digitaal mit de lede van de Raod ónger ‘t genot 
van e lekker borrelplenkske. 
Veurig jaor sjreef ich tot de 11e van de 11e. Jaomer genóg höb v’r ós dit 
jaor neet op de gebroekelike meneer gezeen. Kómmend jaor kin v’r 
houpelik waal same de sjtart van ’t sezoen viere. 
 
Tot dan en hout uch gezónd! 
Alaaf en tot de 11e van de 11e. 

Prins Wouter. 
 
HERINNERING POTGRONDACTIE FANFARE 
Vorige week hebben we u middels een flyer geïnformeerd over onze 
potgrondactie van zaterdag 6 maart a.s.. Hebt u al uw bestelling 
doorgegeven: heel erg bedankt hiervoor! Hebt u dit nog niet gedaan en wilt 
u ons steunen, geef dan snel uw bestelling door: 

1. Per e-mail: potgrond@fanfareschimmert.nl 
2. Via app of telefonisch: 06 50 64 09 12 (Miel Weerts) of  

06 15 05 47 70 (Jan Roks). 
3. Of inlevering van het bestelformulier op adres: De Steeg 14  

(Jan Roks) of Klein Haasdal 28, Schimmert (Miel Weerts). 

mailto:potgrond@fanfareschimmert.nl
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Geef bij uw bestelling op: 
 Uw naam, straat en huisnummer (bezorgadres). 
 Uw telefoonnummer en/of e-mailadres. 
 Het gewenste aantal zakken potgrond.  

De zakken potgrond van 40 liter kosten nog steeds € 4,-- per stuk. Koopt u 
3 zakken tegelijk dan betaalt u hiervoor maar € 10,-.  
Betaling: Wij verzoeken u de bestelde potgrond vooraf te betalen op het 
rekeningnummer van de fanfare NL96RABO0146402367 onder vermelding 
van “potgrond 2021” en uw naam. 
Afhalen: Ook bestaat de mogelijkheid om op 6 maart zelf het gewenste 
aantal zakken potgrond af te halen. Dit kan tussen 9.00 u en 16.00 u op het 
adres De Steeg 14 (Roks Bouw).  
 
Alvast bedankt voor uw steun, met muzikale groet,  
 

Fanfare Sint Caecilia Schimmert.  

 
Veertigdagentijd, Vastentijd. 

De weg naar Pasen toe 
ligt bezaaid met struikelstenen 

gaat over woestijnzand 
en leidt langs water dat ontspringt uit de bron. 

 

Katjes bloeien aan de bijna verdorde tak, 
als een zacht verleiden 

tot het denken aan de nieuwe lente 
die haar opwachting maakt, 
fluweelzacht maar krachtig. 

 
Als wij zo naar Pasen toeleven 

bij alles wat mensen en onze wereld overkomt, 
zullen ons geloof en vertrouwen 

onze gids zijn op die lange, lange weg 

naar Pasen toe, 
worden wij ons bewust van 

wat dat oude volk van toen op de been hield, 
onderweg in 40 jaar woestijn. 

 

Pastor Gerard Oostveen 
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OUD PAPIER. 
A.s. zaterdag 27 februari wordt er weer oud papier opgehaald vanaf 09.00 
uur. Graag het oud papier gebundeld of in dozen verpakt. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Valerik of vale = valsaard, gemenerik. Bössel = ? Gebösselke = ?     
R:  404 2200 of 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. 

 
Neem de tijd om te bidden 

In uw gebed ligt de grootste kracht op aarde. 
 

Neem de tijd om liefde te geven en te ontvangen 
Het is een door God gegeven voorrecht. 

 
Neem de tijd om uw vriendschap te tonen 

Het is de weg naar geluk. 
 

Neem de tijd om te geven 
Een dag is te kort om zelfzuchtig te zijn. 

 
Neem de tijd om te werken 

Want succes brengt succes voort. 

mailto:dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com
mailto:parochieblad@st-remigius.nl
mailto:j.v.oss@st-remigius.nl

