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HET TAARMENNEKE. 
U hebt het gezien en gelezen…, dat wij met drieën  
de tekst in het parochieblad verzorgen. 
Mijn twee confraters hebben de laatste twee weken 
het voorwoord verzorgd en ik mag nu als derde het 
voorwoord schrijven. 
Dit gaat over die koude carnavalszondag hier in 
Schimmert. 
U heeft de H. Mis thuis kunnen volgen.  

Gelukkig maar, want het was heel erg koud in de kerk. 
De verwarming functioneerde niet… 
Het was de laatste keer dat Hans Lucassen en ik deze speciale dienst 
verzorgden; de dienst van carnaval. 
De hele Raad van Elf was in de kerk aanwezig; ondanks de kou… 
Op het einde van de viering werd ons een Taarmenneke aangeboden. 
Een Taarmenneke om in de pastorietuin te zetten en daar staat hij nou. 
Hij heeft er een ereplaats gekregen. 
Vele jaren hebben we met veel plezier met de carnavalsvereniging van 
Schimmert samengewerkt. 
Hans heeft zich vooral ingespannen om elke carnavalsviering samen te 
stellen. We hebben het in al die jaren met veel plezier gedaan. 
Het was echt een belevenis voor de hele gemeenschap. 



 
2 

Fijn dat er een blijvende herinnering overblijft. 
Wij wensen de Taarbreuk alle succes toe, vooral in deze moeilijke tijd. 
Ik denk met heel veel plezier terug aan de vieringen in de kerk, hun 
bezoeken aan de pastorie, maar ook aan de zittingen in het 
gemeenschapshuis. 

Pastoor J. van Oss s.m.m.. 
 
KERKDIENSTEN VAN 6 maart tot en met 14 maart 2021. 
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). 
Maandag 8 maart: maandag in week 3 van de Veertigdagentijd. 
 H. Johannes de Deo, kloosterling. 
8.00 uur H. Mis. 
Dinsdag 9 maart: dinsdag in week 3 van de Veertigdagentijd.   
 H. Francisca Romana, kloosterlinge.  Geen H. Mis. 
Woensdag 10 maart: woensdag in week 3 van de Veertigdagentijd. 
8.00 uur H. Mis. 
Donderdag 11 maart: donderdag in week 3 van de Veertigdagentijd.  
8.00 uur: H. Mis.    
 Intentie: Roos Curvers-Vroemen. 
Vrijdag 12 maart: vrijdag in week 3 van de Veertigdagentijd. 
 Z. Aloïsius Orione, priester.   Geen H. Mis. 
Zaterdag 13 maart: zaterdag in week 3 van de Veertigdagentijd. 
19.00 uur:  H. Mis. 
 Intentie: Overleden ouders Raeven-Voncken (gest. jaardienst). 
Zondag 14 maart: Vierde zondag in de Veertigdagentijd (Halfvasten). 
11.00 uur:  H. Mis: verzorgd door het Jeugdkoor DievanOss. 
 Intenties: Frans Speetjens (gest. jaardienst); Marieke en Servé 
 Timmers-Sassen (gest. jaardienst); Marleen Thewessen (gest.  
 jaardienst); overl. ouders Damoiseaux-Smitsman (stichting); 
 overl. ouders Kubben-Boosten (gest. jaardienst); Hari Slenter;  
 Noël Souren; overl. ouders Soons-Pijls (jaardienst). 
 
 
Weekdienst: kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 
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LECTOREN. 
Zaterdag 6 maart:    19.00 uur:  mevr. R. Souren. 
Zondag 7 maart:     11.00 uur: eigen lezer, Dameskoor Schimmert. 
 

LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Er gebeuren in onze wereld soms dingen die de 
spuigaten uitlopen. Velen winden zich daarover 
op. Gaan bepaalde gebeurtenissen of 
ontwikkelingen soms ook niet te ver? Wat moeten 
we bijvoorbeeld denken van belastingparadijzen, 
handelsakkoorden of juist een handelsboycot, 
politici die vooral hun eigen belangen dienen, en 
niet die van de mensen door wie ze gekozen zijn? 

Schending van de privacy? De armen en zwakkeren in onze landen en 
economieën zijn er niet zelden de dupe van. Om zomaar wat voorbeelden 
te noemen van zaken die over de schreef gaan . . .  
Iets dergelijks overkomt Jezus vandaag: Hij windt zich op over de rommel 
die zich rond de tempel heeft opgestapeld. Deze tempel is toch een huis 
van gebed, een liefdevolle ruimte waar God zelf zich laat ontmoeten? 

 

PASEN -  BUURTVERENIGING ROOSEBEEK. 
Hoi kinderen van de buurtvereniging Roosebeek! 
Ook dit jaar kunnen we helaas geen paaseieren zoeken in de speeltuin. 
Dat vind ik heel spijtig, want ik zou jullie graag weer allemaal willen zien. 
Ik wil jullie toch nog een leuke verrassing bezorgen op Paasmaandag. 
Als je 12 jaar of jonger bent, kun je je opgeven op: roosebeek@gmail.com 
(of vraag je ouders dit te doen). 
Doe dit vóór 20 maart a.s. en vermeldt je naam en je adres. 
 
       Groeten van de paashaas 
 
DANKBETUIGING. 
Tijdens haar periode in hospice “Daniken” en ook thuis, heeft Roos intens 
genoten van de vele bonbons, bloemen en kaarsen met lieve woorden. 
Na haar overlijden ondervonden wij hier ook nog veel warmte en steun van. 
Door de vele reacties is het bijna onmogelijk eenieder persoonlijk voor de 
lieve aandacht en het medeleven te bedanken. 
Mag de herinnering aan haar altijd een warme lach op ons gezicht toveren. 
 
    Paul Curvers, kinderen en kleinkinderen 
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Vasten  De vasten is een uitgelezen tijd 

om halt te houden 
en het dwingend ritme van leven 
of geleefd worden, te breken, 
om vraagtekens te plaatsen 
bij wat normale gang van zaken heet. 
Uitgelezen tijd om weer op zoek te gaan 
naar zin en betekenis van ons bezig zijn. 
Om weer grond onder de voeten te krijgen, 
vaste dragende grond om op te staan 
en door te gaan, geworteld in het oude visioen 
dat zo diep in mensen zit: goede schepping, 
vredevolle wereld, 
liefdevolle mens. 
Uitgelezen tijd om wat meer zicht te krijgen 
op de weg die wij te gaan hebben, 
en stap voor stap 
met velen samen die weg ook gaan. 
Uitgelezen tijd om echt te leven, 
misschien ook wel te her-leven naar Pasen toe. 
En ook daarna. 

 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Bössel = bundel, bos van hout of veldgewas; goedaardige vrouw. 
Gebösjelke = gehucht van Genhout, 1e boerderij rechts (vanaf 
Schimmert) tot aan Hubertuskapel (1936) links. Sjtumpel = ?    
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 telefoondienst in 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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