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Een ongewoon Paasfeest. 
Een missionaris vertelt: 
op Paaszaterdag enkele uren 
voor de viering, werd mij 
gevraagd om in de nabijgelegen 
kampong een man te bezoeken. 
Al 6 jaar was hij psychisch flink in 
de war. Zijn beide zussen wilden 
dat hij ook Pasen kon vieren. 
Ik zag er tegenop maar ik ging 
toch maar. 
Beneden in het dal wachtten de twee zussen mij op. 
Achter hun huis, onder een afdakje, zat een man. 
Hij zat met beide benen vast in een blok,  
anders zou hij gekke dingen doen. 
Ik schrok ervan om iemand zo te zien zitten. 
Ik ging naast hem zitten en vroeg hem hoe hij heette. “Jozef” zei hij. 
Ik heb toen de mensen gevraagd om samen met hem te bidden. 
Het was ook voor hem Pasen, het feest van de Verrijzenis. 
Heel langzaam heb ik psalm 23 gebeden. 
“De heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets”. 
Daarna zongen we een Paashymne. 
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Ik las het verhaal van de opstanding. 
In zijn ogen merkte ik dat hij meedacht. 
“Jozef, ook voor jou is de Heer verrezen.”. 
Het lijkt een beetje op deze tijd. 
We mogen het Paasfeest niet vieren, zoals we gewend zijn. 
De mens van deze tijd, vast gekluisterd aan zoveel onvrijheid,  
hunkerend naar bevrijding en opstanding. 
In deze geest wens ik u een Zalig Paasfeest toe. 
     Pastoor J. van Oss s.m.m.. 
 
KERKDIENSTEN VAN 27 maart tot en met 4 april 2021. 
Zaterdag 27 maart: zaterdag in week 5 van de Veertigdagentijd. 
19.00 uur:  H. Mis. 
 Intenties: Math en Maria Derks-Kunkels (gest. jaardienst);  
 overleden ouders Schnackers-Van der Linden (gest. jaardienst); 
 Hub en Jet Snellings-Goossens (jaardienst); Mia en Willem  
 Speetjens-Coumans (buurtbewoners Bekerbaan). 
Zondag 28 maart: Palmzondag. 
11.00 uur:  H. Mis: verzorgd door fanfare Sint Caecilia. 
 Intenties: Arthur Frissen; Heins Bisschoff; echtpaar Huls- 
 Thewessen. 
Maandag 29 maart: maandag in de Goede Week. 
8.00 uur: H. Mis. 
Dinsdag 30 maart: dinsdag in de Goede Week.    
        Geen H. Mis. 
Woensdag 31 maart: woensdag in de Goede Week. 
8.00 uur: H. Mis. 
 Intentie: Roos Curvers-Vroemen. 
Donderdag 1 april: Witte Donderdag. 
19.00 uur: H. Mis opgeluisterd door een afvaardiging van de Gregoriaanse 
 Schola.  
 Intenties: familie Kooloos-Verhaeg; Hein Spaetgens. 
Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag. 
15.00 uur: Kruisweg. 
19.00 uur: Goede Vrijdagviering. 
Zaterdag 3 april: Paaszaterdag/Stille Zaterdag. 
19.00 uur:  H. Mis, Paaswake. 
 Intenties: overleden ouders Frijns-Lebens (stichting); Mia  en 
 Willem Speetjens-Coumans (buurtbewoners Bekerbaan).  
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Zondag 4 april: Hoogfeest van Pasen. 
11.00 uur:  H. Mis: 
.  Intenties: overleden ouders Maessen-Klinkenberg (gest.  
 jaardienst); Jan en Miets Keulers-Huijnen en Ria Lahaye- 
 Keulers (gest. jaardienst); Stefanus en Aleida van Oss-Dekkers 
 (gest. jaardienst); Tiny Janssen-Speetjens (gest. jaardienst); 
 Mia Hermans-Stassen, Luciën Stassen en Jules Lucassen;  
 overleden ouders Jo en Elly Heiligers-Corten; overleden ouders  
 Wil en Beppie Kersten-Op den Camp; Gerda Soons-Kuipers; 
 Jean Steijns. 
 
Weekdienst: kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 
 
LECTOREN. 
Zaterdag 27 maart:    19.00 uur:  mevr. M. Heiligers.  
Zondag 28 maart:     11.00 uur: eigen lezer, Fanfare Sint Caecilia. 
Witte Donderdag:    19.00 uur: dhr. F. Janssen. 
Goede Vrijdag:    19.00 uur: mevr. B. van Weersch. 
Paaswake:     19.00 uur: dhr. P. Severeyns. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 

Vandaag staan we voor de poort, voor de poort van 
de Goede of Stille Week. Gedurende acht dagen 
vieren en gedenken we dat Jezus de weg ten einde 
toe is gegaan, de weg van de oneindige liefde, die 
leidde tot zijn dood. Maar God deed de dood teniet en 

keerde deze tot nieuw en eeuwig leven. 
Vandaag staan we voor de poort, voor de poort van de stad Jerusalem. 
Zoals we de afgelopen weken met Jezus als zijn leerlingen zijn 
meegetrokken, zo vergezellen we Hem ook vandaag, nu Hij de stad van 
vrede binnenrijdt. Hij, de Vredevorst, mild en zachtmoedig, kwetsbaar en 
bescheiden, maar tegelijk: krachtdadig en onverzettelijk, vastberaden en 
onbevreesd. Zo is Hij tot ons gekomen. Zo komt Hij vandaag ook tot ons en 
zo zal Hij eens komen. 
Laten we Hem begroeten, want gezegend is de Komende in de naam van 
de Heer. Hosanna in den hoge! 
 
PALMTAKJES. 
De komende week kunnen in het portaal van de kerk nog palmtakjes 
worden afgehaald, zolang de voorraad strekt. 
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DANKBETUIGING. 
Uw vele kaarten en bloemen waren voor ons een steun en troost bij het 
overlijden van mijn man, onze (schoon)vader en opa Jan Muitjens. 
Bedankt hiervoor. 
   Bertien Muitjens-Goossens kinderen en klein-kinderen. 
 
AANMELDEN. 
Graag willen wij u erop attenderen dat u zich vooraf voor alle vieringen 
moet aanmelden, ook voor de vieringen op Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag en Paaszaterdag. Dit kan nog steeds op dinsdag- en 
donderdagavond tussen 19.00 -20.00 uur in de pastorie. 
 
EVENEMENTENKALENDER. 
Er komt weer leven in de brouwerij, ondanks het nog onvrij voelen. De 
Parochieraad is voornemens om volgende week de evenementenkalender 
weer een plaats te geven. Aangezien achter de schermen bij verenigingen 
en instanties weer volop wordt overlegd zijn al diverse afgelaste activiteiten 
opnieuw ingepland naar eind 2021 of 2022. Er bereiken ons diverse vragen 
m.b.t. vrije data. Bij deze het vriendelijk verzoek om besluiten, ook al zijn 
ze nog niet definitief vastgelegd, door te geven zodat overige 
bestuurders hier rekening mee kunnen houden. Bij doublures van 
activiteiten kan dan tijdig onderling worden overlegd.  
Dus zal de evenementenkalender lopen van april 2021 t/m december 2022. 
In de loop van volgende week te vinden op de site van de parochie, 
www.st-remigius.nl en.......wordt steeds bijgewerkt.  
Op naar de lente! Alvast dank, namens de Parochieraad. 
Guus Eijssen, tel. 045-4041336..................mail   guuseijssen@hotmail.com 

VASTENACTIE  LIMBURGSE PAROCHIES IN TEKEN 
BEROEPSONDERWIJS. 

De campagne Vastenactie van 
diverse Limburgse parochies 
staat dit jaar in het teken van 
beroepsonderwijs en 
ondernemerschap in 

ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter 
in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf 
op te zetten. 
Vastenactie is de jaarlijkse campagne van alle parochies en kerkelijke 
instellingen om als voorbereiding op Pasen zelf iets soberder te leven en 

http://www.st-remigius.nl/
mailto:guuseijssen@hotmail.com
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het zo gespaarde geld te geven aan projecten in de Derde Wereld. In de 
campagne wordt dit jaar goed beroepsonderwijs centraal gesteld. Meer 
dan 90 procent van de kinderen in ontwikkelingslanden volgt 
tegenwoordig basisonderwijs, maar een beroep leren zit er vaak nog niet 
in. Daardoor zijn ze alsnog  aangewezen op ongeschoold en slecht 
betaald werk. Een goede opleiding biedt meer kansen om zelf een 
inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. 
 
Ontwikkelingsdoelen VN. 
De afgelopen jaren hebben al heel wat mensen in ontwikkelingslanden 
met hulp van Vastenactie een beroepsopleiding kunnen volgen en kregen 
meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. De 
Limburgse parochies willen met de Vastenactiecampagne van dit jaar nog 
veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen een 
zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun familie 
kunnen zorgen én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap. 
Met het campagnethema ‘Werken aan je toekomst’ draagt Vastenactie 
opnieuw bij aan twee van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de 
Verenigde Naties (VN) voor 2030: goed onderwijs en eerlijk werk voor 
iedereen. Vastenactie steunt projecten die verschillende vormen van 
voortgezet onderwijs beschikbaar en toegankelijk maken voor mensen in 
ontwikkelingslanden. 
 
Digitale collectebus. 
Vastenactie steunen kan via de lokale parochie. Vanwege de 
coronamaatregelen kunnen veel campagneactiviteiten niet doorgaan, 
maar doneren kan coronaproof. Een gift kan ook worden overgemaakt op 
rekeningnummer: NL21 INGB 0003 0000 46 t.n.v. Missiesecretariaat 
Bisdom Roermond. 
 
Indien u liever uw gift via de parochie aan de Vastenactie wilt schenken, 
kunt u deze in de bijgevoegde enveloppe doen en deze in de collectebus 
achter in de kerk deponeren. Deze enveloppe zal niet huis aan huis 
worden opgehaald. 

 

TENNISVERENIGING “DE WATERKOEL”. 
Het banenonderhoud is onlangs gestart en wij gaan er van uit dat de banen  
1 april aanstaande bespeelbaar zijn. De kantine en kleedlokalen mogen we 
i.v.m. corona voorlopig niet gebruiken en daarom zullen er voorlopig geen 
werkzaamheden op dat gebied plaatsvinden. Zodra dat weer mag zullen wij 
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u dat laten weten en tevens een oproep plaatsen om de jaarlijkse 
voorjaarsschoonmaak samen met ons te doen. 
De aanstaande start van het seizoen 2021 betekent ook het verzoek tot het 
overmaken van de contributie. Graag zo snel mogelijk overmaken op 
rekening nummer: NL68 RABO 0146 4084 97. De contributie is 
onveranderd gebleven dit jaar en je kunt deze terugvinden op onze website 
( www.tcdewaterkoel.nl ). 
We kijken uit naar een mooi tennisseizoen: tot op de baan! 
 
OUD PAPIER. 
Zaterdag 27 maart zal er oud papier worden opgehaald door de 
buurtvereniging " Bies ". 
De route zal aanvangen om 8.30 uur in de Torenstraat  en Op de Bies. 
Wij verzoeken u het oud papier op de bekende wijze, gebundeld of in 
dozen op het trottoir te zetten. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Gössele = morsen. Kent u het misschien het woord sjammetere?      
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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