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PASEN 2021.… 
We waren het zo goed gewend. “Zalig Pasen” was de 
goede wens . 
Maar verleden jaar en ook dit jaar viel het wat tegen. 
Ofschoon het dit jaar al beter was dan verleden  jaar. 
Maar het was mondjesmaat, ook dit jaar. 
Er mochten maar dertig mensen in de kerk aanwezig 
zijn. Er mocht geen zangkoor zijn. 
Het “Zalige “Pasen was erg beperkt. 

Jammer! En toch staat het feest van Pasen vol met zegeningen. 
De zegen van het nieuwe vuur, de zegening van de paaskaars, de 
zegening van het nieuwe water, waarin wij zijn herboren. De zegening van 
brood en wijn, vruchten van de aarde. De ervaring van Pasen is alleen 
maar zegen. 
We worden weer uitgenodigd om samen er op uit te gaan. 
Br. Bernardus Peeters, de  voorzitter van de KNR (Konferentie 
Nederlandse Religieuzen) schrijft hierover: “Juist in een tijd waarin we 
langzaam uit de coronacrisis geraken zouden wij ons als kerk meer bewust 
mogen zijn van het feit dat wij geroepen zijn tot zegen voor elkaar”. 
Moge er toch iets van zegen van het Paasfeest tot ons doordringen. 
 

Pastoor J. v . Oss s.m.m.. 
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KERKDIENSTEN VAN  10 tot en met 18 april 2021. 
Zaterdag 10 april: zaterdag onder het octaaf van Pasen. 
19.00 uur:  H. Mis. 
    Intentie: Overl. ouders Jan Pluijmaekers en Annie Dullens  
 (1e jaardienst). 
Zondag 11 april: Beloken Pasen en zondag van de goddelijke  
 Barmhartigheid. 
11.00 uur:  H. Mis: opgeluisterd door een afvaardiging van de  
 Gregoriaanse Schola. 
 Intenties: overleden ouders Steijns-Speetjens (gest. jaardienst); 
 Marieke Timmers-Sassen (gest.jaardienst); Noël Souren;  
 Hub Boosten;  in liefdevolle herinnering. 
Maandag 12 april: maandag na de 2e zondag van Pasen.  
8.00 uur: H. Mis. H. Egbertus. 
 Intentie: Roos Curvers-Vroemen. 
Dinsdag 13 april: dinsdag na de 2e zondag van Pasen.    
 H. Martinus I, paus en martelaar.  Geen H. Mis. 
Woensdag 14 april: woensdag na de 2e zondag van Pasen. 
8.00 uur: H. Mis. 
Donderdag 15 april: donderdag na de 2e zondag van Pasen. 
8.00 uur: H. Mis. 
Vrijdag 16 april: vrijdag na de 2e zondag van Pasen. 
 H. Maria Bernadette Soubirous, maagd. Geen H. Mis. 
Zaterdag 17 april: Zaterdag na de 2e zondag van Pasen. 
19.00 uur:  H. Mis. H. Landricus. 
 Intenties: overleden ouders Toonen-Speetjens (stichting); 
 Jan Muitjens.  
Zondag 18 april: Derde zondag van Pasen. 
11.00 uur:  H. Mis:  
        Intenties: Hub en Wies Lahaije-Scheffers (gest. jaardienst); 
 Jacques Laeven (gest. jaardienst); Roos Curvers-Vroemen;  
 Willy Lemmens; overleden familie Cordeweners-Van Oppen en  
 Mathilda Cordeweners-Alberts; Wiel Thoma (1e jaardienst) en  
 voor zoon Marc Thoma. 
 
Weekdienst: pastoor J. Van Oss s.m.m.. 
 
LECTOREN. 
Zaterdag 10 april:    19.00 uur:  mevr. M. Zeegers. 
Zondag 11 april:    11.00 uur: mevr. C. Meurders. 
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LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Door de sociale media komt er dagelijks een 
lawine van nieuws op ons af. Hoe betrouwbaar 
is al dat nieuws eigenlijk? Soms lijkt het of 
nieuwssites elkaar napraten en iedereen maar 
wat roept. Het is daarom niet verkeerd om 
kritisch te zijn. In het evangelie ontmoeten we 
Thomas. Ook hij is kritisch als de andere 
leerlingen hem het nieuws vertellen dat ze de 
verrezen Heer ontmoet hebben. Hij wil bewijzen 
zien en pas dan wil hij geloven. Maar Jezus zegt: “Gelukkig zij die niet zien 
en toch geloven.” Hoe is dat met ons? Zijn wij goedgelovig of goede 
gelovigen? De lezingen van vandaag nodigen ons uit over deze vraag na te 
denken. 
 
DIENBEURTEN MISDIENAARS/ACOLIETEN. 
Zaterdag 10 april:  19.00 uur: Remco Raeven en Jorg Eijssen. 
Zondag 11 april: 11.00 uur: Stefan Bouwens en Roger Slakhorst. 
 
OPLUISTEREN VIERINGEN MET GREGORIAANSE GEZANGEN. 
Ook de leden van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Remigius willen 
graag weer zingen. In verband met de coronamaatregelen hebben ze ruim 
een jaar lang geen repetities gehad en geen uitvoeringen verzorgd. 
Daarom is de Gregoriaanse Schola van het gemengd koor voorzichtig 
begonnen met het opluisteren van de eucharistievieringen met 
Gregoriaanse gezangen. Dit gebeurt met maximaal 4 personen, conform 
de coronamaatregelen. Op zondag 11 april zullen de zangers tijdens de H. 
Mis om 11.00 uur weer “hun beste beentje voorzetten”. 
 
EVENEMENTENKALENDER. 
De online kalender werkt prima! Er zijn al enkele aanpassingen en nieuwe 
evenementen toegevoegd. De versie van 1 april blijft voorlopig 
gehandhaafd. Wijzigingen worden met een kleurige tekst gemerkt. 
Zie   www.st-remigius.nl - actuele informatie - evenementenkalender 
Namens uw Parochieraad,     guuseijssen@hotmail.com . 
 
COLLECTE HARTSTICHTING. 
Een gezond hart geeft je levensenergie die je nodig hebt. Daarom is het 
belangrijk om goed voor je hart te zorgen om je hart sterk te houden. De 
Hartstichting wil jou & je hart supporten op de manier die bij jou past. 

http://www.st-remigius.nl/


 
4 

Benieuwd wat we allemaal doen? Kijk op Hartstichting.nl/doelen. Help ons 
jouw hart zo sterk en gezond mogelijk te houden.  
Een deel van onze collectanten heeft aangegeven dat ze wel weer willen 
gaan collecteren. Er zijn ook een aantal personen die het nog te riskant 
vinden om in deze periode langs de deuren te gaan. Voor beide groepen: 
respect! 
De collecte vindt plaats in de week van 11 t/m 17 april. 
Zeker in deze periode: Wees vriendelijk voor onze vrijwilligers en laat ze 
niet voor een gesloten deur staan! 
      De Nederlandse Hartstichting. 
 

THUISKIENEN VV SCHIMMERT. 
Onderstaand de winnende kaarten van de maand april, de volledige uitslag 
(inclusief gevallen nummers) is de gehele maand te bekijken op onze 
website www.vvschimmert.nl. 
De prijzen van de maand april: 
1e prijs 45 euro op kaartnummer 226, 
2e prijs 22,50 euro op kaartnummer 246, 
3e prijs 14 euro op kaartnummer 258. 
Indien u een prijs heeft gewonnen, wordt deze automatisch op uw rekening 
gestort. 
 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
(oet)botte ww = uitlopen (van bomen enz.). deusje (werkwoord) = ?      
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. 
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