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           13 mei 2021 
     57e jaargang no. 19 
 

HEILIGE MARIA. 
Heiligen worden schaars. 
’t Is moeilijk om ze op te sporen, dat gebeurt 
meestal na hun dood. 
Dat gebeurt ook bij kunstenaars en helden. 
Helden zijn gemakkelijk te herkennen. Ze hebben 
hun voetbalclub tot boven aan de ranglijst geschopt, 
of ze hebben staaltjes uitgehaald met hun fiets. 
Je kunt drie kenmerken aanwijzen van heiligen. 

Ten eerste zien heiligen hun eigen fouten in en dat is niet normaal. 
Maar gelukkig: ze hebben ze dus!, dat geeft de burger moed. 
Vervolgens zijn ze niet uit op prestaties, om iets te worden. 
Ze nemen het leven als een gift, een geschenk van God. 
Het lijkt gemakkelijker dan het is, maar ze proberen het en ze zijn 
dienstbaar. Misschien is het laatste wel het moeilijkste. Echt dienen. 
We vieren Moeder Maria in de meimaand. 
In alle drie de eigenschapen was zij een kei! 
In alle bescheidenheid. De maand mei is aan Haar toegewijd. 
Heilig is heel. Heiligen is helen.    
Heilig is een mens die is geworden, zoals hij bedoeld is in leven en in dood. 
Heilige Maria, bid voor ons zondaars. 
      Pastoor J. van Oss s.m.m.. 
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KERKDIENSTEN VAN 13 mei tot en met 23 mei 2021. 
Donderdag 13 mei: Hemelvaartsdag, donderdag na de 6e zondag van 
 Pasen.  
11.00 uur: H. Mis. opgeluisterd door een afvaardiging van de Schola.  
 Intentie: overleden ouders Smeets-Akkermans (jaardienst). 
Vrijdag 14 mei: vrijdag na de 6e zondag van Pasen. 
 H. Mattias, apostel.       Geen H. Mis. 
Zaterdag 15 mei: Zaterdag na de 6e zondag van Pasen. 
 Alle heilige bisschoppen van Maastricht. 
19.00 uur:  H. Mis.  
 Intenties: Noël Souren; Jan Muitjens. 
Zondag 16 mei: Zevende zondag van Pasen. 
11.00 uur:  H. Mis. 
        Intenties: overleden ouders Pruppers-Neven, Wiel, Raymond  
        en Alex (stichting); Frans Timmers. 
Maandag 17 mei: maandag na de 7e zondag van Pasen.  
8.00 uur:  H. Mis, voorafgegaan door het bidden van de rozenkrans  
 (7.45 u). 
Dinsdag 18 mei: dinsdag na de 7e zondag van Pasen.   
 H. Johannes I, paus en martelaar.   Geen H. Mis. 
Woensdag 19 mei: woensdag na de 7e zondag van Pasen. 
 H. Celestinus V, paus en martelaar. 
8.00 uur:  H. Mis, voorafgegaan door het bidden van de rozenkrans  
 (7.45 u).      
 Intentie: Jo Laumen. 
Donderdag 20 mei: donderdag na de 7e zondag van Pasen.  
 H. Bernardinus van Siena, priester. 
8.00 uur:  H. Mis, voorafgegaan door het bidden van de rozenkrans  
 (7.45 u). 
Vrijdag 21 mei: vrijdag na de 7e zondag van Pasen. 
12.00 uur:  Huwelijksinzegening van Richelle Liedekerken en Robert van  
 Vliet.         
Zaterdag 22 mei: Zaterdag na de 7e zondag van Pasen. 
 H. Rita van Cascia, kloosterlinge. 
19.00 uur:  H. Mis, opgeluisterd door een afvaardiging van de Schola. 
Zondag 23 mei: Hoogfeest van Pinksteren. 
9.30 uur:  H. Mis. Uitreiking van de Eerste H. Communie aan de  
 communicanten. 
 Intenties: opa Louis Eurelings; oma Melanie Eurelings-Gelissen;
 overgrootopa en overgrootoma Kools-Janssen. 
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Weekdienst: pastoor J. Van Oss, s.m.m.. 
 

LECTOREN: 
Donderdag 13 mei:    11.00 uur: dhr. H. Meertens. 
Zaterdag 15 mei:    19.00 uur:  mevr. M. Heiligers. 
Zondag 16 mei:    11.00 uur: dhr. F. Janssen. 
 

LITURGIE VAN HEMELVAARTSDAG. 
Veertig dagen na Pasen is het Hemelvaart! Het 
hele kerkelijk jaar hebben we verhalen gehoord 
over het leven van Jezus. De verhalen die we 
rond Pasen gelezen hebben over zijn lijden, 
sterven en opstanding worden vandaag 
afgerond met het bericht over zijn ‘hemelse 
transfer’. Leven in Gods volledige werkelijkheid 
is de kroon op het leven van Jezus. Gods 
werkelijkheid staat overigens niet los van de 
aardse werkelijkheid die Jezus met ons deelde. 

Te midden van ons aardse leven mogen we ons verbonden weten met 
Gods liefde en trouw. 
 

LITURGIE VAN HET WEEKEND (16 mei). 
Liefde vraagt soms een hoge prijs. Gelukkig 
weten we die prijs niet van tevoren. Stel je 
voor! Het zou ons ervan kunnen weerhouden 
om verliefd te worden, om van iemand te 
gaan houden en ons met hart en ziel aan 
diegene te geven. Die diepe vreugde die 
liefde ons geeft, is zo immens en zo intens dat 
we voorbijgaan aan de pijn en rouw die een 
mogelijk afscheid met zich meebrengt. 
Gelukkig ligt er in het afscheid, hoe moeilijk ook, een kans op een nieuw 
begin. Hierin mogen we ons gedragen weten door Jezus. Hij is het die voor 
ons bidt, uit liefde. 
 

DANKBETUIGING. 
Via deze weg willen wij u allen bedanken voor de steun, mooie bloemen, 
vele kaarten, mooie herinneringen en aandacht die wij hebben mogen 
ontvangen bij het verlies van onze Frank. 
Dank je wel,  
Zijn moeder Antoinette Knols-Rings, zijn vrouw Tamara Knols-Berg en zijn 
kinderen Budi, Jelita, Tarsi en Cinta Knols. 
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IN MEMORIAM EUGÈNE KUIPERS. 
Echtgenoot van Grada Kuipers-Speetjens. 
Geboren in Schimmert op 20 juli 1930; overleed in Geleen op 30 april 2021. 
We hebben afscheid van hem genomen op 6 mei 2021 en hem begraven 
op ons kerkhof. 
 
Gène mocht heel oud worden: 90 jaar. 
In die 90 jaren heeft hij veel meegemaakt. 
Tijdens de tweede Wereldoorlog werd hun huis verwoest.  Ze gingen 
tijdelijk bij hun familie wonen. Later werd het huis weer herbouwd, 
en zo kwamen ze weer terug in Klein Haasdal.  
Gène was landbouwer, maar het werd  moeilijk  om daarmee de kost te 
verdienen. 
Hij ging werken bij het IKL. 
Met het ouder worden kreeg hij meer belangstelling voor het werk van zijn 
kinderen, maar hij reed ook graag op zijn fiets door het Limburgse Land. 
Vooral in de tijd van 15 augustus zocht hij naar de oude kruiden voor de 
Kroedwösch. 
De kerk en alles wat er mee samenhing, ging hem ter harte. 
Heel lang was hij een trouwe kerkganger. 
Toen het niet meer ging, volgde hij de H.  Mis op TV. 
Rustig is hij ingeslapen op weg naar God in wie hij ten einde toe geloofde. 
Moge God hem nu geven: Licht, rust en vrede. 
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie. 
 
EERSTE H. COMMUNIE. 
Op Eerste Pinksterdag, 23 mei 2021, hopen 8 kinderen van groep 4 de 
Eerste H. Communie te ontvangen. 
Deze kinderen zijn:  
Janna Eurelings, Hoofdstraat 69; 
Thijn Eijssen, Hoofdstraat 5b; 
Jip Cortenraad, Hoofdstraat 66; 
Ilse Nulens, De Bockhofweg 6;  
Jerom Eurelings, Nieuwstraat 11a; 
Rens Eurelings, Nieuwstraat 11a; 
Pelle Eijssen, Sint Remigiusstraat 12; 
Sem Van der Heijden, Bekerbaan 50. 
 
We wensen hen veel plezier bij de voorbereiding op dit Sacrament en een 
mooi feest op 23 mei. 
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FANFARE NIEUWS. 
Beste mensen,  
Wij vinden het bijzonder jammer dat wij nog steeds geen 
mogelijkheid hebben om muziek te maken. De 
gebruikelijke momenten waarop wij jullie kunnen laten 
genieten van onze muziek zijn allemaal niet door 
gegaan. Of het nu de carnaval is, ons nieuwjaarsconcert, 
opluisteren van de Palmzondagviering, de 
communicanten, de begrafenis van onze ereleden etc. dit 
alles hebben wij helaas niet met muziek kunnen 
omlijsten. Ons jubileumjaar (175 jaar jong) in 2020 is 

helemaal in het water gevallen. Wij hopen dat er op korte termijn voldoende 
ruimte komt om met repeteren te beginnen en dat wij op een nog te 
bepalen datum in de maand juli in de buitenlucht jullie eindelijk weer eens 
onze muziek kunnen laten horen.  
 
Normaliter zouden wij in januari met onze donateurskaarten bij u langs 
komen. Wij hebben dit moment al uitgesteld tot mei maar ook nu is de 
situatie dusdanig dat wij het niet verantwoord vinden om huis aan huis 
langs te komen. U zult begrijpen dat het niet doorgaan van deze actie ons 
financieel slecht uitkomt. Wij zouden het dan ook op prijs stellen als u toch 
bereid zou zijn om ons financieel te steunen. Dit kan op meerdere 
manieren, namelijk: door de door u gewenste donatie over te maken op 
onze rekening NL96 RABO 0146402367.  
Ook kunt u eventueel een enveloppe met uw bijdrage deponeren in de 
brievenbus van een van onze bestuursleden.  
Als derde mogelijkheid kunt u een mailtje sturen naar 
bestuur@fanfareschimmert.nl dan komt een van onze leden bij u langs om 
de enveloppe op te halen.  
 
Wij hopen dat u begrip heeft voor deze ongebruikelijke en ook minder 
charmante werkwijze en ons toch wilt steunen. Wij rekenen erop dat wij u 
snel weer live van onze muziek kunnen laten genieten. 

Het bestuur. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Rein = grens tussen de akkers/perceel. Dat is e sjterk sjtök in ’n  
ouw brook = ? R: dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com. 
 
 

mailto:bestuur@fanfareschimmert.nl
mailto:dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com
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WELKOM IN DIT GODSHUIS. 
 Vermoeide reiziger, welkom in dit huis. 
  

Hier is een stoel voor wie moe is. 
Hier is hoop voor wie verdwaald is. 
Hier is liefde voor wie vol wrok is. 
Hier is geloof voor wie twijfelt. 
Hier ben je verwacht zoals je bent. 
Want  zo dikwijls heeft God naar jou gezocht. 
Zo dikwijls heeft hij op jouw gewacht. 
  

Sta even stil. 
Adem in het verleden van dit huis 
je eigen nieuw begin. 
Sluit je ogen, word even stil, 
want in de stilte hoor je 
de echo van Gods woord. 
  

Ga even zitten, 
hol ook hier niet jezelf voorbij. 
Vouw je handen, open je hart, bid. 
En als je dat niet kunt, 
als je niet geloven kunt, 
omdat je pijn hebt, 
ga dan naar huis 
met de groet ‘Sjaloom’, vrede en alle goeds. 
 

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. 
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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