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CORONA?  
Niet voor mij!, denken veel mensen. Maar dat is 
helaas niet het geval. 
Iedereen kan op een onbewaakt moment besmet 
raken. 
Gelukkig mogen, door de versoepeling, vanaf 29 
april 2021, nu 65 personen in de kerk aanwezig 
zijn. Maar het is nog altijd de bedoeling dat we 1,5 
meter afstand houden van elkaar. Bovendien 
dienen we nog steeds onze handen te ontsmetten, 
wanneer we de kerk in komen en bij het ter 
communie gaan. 
Het is niet meer persé noodzakelijk om zich van te voren aan te melden 
wanneer men de kerk wil bezoeken, maar om “files” achter in de kerk te 
voorkomen is het wel zeer wenselijk om zich vooraf aan te melden. Dit kan 
nog steeds op dinsdag- en donderdagavond tussen 19.00 – 20.00 uur in de 
pastorie.  
Bij calamiteiten wil de G.G.D. namelijk een lijst zien van de personen die 
tijdens die viering in de kerk aanwezig waren. 
Een van de kosters is altijd achter in de kerk aanwezig om uw naam op te 
schrijven. Dus… 
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In verband met de coronamaatregelen zal de Sacramentsprocessie dit jaar 
alweer geen doorgang vinden. Jammer! 
Helaas is de situatie nu eenmaal zo…   
Dat zijn de voorschriften… 

Pastoor J. van Oss s.m.m.. 
 
KERKDIENSTEN VAN 21 mei tot en met 30 mei 2021. 
Vrijdag 21 mei: vrijdag na de 7e zondag van Pasen. 
                  H. Christophorus Magallaen, priester, en gezellen, martelaren. 
12.00 uur: Huwelijksinzegening van Richelle Liedekerken & 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 van groep 4. 
 Intenties: opa Louis Eurelings; oma Melanie Eurelings-Gelissen;
 overgrootopa en overgrootoma Kools-Janssen. 
 Deze viering kan ook worden gevolgd via de life-stream. 
Maandag 24 mei: Tweede Pinksterdag, maandag in week 8 door het 
jaar. H. Maria, Moeder van de kerk. 
11.00 uur:  H. Mis, verzorgd door schutterij Sint Sebastiaan. 
 Intentie: voor de levende en overleden leden van schutterij Sint  
 Sebastiaan. 
Dinsdag 25 mei: dinsdag in week 8 door het jaar.   
 H. Beda de Eerbiedwaardige, priester en kerkleraar. Geen H. Mis. 
Woensdag 26 mei: woensdag in week 8 door het jaar. 
                H. Filippus Neri, priester. 
8.00 uur:  H. Mis, voorafgegaan door het bidden van de rozenkrans (7.45 u). 
Donderdag 27 mei: donderdag na Pinksteren.  
                Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester. 
8.00 uur:  H. Mis, voorafgegaan door het bidden van de rozenkrans (7.45 u). 
                Intentie: Jules Lucassen. 
Vrijdag 28 mei: vrijdag in week 8 door het jaar.   
        Geen H. Mis. 
Zaterdag 29 mei: Zaterdag in week 8 door het jaar. 
 H. Paulus VI, paus. 
19.00 uur:  H. Mis,  
 Intentie: jaardienst voor overleden ouders Sieben-Meijs en  
 overleden familie. 
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Zondag 30 mei: Zondag na Pinksteren.  H. Drie-Eenheid. 
9.30 uur:  H. Mis.  
 Intenties: Pierre en Mia Raeven-Voncken (gest. jaardienst);  
 Heins Bisschoff; Leentje Hermans-Kampkes en Tilke Hermans- 
 Vijgen (namens buurtvereniging De Put); Bertien Houtvast- 
 Eurelings (namens de bewoners van Weidehof). 
 
Weekdienst: kapelaan Stefan Musanai, s.m.m.. 
 

LECTOREN: 
Zaterdag 22 mei:    19.00 uur:  dhr. P. Severeijns. 
Zondag 23 mei:      9.30 uur: eigen lezers. 
Maandag 24 mei:    11.00 uur: eigen lezer. 

 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Wat doen mensen wanneer ze verliefd zijn? Ze 
kunnen het niet voor zichzelf houden. Ze moeten het 
vertellen. Ze zijn aanstekelijk in hun geestdrift voor 
die ander. Ze staan in vuur en vlam. Zo komt ook de 
Geest van God tot ons. In wind en vuur verklaart God 
ons de liefde. 
 

 
EERSTE H. COMMUNIE. 
In de eucharistieviering van zondag 23 mei om 9.30 uur zullen de kinderen 
van groep 4 van de basisschool hun eerste H. Communie ontvangen. 
Volgens de coronamaatregelen mogen inmiddels 65 personen in de kerk 
aanwezig zijn. Maar dat is nog niet voldoende om alle kinderen, ouders, 
broertjes en zusjes, opa’s en oma’s, ooms en tantes en overige 
belangstellenden in de kerk toe te laten. Daarom heeft het kerkbestuur 
besloten om deze viering te laten life-streamen. U kunt dus zondagmorgen 
vanaf 9.25 uur deze viering volgen via de link op de website van de parochie 
(www.st-remigius.nl). 
 
IN MEMORIAM. 
Servé Voncken, een mens om van te houden. 
Servé, hij heeft heel wat meegemaakt in zijn leven. 
Heel veel jaren heeft hij gewerkt op DSM. 
Een blijmoedige mens, die iets voor een ander overhad. 

http://www.st-remigius.nl/
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Toen hij gepensioneerd werd, kwam hij in Schimmert wonen. 
Hier had hij een groot huis, daarom verhuurde hij zijn huis aan jonge 
mensen, die hun opleiding op het vliegveld volgden. Hij was in hen 
geïnteresseerd en hij leefde met hen mee. 
Helaas stierf zijn vrouw. Hiervan had hij veel verdriet. 
Zijn nieuw geluk vond hij bij Annelie.  
Hij woonde graag in Schimmert. Hij was ook helemaal ingeburgerd in onze 
gemeenschap. Vooral met Kerstmis was hij actief in de kerk. 
Hij hield toezicht bij de tentoonstelling van de kerststallen. 
Na een aantal jaren ging zijn gezondheid achteruit, maar zijn 
gemoedelijkheid bleef hij behouden. Opname in het ziekenhuis was 
noodzakelijk. 
We wilden hem het sacrament van de zieken gaan geven, maar helaas 
kwam het telefoontje, dat hij al gestorven was. 
Ons meeleven gaat uit naar zijn vrouw, Annelie en zijn kinderen. 
Moge God hem nu geven: licht, rust en vrede. 
 

DANKBETUIGING. 
Wij willen iedereen bedanken voor alle kaarten, bloemen, berichtjes en 
telefoontjes bij het overlijden van Leo Gubbels.  Het was overweldigend en 
een grote troost.   

Marleen Gubbels-Lucassen, kinderen en kleinkinderen.  
 

DANKBETUIGING. 
Overweldigend, ontroerend, troostend, bemoedigend en liefdevol waren de 
vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van  
Eugène Kuipers. 
We hebben hier veel steun aan gehad tijdens deze moeilijke tijd en willen u 
hiervoor hartelijk danken. 
     Grada Kuipers-Speetjens 

 kinderen en kleinkind. 
DANKBETUIGING. 
En dan staat de burgemeester voor je deur …, wat een verrassing! 
Graag wil ik iedereen bedanken, die mij heeft voorgedragen voor deze 
enorme waardering. Prachtig! “Wat je vanuit je hart doet, draagt veel bij en is 
geen belasting”. 
Ik hoop nog vele jaren op deze manier door te mogen gaan. 
Wij danken iedereen voor de vele felicitaties, in welke vorm dan ook, bij het 
mogen ontvangen van mijn Koninklijke Onderscheiding. 
Een lintje krijgen is een hele beleving. 

Jan, Lucie en de kinderen. 
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SCHUTTERSGEZELSCHAP ST SEBASTIAAN. 
Een dag van de traditie is de Pinkstermaandag. Voor 
ons is deze dag het koningsvogelschieten en zijn er de 
hele dag activiteiten voor onze vereniging gepland. 
Sinds 1957 was het met allerlei invullingen een 
prachtige dag.  De laatste jaren werd de dag zo 
ingevuld: het deelnemen aan de heilige mis, 
opgeluisterd door het jachthoornkorps, het maken van 
de groepsfoto op de trappen voor de Remigiuskerk, het 
herdenken van de overleden leden bij ons monument, 
met een toespraak, spelen van de Last Post, en het 
neerleggen van een bloemstuk als eerbetoon aan de 

overleden leden. Vervolgens via het afhalen van het burger- en 
schutterskoningspaar opmarcheren naar de sjuttewei in Klein Haasdal. Onze 
pastoor en een afvaardiging van het gemeentebestuur ontnemen de 
koningen het zilver en vervolgens begint de strijd voor de hoogste eer. 
Samen met een natje en een droogje, veel belangstelling, de hulptroepen 
van de buurt Klein Haasdal achter de buffetten,  en tot in de late uurtjes een 
prachtig feest, met de inmiddels luid toegejuichte nieuwe koningsparen, 
opgetrommelde familieleden en vrienden van deze nieuwe koningen en 
natuurlijk de schutten. Het kon niet op.  
Echter is zoals vorig jaar ook dit jaar, geen mogelijkheid voor het houden van 
deze feestelijke dag. 
Toch willen we Pinkstermaandag 2021 niet ongemerkt voorbij laten gaan. De 
leden zijn opgeroepen in uniform deel te nemen aan de heilige mis van 11.00 
uur. Aansluitend zullen we de overleden leden een laatste eer bewijzen op 
de begraafplaats met het neerleggen van de bloemen en het spelen van de 
Last Post.  
Jean Wiekken heeft in zijn boekwerk over onze vereniging, genaamd 
“Dingen die voorbij gingen“, geschreven over tradities en veranderingen in 
de schutterij. Laten we hopen dat de jaren 2020 en 2021 qua 
verenigingsbeleving deze titel krijgen: dingen die voorbij gingen, en op naar 
een nieuwe kans voor alle Sjummertse verenigingen eind dit jaar, maar 
zeker voor 2022.   
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Dat is e sjterk sjtök in ’n ouw brook = dat is een frapperend voorval. 
hampeleman = ? R: dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com. 
 
 

mailto:dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com
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PINKSTEREN. 
Plotseling kwam het naar beneden, 

tongen als van levend vuur. 
Het zette zich op vele hoofden, 

’t was zo Goddelijk, zo puur! 
 

Ieder hoorde zichzelf spreken, 
allen in een andere taal, 

met harten vol verwachting, 
ja, zij spreken het allemaal. 

 

Stomverbaasd luisterden de mensen 
naar Gods woorden uit hun mond 

en opeens konden ze begrijpen, 
omdat men elkaar verstond! 

 

Heilige Geest, U kwam als vuur, 
als een windvlaag door de bomen, 

harten werden aangeraakt, 
ja, de Trooster was gekomen! 

Els Hengstman-van Olst. 
 

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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