
 
1 

         4 juni 2021 
     57e jaargang no. 22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOFFER INPAKKEN. 
Als je op vakantie gaat, begin je met het inpakken van 
je koffer. Dat doe je vaak al dagen van tevoren. Maar 
het inpakken van het koffer, dat je als het ware 
meeneemt op het einde van je leven, wat zou je daarin 
doen? 
Soms kun je, als je op vakantie gaat, moeite hebben 
met het inpakken van je koffer. Waarom? Omdat je te 
veel kleding en andere spullen mee wilt nemen. Op het 
eind van je leven zijn je goede daden uiteindelijk het 
enige dat je kunt inpakken. Iedereen heeft iets te 

geven; niet alleen geld en bezit, maar ook intelligentie en talent, tijd en 
kansen, aandacht en genegenheid. Dat hebben we en kunnen we delen, 
vooral met mensen die daar behoefte aan hebben.  
Soms stel je het inpakken van je koffer nog even uit. Want dan denk je nog 
aan zaken zoals: wat je nog graag tegen iemand zou willen zeggen. 
Misschien kan dat een verontschuldiging of een bedankje zijn. Of iets dat je  
echt aan jezelf wilt veranderen. Misschien is het een kleine gewoonte of 
eigenschap, waarvan je weet dat die niet goed is. Stel dat dan ook niet te 
lang uit, want misschien is er dan geen tijd meer voor. 
Heb je je koffer wel ingepakt, maar nog niet afgesloten, dan kan het altijd 
zijn, dat je nog iets vindt wat je eruit wilt halen of iets wat je erin wilt 



 
2 

stoppen. Blijf steeds bezig om ervoor te zorgen, dat onze koffer klaar staat 
om in te pakken. Want het leven in deze wereld is maar tijdelijk. Iedereen 
zal een keer sterven. Wat je kunt achterlaten zijn alleen maar 
herinneringen. Herinneringen aan wat voor soort persoon je bent geweest 
en wat je gedaan hebt. Het is nu jouw keuze welke herinneringen je zou 
willen achterlaten. Geneet van het laeve! 

Kapelaan Charles Leta, s.m.m.. 
 

KERKDIENSTEN VAN 5 juni tot en met 13 juni 2021. 
Zaterdag 5 juni: Zaterdag in week 9 door het jaar. 
 H. Bonifatius, bisschop en gezellen, martelaren. 
19.00 uur:  H. Mis. 
 Intentie: Lei Goossens (vanwege zijn verjaardag). 
Zondag 6 juni: Sacramentsdag- H. Sacrament van het Lichaam en  
 Bloed van Christus. 
9.30 uur:  H. Mis. Uitreiking van de Eerste H. Communie aan 2
 communicanten. 
 Intentie: oma Melanie Eurelings-Gelissen. 
11.00 uur: H. Mis. 
 Intenties: overleden ouders Boosten-Ramakers (gest.  
 jaardienst); Nelly Herijgers-Vercoulen (gest. jaardienst);  
 overleden ouders Starmans-Dormans (gest. jaardienst);  
 overleden ouders Lucassen-Hamers (jaardienst); Bertien  
 Houtvast-Eurelings (zeswekendienst). 
Maandag 7 juni: maandag in week 10 door het jaar.  
8.00 uur:  H. Mis,  
Dinsdag 8 juni: dinsdag in week 10 door het jaar.   
        Geen H. Mis. 
Woensdag 9 juni: woensdag in week 10 door het jaar. 
 H. Efrem, diaken en kerkleraar. 
8.00 uur: H. Mis.  
Donderdag 10 juni: donderdag in week 10 door het jaar. 
8.00 uur: H. Mis. 
Vrijdag 11 juni: vrijdag na de tweede zondag na Pinksteren.   
 H. Hart van Jezus.    Geen H. Mis. 
Zaterdag 12 juni: Zaterdag in week 10 door het jaar.  
 Onbevlekt Hart van Maria; H. Odulfus, priester. 
19.00 uur:  H. Mis. 
 Intenties: Annie Luijten-Meisen (gest. jaardienst); Hari Slenter. 
Zondag 13 juni: Elfde zondag door het jaar. 
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11.00 uur:  H. Mis, opgeluisterd door een afvaardiging van de dames van  
 het Gemengd Kerkelijk Zangkoor. 
 Intenties: Zef Tummers (gest. jaardienst); Jeu Limpens (gest.  
 jaardienst); Jo Laumen; overleden ouders Jan en Tiny  
 Schoenmakers-Reijnders (jaardienst). 
 
Weekdienst: pastoor J. van Oss, s.m.m.. 
 

LECTOREN: 
Zaterdag 5 juni: 19.00 uur:  dhr. P. Willems. 
Zondag 6 juni:       9.30 uur: eigen lezers 
   11.00 uur: mevr. C. Meurders. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 

We vieren vandaag Sacramentsdag. Het sacrament 
van de Eucharistie is de bron en tevens het 
hoogtepunt van heel ons christelijk leven. 
Daarom vieren wij de dag van de Heer met de 
maaltijd die Hij ons zelf aanbiedt: Hij is het die ons 
bedient, Hij is het brood des levens en de wijn van 
de vreugde. Hij schotelt ons zichzelf voor, 
Gods mensgeworden liefde: broodnodig. 
Bereiden we ons voor om het verbond met Hem te 

vernieuwen als wij het gebroken hebben en keren wij ons tot Hem met een 
rouwmoedig hart. 
 
BROEDERSCHAP ANNULEERT OOK DE BEDEVAART VAN 2021 
De bedevaart naar Kevelaer zal ook dit jaar helaas geen doorgang vinden. 
Het bestuur van de Broederschap Sittard-Kevelaer heeft met pijn in het hart 
moeten besluiten de bedevaart te annuleren vanwege de coronacrisis. 
Op dit moment is er teveel onzekerheid hoe de situatie na de zomer in 
Nederland en Duitsland zal zijn. Daardoor is het niet mogelijk om dit jaar de 
bedevaart naar Kevelaer te organiseren. De voorbereidingen voor deze 
grote en grensoverschrijdende bedevaart moeten ruim van te voren 
beginnen. Daarom is nu de knoop doorgehakt, hoe vervelend dat ook is. 
Hopelijk is het volgend jaar wel weer mogelijk om op bedevaart naar 
Kevelaer te gaan. Noteert u daarom alvast maandag 12 september 2022 in 
uw agenda. 

Het bestuur der Broederschap Sittard-Kevelaer. 
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DANKBETUIGING. 
Ongelooflijk was het medeleven, dat ik van zoveel mensen mocht 
ontvangen bij het overlijden van mijn lieve Ser. 
De vele bezoeken thuis, de bloemen, de vele kaarten. 
Ser was een familie- en gezelschapsmens, daarom heeft het ons zo goed 
gedaan. Ook heel veel dank aan Kapelaan Charles en Kapelaan Stefan 
voor de mooie en persoonlijke dienst in de kerk en in het crematorium. 
We missen deze fijne mens enorm. Nogmaals dank voor de steun om dit 
verdriet te kunnen verwerken.      
                                                                   Annelie Voncken en familie. 
V.V.SCHIMMERT. 
Programma van zaterdag 5 juni: KNVB REGIOCUP 
VV Hellas JO17-1  -  Schimmert/GSV’28 JO17-1 15.15 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO15-1 -  SJO Krijtland JO15-2  13.00 uur. 
Haslou JO15-2G  -  GSV’28/Schimmert JO15-2 14.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO13-1 -  V.V. Schaesberg JO13-4  11.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO13-2 -  Sportclub Jekerdal JO13-2  11.30 uur. 
SJO BMR/SNC’14 JO11-1 -  Schimmert/GSV’28 JO11-1 09.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO10-1 -  Bunde JO10-2   10.00 uur. 
Sportclub Jekerdal JO9-1 -  Schimmert/GSV’28 JO9-1  10.15 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO9-2 -  SCG JO9-1    10.00 uur. 
RKUVC JO7-1  -  GSV’28/Schimmert JO7-1  09.15 uur. 
 

DIALEKPROJEK & FOTOWERKGROEP HEEMKUNDE. 
Köpsj = koppig. Kent u moekefoek? Betekenis? Reacties: 
 404 2200 of  dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
Op Sjummert van vreuger en noe!  info en foto café Hermans,   
café St.Hubertus, en ‘t Dialekprojek presenteert ’t woord book 
van het Sjömmerts Laesplenkske in een pictogramcollage.   
 

Pastorie: 045 4041227;   Klooster 045 4048111.  
Kapelaan Charles:   0639431465; ch.leta@montfortanen.nl. 
Kapelaan Stefan:   0639431473; stefanmusanai@gmail.com.
Parochieblad:        IBAN: NL29 RABO 0146 4121 09.      
Kerkbijdrage:        IBAN: NL42 RABO 0146 4006 23.  
Misstipendia:        IBAN: NL50 RABO 0146 4011 58.  
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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