
 
1 

            9 juli 2021 
     57e jaargang no. 27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMEN ZIJN.  
Op zaterdag 3 juli zijn onze 20 vormelingen 
gevormd in de eucharistieviering. Namens het 
pastoraal team en het kerkbestuur; alsnog van 
harte proficiat aan de vormelingen en hun ouders. 
Dat de kracht van de Heilige geest de vormelingen 
mag sterken op hun verdere levensweg. Ook onze 
dank aan iedereen die meegewerkt heeft aan de 
voorbereiding en de viering.  

De vormselviering is voorgegaan door de deken van het dekenaat 
Schinnen, Jack Honings. Hij heeft de mis mooi gedaan met zijn eenvoudige 
preek die alle aanwezigen aansprak. Wat voor mij persoonlijk ook mooi 
was om te zien, was de aanwezigheid van de parochianen van drie of zelfs 
vier generaties: de vormelingen met hun broertjes en/of zusjes, hun ouders, 
hun opa’s en oma’s en nog andere familieleden. Bijzonder mooi! Het gaf 
me het gevoel van “samen zijn”. En dat is precies wat de kerk werkelijk 
bedoelt. Het is op de eerste plaats geen gebouw maar een gemeenschap; 
de kerk zijn wij samen. Het is ons huis waarin iedereen zich thuis mag 
voelen. De kirk is van os en veur os. Hij hoort bij Schimmert zoals mooi 
gezegd in het prachtig lied ‘Sjömmert’ door Vleddig & Guido: “… tösje de 
kirk en de Reusch joa dan veul ich mich good.” 

Kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
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KERKDIENSTEN VAN 10 juli tot en met 18 juli 2021. 
Zaterdag 10 juli: Zaterdag in week 14 door het jaar.  
 Maria op zaterdag. 
19.00 uur:  H. Mis. 

Intenties: overleden ouders Janssen-Bogman en Hein en Joke 
(gest. jaardienst); Harrie Bonekamp (vanwege fam. Sieben- 

 VanKan). 
Zondag 11 juli: Vijftiende zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis, opgeluisterd door de Schola. 
 Intenties:  Lies Frijns (stichting); Hub Driessen (stichting);  
 Paul en Virginie Stassen-Pijls (gest. jaardienst);  
 Rosalie Voncken-Rouwette (zeswekendienst); Fien Kurvers- 
 Buner (jaardienst) en Frans Kurvers. 
Maandag 12 juli: maandag in week 15 door het jaar.  
8.00 uur:  H. Mis.  
Dinsdag 13 juli: dinsdag in week 15 door het jaar.   
 H. Henricus.     Geen H. Mis. 
Woensdag 14 juni: woensdag in week 15 door het jaar. 
 H. Camillus de Lellis, priester. 
8.00 uur: H. Mis.  
Donderdag 15 juli: donderdag in week 15 door het jaar. 
 H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar. 
8.00 uur: H. Mis.  
Vrijdag 16 juli: vrijdag in week 15 door het jaar.   
 H.  Maagd Maria van de berg Karmel.  Geen H. Mis. 
Zaterdag 17 juli: zaterdag in week 15 door het jaar.  
 Maria op zaterdag. 
19.00 uur:  H. Mis.  
 Intenties: Marion Chappin-Muitjens en Jan Muitjens; Jules  
 Lucassen, overleden ouders en zussen Rieka, Bertien en Lucie. 
Zondag 18 juli: Zestiende zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis. 
 Intenties: echtpaar Huls-Thewessen; overleden ouders Wil en  
 Beppie Kersten-Op de Camp; Annie en Armand Lemmens- 
 Eijssen en Ernest Lemmens; Riet Wetzels-Houben (jaardienst)  
 Leo Goossens (in verband met trouwdag). 
 
Weekdienst: pastoor  J. van Oss s.m.m.. 
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LECTOREN: 
Zaterdag 10 juli: 19.00 uur:  mevr. B. van Weersch. 
Zondag   11 juli: 11.00 uur:  mevr. R. Souren. 
 
 

LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Jezus was een ‘man met een missie’. Direct na zijn 
doop in de Jordaan begon Hij met de verkondiging 
van het evangelie van het koninkrijk en daarbij ging 
Hij weldoende rond. Hij wist zich geroepen door 
God en hij wist zich gezonden tot hen die het 
moeilijk hadden. Daarom trok hij erop uit. Maar Hij 
realiseerde zich ook dat Hij medestanders nodig 
had voor de verspreiding van de boodschap van 

Gods liefde. Daarom schakelde Hij zijn apostelen in en zond hen uit met 
hetzelfde doel. Vandaag worden wij uitgenodigd om ons aan te sluiten bij 
zijn missie en om mee te helpen Gods koninkrijk in de wereld te 
verkondigen en zichtbaar te maken. 
 
 

CORONAMAATREGELEN. 
Nu de regering de regels tegen het coronavirus 
weer wat heeft versoepeld, kunnen de 
coronamaatregelen in de kerk ook worden 
aangepast. 
Dat betekent dat u zich niet meer vooraf hoeft aan 
te melden (telefonisch), wanneer u een 
eucharistieviering wilt bijwonen. Bovendien is het 
dragen van mondkapjes in de kerk niet meer 
verplicht.  

Wel is het nog steeds noodzakelijk dat u bij binnenkomst in de kerk uw 
handen desinfecteert en uw naam, adres en/of telefoonnummer op de lijst 
schrijft achter in de kerk. Bovendien blijft ook de regel gehandhaafd dat u 
minimaal 1,5 meter afstand moet houden tot andere personen. Dit geldt 
ook wanneer u in één bank zit. 
 
Tenslotte willen wij u nog vragen de mandjes achter in de kerk, voor het 
plaatsengeld en de collecte, niet te vergeten. 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
      Het kerkbestuur. 
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DANKBETUIGING. 
Bezige handen en een sterke wil 
Vielen na een bewogen leven stil 
Clara Boshouwers-Bertrand 
12-08-1925  --- 07-06-2021 
 
Wij danken iedereen voor de steun en het medeleven bij het overlijden  
van onze moeder en oma. 

Familie Boshouwers. 
 
MEDEDELING KBO. 
Op dinsdag 13 juli is er weer kienen in ‘t Gemeinsjapshoes. 
We beginnen om 14.00 uur. Ook niet-leden kunnen hieraan deelnemen. 
Het belooft weer een gezellige middag te worden. U bent van harte 
welkom! 
     Bestuur K.B.O.. 
 

ZOMERCONCERT ST. CAECILIA. 
Zoals eerder al aangekondigd willen wij graag weer van 
ons laten horen! A.s. vrijdag 9 juli verzorgen we daarom 
een zomerconcert op het Oranjeplein te Schimmert vanaf 
20.00 u. 
Kom lekker op het terras bij “Bie Ein” zitten en geniet van 
onze drumband, jeugdfanfare en fanfare die een licht 
programma ten gehore zullen brengen in de buitenlucht. 
Hopelijk werkt het weer mee vrijdagavond zodat we jullie 

weer van onze muziek kunnen laten genieten.  
Mocht het onverhoopt toch gaan regenen, dan zullen we helaas nog even 
moeten wachten met weer van ons te laten horen. 
Muzikale groet,    Fanfare Sint Caecilia Schimmert. 
 
BOEREVERSJTAND NUUJTS. 
Het zuut d’r nao oet dat veer dit jaor weer de enige echte Sjömmertse 
Boereversjtandkwis kènne doon es wie veer dat noe bienao 2 jaor geleje 
auch höbbe gedaon. Iërder höbbe veer al laote weite dat dit plaats geit 
vènge op 11 september in de aovend en dat houte veer auch zoë. De 
priesoetreiking is dan op 25 september vanaaf ein oer of 8 ’s aoves in ’t 
gemeinsjapshoes. Geer kènt uch vanaaf vandaag insjrieve via ós website: 
www.boereversjtand.nl. Hie vingt deer auch alle informatie euver de kwis 
zelf. Veer houpe natuurlijk weer op minstens aeveväöl teams es de veurige 

http://www.boereversjtand.nl/
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kiër, dus twiefel neet, raapt uch mèt ein köd van 8 tot 12 man bie-ein en 
doot mèt! 

Sjtichting Boereversjtand. 
 

ZIJACTIEF. 
Dinsdag 20 juli: ’t Moag weer, 
avondwandeling en gezellig weer 
samenzijn. 
19.00 uur: Start wandeling (3,3 km) vanaf 
het Oranjeplein, verzamelen tussen 18.45 
en 19.00 uur op het Oranjeplein. Denk aan 

goede wandelschoenen. 
Voor leden die niet mee kunnen wandelen, vanaf: 
20.00 uur: Gezellig samen zijn, bij goed weer op het terras van het 
gemeenschapshuis, anders binnen. 
Opgeven hiervoor kan t/m 13 juli bij Silvy Wiekken: 
tel. 06-40246841, Mail: s.wiekken@hotmail.com of een briefje in de 
brievenbus bij Silvy: Langstraat 9. 
Geef bij aanmelden even door of je wel of niet mee gaat wandelen. 
Bij slecht weer gaat de wandeling niet door, maar wel het gezellig 
samenzijn vanaf 20.00 uur. 
 
Voor in je agenda: 
21 september:  Filmavond; 
19 oktober:   Jaarvergadering; 
16 november:   Invulling voor de avond volgt nog; 
14 december:   Kerstavond. 
Alles natuurlijk wel nog onder voorbehoud. 
    Het bestuur van Zij Actief afdeling Schimmert. 
 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
koekverberge=verstoppertje spelen. ’t sjtaok bónk de 
waeg euver = ? 
R:  404 2200 of 
dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
 
 
 
 
 

mailto:s.wiekken@hotmail.com
mailto:dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com
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ZOMER 2021 

De zomer is, als vorig jaar, de tijd, 
dat 't virus als bij toverslag verdwijnt, 
terrassen stromen vol, de zon die schijnt, 
de drang naar strand, naar park, zoals altijd. 
 
Gewoon genieten hoort bij zomertijd, 
gelach en vrolijkheid, de spleen verdwijnt, 
voordat in 't najaar een variant verschijnt, 
de zoveelste, als aanbreekt 'regentijd'. 
 
Wel is een prik of test vereist voor reizen, 
naast extra last wordt 't budget aangetast, 
voor velen dus geen verre paradijzen. 
 
"Zoals het klokje thuis tikt...", men kent 't vast, 
tikt 't nergens schoner dan wat God wil wijzen: 
dat Zìjn klok Thuis tikt voor elkeen gepast. 
 
 

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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