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VERTROUWEN IN GOD.  
Een kluizenaar raakte in zijn eenzame 
huisje tijdens een hoosbui  in grote 
nood. 
Hij bad tot God in diep vertrouwen. 
Iemand klopte aan de deur. 
“Kom je mee met de laatste auto, die 
probeert te ontkomen”. 

De kluizenaar sloeg het aanbod af: God zal mij te hulp komen. Hij bleef  
vurig bidden, terwijl het water steeg tot boven de vensterbank. Toen kwam 
er een  boot langs om hem op te halen. 
Maar de kluizenaar weigerde; hij bleef liever wachten op God. 
Terwijl het water in zijn huisje tot aan zijn mond kwam,  
werd vanuit een  helikopter een lijn naar hem uitgeworpen. 
Maar hij bleef  weigeren, vol Gods vertrouwen. 
Even later was hij verdronken en stond hij voor God. 
“Heer, waar was U? Waarom deed U niets? “ 
“Deed ik niets?”, was Gods reactie. 
“Tot drie keer toe ben ik bij jou langs gekomen en  
heb ik je aangeboden jou in veiligheid te brengen,  
maar je weigerde steeds. Dat je mij niet herkend hebt?! “ 
     Pastoor J. van Oss s.m.m. 
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KERKDIENSTEN VAN 17 juli tot en met 25 juli 2021. 
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, zijn overleden ouders en zijn zussen Rieka, Bertien  
  en Mina; Eugène Kuypers (vanwege verjaardag). 
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 (vanwege trouwdag). 
Maandag   19 juli: maandag in week 16 door het jaar.  
8.00 uur:   H. Mis.  
  Intentie: Maria Frijns-Creusen (buurtvereniging Klein Haasdal). 
Dinsdag   20 juli: dinsdag in week 16 door het jaar.   
  H. Apollinaris, bisschop en martelaar.  Geen H. Mis. 
Woensdag  21 juli: woensdag in week 16 door het jaar. 
  H. Laurentius van Brindisi, priester en kerkleraar. 
8.00 uur:  H. Mis.  
Donderdag 22 juli: donderdag in week 16 door het jaar. 
  H. Maria Magdalena. 
8.00 uur:  H. Mis.  
Vrijdag   23 juli: vrijdag in week 16 door het jaar.   
  H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa.   Geen H. Mis. 
Zaterdag   24 juli: Zaterdag in week 16 door het jaar.  
  Maria op zaterdag.    H. Charbel Makhlüf, priester. 
19.00 uur:   H. Mis. 

 Intenties: Alice Sieben-VanKan (zeswekendienst); Annie 
 Limpens-Geurts (1e jaardienst); Jan Limpens (11e jaardienst) 
 en zoon Jos. 

Zondag   25 juli: Zeventiende zondag door het jaar. 
11.00 uur:   H. Mis, opgeluisterd door de dames van het Gemengd  
  Kerkelijk Zangkoor Sint Remigius. 
  Intenties: Marc Thoma (jaardienst) en Wiel Thoma. 
 
Weekdienst: kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
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LECTOREN: 
Zaterdag 17 juli: 19.00 uur:  mevr. T. Feuler. 
Zondag   18 juli: 11.00 uur:  mevr. C. Meurders. 

 

LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Het is goed voor een mens om af en toe de 
dagelijkse werkzaamheden te onderbreken en 
zich te ontspannen, om ruimte te maken voor 
zichzelf en stil te staan bij vragen als: door welke 
drijfveren laat ik me leiden in mijn leven? Waar 
geloof ik in? Waar sta ik voor? Een ontmoeting 
met anderen kan ons daarbij soms verrassende 
inzichten en perspectieven bieden. Zo overkomt het 

ook de mensen in het evangelie van vandaag. In de ontmoeting met Jezus 
ontdekken zij iets heel waardevols voor hun leven. Zij komen op verhaal bij 
Hem. 
 

MEDEDELING KBO. 
Op dinsdag 20 juli is weer een gezellige SOOS-middag in ‘t 
Gemeinsjapshoes. 
U kunt dan samen een spelletje spelen of gewoon wat bijkletsen. We 
beginnen om 14.00 uur. Welkom!   Bestuur K.B.O. 
 

DE REUSCH IS ONTWAAKT. 
Er is hard gewerkt aan onze reus van Schimmert. Binnen in onze iconische 
watertoren gebeuren geweldige dingen. Het is nu het kloppende hart van 
echte streekproducten van onze lokale producenten, een belevingscentrum 
voor streekproducten met als thema: Eten en drinken van zover je kan 
kijken. 
Sinds 30 juni 2021, exact 94 jaar na de opening op 30 juni 1927, zijn we 
weer open. We bieden fantastische arrangementen, maar je kunt ook een 
lekkere wijn, bier of FRISCH komen drinken met prachtig uitzicht op de 
euregio. 
De Reusch is een rijksmonument. Ten behoeve van de instandhouding van 
dit bijzondere gebouw vragen we € 3,- voor toegang tot het Euregionale 
Uitzichtpunt. Voor degenen die vaker willen komen  is er een jaarkaart te 
koop ter introductie voor slechts € 7,50. Je kunt deze online bestellen via 
www.dereusch.nl/reserveren. Je ontvangt dan een voucher per e-mail die 
je samen met een pasfoto kunt inwisselen voor een jaarkaart bij ons aan  
de balie. 

Het team van de Reusch heet jullie van harte welkom.  

http://www.dereusch.nl/reserveren
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PAROCHIEBLAD IN DE VAKANTIE. 
Zoals gebruikelijk wordt het parochieblad “Nuuts oet Sjummert” in de 
vakantieperiode niet wekelijks verspreid. Daarom zal de komende weken 
het parochieblad steeds voor 2 weken worden uitgegeven, en wel op:  

- 30 juli (kopij inleveren vóór 28 juli, 12.00 uur); 
- 13 augustus (kopij inleveren vóór 11 augustus, 12.00 uur) 
- 27 augustus (kopij inleveren vóór 25 augustus, 12.00 uur) 

Vanaf 10 september  zal het parochieblad weer wekelijks verschijnen (kopij 
inleveren vóór 8 september, 12.00 uur). 

       De redactie. 
 
THUISKIENEN VV SCHIMMERT. 
Onderstaand de winnende kaarten van de maand juli, de volledige uitslag 
(inclusief gevallen nummers) is de gehele maand te bekijken op onze 
website www.vvschimmert.nl . 
De prijzen van de maand juli: 
1e prijs 45 euro op kaartnummer 181 
2e prijs 22,50 euro op kaartnummer 264 
3e prijs 14 euro op kaartnummer 258 
Indien u een prijs heeft gewonnen wordt deze automatisch op uw rekening 
gestort. 
 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
’t kind sjtaok bónk de waeg euver = zonder uitkijken. ziepe = ?  
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 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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