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      24 september 2021 
     57e jaargang no. 35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFSCHEID. 
Afscheid nemen valt niet mee, zeker niet na zoveel 
jaren. Maar ja, juist na zoveel jaren is het goed om 
afscheid te nemen. 
Ik ben nu 84 jaar. De leeftijd van de zeer sterken! Al 
voel ik mij niet meer zo sterk. Gelukkig dat ik in het 
klooster bij mijn medebroeders kan gaan wonen, die 
mij altijd hebben gesteund. 
Zondag a.s. ga ik afscheid nemen hier in Schimmert 
en op 10 oktober in Genhout. 
Met een dankbaar gevoel, mag ik wel zeggen. Heel wat jaren heb ik hier 
rond gelopen in beide parochies. Heel wat jaren heb ik hier mogen werken. 
Geboren in het Land van Maas en Waal ben ik Limburger geworden. 
En ik moet zeggen: van harte. 
Daarom wil ik ook niet terug naar mijn geboortestreek. 
Ik voel mij hier helemaal thuis, thuis ook bij de Montfortanen. 
Zondag a.s. is het afscheid hier in Schimmert. 
Wanneer u iets wilt geven, dan graag een bijdrage voor een kunstwerk dat 
te maken heeft met mijn verblijf hier in Schimmert. ’t Is maar een voorstel. 
Dank u wel allemaal. 
Dank ook voor alle hartelijkheid die ik van u mocht ontvangen.  
 
                                                       Pastoor - nu nog even – J.v.Oss s.m.m.. 
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KERKDIENSTEN van 25 september tot en met 3 oktober 2021. 
Zaterdag   25 september: zaterdag in week 25 door het jaar.  
19.00 uur:   H. Mis,  

 Intenties: Clara Pruppers (jaardienst) en overleden familieleden   
 Pruppers-Neven; Tilly Voncken-Pieters (bewoners Weidehof). 

Zondag   26 september: Zesentwintigste zondag door het jaar. 
  Afscheid Pastoor Van Oss s.m.m.. 
11.00 uur:   H. Mis, opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor.  
  Intenties: Albert Frissen (gest. jaardienst); overleden ouders  
  Frissen-Kuypers (gest. jaardienst); uit dankbaarheid bij het  
  40 jarig huwelijk van Jo en Marjo Van Es-Jaspar; overleden  
  ouders Stefanus en Aleida Van Oss-Dekkers. 
Maandag   27 september: maandag in week 26 door het jaar.  
  H. Vincentius de Paul, priester. 
8.00 uur:  H. Mis.  
Dinsdag   28 september: dinsdag in week 26 door het jaar.   
  H. Wenceslaus, martelaar.   Geen H. Mis. 
Woensdag 29 september: woensdag in week 26 door het jaar.  
  HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen. 
8.00 uur:  H. Mis.  
Donderdag 30 september: donderdag in week 26 door het jaar. 
  H. Hiëronymus, priester en kerkleraar. 
8.00 uur:   H. Mis.  
Vrijdag   1 oktober: vrijdag in week 26 door het jaar.   
  H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en kerklerares. 
        Geen H. Mis. 
Zaterdag   2 oktober: zaterdag in week 26 door het jaar.  
  HH. Engelbewaarders.   
19.00 uur:   H. Mis,  

 Intentie: Tilly Voncken-Pieters. 
Zondag   3 oktober: Zevenentwintigste zondag door het jaar. 
11.00 uur:   H. Mis. Huldiging van de jubilarissen van het Gemengd 
  Kerkelijk Zangkoor Sint Remigius. 
  Intenties: Philomena Frijns (gest. jaardienst); Antoon en  

  Nicolette Van Geffen-Joosten (gest. jaardienst); Lei Goossens  

  (gest. jaardienst); Bertha Vrancken-Collaris; Arthur Frissen (1
e
  

  jaardienst); overleden ouders Lipsch-Waelen en overleden  

  familieleden; Sef Speetgens en zoon Hub (jaardienst); voor de  

  levende en overleden leden van het Gemengd Kerkelijk  

  Zangkoor Sint Remigius, Noël Souren en Jo Janssen-Van Etten. 
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Weekdienst: kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
 

LECTOREN. 
Zaterdag 25 september: 19.00 uur:  mevr. R. Souren. 
Zondag   26 september: 11.00 uur: de dames M. Zeegers en  

R. Souren. 

 

COLLECTANTEN. 
Zaterdag 25 september:   19.00 uur: mevr. M. Lemmens en  

dhr. E. Hennekens. 
Zondag   26 september:   11.00 uur:  dhrn. R. Wennmacher en G. Pricken. 

 

MISDIENAARS VOOR DE KOMENDE WEEK. 
Zaterdag 25 september 19.00 uur: Ties Slakhorst en Sander Okkersen. 
Zondag 26 september 11.00 uur: Roger Soons, Jorg Eijssen, 

Roger Slakhorst, Stefan Bouwens,  
Tom Heiligers, André Eijssen,  
Ronald Heiligers, Judith Deusings,  
Max Bouwens, Niels Keulers,  
Dino Verhagen. 

Maandag 27 september 08.00 uur:  Cas Lemmens. 
Woensdag 29 september 08.00 uur: Joes Slakhorst en Ilse Nulens. 
Donderdag 30 september 08.00 uur: Lars Okkersen en Tom Storcken. 
 

LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Wie Jezus wil navolgen en bij wil dragen aan de 
komst van Gods koninkrijk, kan zich soms een 
eenling voelen en de moed verliezen. Het evangelie 
wijst ons vandaag een  ander perspectief. 
Jezus verheugt zich wanneer mensen het goede 
doen in zijn naam, zelfs wanneer zij zich niet 
aangesloten hebben bij zijn leerlingen. Zonder het 
verbond met alle mensen van goede wil kan Gods 
koninkrijk niet groeien. Vandaag roept Jezus ons op om daarom ruim van 
hart te zijn en de kring zo wijd mogelijk te maken. 
 

ORGANISATIE AFSCHEIDSVIERING PASTOOR VAN OSS S.M.M.. 
Deze viering is in de eerste plaats voor pastoor Van Oss, zijn familie en zijn 
vrienden. Daarom zullen een aantal banken vooraan in de kerk 
gereserveerd zijn voor deze genodigden.Tijdens en na de viering is er geen 
gelegenheid om pastoor Van Oss s.m.m. de hand te schudden of afscheid 
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te nemen. Dit kunt u doen tijdens de afscheidsreceptie in ’t 
Gemeinsjapshoes. Deze receptie vindt plaats van 14.30 tot 16.30 uur en 

zal geheel conform de 
coronamaatregelen plaatsvinden; dus 
geen handen schudden maar met de 
ellebogen elkaar aanraken; niet te dicht 
bij elkaar gaan staan, maar elkaar de 
ruimte geven. Wanneer u zich ziekelijk 
voelt, of niet lekker, verzoeken wij u om 
niet naar deze afscheidsreceptie te 
komen. 

Wanneer u afscheid heeft genomen van pastoor Van Oss s.m.m., kunt u 
zelf een keuze maken. Of weer naar huis gaan, dan gaat u in de gang van 
’t Gemeinsjapshoes rechtsaf en via de achterdeur naar buiten. Of wanneer 
u nog in de Brasserie iets wilt drinken, gaat u in de gang van ’t 
Gemeinsjapshoes links af naar de Brasserie. Maar dan moet u wel uw 
coronatoegangsbewijs bij u hebben. 
 

IN MEMORIUM TILLY VONCKEN-PIETERS. 
Geboren op 7 februari 1943 en overleden op 26 augustus 2021. 
De aankondiging van haar overlijden: “Leven is wachten, dagen en nachten 
denken en dromen of het zal komen het grote geluk, het grote geluk 
leven is lijden, niet te vermijden onmacht verduren, eindeloos turen 
naar komend licht, naar komend licht”. 
Tilly hield van het “oetgoans leave, sjoene muziek en van een denske”. 
Daar genoot ze van. Op een avond in het paviljoen van Valkenburg leerde 
ze Jan Voncken uit Schimmert kennen. Na een tijdje verkering gingen ze 
trouwen en werd er een huisje gekocht. Daar werden hun kinderen 
geboren: Jeanine, Robert+, Erik en Silvia. 
Ze genoot op haar eigen manier van het leven. Ze was bescheiden van 
aard. Ze genoot van haar man, kinderen en kleinkinderen maar ook van de 
kleine dingen van het leven. Ze hield van de dieren maar ook van alles wat 
groeide en bloeide. Een fluitende vogel, een eekhoorn, een bloem die 
bloeit. Na het overlijden van haar Jan voelde ze zich erg alleen en 
eenzaam. Ze ging wonen in Weidehof. Ook daar had zij het niet 
gemakkelijk. Ze werd opgenomen in het hospice te Geleen. Ze was hier erg 
graag en werd hier goed verzorgd. Zij is rustig en vredig ingeslapen. 
 

KOOR VAN OUDEREN. 
Vrijdag 1 oktober 15.40 uur starten de repetities weer in de sacristie.  
Met dank namens het Koor van Ouderen,                              René Kicken 
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DAMESKOOR SCHIMMERT. 
Het Dameskoor Schimmert 1973 huldigt op de komende jaarvergadering 
van 28 september 2021 de volgende jubilarissen: 
Mevr. M. Beusen, 40 jaar lid; Mevr. P. Lemmens, Mevr. D. Huntjens en 
Mevr. T. Dereij alle drie 25 jaar lid; Mevr. C. Laeven en Mevr. D. Cruts 
beiden 12,5 jaar lid. 

     Het bestuur van Dameskoor Schimmert. 

 
MEDEDELING OUDERENBOND ST. PAULUS SCHIMMERT. 

Oktoberfest op zondag 10 oktober 2021. 
De Ouderenbond St. Paulus Schimmert 
organiseert voor alle 50-plussers op 
zondag 10 oktober 2021 voor de 2e maal 
een Oktoberfest in ’t Gemeinsjapshoes 
van 13.30 uur tot 17.00 uur. 
Indien u wilt deelnemen aan dit 

Oktoberfest wordt u verzocht de eigen bijdrage zijnde € 7,50 voor leden en 
€ 10,00 voor niet-leden over te boeken op rekening 
NL50RABO0146410955 t.n.v. KBO St. Paulus Schimmert o.v.v. 
Oktoberfest 2021 + naam en adres. De bankoverschrijving is gelijk opgave 
van deelname. 
Algemene Ledenvergadering c.q. jaarvergadering op 12 oktober 2021. 
Op dinsdag 12 oktober 2021 vindt onze uitgestelde Algemene 
Ledenvergadering (Jaarvergadering) over het jaar 2020 plaats van 13.00 
uur tot 13.45 uur in ’t Gemeinsjapshoes te Schimmert. 
Gezellige middag op dinsdag 12 oktober 2021. 
Aansluitend aan de Algemene Jaarvergadering starten we om 14.00 uur 
met onze jaarlijkse gezellige middag, die alleen voor leden toegankelijk is.  
Zoals gebruikelijk wordt de gezellige middag om circa 17.00 uur afgesloten 
met een warm buffet, waarvoor wij een eigen bijdrage vragen van € 20,00 
per persoon. 
Indien u wilt deelnemen aan de gezellige middag wordt u verzocht de eigen 
bijdrage zijnde € 20,00 over te boeken op rekening 
NL50RABO0146410955 t.n.v. KBO St. Paulus Schimmert o.v.v. gezellige 
middag 2021 + naam en adres. De bankoverschrijving is gelijk opgave van 
deelname. 
Opmerking: 
Ouderenbond St. Paulus Schimmert hanteert een coronatoegangsbewijs 
(Vaccinatiebewijs of herstelbewijs of testbewijs) zowel bij het Oktoberfest, 
de Algemene Ledenvergadering als de Gezellige middag en zal u vragen 
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dit te tonen. Indien u geen geldig coronatoegangsbewijs kunt overleggen 
zijn wij genoodzaakt u niet toe te laten. 
     Het bestuur van KBO Sint Paulus. 
 
EHBO. 
Op maandag 27 september starten we ons seizoen 2021-2022 om 
19.30uur met de huldiging van de jubilarissen: 
Stéphanie Costongs  15 jaar lid;  
Lidy Ramakers  25 jaar lid; 
Frans Bemelmans  30 jaar lid; 
Marjo Lemmens  35 jaar lid; 
Anny van Kan   40 jaar lid; 
Angela Lemmens  45 jaar lid.  
Aansluitend volgt onze eerste herhalingsles "bewegingsletsels en 
verbandleer". We wensen alle leden een leerzaam seizoen toe. 
 
DANKBETUIGING. 
Het was voor mij een overdonderende verrassing vrijdagavond 3 sept jl. 
Wat een normale “Seizoens-opening” voor de V.V. Schimmert familie zou 
worden, werd door het uitreiken van de koninklijke versierselen voor mij en 
mijn gezin een hele bijzondere avond.  
Ook namens Monique en onze kinderen wil ik, om te beginnen langs deze 
weg diegenen bedanken die deze voordracht geïnitieerd en gerealiseerd 
hebben. Daarnaast óók iedereen bedankt die, op welke manier dan ook, 
felicitaties hebben gestuurd.  
In het kort; het was en is nog steeds hartverwarmend om te weten dat mijn 
inzet binnen mijn hobby zo gewaardeerd wordt door de gemeenschap! 
                                                    Leon en Monique Heiligers en kinderen. 
 
COLLECTE HANDICAPNL. 
Collecteweek 26 september t/m 2 oktober 2021 
Betalen met de QR-code is ook mogelijk via het kaartje in de  
brievenbus of bij de collectant. 
HandicapNL 
Of je nu geboren wordt met een handicap of op latere leeftijd 
geconfronteerd wordt met een ziekte of ongeval; een handicap heeft grote 
impact op je leven, Bijna twee miljoen Nederlanders met een handicap 
ondervinden dit dagelijks. Zij zitten zonder werk, gaan naar aparte scholen 
en worden buitengesloten van sociale activiteiten. HandicapNL vindt dat 
niemand door een handicap méér zou moeten verliezen dan nodig en 
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realiseert daarom verschillende projecten die mensen met een handicap 
écht vooruithelpen. 
Wij zoeken nog een aantal collectanten voor de straten: Koster 
Jacobsstraat; Fruitwei + Roosevelthof + Weidehof; Oensel + Haagstraat + 
de Kling; Kruisstraat + Blinkerd; Knolwei + Kerkveld; Beekerpark.           
Meld u svp bij Marjo Pijls 045 4041914. 
 
BOEREVERSJTANDKWIS. 
De leukste kwis van ons dorp is echt de 'boereversjtandkwis'. Twee jaar 
geleden de eerste editie en meteen een succes.  
Niet alleen de kwisavond maar ook de prijs in de vorm van een dorpsdoel 
spraken ons erg aan.  
Indien we zouden winnen zou onze prijs gaan naar mooie, kunstachtige 
welkomsborden aan de ingangen van ons dorp. Na contact met de 
gemeente bleek dit niet mogelijk aangezien de gemeente al 'n idee had 
over zulke borden.  
Ons volgende idee was om op diverse plaatsen in het dorp een 
(wandel)route uit te zetten met informatie/opdrachten op mooie zuilen. Dit 
was ook niet mogelijk want de gemeente had een andere uitvoering klaar 
liggen.  
Het derde idee was een corten stalen boom (Schimmert) met haar buurten 
(takken) als kunstwerk bij 't gemeinsjapshoes. Gezien de uitvoering en 
tijdsbestek om dit gerealiseerd te krijgen voor de volgende editie van de 
kwis, was ook dit idee niet haalbaar.  
Na veel contacten met de gemeente hebben we onze prijs helaas nog niet 
kunnen realiseren. Om deze reden hebben we besloten om de prijs te 
besteden aan het parochieblaadje. Dit is voor het hele dorp beschikbaar en 
kan financiële steun goed gebruiken. Graag geven we onze prijs van          
€ 750.00 aan het parochieblaadje. 
Inmiddels hebben wij en nog 13 teams weer fanatiek meegedaan en 
wachten in spanning af wie de volgende winnaar is. 
De keuketaofel en financieel ongersjteuners, 
Rimmi, Geert, Gonni, Etienne, Ferre, Karsten, Ger, Mia, Wil en Pia.  
 
SJÖMMERTS BOEREVERSJTAND NUUJTS. 
Oetneudiging fieësaovend!  
Mèt väöl enthousiasme ginge veurige waek zaoterdig 14 opperhoofde mèt 
ein kwisbook ónger d'n erm op waeg nao hun teams óm same eine 

gezellige, hilarische (en waarsjienlik hectische 😉) aovend te belaeve. Te 

aordeile aan de reacties die veer gekrege höbbe, dörve veer te sjtèlle dat 
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dat waal gelök is. D'r weurdt in alle geval nog ummer euver gekald in 't 
dörp. Veer höbbe inmiddels alles naogekeke en höbbe al ein vaag 
vermoede wae nömmersj 1, 2 en 3 gaon waere. Wae geit mèt dae 
PRACHTIGE baeker nao hoes?                                                     
Kómmende zaoterdig make veer dat bekènd in 't gemeinsjapshoes. Vanaaf 
20:00 oere neudige veer neet allein alle teams, sjponsore en 
aafgevaardigde van de doele oet, mer auch ederein dae de kwis haet mótte 
misse of mesjien ein bietje nuujsjaerig gewore is. Geer kriegt ein bietje ein 
idee wie 't gegange haet en de deilnömmersj kènne uch vanalles vertèlle 
euver wie zie 't gevónge höbbe. En.... d'r weurt op dae avond auch nog 
eine minikwis gesjpeeld!! Dit alles mèt ein bietje meziek en get te drinke. 
Lèt op, kómmende zaoterdig gaon de nuuje Coronamaotreigele in. Dat 
beteikent dat veer bie de ingank eine CoronaCheck motte doon (qr-code 
via coronaCheck-app of oetgeprint). Höb geer gein vaccinatie- of 
hersjtèlbewies, laot uch dan max 24 oer van teveure teste via 
testenvoortoegang.nl. Tot zaoterdig bie Brasserie Bie Ein!!  

                                                             Sjtichting Boereversjtand 👨🏻🌾 

  
MUZIEKLESSEN FANFARE ST. CAECILIA. 
Ook dit jaar organiseert Fanfare St. Caecilia weer een opleiding op blokfluit. 
Het is een prima basis om later verder te gaan op b.v. een blaasinstrument 
of slagwerk. Je kunt je hiervoor opgeven vanaf groep 3. 
De cursus duurt ongeveer een half jaar. In principe worden de lessen van 
de nieuwe blokfluitgroep gegeven op woensdagmiddag vanaf 14.20 uur, in 
een ruimte van de Brede School. De planning is om op woensdag  

3 november 2021 (meteen na de herfstvakantie) te 
beginnen. 
Voor de kinderen die al blokfluitlessen hebben 

gevolgd, en voor alle kinderen vanaf groep 4 is er de 
basisopleiding voor een blaasinstrument (dat wordt in 

eerste instantie een bugel). Kinderen vanaf groep 3 
kunnen ook kiezen voor slagwerk. Je krijgt één keer per 
week 20 minuten les. De lessen worden gegeven door 

gediplomeerde docenten. Als je eens wilt onderzoeken of het 
je leuk lijkt bieden we geïnteresseerden 2 gratis proeflessen aan (dit geldt 
niet voor blokfluit). 
Dus: zit je in groep 3 dan kun je gaan blokfluiten of slagwerk doen. 
Zit je in groep 4 of hoger dan kun je kiezen uit blokfluit, blaasinstrument of 
slagwerk.  
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Interesse? 
Als je interesse hebt, kun je een mailtje sturen naar 
opleidingen@fanfareschimmert.nl. Ook voor eventuele vragen kun je dit 
mailadres gebruiken.  
Voor de blokfluit geldt dat je je kunt aanmelden tot 8 oktober a.s. Voor de 
overige opleidingen geldt die beperking niet. 
 
TAFELTENNISVERENIGING QUICK ‘72/SCHIMMERT.                
Afgelopen zaterdag is de competitie weer begonnen. Alle jeugdteams 
kwamen in actie.                                                                                      
Quick ‘72/SETA/TTC 1 speelt in de Landelijk C. Jens Slakhorst, Dido 
Giesen en Kenji van Enckevort wonnen met 9-1 van Westa 1.               
Quick ‘72/Schimmert 2 speelt ook in Landelijk C. Maud Speetjens, Ties 
Slakhorst en Kyra van Enckevort speelden 5-5 tegen VTV 1.                
Quick ‘72/Schimmert 3 speelt 3e klasse. Sophie Buijsen, Joes Slakhorst, 
Sophie Florack en Roel Dizy verloren met 2-8 van Destatec 1.                
Quick ‘72/Schimmert 4 speelt  5e klasse. Dewi Cortenraad, Lynn Teunisz 
en Christian Hendriks verloren met 0-5. 
Voor komende zaterdag staan de volgende wedstrijden op het programma:     
Heren 1 speelt om 16.30 uur tegen Kluis 3 in Geleen.                                   
Quick ‘72/SETA/TTC 1 speelt om 11.00 uur tegen Taverbo1 in Boxtel.   
Quick ‘72/Schimmert 2 speelt in Schimmert om 13.00 uur tegen Brunssum1                                                                                                              
Quick ‘72/Schimmert 3 heeft geen wedstrijd.                                             
Quick ‘72/Schimmert 4 speelt in Schimmert om 13.00 uur tegen Red Stars 
5 uit Venray.  

 

V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 25 SEPTEMBER: 
Schimmert/GSV’28 JO17-1 - VRIJ.  
GSV’28/Schimmert JO15-1 - SVME/Geertruidse B.  
    JO15-1  13.30 uur. 
GSV’28/Schimmert JO15-2 -  Minor/Wijnandia  
    JO15-1  11.30 uur. 
FC Kerkrade-West JO13-1 -  Schimmert/GSV’28  
    JO13-1  12.30 uur. 

Schimmert/GSV’28 JO12-1 -  SJO Krijtland JO12-2  11.00 uur. 
Caesar JO11-2JM  -  Schimmert/GSV’28 JO11-1 11.45 uur. 
RKUVC JO10-2JM  -  Schimmert/GSV’28 JO10-1 09.15 uur. 
De Leeuw JO9-1  -  Schimmert/GSV’28 JO9-1  08.30 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO8-1 -  Leonidas – W JO8-1  09.30 uur.  
Sportpark Jean Nijsten te Genhout. 
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GSV’28/Schimmert JO7-1 -  Caesar JO7-2   09.30 uur. 
Spaubeek JO7-1 en JO7-2 -  GSV’28/Schimmert JO7-1  09.40 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-1 -  FC Geleen Zuid JO7-1JM  09.50 uur. 
Sportpark aan de Mesweg te Hulsberg. 
RKUVC JO7-1  -  GSV’28/Schimmert JO7-2  09.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-2 -  SV Hulsberg JO7-2   09.10 uur. 
Veteranen: Op het complex van Woander Forest te Merkelbeek. 
Doenrade   -  Schimmert    17.00 uur. 
 

PROGRAMMA VAN ZONDAG 26 SEPTEMBER: 
Competitiewedstrijden: 
Schimmert 1   -  SV Hulsberg 1   14.30 uur. 
Schimmert 2   -  Leonidas – W 3   12.00 uur. 
SV Meerssen 4  -  Schimmert 3   11.30 uur. 
Vrouwen: 
Schimmert VR1  -  Abdissenbosch VR1  09.30 uur. 
 

OUD PAPIER. 
Zaterdag 25 september zal er oud papier worden opgehaald door de 
buurtvereniging "De Bies". 
De route zal aanvangen om 8.30 uur in de Torenstraat en Op de Bies. 
Wij verzoeken u het oud papier op de bekende wijze, gebundeld of in 
dozen op het trottoir te zetten. 
 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Sjrienewèrker = timmerman. Kónkelfoeze = ? R:  404 2200.  
 

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 & donderdag van 19.00 tot 20.00 uur kantoor/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. 

mailto:parochieblad@st-remigius.nl
mailto:j.v.oss@st-remigius.nl
http://www.st-remigius.nl/

