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‘ER IS GEEN WIJN MEER’. 
Het is op. ‘Er is geen wijn meer’, zegt Maria tegen 
haar Zoon Jezus in het verhaal van de bruiloft van 
Kana. Geen wijn meer, dat wil zeggen: het feest 
gaat als een nachtkaars uit. Want wijn is de enige 
drank op een feest in Jezus’ tijd. Niets anders is er 
te bestellen. Het is dus echt helemaal op. 
Dit verhaal doet me denken aan ons leven. We 

merken dat het op een gegeven moment ‘op’ is en we komen aan onze 
grenzen. Dit is bijvoorbeeld wat we ervaren als we ouder worden; we 
merken dat we sommige dingen niet meer kunnen en dat ons lichaam 
begint te haperen.  
Zo gaat het eigenlijk ook met andere dingen in ons leven. Ondanks het feit 
dat wij in Nederland veel hebben, toch ervaren ook wij dat het soms ‘op’ is 
en dat we er echt doorheen zitten. Eenzaamheid is in onze samenleving 
een groot probleem, relaties lopen stuk, mensen kampen met burn-out en 
depressies. Vreselijk dat het aantal zelfdodingen onder de dertigjarigen 
vorig jaar met 15 procent is gestegen.  
Onze maatschappij, vooral de economie, zorgt ervoor dat we voort moeten, 
steeds meer, steeds sneller, steeds harder, totdat je een keer op bent. Veel 
mensen lopen tegen hun grenzen aan. Het leven wordt misschien 
stressvol. Wij denken vaak dat we alles kunnen, terwijl wij toch een keer 
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aan onze grenzen komen. Hoe ga jij met je grenzen om? Wat doe jij voor 
dat het ‘op’ is? 

Kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
 
KERKDIENSTEN VAN 22 tot en met 30 januari 2022. 
Zaterdag 22 januari: Zaterdag in week 2 door het jaar. 
 H. Vincentius, diaken en martelaar. 
16.00 uur:  H. Mis. 
Zondag 23 januari 2021: Derde zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis. 
 Intenties: Jeanne Vleugels-Vankan (zeswekendienst); Richard, 
 Ans en Jean Sieben; Jo Laumen (1e jaardienst); Nic Steijns; 
 Jules Lucassen (1e jaardienst), overleden ouders Lucassen- 
 Kuipers, Miena, Rika en Bertien;. 
Maandag 24 januari: Maandag in week 3 door het jaar. 
 H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar. 
8.00 uur H. Mis. 
Dinsdag 25 januari: Dinsdag in week 3 door het jaar. 
 Bekering van de heilige apostel Paulus  Geen H. Mis. 
Woensdag 26 januari: Woensdag in week 3 door het jaar. 
 HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen. 
8.00 uur H. Mis.  
Donderdag 27 januari: Donderdag in week 3 door het jaar. 
   H. Angela Merici, maagd. 
8.00 uur: H. Mis.    
Vrijdag 28 januari: Vrijdag in week 3 door het jaar. 
 H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar.  Geen H. Mis. 
Zaterdag 29 januari: Zaterdag in week 3 door het jaar. 
 Maria op zaterdag. 
16.00 uur:  H. Mis. 
(o.v.b.) Intentie: Alice Sieben-Vankan. 
Zondag 30 januari 2021: Vierde zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis. 
 Intenties: Leon Snellings (zeswekendienst); Philomena Eijssen. 
 
Weekdienst: kapelaan Charles Leta s.m.m..  
 
LECTOREN. 
Zaterdag 22 jan. 16.00 uur:  de heer P. Willems. 
Zondag   23 jan.  11.00 uur: de heer H. Meertens. 
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LITURGIE VAN DE WEEK. 
DOOR WOORDEN GERAAKT. 
Soms kunnen woorden je diep treffen, tot in je ziel. Je hebt het gevoel dat 
ze voor je bestemd zijn, je ontvangt ze als een geschenk en je kunt ermee 
voort op de weg, als kostbare bagage.  
Woorden uit de Schrift klinken hier weer vandaag.Verstaan we deze 
woorden? Raken ze ons? 
 
AKTIE KERKBALANS 2022. 

In het parochieblad van verleden week (uitgave 2) hebben we u verzocht om deel 

te nemen aan de Aktie Kerkbalans 2022 (Gezinsbijdrage). 

Voor de deelname aan de Aktie Kerkbalans adviseert het bisdom een minimale 

bijdrage te vragen van € 115,- per jaar. U kunt uw bijdrage overmaken in één keer, 

per kwartaal of per maand. 

Wanneer u deelneemt aan de Aktie Kerkbalans kan deze deelname voor u ook 

een voordeel opleveren. Wanneer u of een van uw huisgenoten bijvoorbeeld komt 

te overlijden en er wordt een uitvaartdienst in de kerk verlangd, dan worden de 

bijdragen die u de laatste 4 jaren aan de Aktie Kerkbalans heeft gegeven op de 

kosten van de uitvaart in mindering gebracht. Deze regeling geldt ook voor een 

huwelijksinzegening. 

 

De tarieven voor misstipendia, die vanaf 1 januari 2021 zijn vastgesteld en nu nog 

gelden, komen overeen met de tarieven die het bisdom adviseert. Deze tarieven 

zijn: 

Weekendmis (zaterdag, zondag en hoogfeestdag):   €    27,50; 

Weekmis (maandag-, woensdag- en donderdagmorgen):  €    12,50; 

Eucharistieviering bij een bijzondere gelegenheid:   €  300,00; 

Uitvaartdienst met begrafenis:      €  475,00; 

Uitvaartdienst zonder begeleiding door pastor naar het crematorium: €  475,00; 

Uitvaartdienst met begeleiding door pastor naar het crematorium: €  525,00; 

Huwelijksinzegening:       €  475,00; 

Doopplechtigheid:             vrije gift; 

Doopkaars met doopoorkonde:      €    15,00. 

       Het kerkbestuur. 

 
BUURT OENSEL. 
Op zondag 12 juni a.s. gaat de buurt Oensel een leuke activiteit 
organiseren voor haar bewoners. Nadere informatie volgt via een brief in de 
brievenbus van de bewoners. Hou deze middag en avond vrij in jullie 
agenda! 
     Bestuur buurtvereniging Oensel 
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GEVONDEN. 
In de Montfortstraat is een babyspeen met kralenkoord gevonden waarop 
de naam “Juul” staat vermeld. Graag afhalen in de pastorie. 
 

HOOP. 
Geef elkander hoop, 
Dan gaat alles goed, 
Geef elkander hoop, 

Als j’ elkaar ontmoet. 
 

Niet met dure woorden, 
Een rede of een preek, 

Nee, zomaar bij de slager 
Of in de apotheek. 

 

Op een caféterrasje, 
Of in de bioscoop, 

Al is het nog zo vluchtig, 
                                     Maar geef elkander hoop.  Toon Hermans 

 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
’t daak waor ein gevreuër = vorst. Opvrieje = ? R:  4042200. 
 

Pastorie: 045 4041227;   Klooster: 045 4048111.  
Pastoor G. Dölle:   045 4051273; E: pastoor@h-clemens.nl. 
Kapelaan Charles:   0639431465; ch.leta@montfortanen.nl. 
Kapelaan Stefan:   0639431473; stefanmusanai@gmail.com. 
Koster:     045-4041530.  
E: Redactie Nuuts:   E: parochieblad@st-remigius.nl. 
Kerkbestuur   E: secretaris@st-remigius.nl 
Website:    www.st-remigius.nl. 
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. 
Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur is 
de pastorie bereikbaar voor het opgeven van misintenties, berichten en 
vragen. 

mailto:parochieblad@st-remigius.nl
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“Nuuts oet Sjummert” is een uitgave van de parochie Sint Remigius te 

Schimmert ©. 


