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GEZEGENDE MENSEN. 
De langste nacht is geweest, het jaar is gedaan, het 
kerstfeest is gevierd.  
Met een zekere tevredenheid mogen we het jaar 
afsluiten en we mogen met voldoening zeggen dat we 
het allemaal gehaald hebben. 
Met vallen en opstaan, de een met wat meer geluk, de 

ander met een beetje te veel verdriet. Maar we zijn er nog. 
We maken misschien ons eigen jaaroverzicht. 
En de een zal misschien de kommer en treurnis in gedachten houden,  
de ander onthoudt de fijne momenten. 
Er zijn natuurlijk altijd mensen van wie het niet goed mag gaan. 
Als de zon schijnt, wijzen ze naar de overkant van de weg, waar 
schaduw is. 
Als er een lied gezongen wordt, horen ze altijd wel een valse toon en als  
er een kind geboren wordt, zeggen ze: wacht maar tot hij groter wordt. 
Maar toch mogen wij met voldoening zeggen: 
We hebben het weer gehaald. 
In deze geest wens ik u allen een Zalig Nieuwjaar. 
Pastoor. 
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KERKDIENSTEN VAN 4 TOT EN MET 12 JANUARI 2020. 
 
Zaterdag 4 januari: Weekdag van de Kersttijd. 
19.00 uur: H. Mis met samenzang. 
      Intenties: Broeder Marcus Claessens s.m.m.. 
Zondag 5 januari: Openbaring des Heren. 
11.00 uur: H. Mis opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola 
       Intenties: Harrie Speetjens (jaardienst), Zef Tummers  
       (jaardienst), Bertha en Frans Aarts-Dreessens, Oda 

      Damoiseaux-Lemmens, Jan Schoenmakers, Jeanne ` 
                 Speetjens-Van Dongen, Luciën Stassen, Rob Theunissen,  

      Harrie Claessens (verjaardag) Jean Crombag (50e sterfdag)  
      en Tine en Hub Crombag-Slangen; opa en oma Mullens            
      (jaardienst). 

Maandag 6 januari: Weekdag van de kersttijd na Epifanie . 
  8.00 uur: H. Mis voor Sef Moonen. 
Dinsdag 7 januari: H. Raimundus van Penyafort. 
Geen H. Mis. 
Woensdag 8 januari: Weekdag van de kersttijd na Epifanie. 
  8.00 uur: H. Mis voor pater Hub Somers s.m.m.. 
Donderdag 9 januari: Weekdag van de kersttijd na Epifanie. 
  8.00 uur: H. Mis uit dank bij een verjaardag. 
Vrijdag 10 januari: Weekdag van de kersttijd na Epifanie. 
  Geen H. Mis. 
Zaterdag 11 januari: Maria op zaterdag. 
19.00 uur: H. Mis met samenzang. 

Intenties: Math en Annie Lahaije-Evers en overleden familie              
(jaardienst). 

Zondag 12 januari: Doop van de Heer (feest). 
11.00 uur: H. Mis met samenzang. 
       Intenties: Els Stassen (jaardienst); Luciën Stassen;  

      Hub Jacobs (2e jaardienst). 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Het heerlijk licht van God gaat uit over Jeruzalem. 
Geleid door de ster gaan de wijzen op weg. 
 
In het Kind Jezus, dat zij als hun koning 
aanbidden, openbaart God zich aan de wereld. 
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DIENBEURTEN MISDIENAARS. 
Zaterdag 4 januari: 19.00 uur: Pim Delnoij en Jasmijn Roijen. 
Zondag 5 januari: 11.00 uur: Roger Soons – Matthijs Buijsen. 
     Stefan Bouwens – Judith Deusings. 
Maandag 6 januari: 08.00 uur: Pim en Skip Delnoij. 
Woensdag 8 januari: 08.00 uur: Ties Slakhorst en Tom Storcken. 
Donderdag 9 januari: 08.00 uur: Cas Lemmens en Lars Okkersen. 
 

LECTOREN. 
Zaterdag 4 januari 19.00 uur mevr. Brigitte van Weersch. 
Zondag 5 januari 11.00 uur mevr. Tanja Feuler. 
Dinsdag 7 januari 20.00 uur lectorenoverleg in de pastorie. 

 

COLLECTANTEN. 
Zaterdag 4 januari  19.00 u   dhrn. Chrit Leenders en Nico Lemmens. 
Zondag 5 januari 11.00 u   dhrn. Jack Feuler en Pierre Visschers. 
Nota bene: tweede collecte is voor onze eigen kerk. 

 

KERKZANG. 
Er was geen plaats.....  
Niet alleen in de herberg was voor Maria en Jozef geen plaats, ook in onze 
kerk was het afgelopen tweede kerstdag vol. Blij verrast door de vele 
bezoekers van ons kerstspel vonden wij het spijtig dat niet iedereen alles 
kon horen en zien. Volgend jaar zal dit beslist een aandachtspunt zijn. We 
doen het gewoon dan nog eens over. Onze gedachte was een gezellig 
knus kringetje van kinderen en ouderen rondom het verteld en uitgebeeld 
kerstverhaal. Zelfs 'n echte baby werd door de Drie Koningen verwend met 
geschenken. Door uw geweldige opkomst werden wij opgezadeld met een 
luxe probleem, waarvoor onze dank...…. 
Alle goeds in 2020; tot 26 december 2020!! 
     PR Gemengd Kerkelijk Zangkoor.   
IN MEMORIAM. 
Toet Bruls-Hustin, geboren 1 maart 1925 Simpelveld, overleden 10 
december 2019 Meerssen. 
Toet werd geboren in Simpelveld en ze trouwde later met Jo Bruls 
uit Schimmert. Ze was een zus van Pater Thei Hustin s.m.m.. 
Omdat haar man Jo hier ter aarde werd besteld werd zij ook bij hem 
begraven.Hier in onze kerk werd de uitvaartdienst gehouden. 
“Wenn die Füsse zu müde sind die Wege zu gehen,  
die Auge zu trübe die Erde zu sehen, wenn das Altsein ist nur Last und 
Leid den sagt der Herr: “Kom zu mir, jetzt ist es Zeit‘. 
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Fons Vankan, Geboren 14 april 1935, overleden 17 december 2019. 
“Ich hub ’n sjoan laeve gehad”. 
Dat waren woorden van Fons. 
Dat is aan hem te danken, maar ook aan Bertha, zijn vrouw. 
Bij ons was Fons bekend als de postbode. Een postbode van de oude 
stempel. De postbode die voor iedereen een hartelijk woord had. 
Hij werd geboren in de Langstraat en daar is hij altijd blijven wonen. 
Alleen bouwde hij zijn nieuwe woning naast zijn ouderlijk huis. 
Daar werden de kinderen geboren, daar groeiden ze op. 
Fons zorgde voor de tuin. Hij was gek op zijn duiven. 
De laatste jaren waren niet zo gelukkig voor hem. 
Hij werd geopereerd. Hij dacht er goed uit te komen, maar het viel tegen. 
Hij bleef de opgewekte Fons van altijd. 
Rustig is hij ingeslapen. 
Wij gaan verder met zijn voorbeeld voor ogen. 
Fons, pap, opa, bedankt. 
 
 

KERST- EN NIEUWJAARSWENSEN. 
Beste mensen, 
Dit jaar heb ik weer heel veel goede wensen gekregen. 
Dat doet een mens goed. 
Maar het is haast onmogelijk om al die goede wensen 
te beantwoorden. Mag ik het doen in deze vorm?  
Hartelijk dank voor alle goede wensen. 
Het is een bemoediging en het doet je goed. 
Samen met de beide kapelaans gaan we er weer aan staan. 
Heel erg bedankt. 
Pastoor J.v.Oss s.m.m. 

 

AFSCHEID. 
Ja beste mensen. Na 21 jaar stop ik met mijn werkzaamheden voor het 
parochieblad. Het redactionele deel wordt overgenomen door dhrn. P. 
Visscher en F. Janssen. 
Het financiële deel wordt in het vervolg geregeld door dhr. E. Hennekens. 
Graag zou ik enkele mensen willen bedanken. Om te beginnen meneer 
pastoor die mij in al die jaren de vrije hand heeft gelaten om te bepalen hoe 
ons parochieblad er volgens mij uit dient te zien. De diverse kerkbesturen 
die indien nodig alle medewerking hebben verleend. 
En wat dacht u van mijn steun en toeverlaat in al die jaren, Frits Janssen, 
altijd bereid om te helpen waar nodig. 
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Ook onze bezorgers die toch weer elke week door weer en wind ons 
Parochieblad bij u thuis bezorgen, ook de mensen die twee keer per jaar de 
enveloppen met de bijdrage ophalen waardoor het mogelijk is om het 
Parochieblad weer voor een half jaar uit te geven. 
En last but not least Hans Jacobs die zich vaak in alle mogelijke bochten 
heeft moeten wringen om voor donderdag 11.00 uur alles klaar te hebben, 
waardoor de bezorgers op tijd aan hun ronde konden beginnen. 
Nogmaals bedankt, het was fijn om met jullie samen te werken. 
       Heins Bisschoff. 
EHBO. 
Maandag 6 januari om 20.00 uur herhalingsles "kleine ongevallen". 

 

PROGRAMMA ZIJACTIEF 
Goede voornemens voor dit jaar? Ben u lid van ZijActief of wilt u lid 
van ZijActief worden? U kunt op woensdagmiddag deelnemen aan onze 
gymlessen. De lessen worden gegeven door Mevr. J. Verbooy, 
fysiotherapeute en zijn van 13.30 tot 14.30 uur in de gymzaal bij de school. 
U mag een les gratis proberen. Daarna zijn de kosten € 45,- voor 10 
lessen. De 1e les na de kerstperiode is op woensdag 8 januari. Meer 
informatie kunt u krijgen bij Truus Tekstra. 4042221. 
Cursus maatschappelijke vorming en educatie  
Cursusdata zijn: 27-1, 10-2, 2-3. De cursus wordt gehouden in De Stip te 
Meerssen van 19.30 tot ± 21.30 uur. Inhoud lezingen: zie website: 
www.zijactieflimburg.nl 
26-3  Excursie naar Bevrijdingsmuseum Groesbeek,. Deelname aan de 
excursie is alleen mogelijk als aan de cursusbijeenkomsten is 
deelgenomen. 
De kosten voor de cursus bedragen:  
Voor de 3 cursusavonden € 12,50  p.p. Voor de excursie op donderdag 26 
maart: € 57,50  
Opgave: envelop met naam, adres en telefoonnummer - samen met het 
verschuldigde bedrag (€12,50 of €70,00) inleveren bij Silvy Wiekken, 
Langstraat 9 vóór vrijdag 10-1-20. U kunt het geld ook vóór 10-1-20 
overboeken op bankrekening NL57RABO0146407628 t.n.v. ZijActief 
Schimmert o.v.v. uw naam en adres. 
14 januari: Lezing over “Carnaval” door René Haustermans.  

 

MEDEDELING KBO. 
Op dinsdag 7 januari is er weer kienen in ‘t Gemeinsjapshoes. 
We beginnen om 14.00 uur en ook niet-leden kunnen hieraan deelnemen. 
U bent van harte welkom. 
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KUNSTkwARTet.  
In het nieuwe jaar start Ingrid Henssen een lezingencyclus over vier 
belangrijke artiesten van de Limburgse School; Eyck, Nicolas, Vos en 
Jonas.  
Deze kunstenaars waren allen vrienden van elkaar, wonnen grote prijzen, 
maakten verre reizen, werkten in opdrachten voor kerken (onder andere in 
Genhout) en hebben duidelijke stijlovereenkomsten. Vandaar dat ze nu 
samen en apart in de picture worden gezet.  
De bijeenkomsten worden gehouden op 4 opeenvolgende vrijdagen in zaal 
“het Weverke”, telkens van 11 uur tot 13.30 uur. Rond 12 uur wordt u een 
lunch aangeboden.  
Het programma:  Vrijdag 10 januari “Charles Eyck”,  

        Vrijdag 17 januari “Joep Nicolas”,  
     Vrijdag 24 januari “Charles Vos”,  
     Vrijdag 31 januari “Henri Jonas”.  

De kosten bedragen 12,50 per losse lezing of 40 euro voor de 4 lezingen 
samen. Dit bedrag is inclusief de lunch. Aanmelden kan op 
ingrid@meditrain.nl of op 06-52390612.  Het aantal deelnemers is beperkt, 
dus wees er snel bij!  
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Betekenissen van “wie”: hoe, toen, als, alsof. “Konzaerke” = ? 
R:  404 2200 / dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
 

 Pastorie 045-4041227;   Klooster 045-4048111;  
Kapelaan Charles   0639431465 
Kapelaan Stephan   0639431473
 Koster 045-4041530;   Genhout 046-4371361.  
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 kantoordienst in de 
Pastorie voor het bestellen van misintenties en dergelijke zaken. 
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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