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BIDDEN KUN JE LEREN. 

Ze zeggen dat verdriet de beste leermeester is. 
Maar je kunt ook bidden als je je hartstikke happy voelt. 
Wat je moet bidden? 

Dat weet ik niet, dat moet je zelf bepalen. 
Ik weet wél, dat het helpt. 
Wat men nogal eens vergeet als het over bidden 
gaat (omdat men er meestal zo plechtig over 
doet) is iets heel simpels: 
je moet niet krampachtig ‘op gaan zitten’ zoals 
een hondje dat pootjes geeft, maar je lichaam 

totaal ontspannen. 
In een geheel ontspannen houding kom je namelijk eerder 
tot een echt gesprek, 
en dat is wat een gebed hoort te zijn. 
Je kunt beter een kort gebed zeggen en ieder woord beleven,  
dan een lang gebed en onderweg je concentratie verliezen. 

      
uit het Gebedenboek van Toon Hermans 
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Zaterdag 21 maart Zaterdag in week 3 van de Veertigdagentijd. 
Sterfdag van de H. Benedictus, abt. Geen H. Mis. 
Zondag 22 maart: Vierde zondag van de Veertigdagentijd. 
Zondag Laetare: Halfvasten. Geen H. Mis. 
Vanwege de coronacrisis is er GEEN HEILHOES!!! 
Maandag 23 maart: Maandag in week 4 van de Veertigdagentijd. 
H. Turibius de Mogrovejo, bisschop. Geen H. Mis. 
Dinsdag 24 maart: Dinsdag in week 4 van de Veertigdagentijd. 
Geen H. Mis. 
Woensdag 25 maart: Woensdag in week 4 van de Veertigdagentijd. 
Maria Boodschap. Geen H. Mis. 
Donderdag 26 maart: Donderdag in week 4 van de Veertigdagentijd. 
H. Ludger, bisschop  Geen H. Mis. 
Vrijdag 27 maart: Vrijdag in week 4 van de Veertigdagentijd. 
Geen H. Mis. 
Zaterdag 28 maart: Zaterdag in week 4 van de Veertigdagentijd. 
Geen H. Mis. 
Zondag 29 maart: Vijfde zondag van de Veertigdagentijd. 
Geen H. Mis. 
 
MEDEDELINGEN VAN HET KERKBESTUUR N.A.V. DE 
CORONACRISIS. 
 
Geachte Parochianen, 
Hierbij een aantal mededelingen van het kerkbestuur naar aanleiding van 
de coronacrisis: 

1. Meneer pastoor. 
De corona-epidemie heeft het bisdom doen besluiten de eucharistie-
vieringen tot nader order te laten vervallen. Dit in verband met het 
besmettingsgevaar van het coronavirus voor met name oudere personen. 
Meneer pastoor behoort ook tot deze categorie mensen. Daarom 
verzoeken wij u uw vragen aan pastoor Van Oss s.m.m. telefonisch te 
stellen en niet in een persoonlijk gesprek. 
 

2. Eucharistievieringen op werkdagen. 
Op maandag-, woensdag- en donderdagmorgen worden normaal in de 
sacristie eucharistievieringen gehouden. Toen het besluit genomen werd 
om de weekendvieringen te schrappen, waren we nog van mening dat de 
vieringen op werkdagen geen problemen zouden opleveren voor het 
besmettingsgevaar door het coronavirus. Inmiddels hebben we onze 
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mening moeten bijstellen, omdat het aantal personen in deze “kleine 
ruimte” van de sacristie wel een gevaar zou kunnen opleveren voor een 
coronabesmetting. Daarom hebben we moeten besluiten om ook de 
weekmissen op maandag-, woensdag- en donderdagmorgen tot nader 
order te laten vervallen. Zodra het besmettingsgevaar geweken is, zullen 
we deze diensten weer in ere herstellen. 
 

3. Opgegeven misintenties. 
Voor de eucharistievieringen van afgelopen weekend, die niet zijn 
doorgegaan, waren een aantal misintenties opgegeven. De eucharistie-
vieringen in de komende weekenden en op de werkdagen zullen ook  
geen doorgang vinden. 
De belanghebbenden van de misintenties in deze H. Missen kunnen later, 
wanneer de coronaepidemie is opgelost, in overleg met het kerkbestuur 
een andere datum voor deze misintentie bespreken. 
 

4. Huispaaskaarsen bestellen. 
Tot en met zondag 22 maart 2020 wordt u in de gelegenheid gesteld om  
huispaaskaarsen te bestellen. Maar doordat er geen eucharistievieringen in 
de kerk worden gehouden, kunt u het inschrijfformulier niet bereiken. 
Daarom hebben we het inschrijfformulier in het portaal van de kerk gelegd, 
zodat u uw bestelling wel nog kunt plaatsen. Het portaal is de hele dag 
open. De inschrijftermijn sluit op zondag 22 maart 2020. 
 

5. Dag van bezinning in Schinnen. 
De Dag van bezinning op zondag 5 april 2020 in Beekdaelen gaat in 
verband met het coronavirus niet door. 
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en uw medewerking. 
      Het kerkbestuur 
KINDERWOORDDIENST. 
Beste allemaal, 
Aangezien er geen diensten zijn op de zondag zal er ook geen  
KINDERWOORDDIENST zijn tot 6 april. 
Dat betekent dat Heilhoes op 22 maart en ook Palmpasen  
op 5 april vervallen. 
We zien jullie hopelijk weer op zondag 5 mei met Moederdag in de kerk. 
Met vriendelijke groet, 
 De leiding van de kinderwoorddienst 
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HERINNERING OPROEP FOTO’S COMMUNIE. 
Beste parochianen,  
Onlangs hebben we de volgende tekst geplaatst in het parochieblad:  
 
 

“Bericht van de Stuurgroep Communie. 
Meneer Pastoor heeft bij de eerste bijeenkomst met de ouders van onze 
communicanten aangegeven dat de communiemis 2020 een mooie 
afsluiting voor hem zal worden m.b.t. deze Eerste Communie. 
We willen als stuurgroep meneer pastoor een blijvende herinnering geven 
van vele jaren communie in Schimmert. 
Daarom zouden we het leuk vinden als we van u foto’s mogen ontvangen 
die betrekking hebben op uw communie of die van uw kinderen. 
Deze kunt u sturen naar: communieschimmert@hotmail.com.  
We ontvangen de foto’s graag, met uw naam en het jaar waarin de  
foto gemaakt is, voor 1 mei a.s.. 
 
We maken hier dan een fotoboek van dat we op 31 mei aan meneer 
pastoor zullen overhandigen tijdens de communiemis. 
Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking”. 
 

Vele mooie foto’s mochten we reeds 
ontvangen. 
Hierbij willen we nog even een 
herinnering plaatsen.  
Er kunnen nog steeds foto’s gemaild 
worden. 
We begrijpen dat misschien niet 
iedereen in de gelegenheid is om foto’s  
te mailen. 
 
U kunt ook foto’s sturen of afgeven aan:  
Brigitte van Weersch 
Trichterstraat 22, Schimmert  
 

Als u ze in een enveloppe doet met uw naam en adres erop, dan zorgen  
wij dat ze na het scannen ook weer bij u terug bezorgtd worden. 
 

We willen samen een heel mooie herinnering voor meneer pastoor maken. 
Wilt u ons daarbij helpen? 
 
 Namens de Stuurgroep Communie Schimmert alvast dank. 
 

mailto:communieschimmert@hotmail.com
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BUURTVERENIGING GROOT HAASDAL. 

Om te voldoen aan de voorschriften van de overheid m.b.t. het bestrijden 
van het coronavirus hebben wij besloten om de geplande Algemene 
Ledenvergadering op maandag 23 maart a.s. niet te laten doorgaan.  
Zodra de toestand het weer toelaat zullen we een nieuwe vergaderdatum 
plannen en worden jullie hiervan op de hoogte gesteld. 
                                                                                              Het bestuur. 

Persbericht 
Inloopdagen voor mantelzorgers vinden 
niet plaats in de maanden maart en april 
2020 i.v.m. de maatregelen rondom het 
coronavirus  
 

Het Steunpunt voor Mantelzorgers organiseert maandelijks in Parkstad 
inloopbijeenkomsten. In verband met de verscherpte maatregelen  
rondom het coronavirus zullen in de maanden maart en april de 
inloopbijeenkomsten voor mantelzorgers niet plaatsvinden. 
 

Kijk voor meer informatie op www.mantelzorgparkstad.nl 
Telefoonnummer: 045-2114000.  
Email: info@mantelzorgparkstad.nl 
 
ALZHEIMER AFDELING PARKSTAD LIMBURG. 
Persbericht 
Het coronavirus verspreidt zich verder en er raken steeds meer mensen  
in Nederland besmet. Er worden maatregelen genomen om verdere 
besmetting te beperken. 
Alzheimer Afdeling Parkstad Limburg neemt voorlopig de volgende 
maatregelen.  

- Het geplande Alzheimercafé van dinsdag 14 april 2020 gaat niet 
door! 

- De bloesemtocht van 15 april 2020 gaat niet door. 
 

Als er na april nieuwe maatregelen nodig zijn zullen wij u hierover natuurlijk 
informeren.  
 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 
Frits Schlosser tel. 045-5213455 of 
Leon Pieters (secretaris) Quaedvlieglaan 13, 6371 HA Landgraaf, tel. 
+31(0)613365008  
 
 

http://www.mantelzorgparkstad.nl/
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TONEEL CRESCENDO SCHIMMERT EN DONATUS NUTH 
Ook de voorstellingen van onze Toneelvereniging Crescendo, die gepland 
waren eind april en begin mei, gaan niet door.  De wereldwijde coronagolf 
heeft het leven de komende maanden op zijn kop gezet. 
De repetities zijn gestopt; we zullen moeten afwachten wanneer de draad 
weer kan/mag worden opgepakt.  Het totale verenigings- en parochieleven 
ligt plat. We hopen dat we na deze zorgelijke periode weer samen het 
cement van de samenleving mogen vormen. De ongeveer 1500 
parochieblaadjes die bijna wekelijks huis aan huis verspreid worden zullen 
de komende tijd 'n belangrijk informatiekanaal zijn. Doe er uw voordeel 
mee. Dank aan het kerkbestuur en bezorgers! 
De productie van Donatus Nuth D'r Komiek, die 'n samenwerking is met 
Crescendo Schimmert, gaat vooralsnog wel door; voorstellingen in 't 
Gemeinsjapshoes Schimmert 19, 20 en 21 juni.   
De statiegeldactie bij onze COOP Martin Knols loopt eind deze maand af. 
Gedurende 3 maanden is veel leeg goed met een druk op de donatieknop 
ten gunste gekomen voor onze toneelvereniging. Wij danken voor uw steun 
en hopen de komende 2 weken nog van uw gave te profiteren voor de 
aanschaf van decorstukken. Wij gaan er voor en voor een avondvullend 
uitje zal het doek weer open gaan in 2021. Alleen zijn we niks, samen 
kunnen we heel veel; ondanks alles. 

 Bestuur en PR Toneelvereniging Crescendo Schimmert  
 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Sjurendaesjer = schuurdorser; gulzigaard. “Krubbebieter” = ? 
R:  404 2200 / dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
  

 Pastorie 045-4041227;   Klooster 045-4048111;  
Kapelaan Charles   0639431465; 
Kapelaan Stefan   0639431473;
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. 
Dinsdag 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 

mailto:dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com
mailto:parochieblad@st-remigius.nl
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