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DE OPGESTANE HELPT ONS TE GELOVEN. 
 
De tweede zondag van Pasen, ook Beloken Pasen of zondag van de 
goddelijke Barmhartigheid genoemd, handelt over geloven. 
Het geloof van Pasen, het geloof van de opstanding uit de doden is geen 
eenvoudige zaak. 
We moeten het hebben van verhalen en getuigenissen van anderen, lang 
geleden doorverteld en opgetekend. 
Die hebben bovendien een beperking, want niemand is ooggetuige 
geweest van de opstanding als zodanig.  
Wel hebben enkele leerlingen de opgestane 
Heer ontmoet, maar het duurde even tot 
doordrong dat Hij het zelf was. 
De opgestane Jezus zelf besefte hoe moeilijk 
het was om te geloven. 
Daarom hielp Hij hen een handje, met woorden 
en gebaren waarin zij Hem herkenden. 
Thomas mocht Hem zelfs aanraken. 
Zo hielp Jezus zijn vrienden om te groeien in 
geloof, en dat doet Hij tot op de dag van vandaag. 
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Zaterdag 18 april: Zaterdag onder het octaaf van Pasen. 
Geen H. Mis. 
Zondag 19 april: Beloken Pasen, en zondag van de goddelijke  

      Barmhartigheid. 
Geen H. Mis. 
Maandag 20 april: Maandag na de 2e zondag van Pasen. 
          H. Agnes van Montepulciano, maagd. 
Geen H. Mis. 
Dinsdag 21 april: Dinsdag na de 2e zondag van Pasen. 
         H. Anselmus, bisschop en kerkleraar. 
Geen H. Mis. 
Woensdag 22 april: Woensdag na de 2e zondag van Pasen. 
Geen H. Mis. 
Donderdag 23 april: Donderdag na de 2e zondag van Pasen. 
              Sint Joris, martelaar. 
Geen H. Mis. 
Vrijdag 24 april: Vrijdag na de 2e zondag van Pasen. 
       H. Fidelis van Sigmaringen, priester en martelaar. 
Geen H. Mis. 
Zaterdag 25 april Zaterdag na de 2e zondag van Pasen. 
Geen H. Mis. 
Zondag 26 april: Derde zondag van Pasen. 
Geen H. Mis. 
 
ZIEKENDIENST SCHIMMERT 1970. 
Vanwege het coronavirus hebben we al een aantal weken geen  
ziekenbezoeken meer kunnen afleggen. Deze proberen we zo goed 
mogelijk te vervangen door telefoontjes en/of kaartjes. 
Denkt u dat we u nog op een andere manier kunnen ondersteunen, aarzel  
dan niet contact met ons op te nemen.  
Tiny Frissen tel. 4041701 of  Elly Eijssen tel 4041336. 

Natuurlijk kunt u ook het ziekendienst-lid in uw eigen buurt benaderen.    
 
IN MEMORIAM. 
Tiny Janssen-Speetjens. 
Geboren  8 januari 1941, overleden 5 april 2020. 
Tiny was een bekende vrouw in Schimmert. 
Als jongste uit een groot gezin is zij als laatste van ons weggegaan. 
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Haar leven werd gekenmerkt door werken, hetgeen ze van thuis uit had 
geleerd. Zo had ze ook een hechte band met haar familie ,, met haar 
ouders, broers en zussen en als het nodig was dan was ze er voor hen. 
Van huisuit had ze een groot geloof mee gekregen en dat speelde een 
belangrijke rol in haar leven. ’s Ochtends om zes uur naar de mis bij de 
Paters in Op de Bies en daarna zorgen voor de koeien en de varkens.  
Maar ook is ze vaak naar Lourdes geweest. 
Na haar huwelijk met Nic janssen gingen ze wonen in ’t “Streipelshoes”. 
Daar heeft ze hard gewerkt, in het veld en tussen de schapen, want werken 
was voor haar een plezier. 
Maar de laatste maanden was het moeilijk voor haar. 
Op zondag 5 april is ze rustig ingeslapen. 
 
Anna Maria Sieben-Leurs. 
Geboren op 6 juni 1920 in Obbicht-Papenhoven en overleden op 9 april 
2020. Ze bereikte de hoge leeftijd van bijna 100 jaar. 
Ze trouwde met Giel Sieben. 
Na hun huwelijk gingen ze wonen in Schimmert.  
Uit hun huwelijk is een zoon geboren. 
Op 24 april 1997 stierf haar man Giel. Daardoor gingen haar laatste jaren 
moeizamer. 
Het verlies van Giel viel haar zwaar. Het was dan ook een hele opgave 
voor haar om verder te leven. 
Maar ze nam het leven weer op. 
Ze was een opgewekt persoon en genoot van de kleine dingen van het 
leven. 
Opvallend waren de vele geraniums, die ze in en rond haar huis had staan. 
Ze hield van bloemen, ze hield van de natuur. 
De laatste weken waren zwaar voor haar vanwege de ziekte en het 
isolement, maar het waren ook zware dagen voor haar verzorgers  
en natuurlijk voor haar zoon, haar schoondochter en kleinkinderen. 
Jammer dat alles zo snel moet gebeuren, en dat er zo weinig mensen  
met ons samen mochten zijn bij het afscheid. 
We hebben afscheid van haar genomen met gevoelens van dankbaarheid 
voor alles wat ze voor ons heeft betekend. 
 

Moge God hen nu geven: Licht, Rust en Vrede.  
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TURNVERENIGING EXCELSIOR. 

Turnvereniging Excelsior Schimmert 100 jaar: receptie verplaatst naar 
26 september 2020 
Dit jaar viert Turnvereniging Excelsior haar 100-jarig bestaansfeest. Op 
zaterdag 16 mei stond een receptie met reünie gepland. Door de Corona-
maatregelen hebben wij besloten deze avond te verplaatsen naar zaterdag 
26 september a.s.. We hopen dat t.z.t. de Corona-maatregelen zodanig zijn 
versoepeld dat we ons jubileum dan alsnog kunnen vieren. Overigens 
zullen wij op sportzondag 20 september ook al stilstaan bij het jubileum in 
de vorm van een open dag waarbij we de gymnastieksport en onze 
vereniging op een sportieve manier in de schijnwerpers zullen zetten. Wilt u 
beide datums alvast reserveren? Ooit lid geweest van onze turnvereniging? 
U kunt u nog steeds aanmelden voor de reünie door een mailtje te sturen 
naar turnclubexcelsior@gmail.com of door te bellen met 045-4041402. We 
hopen u in september in goede gezondheid te mogen begroeten op een 
van onze evenementen. 

 
DIALEKPROJEK & FOTOWERKGROEP HEEMKUNDE.  
Sjtrang = strak, sterk, streng (garen), (haar)lok. “Bakkes” = ?   
R:  404 2200 / dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
Nieuwe foto van de maand en album 4 op website Sjummert van  
vreuger en noe! https://vergeteninwonersschimmert.jouwweb.nl/ 
 
 

 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. 
Orgelfonds     IBAN: NL51 RABO 0322 8156 22 
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 
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