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De ijsheiligen 
 
 
Ik adem de lente uit 
ik toverfluit 
alles om in groen 
ik plens een bui op zijn tijd  
dat is te doen 
ik bliksem soms een straal 
naar waar de nachtgaal 
zijn hoge tonen resoneert 
terwijl hij van zijn tak opveert 

ik vorst soms in de nacht 
daar waar de ochtend wacht 
de ijsheiligen zijn weg rond half mei 
dan bloem ik de geraniums er ook bij. 
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KERKDIENSTEN VAN: Vrijdag 8 mei:  
Vrijdag na de 4e zondag van Pasen;  H. Clara, maagd. 

     Geen H. Mis. 
Zaterdag 9 mei: Zaterdag na de 4e zondag van Pasen.  

     H. Catharina van Bologna, maagd. 
     Geen H. Mis. 

Zondag 10 mei: 5e Zondag van Pasen.  
     Geen H. Mis. 

Maandag 11 mei: Maandag na de 5e zondag van Pasen.  
      H. Ignatius van Laconi, kloosterling.  
      Geen H. Mis. 

Dinsdag 12 mei: Dinsdag na de 5e zondag van Pasen. 
        H. Pancratius, martelaar 

      Geen H. Mis. 
Woensdag 13 mei: Woensdag na de 5e zondag van Pasen.  

      H. Servatius, bisschop 
      Geen H. Mis. 

Donderdag 14 mei: Donderdag na de 5e zondag van Pasen.  
        H. Mattias, apostel 

      Geen H. Mis. 
Vrijdag 15 mei: Vrijdag na de 5e zondag van Pasen. 

                 Alle H. bisschoppen van Maastricht. 
     Geen H. Mis. 

Zaterdag 16 mei: Zaterdag na de 5e zondag van Pasen.  
     H. Ubaldus, bisschop. 
     Geen H. Mis. 

Zondag 17 mei: 6e Zondag van Pasen.  
    Geen H. Mis. 

 
EUCHARISTIEVIERINGEN  OP ZONDAG TE VOLGEN OP TV.  

De uitzendingen op TV worden telkens uitgezonden vanuit een 
parochiekerk uit een van de Nederlandse bisdommen. De uitzending begint 
steeds om 10.00 uur op NPO2. 
 

Zondag 10 mei 2020 om 10.00 uur: 5e zondag van Pasen. 
Basiliek van de H. Nicolaas, Amsterdam. 
Celebrant: pastoor Eric Fennis. 
 
Zondag 17 mei 2020 om 10.00 uur: 6e zondag van Pasen. 
Parochiekerk van de H. Jozef, Waubach. 
Celebrant: pastoor Harry Notermans. 
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IN MEMORIAM MINA VAN KAN-SPEETJENS 
Beetje bij beetje heb je ons verlaten, 
We konden niet zo goed meer met je praten. 
Je was op een gegeven moment zo teer, 
de vrouw van vroeger was je niet meer.. 
Maar nu je voorgoed bent heengegaan 
zeggen wij dank voor alles wat je hebt gedaan. 
 
Mama  en oma is vandaag voor het laatst in ons midden. 
Helaas niet in de kerk van Schimmert, 
maar in de kerk van Genhout. 
Ook hier was zij bekend. 
De kerk was heilig voor haar. 
Van jongsafaan heeft zij trouw de kerk bezocht. 
Niet alleen om er te zijn, maar om er actief te zijn. 
Meer dan 25 jaar was zij lid van het gemengd kerkelijk zangkoor en 
Dameskoor Schimmert. 
Zoals haar vader Harie Speetjens, maar ook haar broers en zussen. 
 
Mina was de derde van het gezin van Harie Speetjens en  
Lies Speetjens-Heijnen. 
Er was altijd een heel sterke band tussen alle kinderen. 
En ik herinner mij nog dat ik jarenlang de H. Communie bracht bij hun 
moeder.  
Meestal waren de kinderen dan ook aanwezig samen met mam en Hubert. 
Het was er altijd gezellig. 
In 1949 trouwde zij met Gil Van Kan; een harde werker. 
Gil kwam van het mooiste stukje van Schimmert, van de Kleverberg. 
Helaas moest zij Gil vroeg afgeven. Hij was pas 67 jaar. 
 
Mina mocht lang thuis blijven wonen. 
Daar werd zij goed verzorgd door haar zoon Harry. 
En zolang als het kon werd er gekaart. 
Maar helaas: opname  in huize St. Franciscus in Beek was nodig. 
Daar heeft ze nog drie jaar mogen wonen. 
Ze is nu terug bij al degenen die haar zijn voorgegaan. 
Mina, bedankt voor alles, het moge u goed gaan. 
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BOODSCHAP VAN MENEER PASTOOR EN DE KAPELAANS 
Een verhaaltje en een liedje voor Moederdag zijn vanaf zaterdagavond te 
beluisteren via de website www.st-remigius.nl 
MOEDER 
Die voor ons kwamen, in de loop der eeuwen,  
hebben gezongen over Maria. 
Zij hebben voor haar in de heilige boeken de mooiste namen gezocht  
in alles wat mooi is. Ze hebben heel veel namen gezocht. 
Ze hebben uitbundig gezongen over Maria, de dienstmaagd, 
aan wie God de Almachtige grote dingen heeft gedaan. 
 
Ze zongen over dageraad en morgenster,  
deur van de hemel, regenboog in de wolken. 
Bedankt Maria dat je “ja” hebt gezegd 
terwijl je voelde dat er veel van je werd gevraagd. 

Bedankt Maria dat je “Ja” hebt gezegd 
en je zo tot dienstmeisje hebt willen maken van God. 
Bedankt Maria dat je “ja” hebt gezegd 
en zo hebt gekozen voor de bedoelingen van God. 
 
Wij vragen je: help ons ook “ja” te zeggen 
want jouw verhaal is ook ons verhaal 
omdat ook wij in het kleine leven van elke dag 
de wereld mogen en moeten verlossen 
in naam van Uw Kind Jezus. 

 
MARIA 
Stil en onopvallend bescheiden op de achtergrond 
een beetje vergeten, vind je haar toch overal terug. 
In kerken en kapellen, op hoeken van straten 
verkleurd door regen en wind, in huiskamers, 
oud of modern van vorm; Maria, de vrouw zo menselijk nabij. 
Een jonge vrouw uit Galilea met een leven getekend 
door het lijden van haar Zoon. 
Moeder van een kind anders dan anderen 
dat van kleins af aan zijn eigen weg ging. 
Ze leerde het aanvaarden, met het zwaard in haar hart. 
Maria, een vrouw waarin elke moeder zich kan herkennen. 
Ze stond onder het kruis van haar eigen zoon. 
Op dat moment was er van mannen en leerlingen geen sprake meer;  



 
5 

ze waren er allemaal vandoor. 
Ze kon aanvaarden omdat zij zich door God zelf aanvaard wist. 
God had naar haar omgezien. Dank u wel, Maria. 
 

FANFARE NIEUWS 
Dit jaar zouden wij ons 175 
jarig jubileum vieren. 
Voortvarend gestart met een 
leuk eindejaarsconcert en de 
presentatie van ons 
jubileumbier "Kónzaerke" en 

achter de coulissen volop gewerkt aan het organiseren van enkele 
bijzondere concerten en een grote Reünie, gecombineerd met ons 
jaarlijkse St. Caeciliafeest op 21 november 2020.  De maatregelen van de 
regering in het kader van het coronavirus hebben onze plannen doorkruist. 
Uiteraard heeft de gezondheid en het welzijn van eenieder de hoogste 
prioriteit. Grotere evenementen zijn niet toegestaan tot in ieder geval 1 
september. Dit alles overziend hebben wij besloten dat wij de festiviteiten, 
in het kader van ons 175 jarig bestaan, verplaatsen naar 2021. Wij hopen 
dat wij gefaseerd toch weer onze gebruikelijke activiteiten als repetities op 
een niet al te lange termijn weer mogen oppakken. De individuele lessen 
voor de leerlingen zijn na een korte stop gelukkig allemaal via digitale 
mogelijkheden wel opgepakt.  Op voorhand bedankt voor jullie begrip en wij 
gaan er samen met jullie, als bezoekers van onze concerten, een mooi 
jubileumjaar van maken in 2021. 

Het bestuur 
 
MEDEDELING VOETBAL VERENIGING SCHIMMERT 
Beste Jeugdleden en ouders, 
We mogen weer gaan starten met trainen. Vanaf 6 mei zijn de trainingen 
weer hervat onder de voorwaarden die gesteld zijn door de KNVB in 
samenspraak met de gemeente. 
De voorwaarden zijn te vinden onder de volgende link en zijn ook op het 
complex duidelijk aanwezig zichtbaar: 
https://www.voetbal.nl/info/1281/protocollen-voor-spelers-trainer-coaches-
en-ouders 
Trainingen vinden plaats onder (zichtbare) corona-verantwoordelijken en 
worden gegeven door geïnstrueerde leiders en toezichthouders. Via de app 
worden/zijn jullie ingelicht. 
 

Beste Jeugd en ouders, 

https://www.voetbal.nl/info/1281/protocollen-voor-spelers-trainer-coaches-en-ouders
https://www.voetbal.nl/info/1281/protocollen-voor-spelers-trainer-coaches-en-ouders
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Ook voor NIET-LEDEN bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan 
deze trainingen. Hiervoor kun je je aanmelden op 
secretaris@vvschimmert.nl onder vermelding van naam en leeftijd.  
Na aanmelding ontvang je een bevestiging met tijdstip wanneer je kunt 
deelnemen. Zonder aanmelding kun je in verband met de veiligheid helaas 
NIET toegelaten worden tot onze trainingslocatie. Uiteraard zullen we 
(eventueel met extra ouderlijke hulp) zorgdragen voor voldoende leiders en 
toezichthouders. 
Blijf gezond!!    Sportieve groeten, 

Bestuur en Technische jeugdcommissie VV Schimmert. 
 

DANKBETUIGING 
Bedankt voor de vele attenties en felicitaties, op welke manier dan ook, die 
ik hebben mogen ontvangen bij gelegenheid van mijn koninklijke 
onderscheiding. Ik ben er nog steeds stil en diep onder de indruk van de 
vele reacties. Vooral ben ik dankbaar voor de geweldige tijd die we samen 
bij het jeugdwerk hebben mogen beleven. Laten we hopen dat we zo snel 
mogelijk de draad weer kunnen oppakken.  
Jeugdraad, Kindervakantiewerk en Jong Nederland, bedankt!   

Raymond, Petra en kinderen 
 

OUD PAPIER 
Zaterdag 30 mei 2020 wordt er vanaf 8.30 uur weer oud papier opgehaald 
door de voetbalvereniging Schimmert en buurtvereniging De Bies. 
Wij verzoeken u het oud papier op de bekende wijze, gebundeld of in 
dozen op het trottoir te zetten. 
 

DIALEKPROJEK & FOTOWERKGROEP HEEMKUNDE. 
Sjameswaerd: sjange make=schandelijk: eten verspillen. Aos=?   
R:  404 2200 / dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
Nieuwe foto’s, artikel over Haasdalse bierbrouwer, woordpicto, 
op de FWG-site https://vergeteninwonersschimmert.jouwweb.nl/  
 

 Pastorie 045-4041227;   Klooster 045-4048111;  
Kapelaan Charles   0639431465;  ch.leta@montfortanen.nl 
Kapelaan Stefan   0639431473; stefanmusanai@gmail.com
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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