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HEMEL EN HEL.   
Er was eens een jood die zijn leven lang trouw de Thora, de wet had 
onderhouden. 
Hij had altijd goed geleefd en gedaan wat God Jahweh van hem vroeg. 
Maar hij had één wens, namelijk dat God tijdens zijn leven een keer de 
hemel en de hel liet zien. 
En omdat hij altijd zo goed had geleefd, stond God hem die gunst toe. 
 

God nam hem mee en bracht hem in een grote zaal. 
“Dit is de hel”, zei God. 
De jood zag een grote zaal met tafels vol met brood. 
Er stonden prachtige bloemen in de zaal en alles was even mooi. 
Het eten zag er bijzonder lekker uit. 
Aan de tafels zaten allemaal mensen. 
Deze mensen hadden stijve armen zodat ze niets van de heerlijke 
broodmaaltijd naar binnen konden krijgen. 
De jood knikte. Hij begreep het. Dit was de hel. 
Toen gingen ze naar de hemel. 
En weer kwamen ze in een grote zaal met tafels vol met brood. 
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Ook daar was alles even prachtig en mooi en alles zag er heerlijk uit, net 
zoals in de hel. 
Aan de tafels zaten mensen, net zoals in de hel. 
En al die mensen hadden stijve armen. De jood begreep er niks van. 
“Is dat nu de hemel?“, vroeg hij aan God. 
Maar God zei: “Stil maar, wacht maar even”. 
 

Toen zag de jood dat de mensen met hun stijve armen bij hun overburen 
het brood in de mond stopten. Dat was de hemel. 
De mensen in de hel kwamen niet op het idee om elkaar te helpen. Daarom 
zaten ze ook in de hel en gingen ze dood van de honger. 
Maar in de hemel dachten de mensen niet aan zichzelf. 
En daarom bleven ze leven en waren ze in de hemel. 
De jood knikte: hij had het begrepen. 
 

KERKDIENSTEN VAN: 
Donderdag 21 mei: Hemelvaart van de Heer;  

Donderdag na de 6e Zondag van Pasen.   
Constantinus de Grote, keizer.  Geen H. Mis. 

Vrijdag 22 mei: Vrijdag na de 6e Zondag van Pasen. 
  H. Rita van Cascia, kloosterlinge.  Geen H. Mis. 
Zaterdag 23 mei: Zaterdag na de 6e Zondag van Pasen. 

H. Guibert, kloosterstichter.    Geen H. Mis. 
Zondag 24 mei: Zevende zondag van  Pasen.  

H. Dagmar, koningin.    Geen H. Mis. 
Maandag 25 mei: Maandag na de 7e Zondag van Pasen. 
  H. Gregorius VII, paus.   Geen H. Mis. 
Dinsdag 26 mei: Dinsdag na de 7e Zondag van Pasen. 
  H. Filippus Neri, priester en ordestichter. Geen H. Mis. 
Woensdag 27 mei: Woensdag na de 7e Zondag van Pasen. 

H. Augustinus van Canterbury, bisschop. Geen H. Mis. 
Donderdag 28 mei: Donderdag na de 7e Zondag van Pasen. 

H. Germanus, bisschop.   Geen H. Mis. 
Vrijdag 29 mei: Vrijdag na de 7e Zondag van Pasen. 

H. Maximinus van Trier, bisschop.  Geen H. Mis. 
Zaterdag 30 mei: Zaterdag na de 7e Zondag van Pasen. 
  H. Jeanne d’Arc, maagd.   Geen H. Mis. 
Zondag 31 mei: Hoogfeest van Pinksteren. 

H.  Felix van Nicosia, kloosterling.  Geen H. Mis. 
Maandag 1 juni: Tweede Pinksterdag 
  H. Justinus, martelaar.   Geen H. Mis 
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EUCHARISTIEVIERINGEN OP ZONDAG, TE VOLGEN OP TV. 
De uitzendingen op TV worden telkens uitgezonden vanuit een 
parochiekerk uit een van de Nederlandse bisdommen. 
Deze uitzending begint steeds om 10.00 uur op NPO 2. 
 
Donderdag 21 mei 2020 om 11.00 uur; Hemelvaartsdag. 
San Nicolakerk, Giornico, Zwitserland. 
Hoofdcelebrant: Don Italo Molinaro. 
 
Zondag 24 mei 2020 om 10.00 uur; Zevende Zondag van Pasen. 
H. Gerardus Majellakerk, Emmen. 
Celebrant: Mgr. Ron van den Hout. 
 
Zondag 31 mei 2020 om 11.00 uur; 1e Pinksterdag. 
Studio Charleroi, België. 
Celebrant: Didier Croonenberghs o.p. 
 

Televisieuitzending Pinkstermis vanuit Sint Hubertuskerk Genhout. 
Met Pinksterzondag 31 mei 2020 wordt vanuit de Sint 
Hubertuskerk in Genhout de eucharistieviering 
uitgezonden door streekomroep Bie Os. De 
uitzending begint om 10.00 uur. De eucharistieviering 
wordt opgedragen door pastoor John van Oss s.m.m. 
samen met de kapelaans Stefan Musanai s.m.m. en 
Charles Leta s.m.m..    
Streekomroep Bie Os is bij Ziggo te ontvangen op tv-

kanaal 41 en 45, bij KPN op tv-kanaal 1405 en 1372. Daarnaast is de mis 
live op het internet te volgen op www.bieos-omroep.nl [onder tv > live tv]. 
Na de televisie-uitzending is de mis [terug] te zien via een link op de 
websites van de parochie Sint Hubertus Genhout, het Sint Hubertus 
Kunstcentrum, het GKZ Sint Hubertus Genhout en GEK [Genhout voor 
groot en klein].  
 
DANKBETUIGING. 
Hierbij willen we iedereen bedanken voor de vele condoleances en 
troostende woorden bij het overlijden van onze moeder, oma en omi  
Mina Van Kan-Speetjens. 
Tevens bedanken wij meneer Pastoor J. van Oss s.m.m. en de beide 
kapelaans Stefan en Charles voor de mooie uitvaartdienst en de 
begeleiding naar haar laatste rustplaats.  

http://www.bieos-omroep.nl/
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Verder een woord van dank voor het verplegend personeel en de 
vrijwilligers van Zuyderland afdeling Geel en Rood in Huize Franciscus. 
Tevens een dankwoord aan Uitvaartcentrum Ubachs voor de correcte en 
passende begeleiding. 
     Familie Van Kan-Speetjens 
 
INZAMELING VOOR PAROCHIEBLAD ”NUUTS OET SJUMMERT” 

Zoals in de Evenementenkalender staat aangekondigd zou 
van 25 tot 30 mei 2020 de halfjaarlijkse inzameling worden 
gehouden voor de instandhouding van het parochieblad 
“Nuuts oet Sjummert”. Maar in verband met de coronacrisis 
mogen de collectanten geen huis-aan-huis collecte houden. 
Maar ondanks deze coronacrisis vinden wij het toch 
belangrijk dat u wekelijks kennis kunt nemen van de 
plaatselijke berichten. 
Daarom verzoeken wij u om de redactie van het 

parochieblad financieel te steunen en een bedrag over te boeken op het 
bankrekeningnummer NL29 RABO 0146 4121 09 ten name van het 
kerkbestuur Sint Remigius. 
Bij voorbaat onze dank. 
      Het kerkbestuur 
 
RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN IN DE KERK. 
De restauratiewerkzaamheden in de kerk naderen hun einde. De 
medewerkers van de firma Rouwette uit Sibbe hebben alle scheuren en 
voegen in de gewelven van het kerkgebouw weer met specie gevuld. Maar 
wat overgebleven is, is een laag stof op de beelden, de banken, het overige 
kerkmeubilair en op de vloer. Daarom is het noodzakelijk om de kerk een 
flinke poetsbeurt te geven. In dat verband vragen wij vrijwilligers om dit 
karwei mee te klaren (dames en heren). We hopen deze werkzaamheden 
nog vóór Pinksteren te kunnen uitvoeren. 
In het parochieblad van volgende week zullen wij jullie verder informeren 
over deze werkzaamheden. 
      Het kerkbestuur 
EVENEMENTENKALENDER 
De evenementenkalender was begin maart hartstikke vol doch is inmiddels 
een bijna blanco versie geworden.  
Er zijn reeds diverse activiteiten afgelast of verplaatst. Als meer duidelijk is 
wat wel en niet mag en per wanneer, zal alles worden bijgewerkt.  
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Belangrijk is wel, gezien eventuele doublures, dat toch de komende tijd de 
bekende activiteiten voor volgend jaar worden doorgegeven.  
Op de website van Parochie St. Remigius  en van de GOS zal een actueel 
overzicht te vinden zijn waarop u kunt zien of de door u geplande datum 
schikt. 
 
Pas goed op uzelf en zorg voor elkaar, dan kan 2021 toch een bescheiden 
druk en gezellig jaar worden in het nieuwe normaal. Het is niet anders; 
ondanks alles, we gaan er voor!  
Eventueel overig nieuws en mededelingen worden in het parochieblad 
vermeld. Grote dank aan redactie en bezorgers!! 
                               namens de Parochieraad      guuseijssen@hotmail.com 
 
TONEELVERENIGING CRESCENDO, 

In deze nare coronatijd waarin wij alle 
uitvoeringen hebben moeten  
afgelasten, werd onze toneelvereniging 
verrast met een mooie opsteker  
van Supermarkt Coop Knols. Door de 
statiegeldactie, die door hen ten  
gunste van onze vereniging gehouden 

werd, mochten wij een mooi bedrag  
ontvangen, dat we goed kunnen gebruiken voor decors voor onze komende  
producties. Hartelijk dank hiervoor en ook dank aan alle mensen, die  
deze actie ondersteund hebben. 
                                                             Bestuur toneelvereniging Crescendo 
 
BUURTVERENIGING 'T KIRKEVELDSJE 
Herinnering contributie. 
Gezien de omstandigheden met het coronavirus, zullen we dit jaar  
niet de ronde langs de deuren maken om de contributie op te halen. 
We willen u dan ook vragen om de contributie naar ons rekeningnummer 
NL61 RABO 0146 406974 over te maken o.v.v. uw naam en adres. Gezin 
12,50 euro, alleenstaand 8,00 euro. 
U mag het ook afgeven bij  Maryancka Herben, Kerkveld 4. 
Veel sterkte in deze vreemde tijd. 
      Het Bestuur. 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Göt = goot, afvoerkanaal, straatgoot. ‘ne wölle ómdriëj = ?   
R:  404 2200 / dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 

mailto:guuseijssen@hotmail.com
mailto:dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com
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Hemelvaartsdag 

Hoe moeten we hemelvaartsdag beleven 
Hoe kunnen wij dit met blijdschap gedenken 

Het kan ons toch geen vreugde schenken 
Dat Jezus ons heeft verlaten en begeven? 

 
Maar toch mogen wij blij zijn 
Want Jezus is thuis gehaald 

Zoals in de Bijbel is verhaald 
Hij mag weer bij Vader zijn. 

 
Hij zit nu aan Gods rechter hand 
Vader, Zoon en Heilige Geest 

Dank voor al wat is geweest 
En blijf met ons verwant. 

 
Hemelvaartsdag, toch een feestdag 
Een groot wonder is geschied 

Begrijpen kunnen we het niet 
Maar gedenken het met diep ontzag. 

Fedde Nicolai 
 

 Pastorie 045-4041227;   Klooster 045-4048111;  
Kapelaan Charles   0639431465;   ch.leta@montfortanen.nl 
Kapelaan Stefan   0639431473;  stefanmusania@gmail.com
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. 
E: Redactie Nuuts:  parochieblad@st-remigius.nl  
E: Pastoor van Oss:  j.v.oss@st-remigius.nl 
Website:   www.st-remigius.nl 

mailto:parochieblad@st-remigius.nl
mailto:j.v.oss@st-remigius.nl

