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     56e jaargang no. 22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMT ER VERANDERING? 
Dat zou fijn zijn! 
U ziet ergens anders in het Parochieblad staan 
dat er met Pinksteren  
een H.Mis wordt uirgezonden vanuit Genhout 
Dat is mogelijk omdat de kerk van Schimmert 
nog altijd niet klaar is. 
Wat is het geval? 
De kerk van Schimmert is onderhanden 
genomen omdat de 
kerken gesloten waren. 
Mooie gelegenheid om de kerk eens helemaal 

na te gaan, want overal in de kerk waren bartsen en scheuren. 
En die barsten en scheuren waren zo talrijk dat ze nog bezig zijn om  
alle barsten en scheuren te restaureren. 
Natuurlijk prachtig dat dit mogelijk was, maar  we hadden er niet op 
gerekend dat het zo lang zou duren en dat de barsten en scheuren zo 
talrijk waren. 
Vandaar! Maar er komt verandering, een beetje geduld! 
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KERKDIENSTEN VAN: 29 mei tot en met 7 juni 2020.  . 
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. Maria, Moeder van de Kerk.    Geen H. Mis. 
Dinsdag 2 juni: Dinsdag in week 9 door het jaar. 
HH. Marcellinus en Petrus, martelaren.   Geen H. Mis. 
Woensdag 3 juni: Woensdag in week 9 door het jaar. 
HH.Carolus Lwanga en gezellen, martelaren.  Geen H. Mis. 
Donderdag 4 juni: Donderdag in week 9 door het jaar. 
Onze Heer Jezus Christus, Hogepriester.   Geen H. Mis. 
Vrijdag 5 juni: Vrijdag in week 9 door het jaar. 
HH. Bonifacius, bisschop, en gezellen, martelaren.    Geen H. Mis. 
Zaterdag 6 juni: Zaterdag in week 9 door het jaar. 
Maria op Zaterdag.       Geen H. Mis. 
Zondag 7 juni: Zondag: H. DRIE-EENHEID.  Geen H. Mis. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
De eerste lezing is uit de Handelingen van de Apostelen. We horen hoe  
op het Pinksterfeest een geluid uit de hemel klonk en de Heilige Geest  
in de vorm van vurige tongen op de aanwezigen neerdaalde.  
Zij begonnen in vreemde talen over Gods grote daden te spreken. 
Het evangelie van Johannes vertelt hoe Jezus  aan zijn leerlingen 
verschijnt, hen vrede toewenst en de heilige Geest schenkt.  
 
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. 
 
Zondag 31 mei 2020 om 11.00 uur op NPO 2; 1e Pinksterdag. 
Studio Charleroi, België. 
Celebrant: Didier Croonenberghs o.p.. 
Zondag 7 juni 2020 10.00 - 11.00 uur NPO2. 
Feest van de Heilige Drie-eenheid. 
H. Nicolaaskerk, Baarn. Celebrant: pastoor Joachim Skiba 
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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 
De hoeveelheid warme reacties na het overlijden van mijn lieve man, 
onze fijne (schoon-)vader en trotse opa Wiel Laheije waren 
overweldigend.  
De persoonlijke kaarten, de vele bloemen en ontelbare telefoontjes, 
hebben ons enorm gesteund. Hiervoor allemaal onze oprechte dank. 
         Jeanne Laheije, kinderen en kleinkinderen. 
 
IN MEMORIAM 
 
Lieke Bertrand, echtgenote van Sjir Reijnders. 
Geboren op 15 februari 1929, overleden op 7 mei 2020. 
“Am Rosenmontag werd Lieke geboren in Retersbeek. 
Ze had een mooie jeugd waar ze graag over vertelde. 
Wel heeft de oorlog diepe indruk op haar achtergelaten. 
Toen ze 22 was leerde ze Sjir Reijnders kennen, haar grote liefde. 
Na hun huwelijk gingen ze wonen in Oensel. 
Samen hebben ze er 41 jaar gewoond. 
Daar werden hun vier kinderen geboren. 
Ze zorgden ervoor dat hun kinderen de kans kregen om te studeren 
ondanks dat het wel eens krap was wat betreft de financiën. 
Maar met hard werken kregen ze allemaal de kans om te studeren. 
Mam kon er echt van genieten om met allemaal samen te zijn.  
Ook genoot ze met volle teugen van haar kleinkinderen. 

http://www.bieos-omroep.nl/
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De kinderen vonden hun levenspartner en gingen zelfstandig wonen. 
In 2000 kwam er plotseling een einde aan het leven van haar man Sjir. 
Ze was zo gewend aan Oensel, dat ze er met veel moeite weg ging. 
Ze kwam in het centrum van ons dorp wonen. 
Ze woonde er graag. 
Helaas ging haar gezondheid de laatste jaren achetruit en ze kon 
niet meer zelfstandig wonen. 
Ze ging wonen “Op de Toren” in Nuth. Ze heeft Schimmert altijd gemist. 
Maar wanneer de kinderen en kleinkinderen op bezoek kwamen 
dan fleurde ze weer op en dan waren ze weer “bie ein”. 
Met een glimlach zullen we terugdenken aan de onuitwisbare 
herineringen aan haar. 
Mam, oma, bedankt voor alles. 
 

Truuke Herberighs-Van de Weijer, echtgenote van Rim Herberighs. 
Geboren te Bingelrade op 18 november 1921, overleden 10 mei 2020. 
Mam heeft een lange reis afgelegd die ruim 98 jaar zou duren. 
Ze heeft een fijne jeugd gehad samen met haar zussen. 
Al haar jonge jaren stond mam gereed om anderen te helpen. 
Op 25 april van het  jaar 1950 trouwde zij met Rim Herberighs uit 
Schimmert. 
Ze gingen wonen op de boererij in Haasdaal, het ouderlijk huis van Rim. 
Het was geen gemakkelijk leven, want Rim was ziekelijk en zo kwam 
het runnen van de boererij op mam neer. 
Mam heeft altijd hard gewerkt om de touwtjes aan elkaar te knopen. 
Het leven op de boerderij was niet gemakkelijk. 
Zakelijke vernieuwingen stonden mam niet in de weg. 
Paard en kar werden ingeruild voor een echte tractor. 
Na de dood van pap is mam samen met Paula op de boerderij blijven 
wonen. 
Het was fijn dat mam in het nieuwe huis van Paula en Wil kon komen 
wonen. 
Op 18 november vierde mam haar eigen jaarlijkse hoogmis. 
En met een tevreden glimlach zei ze dan:  
 “Allemaol van mich, dao bin ich greutsj op “. 
De laatste jaren was mam vaak ziek met regelmatig ziekenhuisbezoek. 
Maar ze verraste ons altijd weer met een wederopstanding. 
Ze was een sterke vrouw. De laatste twee weken was mam doodziek. 
De liefde voor haar familie werkte tegen haar. 
Ze kon ons niet loslaten en ze heeft tot het laatste gevochten om bij ons  
te zijn. 
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Mam heeft te midden van haar kinderen haar reis thuis beëindigd. 
Het was Moederdag. Het is mam eindelijk gelukt om ons los te laten. 
Wij houden haar vast. Het is goed zo! 
 
Ons meeleven gaat uit naar beide families. 
Moge God hen nu geven: licht, rust en vrede. 
 
RENOVATIEWERKZAAMHEDEN AAN HET KERKGEBOUW. 
De werkzaamheden in de kerk nemen toch een aantal dagen meer in 
beslag dan we aanvankelijk hadden gedacht. Daardoor zullen tijdens de 
Pinksterdagen geen activiteiten in de kerk plaatsvinden.  
In de volgende uitgave van het parochieblad zullen wij u nader  
informeren over de voortgang van de werkzaamheden en de vieringen 
volgens de anderhalve meter maatregelen van de regering en het bisdom. 
            Het kerkbestuur 
 

GEEF AAN HET RODE KRUIS. 
Hulp aan mensen in nood. Daar staat het Rode Kruis voor. Tijdens 
noodsituaties, bij rampen en conflicten. Ver weg en ook dichtbij, zeker in 
deze tijd van corona zijn het Rode Kruis en vrijwilligers heel actief en 
zichtbaar. De landelijke collecte week van het Rode Kruis wordt dit jaar van 
21 tot en met 27 juni georganiseerd. Dit jaar géén huis-aan-huis collecte, 
vanwege het coronavirus, maar een volledig digitale collecte. De collecte 
wordt op twee manieren gedaan: 

1. Huis aan huis zullen de collectanten van Schimmert in de week van 
21 t/m 27 juni in Schimmert flyers van het Rode Kruis verspreiden: 
flyers met daarop een Ideal QR-code die gekoppeld is aan de Rode 
Kruisafdeling Valkenburg-Nuth. U kunt met behulp van deze code 
heel gemakkelijk uw bijdrage doneren aan het Rode Kruis. 

2. Ook zullen collectanten, die actief zijn op Social Media, een digitale 
collectebus aanmaken en mensen rechtstreeks via Social Media 
benaderen voor een bijdrage. 

Het Rode Kruis en de collectanten hopen dat ook dit jaar de bewoners 
van Schimmert het Rode Kruis steunen.  Alvast bedankt! 
 

AVOND4DAAGSE JEUGDRAAD. 
Nadat vele activiteiten in de laatste maanden zijn geannuleerd willen we 
als Jeugdraad, Schimmertse families de mogelijkheid bieden om deel te 
nemen aan de Avond4daagse van woensdag 10 juni tot en met zaterdag 
13 juni. Startlocatie is ’t Gemeinsjapshoes en er kan iedere avond 
gestart worden tussen 17.30 en 19.00. Aangeboden afstanden zijn 5 of 
10 km. Meer informatie is te vinden op www.jeugdraadschimmert.nl 

http://www.jeugdraadschimmert.nl/
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OUD PAPIER. 
Zaterdag 30 mei zal er oud papier worden opgehaald door de voetbalclub 
en buurtvereniging " de Bies ". De route zal aanvangen om 8.30 uur. 
Wij verzoeken u het oud papier op de bekende wijze, gebundeld of in 
dozen op het trottoir te zetten. 
 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
‘ne wölle ómdriëj=‘n zachte bocht; omweg; zoete inval. Humpe=?   
R:  404 2200 / dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 

 

GEBED. 
Soms 

 

Heer,  
soms is het alsof U niet bestaat. 

Dan is alles leeg  
eenzaam en koud. 

Maar als ik dan weer  
Uw ontferming voel  

komt er een warmte rond mijn hart 
als van een vuur   
en ik wend mij 
 opnieuw tot U  

met hoop in het hart. 
 

Toon Hermans 
 

 Pastorie 045-4041227;   Klooster 045-4048111;  
Kapelaan Charles   0639431465; ch.leta@montfortanen.nl 
Kapelaan Stefan   0639431473; stefanmusanai@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 kantoor/telefoondienst 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 
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