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BESTE MENSEN, 
Langzaam begint er beweging te komen in van alles om ons heen. 
Langzaam . . . . , 
want er is nog van alles onduidelijk. 
De eet- en drinkgelegenheden zijn weer open, 
tenminste voor een beperkt aantal mensen. 
Het weer is nog prachtig. 
De HH. Missen mogen weer worden gelezen, 
tenminste voor een beperkt aantal mensen. 
De kerk van Schimmert is nog steeds niet in orde. 
De makers van het plafond hebben de gigantische klus bijna ten einde. 
Het is een geweldige klus geweest. 
We hebben gelukkig geen geverfde kerk,  
maar de nadelen van de mergel hebben zich nu laten zien. 
Het hele plafond van de kerk is gerestaureerd. 
Overal zaten er gaten en scheuren, 
en die zijn helemaal door de hele kerk gerestaureerd. 
Maar wel met alle gevolgen van dien. 
De hele kerk zit van boven tot beneden onder het stof. 
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De komende week zal men beginnen met het schoonmaken van onze 
dierbare kerk. 
Het zal een geweldig karwei worden. 
Financieel is de toestand ook slecht. 
Er zijn bijna geen inkomsten geweest. 
Mogen wij zomaar een beroep op u doen?! 
Graag! 
      Uw pastoor  -  in paniek 
 
KERKDIENSTEN VAN: 5 juni tot en met 14 juni 2020.  . 
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. 
Zondag na Pinksteren.     Geen H. Mis. 
Maandag 8 juni: Maandag in week 10 door het jaar 
HH. Diana en Cecilia, maagden.    Geen H. Mis. 
Dinsdag 9 juni: Dinsdag in week 10 door het jaar. 
H. Efrem, diaken en kerkleraar.    Geen H. Mis. 
Woensdag 10 juni: Woensdag in week 10 door het jaar. 
H. Johannes Dominici, bisschop.    Geen H. Mis. 
Donderdag 11 juni: Donderdag in week 10 door het jaar. 
H. Barnabas, apostel.      Geen H. Mis. 
Vrijdag 12 juni: Vrijdag in week 10 door het jaar. 
H. Odulfus, priester.   .     Geen H. Mis. 
Zaterdag 13 juni: Zaterdag in week 10 door het jaar. 
H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar.  Nog te bepalen 
Zondag 14 juni: Sacramentsdag, H. Sacrament van het Lichaam en 
Bloed van Christus.      Nog te bepalen 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Ieder kruisteken dat we maken is een credo, een geloofsbelijdenis. We 
tekenen ons met de naam van God in de vorm van het kruis. De woorden 
die we uitspreken en de kruisvorm waarmee we ze verbinden zijn vol 
betekenis. Ze verwijzen immers naar God, naar wie Hij is, hoe Hij zich in 
onze wereld heeft geopenbaard, hoe wij verbonden blijven in de 
gemeenschap van de kerk. Op deze zondag van de heilige Drie-eenheid 
staan we stil bij het geheim van God: Vader, Zoon en Geest, en bij onze 
eigen plaats in dat geheim. 
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IN MEMORIAM. 
Bertha Janssen-Cals 
1 december 1932 – 1 mei 2020. 
Bertha werd geboren in Sweikhuizen en ze trouwde met 
Pierre Janssen uit Schimmert. 
Ze genoot van de boerderij waar ze woonde 
en het koper op de poort blonk altijd als een spiegel. 
Bertha was een opgewekte vrouw die genoot van het leven. 
Ze deed overal aan mee in de parochie. 
Maar op de eerste plaats kwam het werk thuis op de 
boerderij en de zorg voor haar man en kinderen. 
Ze was vele jaren lid van het Dameskoor Schimmert. 
Later toen haar man gestorven was, ging ze kleiner wonen. 
Maar het ging niet goed met haar.  
Daarom verhuisde ze naar Nuth naar Huize “Op den Toren”. 
Daar viel ze op door haar blijmoedigheid. 
Een opgewekte vrouw die genoot van het leven van alledag. 
Maar op de eerste dag in mei kwam er een einde aan haar leven. 
Rustig is zij ingeslapen. 
“Verder van de wereld weg 
 Elke dag een beetje 
 Dichter naar de hemel toe 
 Elke dag een treetje”. 
 
Mam, Bertha, bedankt voor alles, het was heel veel! 
 
PAROCHIEBLAD NUUTS OET SJUMMERT. 
Beste trouwe lezers van ons Parochieblad “Nuuts oet Sjummert” 
Een hartelijk woord van dank aan al degenen die de afgelopen weken een 
vrijwillige financiële bijdrage hebben overgemaakt, in plaats van deelname 
aan de deur-tot-deur collecte, om de maak- en bezorgkosten van ons 
parochieblad  te kunnen dragen. Met uw giften laat u blijken dat het 
parochieblad u nauw aan het hart ligt en het moet blijven bestaan. Heel 
hartelijk dank daarvoor.  
Voor degenen die ook graag hun financiële steun ter dekking van de kosten 
van het parochieblad willen geven en daar nog niet aan toe gekomen zijn: 
Ook uw gift is van harte welkom op bankrekeningnummer: NL29 RABO 
0146 4121 09. 

het redactieteam en kerkbestuur 
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DANKBETUIGING 
Langs deze weg willen wij u allen hartelijk bedanken voor de vele bloemen 
en felicitaties ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijk. Voor ons was het 
een mooie dag. 
    René en Mia Kuijpers-Simons 
    Kinderen en kleinkinderen 
 
BROEDERSCHAP ANNULEERT DE BEDEVAART VAN 2020 
De bedevaart naar Kevelaer zal dit jaar geen doorgang vinden. Het bestuur 
van de Broederschap Sittard-Kevelaer heeft met verdriet in het hart moeten 
besluiten de bedevaart te annuleren vanwege de coronacrisis. 
 
Door de voorschriften van de burgerlijke en kerkelijke overheden gelden er 
veel beperkingen, niet alleen in het Duitse Kevelaer, maar ook tijdens het 
busvervoer en in de omgang tussen mensen. Daardoor is het niet mogelijk 
om dit jaar de bedevaart naar Kevelaer te organiseren. Daar komt bij dat 
een groot deel van de pelgrims tot de risicogroep behoort. 
 
Hopelijk is het volgend jaar wel weer mogelijk om op bedevaart naar 
Kevelaer te gaan. Noteert u daarom alvast maandag 13 september 2021 in 
uw agenda. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Bäöke, griene, hule, humpe, jenke: allemaal woorden voor “huilen”.    
Hampeleman=? R: dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
 

 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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