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     56e jaargang no. 24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HET DUURT NOG EVEN…. 
We hadden gedacht dat we het komende weekend de 
kerk zouden  kunnen open maken. Maar helaas, het  
gaat nog niet. 
Het herstel van het plafond van de kerk 
heeft meer tijd gekost dan we gedacht hadden. 
daarom hebben we besloten om een weekje te wachten 
met het open maken van de kerk. 

Er ligt zoveel stof. Een half schone kerk is geen schone kerk. 
Daarom werken we nog een weekje tot alles schoon is. 
Hopelijk heeft u er begrip voor. Dank u wel !    
          Pastoor. 
 

Geachte parochianen. 
Bij deze editie van het parochieblad treft u een brief van het kerkbestuur 
aan waarin maatregelen staan vermeld, die getroffen moeten worden 
om in deze coronacrisis H. Missen in de kerk te kunnen en te mogen 
opdragen. We verzoeken u deze maatregelen aandachtig door te lezen. 
Vanaf zaterdag 20 juni 2020 zullen op zaterdag en zondag weer 
eucharistievieringen in onze kerk worden opgedragen.  

De weekmissen zullen op een later tijdstip weer van start gaan. 
     Het kerkbestuur. 
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KERKDIENSTEN VAN: 13 juni tot en met 21 juni 2020.  . 
Zaterdag 13 juni: Zaterdag in week 10 door het jaar. 
H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar.  Geen H. Mis 
Zondag 14 juni: Sacramentsdag, H. Sacrament van het Lichaam  

     en Bloed van christus.    Geen H. Mis 
Maandag 15 juni: Maandag in week 11 door het jaar. 
H. Bernardus van MontJoux     Geen H. Mis. 
Dinsdag 16 juni: Dinsdag in week 11 door het jaar. 
H. Lutgardis, maagd.      Geen H. Mis. 
Woensdag 17 juni: Woensdag in week 11 door het jaar. 
        Geen H. Mis. 
Donderdag 18 juni: Donderdag in week 11 door het jaar. 
        Geen H. Mis. 
Vrijdag 19 juni: Vrijdag na de tweede zondag na Pinksteren. 
H. Hart van Jezus..   .     Geen H. Mis. 
Zaterdag 20 juni: Zaterdag in week 11 door het jaar. 
19.00 uur: H. Mis ter ere van H. Hart van Maria 
                 Intenties: Jaantje van Wijk-Kemp (jaardienst). 
Zondag 21 juni:Twaalfde zondag door het jaar. 
11.00 uur: H. Mis. 

Intenties: Overleden ouders Hönders-Heuts (gest. jaardienst),       
Frans Aarts, Lei Goossens, Jo Vankan, Maria Goltstein-    
Provaas. 

 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Blijf denken aan de tocht van veertig jaar door de woestijn, toen God  
aan Israël te eten gaf. Jezus is het levende brood. Zijn vlees is echt 
voedsel en zijn bloed is echte drank. 

 

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 14 juni 2020, Sacramentsdag. 
10.00 - 11.00 uur: Basiliek St. Bavo, Haarlem. 
Celebrant: mgr. Jan Hendriks. 
 

Zondag 21 juni 2020, 12e Zondag door het jaar. 
10.00 - 11.00 uur: St. Martinuskerk, Sneek 
Celebrant: pastoor Peter van der Weide 
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ZIJACTIEF. 
Onlangs hebben we onze leden een kleine attentie bezorgd. Hierbij zat  
een briefje met de mogelijkheid uw verhaal over hoe u deze periode  
ervaart op te schrijven en te mailen naar: schimmertzijactief@gmail.com.  
Wij hebben de reacties tot nu toe bij elkaar gevoegd en de leden waarvan 
we een mailadres hebben we reeds gemaild.  
Wilt u ook graag een bericht van dit “Nuuts van en voor de leden” 
ontvangen stuur dan uw mailadres naar bovenstaand mailadres. 
Bent u niet in het bezit van een mailadres en wilt u toch graag de  
berichten lezen, dan kunt u een kopie in de brievenbus ontvangen.  
Laat het dan even weten bij een van de bestuursleden. 
 
LOURDES NIEUWS.  
Zoals velen misschien in de krant hebben gelezen, zal helaas dit jaar  
de Lourdes bedevaart in september geen doorgang vinden vanwege 
de coronacrisis.  
We kijken uit naar het volgend jaar. Eind dit jaar zullen de datums van 
volgend jaar bekend worden gemaakt. 
Wilt u nu toch al meer weten over deze mooie en indrukwekkende reizen, 
neem dan contact op met Jan Bouwens. Hij kan u voorzien van alle 
benodigde informatie, te denken valt aan de kosten en eventuele 
begeleiding die noodzakelijk kan zijn tijdens deze reis.  
Heeft u een medische indicatie en bent u CZ verzekerd dan kunt u een 
mooie korting krijgen. 
Contactgegevens: Jan Bouwens, Nieuwstraat 3, Schimmert, 045-4041244 / 
06-27652457 
Groep Dekenaat Schinnen 
 

HUISARTSPRAKTIJK SCHIMMERT EN ZORG IN CORONATIJDEN 
Zoals iedereen wordt ook de huisartsenzorg getroffen door de corona- 
pandemie. Dit vraagt extra inspanningen om het risico op verspreiding van 
het virus zo laag mogelijk te houden in de nieuwe 1,5m  samenleving.  
Ter bescherming van u en de zorgverleners zijn er o.a.  de volgende  
aanpassingen in de praktijk. 
- Wij verzoeken U altijd te bellen met de praktijk voor u een bezoek brengt. 
Kom op tijd, maar ook niet te vroeg of wacht in de auto. Zo kunnen we 
goed plannen en drukte aan de balie en de wachtkamer voorkomen. 
Beperk de duur van de contacten zo kort als nodig. 
-Desinfecteer uw handen bij de ingang met de aanwezige dispenser. 
-Binnen de praktijk moet er 1,5 meter afstand worden gehouden. De 
zorgverleners gebruiken persoonlijke beschermende maatregelen en    

mailto:schimmertzijactief@gmail.com
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uzelf eventueel ook. Bij klachten van de luchtwegen ontvangt u van ons 
een mondkapje. 
Zorgvragen worden, zoveel mogelijk, telefonisch en online in behandeling 
genomen. We verzoeken u gebruik te maken van het zorgportaal op de 
website of eenvoudig via de app uwzorgonline. Hier kunt u vragen stellen, 
foto’s versturen, recepten bestellen, een E consult aanvragen of afspraken 
maken. Het is nu eveneens mogelijk een videoconsult aan te vragen. 
Hierbij kunt u veilig beeldbellen met de artsen en praktijkondersteuners.   
Dit werkt via email en u hoeft hierbij geen extra programma’s op uw pc, 
smartphone of tablet te installeren. Herhaalrecepten kunt u buiten in de 
brievenbus deponeren. Is een consult op de praktijk toch noodzakelijk,  
voor onderzoek of verrichtingen, dan is dit uiteraard mogelijk, na telefonisch 
overleg, met de praktijkassistenten of de artsen. Zo vertrouwen we erop 
samen, gezond en veilig, door deze zware coronaperiode heen te komen 
en u goede zorg te kunnen blijven leveren. Met gezonde groet. 
Huisartsen T. Gubbels en mevr. D. Welter, praktijkassistenten Maud en 
Rachel en praktijkondersteuners Marjo, Simone en Susan.  
Meer informatie vindt u op:  www.huisartspraktijkschimmert.nl 
 

VADERDAG 2020. 

Een origineel cadeau voor vaderdag dit jaar? Geen Coronaatje, maar  
een Kónzaerke! Het speciale jubileumbier van fanfare St. Caecilia 
Schimmert. Een geschenkkist met een prachtig glas erbij (€ 20) of een 
mooie geschenkfles (€ 10).  
Zaterdag 20 juni staan wij bij COOP Schimmert op de parkeerplaats. 
Kom en steun uw lokale ondernemer en fanfare! En verras vader! 
 
Thuiskienen VV Schimmert. 
Onderstaand de winnende kaarten van de maand juni.  
De volledige uitslag (inclusief gevallen nummers) is de gehele maand te 
bekijken op onze website www.vvschimmert.nl 
De prijzen van de maand juni: 
1e prijs 45 euro en 2e prijs 22,50 euro op kaartnummers 199 en 264 
3e prijs 14 euro op kaartnummer 258 
Indien u een prijs heeft gewonnen wordt deze automatisch op uw rekening 
gestort. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Hampeleman = krabbelaar, onhandig persoon. Kèrmesgeld = ? 
R:  404 2200 / dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 

http://www.huisartspraktijkschimmert.nl/
http://www.vvschimmert.nl/
mailto:dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com
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 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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