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         9 juli 2020 
     56e jaargang no. 28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste mensen van Schimmert. 
Alles lijkt hetzelfde. 
Of er nu vakantie is of niet. 
Alles gaat gewoon door. 
Vreemd… 
Maar hopelijk komt er ooit een eind aan. 
Dat we alles weer gewoon kunnen doen en laten. 
Dank voor de felicitaties bij gelegenheid van mijn 
verjaardag. 

Fijn dat u er aan gedacht heeft. 
Ik heb het in stilte gevierd. 
Want de hand geven en andere hartelijke gelukwensen zijn te gevaarlijk.! 
Pater Charles is nog altijd in Indonesië nu zijn vader is gestorven. 
Hij komt half juli weer terug. 
Het zal een hele opgave zijn om zijn familie weer te verlaten. 
Maar wij zijn blij wanneer hij weer bij ons is. 
Dan gaan we samen weer verder, de toekomst tegemoet. 
Vol goeie moed! 

Pastoor.  
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KERKDIENSTEN VAN: 11 juli tot en met 26 juli 2020.  . 
Zaterdag 11 juli: Zaterdag in week 14 door het jaar. 
 H. Benedictus, abt, patroon van Europa. 
19.00 uur:   H. Mis. 

     Intentie: Pam Lucassen-Beatty. 
Zondag 12 juli: Vijftiende zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis. 

     Intenties: Hub Driessen (gest. jaardienst); overl. ouders Paul  
       en Virginie Stassen-Pijls (gest. jaardienst); Jean Steijns;  
       Jo en Elly Heiligers-Corten; Wil en Beppie Kersten-Op den  
       Camp; Fien Kurvers-Buner (jaardienst), Frans Kurvers;   
 Fien Dormans-Speetjens; Annie Lemmens-Eijssen (1ste  
       jaardienst) en overleden familie. 

12.00 uur: H. Doopsel van Guus van de Mortel. 
Maandag 13 juli: Maandag in week 15 door het jaar. 
 H. Theresia van Jezus, maagd.   Geen H. Mis. 
Dinsdag 14 juli: Dinsdag in week 15 door het jaar. 
 H. Camillus de Lellis, priester.   Geen H. Mis. 
Woensdag 15 juli: Woensdag in week 15 door het jaar. 
 H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar. Geen H. Mis. 
Donderdag 16 juli: Donderdag in week 15 door het jaar. 
 H. Maagd Maria van de berg Karmel.  Geen H. Mis. 
Vrijdag 17 juli: Vrijdag in week 15 door het jaar. 
        Geen H. Mis. 
Zaterdag 18 juli: Zaterdag in week 15 door het jaar. 
 H. Odilia, maagd en martelares. 
19.00 uur:  H. Mis.  
            Intenties: Marion Chappin-Muitjens; Mathilda Cordeweners- 

       Alberts; echtpaar Huls-Thewessen. 
Zondag 19 juli: Zestiende zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis. 
        Intenties: Marc Thoma (jaardienst); Wiel Thoma. 
Maandag 20 juli: Maandag in week 16 door het jaar. 
 H. Apollinaris, bisschop en martelaar.  Geen H. Mis. 
Dinsdag 21 juli: Dinsdag in week 16 door het jaar. 
 H. Laurentius van Brindisi.   Geen H. Mis. 
Woensdag 22 juli: Woensdag in week 16 door het jaar. 
 H. Maria Magdalena.   . Geen H. Mis. 
Donderdag 23 juli: Donderdag in week 16 door het jaar. 
        Geen H. Mis. 
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Vrijdag 24 juli: Vrijdag in week 16 door het jaar. 
 H. Charbel Makhlüf, priester.   Geen H. Mis. 
Zaterdag 25 juli: Zaterdag in week 16 door het jaar. 
 H. Jakobus, apostel. 
19.00 uur:   H. Mis. 

     Intentie:  
Zondag 26 juli: Zeventiende zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis. 

     Intenties: Lei Goossens (trouwdag). 
 
 

LECTOREN. 
Zaterdag 11 juli  19.00 uur:   mevr. T. Feuler. 
Zondag   12 juli  11.00 uur:  mevr. P. Schonewille. 
 
 

Zaterdag 18 juli  19.00 uur:   hr. F. Janssen. 
Zondag   19 juli  11.00 uur:  hr. P. Severeyns. 
 

LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Weekend 11 juli: In de eerste lezing uit de profeet 
Jesaja doet God wat Hij zegt: zijn woord keert pas  
tot Hem terug, als het zijn zending heeft vervuld. 
 
In het Evangelie volgens Matteüs ging een zaaier  
uit om te zaaien. 
 
 

Weekend 18 juli: Uit het boek Wijsheid: Onze God  
is geen onverbiddelijke, straffende God; Hij biedt 
steeds kans tot inkeer. 
 
In het Evangelie volgens Matteüs vertelt Jezus  
de parabel van het onkruid tussen de tarwe:  
een parabel over het geduld van God. 
 
 

 
DOOPSEL. 
Op zaterdag 4 juli werd in onze kerk gedoopt Fae Scheuneman.  
Het dochtertje van Niels Scheuneman en Gwen Scheuneman-Janssen. 
Ze woont Hoofdstraat 109 in Schimmert. 
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PAROCHIEBLAD NUUTS OET SJUMMERT. 
In de vakantieperiode zal het parochieblad op de volgende datums worden 
uitgebracht: Inleveren copy voor parochieblad in vakantieperiode 
Nummer:        Inleveren kopij: Uitgifte: 
202028           8 juli     9 juli   (2 weken) 
202029         22 juli   23 juli   (2 weken) 
202030          5 aug.     6 aug.  (2 weken) 
202031        19 aug.   20 aug.  (1 week) 
202032        26 aug.   27 aug.  (2 weken) 
202033 9 sep.   10 sep.   (1 week) 
 
BOEREVERSJTAND NUUJTS 
 
Corona haet auch root in ’t aete van Boereversjtand gegooid. Veer waore 
oppe tied begós en geer kós insjrieve vanaaf carnevalsmaondig. Sjterker 
nog, veer houwe al ein opdrach oetsjtaon in ’t dörp. Ein aantal luuj haet hie 
auch op gereageerd. Gedwónge door de situatie, höbbe veer oeteindelijk 
besjlaote de kwis van 2020 neet in dezelfde vorm te doon es de 
succesversie van 2019, hiemèt kumt de geneumde opdrach (dit jaor) dan 
auch te vervalle. Veer wille uch natuurlijk neet in de kou laote sjtaon en 
höbbe ós get angersj laote invalle.  
 
Inmiddels haet auch ederein in ’t dörp de nuuje trailer van Boereversjtand 
gezeen: ’t Watertaore Mistérie. Es dat neet zo is, maog geer uch bès ein 
bietje sjame… Eine houp luuj höbbe laote zeen dat ze op zien mins ein 
QR-code kènt óntciefere. Dees waor te vinge bie de Waever , ’t 
gemeinsjapshoes en op facebook. Veer sjnappe dat d’r hie en dao get 
vraoge zeen euver ’t Watertaore Mistérie en veer wille dan auch noe get 
miër informatie mèt uch deile. 
 
Sjömmerts Boereversjtand 2020 zal neet op 29 augustus 2020 gesjpeeld 
waere, mer in de periode vanaaf 29 augustus tot en mèt 31 december 
2020. Geer bepaalt zelf wieniër geer tied en zin höbt óm te sjpele. Ómdat 
veer nog ummer raekening mótte houte mèt d’n óngerhauve maeter, is ’t de 
bedoeling dat d’r gesjpeeld weurt mèt kleiner gruupkes, zègk 4 tot 6 luuj. 
D’r zulle auch gein opdrachte in ’t dörp zeen, geer sjpeelt heim. Dees 
oetzónderlijke situatie maak auch dat veer neet de pries kènne oetkiëre wie 
veer dat aafgeloupe jaor höbbe gedaon. Veer houpe dat dat volgend jaor 
waal weer zo is. Dit jaor sjpeelt geer dan auch neet veur ein dörpsdoel, mer 
veur uchzelf. Veer make begin 2021 de prieswinnaars bekènd. 
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Insjrieve zal auch angersj gaon. Vanaaf 29 augustus zeen d’r op verjillende 
locaties in Sjömmert pakkette te koup. Hie in vink geer bienao alles wat 
neudig is óm mèt te kènne doon. Dat verg waal ein bietje boereversjtand en 
creativiteit.  Geer zörg zelf veur eine telefoon en eine laptop of anger 
apparaat womèt geer op internet kómp. Vanaaf ’t moment dat geer ’t 
vaerdig gesjpeeld höbt mèt behulp van ós pakket in te logge, geit d’n tied 
loupe. Geer höbt, wie gezag, d’n tied tot 31 december. Hank geer vas, kènt 
geer hints vraoge. Oeteindelijk wint ’t team dat de minste tied en de minste 
hints neudig hou. 
 
Veur noe vinge veer dat veer genóg pries gegaeve höbbe. Zoud geer dat 
neet vinge, maog geer ós altied ein berichske sjikke.  
 
Veer höbbe d’r weer óntzettend väöl zin in  en houpe dat d’r weer minstens 
zoväöl luuj mètdoon es aafgeloupe jaor. Tot gauw! 
 
Sjtichting Boereversjtand 
 
 
Thuiskienen VV Schimmert. 
Onderstaand de winnende kaarten van de maand juli, de volledige uitslag 
(inclusief gevallen nummers) is de gehele maand te bekijken op onze 
website www.vvschimmert.nl 
De prijzen van de maand juli: 
1e prijs 45 euro op kaartnummer 91 
2e prijs 22,50 euro op kaartnummer 43 
3e prijs 14 euro op kaartnummer 29 
Indien u een prijs heeft gewonnen wordt deze automatisch op uw rekening 
gestort. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Wejmeske (ouch vaegjeske) = heel kort zomers (uitgaans)jasje. 
iezergare = ? R: dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
 

Wie onder zorgen gebukt gaat 
praat ze zich 

het best van het hart. 
 

(Joodse wijsheid) 

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

 
Al zijn de kosten van ’t systeem reëel, 

Al moet je dagelijks op de centen letten. 

Het gaat uiteindelijk niet om de budgetten. 
Het is de roeping, ’t is niet commercieel. 

 
Je gaat niet in de zorg voor het gewin. 

Je eerste drijfveer is niet het salaris, 
al is ’t belangrijk dat dat voor elkaar is. 

Compassie geeft het leven werkelijk zin. 
 

Sta even stil bij werkers in het veld. 
Geloof nog in de kracht van idealen. 

’t Zijn niet budget, begrotingsruimte, geld, 
die met elkaar de kwaliteit bepalen. 

Voor hart en hand van zorgverleners geldt: 
ze zijn, voorheen en nu, niet te betalen. 

 

(Jan Terlouw,Gedichte gedahten) 
 

 

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. 

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

