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ALLERZIELEN-ALLERHEILIGEN. 
 
Afscheid  nemen is met zachte handen 
dichtdoen wat voorbij is en verpakken als 
herinnering. 
 
Afscheid nemen is met dankbare handen 
meedragen al wat de moeite waard is om niet 
te vergeten. 
 
Afscheid nemen is met vergevende handen loslaten 
alles wat het leven verfraaide, wat pijn deed en verdriet. 
 
Ja, afscheid nemen is loskomen uit het spinrag van belevenissen 
en met milde hand kiezen tussen bewaren en wegdoen. 
 
Wie sterft is overgeleverd aan de herinnering, 
maar meer nog aan de altijddurende, 
allesomvattende en onvoorwaardelijke liefde. 
 



 
2 

KERKDIENSTEN VAN 24 oktober tot en met 1 november 2020. 
Zaterdag 24 oktober: Zaterdag in week 29 door het jaar. 
 Maria op zaterdag. 
19.00 uur:  H. Mis. 
Zondag 25 oktober: Dertigste zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis.  Verjaardag van de wijding van alle kerken, waarvan  
 de wijdingsdatum niet bekend is. 
 Intenties: Overledenen van de familie Bisschoff (stichting);  
 Nettie Slakhorst-Eijssen (jaardienst). 
Maandag 26 oktober: Maandag in week 30 door het jaar. 
 H. Foulque, bisschop. 
8.00 uur: H. Mis. 
Dinsdag 27 oktober: Dinsdag in week 30 door het jaar. 
       . Geen H. Mis. 
Woensdag 28 oktober: Woensdag in week 30 door het jaar. 
 HH. Simon en Judas, apostelen. 
8.00 uur: H. Mis. 
Donderdag 29 oktober: Donderdag in week 30 door het jaar. 
 Zalige Michaël Rua, priester. 
8.00 uur: H. Mis.   
Vrijdag 30 oktober: Vrijdag in week 30 door het jaar. 
 H. Maria Teresa van de heilige Jozef, maagd. Geen H. Mis. 
Zaterdag 31 oktober: Zaterdag in week 30 door het jaar. 
 Maria op zaterdag. 
19.00 uur:  H. Mis.  
 Intentie: (gestichte jaardienst) voor overleden ouders Souren- 
 Zeegers; Miny Coenen. 
Zondag 1 november: Allerheiligen en Allerzielen. 
11.00 uur:  H. Mis.      
 Intenties: (stichting) Hein Janssen en overleden familie  
 Janssen-Bogman; (gest. jaardienst) Eugène Kerkhofs;  
 (gest. jaardienst) Sef Zeegers; (gest. jaardienst) Willy  
 Wijermans; (stichting) Philomène Frijns; (stichting) overleden  
 familie Op ’t Veld-Braun; (stichting) overleden ouders Gelissen- 
 Janssen, Jo, Jack en Melanie Eurelings-Gelissen; overleden  

ouders Soons-Pijls; Jean Steijns; Wil en Beppie Kersten-Op 
den Camp (jaardienst); echtpaar Huls-Thewessen; Tiny 
Janssen-Speetjens; (jaardienst) ouders Lucassen-Hamers. 

15.00 uur: H. Mis. 
 Intenties: Hub Boosten. 
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LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Als je op zondagochtend over straat loopt, krijg 
je het gevoel dat de wereld voor jou gemaakt is. 
Het is stil. Er is niemand die een beroep op je 
doet, er is niets dat je aandacht verdeelt. In de 
stilte kun je opnieuw naar jezelf kijken en 
ervaren hoe je mens mag zijn, onverdeeld, uit 
een stuk. Want zo zijn we bedoeld, door God, 
onze Schepper. In de ruimte zijn wij te gast, in 
zijn huis mogen wij verkeren, hier, dit uur. 

 

LECTOREN. 
Zaterdag 24 oktober 19.00 uur:   de heer P. Willems. 
Zondag   25 oktober 11.00 uur:  mevr. P. Schonewille. 
 
 

ALLERHEILIGEN / ALLERZIELEN-VIERINGEN IN CORONATIJD. 
Op 13 oktober 2020 heeft de regering en ook de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie nieuwe coronamaatregelen uitgevaardigd. Deze 
coronamaatregelen trekken een zware wissel op de vieringen van 
Allerheiligen en Allerzielen. Het moeilijkste item is dat er tijdens de 
vieringen slechts 30 personen in de kerk aanwezig mogen zijn, exclusief de 
voorganger en het personeel (vrijwilligers). 
Gezien deze maatregelen heeft het kerkbestuur besloten om tijdens 
Allerheiligen/Allerzielen op 31 oktober en 1 november 2020 de volgende 
vieringen te plannen: 
Zaterdag 31 oktober, 19.00 uur: eucharistieviering in de kerk. Tijdens deze 
viering zullen alle overledenen, die dit jaar overleden zijn, worden herdacht 
door middel van het aansteken van kaarsen. 
Zondag 1 november, 11.00 uur: eucharistieviering in de kerk. Tijdens deze 
viering zullen alle overledenen, die dit jaar overleden 
zijn, worden herdacht door middel van het aansteken 
van kaarsen. 
Zondag 1 november, 15.00 uur: eucharistieviering in 
de kerk. Tijdens deze viering zullen alle overledenen, 
die dit jaar overleden zijn, worden herdacht door 
middel van het aansteken van kaarsen. 
Om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te bieden 
om met Allerheiligen een eucharistieviering te kunnen 
bijwonen, zal op zondagmiddag ook een 
eucharistieviering worden gehouden en geen lof. 
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Na de eucharistieviering op zondagmiddag (omstreeks 16.00 u) zullen de 
graven op de begraafplaats worden gezegend. 
Zoals de laatste weken gebruikelijk is, moet u zich vooraf aanmelden, 
wanneer u een van de eucharistieviering in onze kerk wil bijwonen. Dit kunt 
u op dinsdag- en donderdagavond doen tussen 19.00 u en 20.00 u. in de 
pastorie (045-4041227). 
Wij verzoeken u, uw familieleden die niet in Schimmert woonachtig zijn, 
maar graag de eucharistieviering in Schimmert willen bijwonen, te 
informeren over deze maatregel zodat zij hiermee rekening kunnen 
houden. 
Verder verzoeken wij de families, die voor deze vieringen een misintentie 
hebben opgegeven, zich zo spoedig mogelijk aan te melden zodat in een 
van de vieringen plaatsen voor hen in de kerk kunnen worden 
gereserveerd.  
       Het kerkbestuur 
 
FINANCIËLE ONDERSTEUNING VOOR 
PAROCHIEBLAD “NUUTS OET SJUMMERT” 
Het samenstellen, uitgeven en verspreiden van 
deze “dorpskrant” kost geld. Voor de coronacrisis 
uitbrak hield de redactie ieder half jaar een deur-
aan-deur-collecte. Vanwege het coronavirus 
kunnen de collectanten echter ook dit najaar geen 
huis-aan-huis-collecte doen om uw financiële 
bijdrage voor het parochieblad “Nuuts oet 
Sjummert” op te komen halen. 
Het parochieblad is onmisbaar, zeker nu in 
coronatijden. Door het lezen van het parochieblad 
krijgt u als inwoner in ieder geval actuele informatie 
over de parochie, de verenigingen en dergelijke in het dorp. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend – in plaats van via de huis-aan-
huis-collecte - een vrijwillige gift over te boeken voor het parochieblad 
“Nuuts oet Sjummert”.  
Dat kan op bankrekeningnummer NL29 RABO 0146 4121 09 t.n.v. 
Kerkbestuur Sint Remigius o.v.v. “ parochieblad-gift 2020”. 
Bij voorbaat dank voor uw steun, uw gift en uw begrip. 
 
       Het kerkbestuur 
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BUURTVERENIGING GROOT HAASDAL. 
Sint.Hubertus viering. 
Sedert mensenheugenis is het niet voorgekomen 
dat de viering op 3 november, ter verering van St. 
Hubertus, bij de kapel te Groot Haasdal niet 
gehouden werd. 
Om te voldoen aan de voorschriften met betrekking 
tot het bestrijden van het coronavirus kan bedoelde 
viering dit jaar niet doorgaan. 
Wel zijn er op 3 november van 9.30 uur tot 10.30 
uur gezegende Hubertus-broodjes verkrijgbaar bij 
de kapel. 

Het bestuur. 
 
SPEELTUIN KLAVERTJE VIER SCHIMMERT 
Zaterdag 24 oktober sluit Janni onze speeltuinpoorten om 17 uur. Dan 
gaan onze vrijwilligers de speeltuin weer winterklaar maken. 
Wij zijn heel hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers in ons klusteam. Ook als 
de speeltuin gesloten is hebben we hulp nodig! 
Bent u met pensioen of zit u om een andere reden thuis en wil u graag 
helpen?  
We klussen op dinsdag- en ook op zaterdagochtend. We zijn dan in de 
speeltuin en werkplaats van 9 tot 12 uur. 
Maar ook op maandag- en woensdagochtend kunnen we hulp gebruiken! 
Kunt u timmeren, zagen, boren, schilderen of tuinieren, dan hebben we u 
nodig! 
Bij interesse mail naar info@speeltuinklavertjevier.nl of bel naar 045-
4041553 of kom zelf eens kijken op deze 2 ochtenden! 

Het bestuur. 
TAARBREUK NUUTS, 
Bèste luuj van Sjömmert, 
Ouch in dizze bezóndere tied organiseert de Rabobank 
weer de actie Rabo ClubSupport. Es g’r nog gaot 
sjtumme dan houte De Taarbreuk zich zeker 
aanbevaole. Zeker noe is ‘n biedrage oet dees actie van 
harte welkom. Mit de opbrings gaon v’r kieke nao wat 
wáál meugelik is róndóm de carnaval.  Alvas bedank! 
Zoa es ongetwiefeld bekind is bie uch kriege v’r ‘n anger 
sezoen es v’r gewind zin. Rónd de 11e van de 11e zulle 

v’r hie get oetgebreider op trukkómme. 
Alaaf       CV De Taarbreuk 

mailto:info@speeltuinklavertjevier.nl
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OUDPAPIER 
A.s. zaterdag 24 oktober wordt er weer oud papier opgehaald vanaf 09.00 
uur. Graag het oud papier gebundeld of in dozen verpakt. 

 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Koekerelle = tolspel spelen met drijftol en zweepje of touw. Serel = ?    
R:  404 2200 / dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com  

 

NIET ALLEEN 
Ik weet je nu alleen 

met je pijn en je verdriet 
ik weet je nu alleen 
in de tijd die bestaat 
uit uren en minuten 

van angst en onzekerheid. 
 

Maar weet dat ik uit liefde 
en genegenheid voor jou 

uren en minuten 
en veel meer nog 

tijd neem 
om in gedachte 

dicht bij je te zijn. 
 

Van harte heel veel sterkte 

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 en donderdag 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:dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com
mailto:parochieblad@st-remigius.nl
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