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         29 oktober 2020 
     56e jaargang no. 40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allerheiligen - Allerzielen 
De katholieke feestdag Allerzielen valt een 
dag na Allerheiligen.  
Nog niet zolang geleden was het voor 
katholieken een vrij algemene gewoonte om 
naar het graf van familieleden te gaan om 
daar bloemen te leggen en de overledenen te 
gedenken. Het graf werd meteen goed 
schoongemaakt en kon er weer een jaartje 
tegen. 
 
De traditie stamt, voorzover bekend, uit de 
abdij Cluny (klooster uit het Frankische Rijk) 
waar abt Odilo in 998 bepaalde dat alle met 
Cluny verbonden kloosters op de dag na 
Allerheiligen de gestorvenen op bijzondere 
liturgische wijze moesten herdenken. In de 
14de eeuw werd deze herdenkingsdag 
algemeen in de Rooms Katholieke Kerk. 
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KERKDIENSTEN VAN 31 oktober tot en met 8 november 2020. 
Zaterdag 31 oktober: Zaterdag in week 30 door het jaar. 
 Maria op zaterdag. 
19.00 uur:  H. Mis.  
 Intentie: voor overleden ouders Souren-Zeegers (gestichte  
 jaardienst); Miny Coenen; Sef Zeegers (gestichte jaardienst);  
 overleden ouders Van Kan-Speetjens en ouders Sieben-Meijs.; 
 jaardienst overleden ouders Frijns-Pieters. 
Zondag 1 november: Allerheiligen en Allerzielen. 
11.00 uur:  H. Mis.      
 Intenties: Hein Janssen en overleden familie Janssen-Bogman  
 (stichting); Eugène Kerkhofs (gest. jaardienst); Ton Kerkhofs;  
 Willy Wijermans (gest. jaardienst); Philomène Frijns (stichting);  
 overleden familie Op ’t Veld-Braun (stichting); overleden ouders  
 Gelissen-Janssen, Jo, Jack en Melanie Eurelings-Gelissen  
 (stichting); overleden ouders Soons-Pijls; Jean Steijns; Wil en  
 Beppie Kersten-Op den Camp (jaardienst); echtpaar Huls- 
 Thewessen; Tiny Janssen-Speetjens; ouders Lucassen-Hamers  
 (jaardienst); Eduard Stassen. 
15.00 uur: H. Mis. 
 Intentie: Jo, Willy en Annie Van Oss; Hub Boosten. 
Maandag 2 november: Maandag in week 31 door het jaar. 
 Gedachtenis van alle overleden gelovigen. 
8.00 uur: H. Mis. 
 Intentie: (stichting) familie Kooloos-Verhaeg. 
Dinsdag 3 november: Dinsdag in week 31 door het jaar. 
 H. Martinus de Porres, kloosterling. . Geen H. Mis. 
Woensdag 4 november: Woensdag in week 31 door het jaar. 
 H. Carolus Borremeüs, bisschop. 
8.00 uur: H. Mis. 
Donderdag 5 november: Donderdag in week 31 door het jaar. 
 H. Geraldus, bisschop. 
8.00 uur: H. Mis.   
Vrijdag 6 november: Vrijdag in week 31 door het jaar. 
 H. Willibrordus, bisschop, patroon van de Nederlandse  
 kerkprovincie.     Geen H. Mis. 
Zaterdag 7 november: Zaterdag in week 31 door het jaar. 
19.00 uur:  H. Mis. 
 Intenties: overleden ouders Hub en Anneke Vankan- 
 Akkermans (stichting); Jo en Elly Heiligers-Corten; Cecile  
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 Jansen en voor alle levende en overleden coronaslachtoffers. 
Zondag 8 november: Twee en Dertigste zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis.   
 Intenties: Frans Louis (gestichte jaardienst). 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 

Vandaag vieren we het feest van Allerheiligen. 
Heiligen – mensen zoals wij, die de weg van Jezus 
zijn gegaan, ten einde toe, mensen die zijn liefde 
hebben doorgegeven, die vervuld waren van zijn 
licht en dat hebben uitgestraald. Ze zijn ons 
voorgegaan op de weg van het geloof. Vandaag 
gedenken wij hen, die grote menigte uit alle landen 
en volken, van elke stam en taal. We zien ze staan 
voor de troon van God en van het Lam, met een 

lofzang op hun lippen. Ook wij mogen ons bij hen voegen in een 
verbondenheid die alle grenzen van tijd en ruimte overstijgt. 

 

LECTOREN. 
Zaterdag 31 oktober 19.00 uur: mevr. B. van Weersch    
Zondag 1 november 11.00 uur:  mevr. M. Zeegers 
Zondag 1 november 15.00 uur: mevr. T. Feuler/dhr. P. Willems 
 
DANKWOORD  
We willen iedereen bedanken voor de mooie en goede wensen, die wij 
hebben gekregen bij ons 60 jarig huwelijksfeest en ook de verenigingen, 
waar wij al die jaren van hebben mogen genieten. 
Allemaal hartelijk dank. 
     Frans en Jeanne Mertens-Stassen 

 

BUURTVERENIGING GROOT HAASDAL. 
ST. HUBERTUSVIERING OP 3 NOVEMBER A.S. 
Sedert mensenheugenis is het niet voorgekomen dat de 
viering op 3 november ter verering van St. Hubertus in de 
kapel van Groot Haasdal niet gehouden werd. 
Om te voldoen aan de voorschriften met betrekking tot het 
bestrijden van het coronavirus kan bedoelde viering dit jaar 
echter niet plaats vinden. 

Wel zijn er gezegende Hubertusbroodjes verkrijgbaar in de kapel op  
3 november van 9.30 uur tot 10.30 uur.   

Het bestuur. 
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TURNCLUB EXCELSIOR. 
Namens alle leden van de turnvereniging een hartelijk dank naar de COOP 
Schimmert en allen die het mogelijk hebben gemaakt dat de statiegeldactie 
van de afgelopen maanden zo'n mooi bedrag heeft opgeleverd. We kunnen 
dit goed gebruiken o.a. bij het eeuwfeest van onze vereniging. Het hangt 
van de coronabeperkingen af wanneer de festiviteiten gaan plaatsvinden.  
U hoort er nog van. 
      Het bestuur. 
 

KERSTSTALLENDORP SCHIMMERT 2020.  
2020 Is ook voor de leden van de kerststallenwerkgroep 
een vreemd en moeilijk jaar. Zo hebben we besloten dit 
jaar geen fraaie kerststal in de kerk te bouwen maar een 
sobere, passend bij deze tijd, waarin het coronavirus 
ons beperkt in ons doen en laten.  
De kerk wordt sfeervol ingericht met alleen kerstkunst in 

de vitrines. Bezichtiging zal helaas alleen mogelijk zijn een half uur vóór en 
een half uur na de reguliere mistijden. 

 

De kerstwandelingen in de periode van zaterdag 19 december 2020 t/m 
zondag 3 januari 2021 door ons dorp kunnen gelukkig wel op de 
gebruikelijke wijze doorgaan. We vragen daarbij weer uw hulp.  
Heeft u het voorgaande jaar meegedaan dan gaan we er vanuit dat u ook 
dit jaar weer wilt mee doen (we bellen en/of mailen u daar dan niet over).  
De deelnemers die vorig jaar een kerstgroep uit de verzameling van 
Pastoor Van Oss hebben geleend, krijgen die dit jaar thuisbezorgd op 
zaterdag 12 december 2020 (vanaf 11.00 uur).  
Heeft u vorig jaar een kerstgroep van uzelf gebruikt maar wilt u dit jaar een 
kerstgroep lenen uit de verzameling van Pastoor geef dit dan aan ons door.  

 

Heeft u nog nooit meegedaan om een kerstgroep te plaatsen dan is dit NU 
wellicht een goed moment. Wilt of kunt u geen kerststal voor het raam of in 
de tuin zetten, dan kunnen ook andere creaties bijdragen aan een warme 
sfeer. Wat zou het immers fijn zijn om in dit bijzondere jaar SAMEN voor 
veel LICHT EN SFEER te zorgen in de straten van ons 
KERSTSTALLENDORP. U DOET TOCH OOK MEE??? 
Laat het ons weten: 
Riny Kicken tel. 4042618 (rinyenharrie@hotmail.nl ) 
Nelly Meertens tel. 4042281 (nelly.meertens@home.nl) 
Miriam Soons tel. 5281024 (miriamsoons@gmail.com) 

Namens de Kerststallenwerkgroep Schimmert. 

mailto:rinyenharrie@hotmail.nl
mailto:nelly.meertens@home.nl
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KOOSJIETE NUUJTS. 
Onder normale omstandigheden waren wij, leden van de fanfare, enkele 
weken geleden met z’n allen de straat op gegaan om huis aan huis de 
koosjietloten te verkopen. Door de huidige omstandigheden hebben wij 
besloten om niet langs de deuren te gaan. Wij hopen dat jullie ons in 
financiële zin willen steunen ook al hebben wij jullie al geruime tijd niet 
kunnen laten genieten van onze muziek bij bijv.: de processie, het 
communiefeest, 50 jarige bruiloften en andere evenementen. Loten zijn 
verkrijgbaar bij de verkooppunten: Soons DHZ  en bij ManJefiek sfeer 
bloemen trends. Ook kunnen jullie loten bestellen via de mail: 
bestuur@fanfareschimmert.nl  dan worden de loten bij jullie thuis gebracht.  
De andere mogelijkheid is de loten bestellen via de website: 
https://koosjiete.myonline.store/ 
Wij hopen dat jullie ons blijven steunen en wij weer snel iets van ons 
kunnen laten horen bij een gelegenheid in ons dorp. 
 
Thuiskienen VV Schimmert. 
Onderstaand de winnende kaarten van de maand oktober, de volledige 
uitslag (inclusief gevallen nummers) is de gehele maand te bekijken op 
onze website www.vvschimmert.nl 
De prijzen van de maand oktober: 
1e prijs 45 euro op kaartnummer 95; 
2e prijs 22,50 euro op kaartnummer 48; 
3e prijs 14 euro op kaartnummer 78; 
Indien u een prijs heeft gewonnen wordt deze automatisch op uw rekening 
gestort. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Serel = (klaver)zuring. Kent u de uitroep selderment! = ?    
R:  404 2200 / dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com  
 
 
DAMESKOOR 
Het adres van het secretariaat van het Dameskoor is gewijzigd. 
Het nieuwe adres is: Rooseveltstraat 30, 6333ED, Schimmert 
Het e-mail adres blijft : dameskoorschimmert.73@gmail.com 
 
 
 
 

mailto:bestuur@fanfareschimmert.nl
http://www.vvschimmert.nl/
mailto:dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com
mailto:dameskoorschimmert.73@gmail.com
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SJÖMMERTS POMPOENPAD 2020. 
 
Halloween voor de kleintjes: kleuren en speuren bij daglicht. 
 
Doe je ook mee? Aanstaande zaterdag 31 oktober HALLOWEEN. 
Versier deze week je raam met 1 van de 4 ingekleurde kleurplaten (en 
extra versiering voor wie wil)! 
Het benodigde materiaal is digitaal verkrijgbaar via Facebook: de bes van 
Sjömmert en Schimmert Online. (Bij Coop staan ze ook in een foldervakje 
in het halletje). Op de speurkaart kunnen de kinderen bijhouden hoeveel 
heksjes, pompoenen, katten en spinnen ze vinden onderweg! 
Een bak/mandje apart verpakte snoepjes/groente/fruit kan eventueel 
neergezet worden (op 31 oktober van 8.30 tot 10.30), zodat kindjes telkens 
één dingetje eruit kunnen pakken, maar dat is ieders eigen keuze 
uiteraard.  
Als je wil, kun je je adres doorgeven op de evenementenpagina of onder 
het Facebookbericht.  
Als je zelf niet meeloopt, is het wel leuk voor de jonge kinderen om zoveel 
mogelijk (versierde) ramen met kleurplaten te zien.  
Gaan jullie ook verkleed op pad? Veel speurplezier alvast! 
Happy halloween. 
       Mariska Schijns 
 

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

