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MET AANDACHT LEVEN. 
 
Wat loopt alles anders dan we gedacht hadden!. 
Met enkele maanden zou het voorbij zijn, 
maar we zitten al maanden in de moeilijkheden. 
En hoe lang gaat het nog duren?  
Dat vraag je je af. 
We proberen de moed erin te houden. 
Er zal toch wel ooit een einde komen aan deze moeilijke tijd. 
We hopen dat God zijn kerk niet alleen laat 
tobben. 
Wat er dezer dagen weer wordt besloten 
dat is niet zo duidelijk. 
We zullen ons erbij moeten neerleggen. 
We gaan met goede moed verder en we 
proberen er samen iets goeds van te maken. 
Hopelijk laat God ons niet alleen. 
Ik wens u allen: goeie moed, 
hoe lang het ook duurt en hoe lastig het ook is. 
 

Pastoor J .v. Oss  s.m.m. 
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KERKDIENSTEN VAN 7 november tot en met 15 november 2020. 
Zaterdag 7 november: Zaterdag in week 31 door het jaar. 
 H. Willibrordus, bisschop, patroon van de Nederlandse 
 Kerkprovincie. 
19.00 uur:  H. Mis. 
 Intenties: overleden ouders Hub en Anneke Vankan- 
 Akkermans (stichting); Jo en Elly Heiligers-Corten; Cecile  
 Jansen en voor alle levende en overleden coronaslachtoffers;  
 uit dankbaarheid voor een jarige. 
Zondag 8 november: Twee en Dertigste zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis.   
 Intenties: Frans Louis (gestichte jaardienst). 
Maandag 9 november: Maandag in week 32 door het jaar. 
 Kerkwijding  van de basiliek van Sint Jan van Lateranen. 
8.00 uur: H. Mis. 
Dinsdag 10 november: Dinsdag in week 32 door het jaar. 
 H. Leo de Grote, paus en kerkleraar.  Geen H. Mis. 
Woensdag 11 november: Woensdag in week 32 door het jaar. 
 H. Martinus ( van Tours), bisschop. 
8.00 uur: H. Mis. 
 Intenties: overleden ouders Collaris-Wouters en overige  
 familieleden; Seph Jaspar. 
Donderdag 12 november: Donderdag in week 32 door het jaar. 
 H. Josafat, bisschop en martelaar. 
8.00 uur: H. Mis.   
Vrijdag 13 november: Vrijdag in week 32 door het jaar. 
        Geen H. Mis. 
Zaterdag 14 november: Zaterdag in week 32 door het jaar. 
 Maria op zaterdag. 
19.00 uur:  H. Mis.  

Intentie: overleden echtpaar Erwin Lemmens-Vankan 
(stichting). 

Zondag 15 november: Drie en Dertigste zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis.      
 Intenties: overleden ouders Van Horck-Wijermans (stichting). 
  
LECTOREN. 
Zaterdag 7 november  19.00 uur:   mevr. T. Hennekens. 
Zondag   8 november  11.00 uur:  mevr. P. Schonewille. 
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LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Iedereen die auto rijdt, weet dat je brandstof nodig 
hebt om te kunnen rijden, want met een lege tank 
of accu kom je niet ver. Als je niet op de 
brandstofmeter let en vergeet tijdig te tanken of op 
te laden, loop je het risico onderweg te stranden. 
Als je dan denkt dat medeweggebruikers stoppen 

om hun voorraad met je te delen, kom je bedrogen uit. Je zal zien dat 
iedereen doorrijdt, terwijl jij stilstaat. Zo vergaat het de tien meisjes uit het 
evangelie van Matteüs. Ze gaan op weg om God te ontmoeten en terwijl vijf 
van hen achterblijven, gaan de anderen de Bruidegom tegemoet. 

 

IN MEMORIAM. 
Hub Cortenraad. 
Meerssen, 11 februari 1949  –  Schimmert, 22 oktober 2020. 
Hij werkte graag met zijn vrachtwagen. 
Samen met Riny ontdekten ze een plekje in Schimmert. 
En daar gingen ze wonen. Daar werden Stefan en Bart geboren. 
Met een dankbaar hart hebben jullie afscheid genomen van jullie man, pap 
en opa. Dankbaar, ondanks dat het geen gemakkelijk leven was. 
Vele jaren ziek zijn, vele jaren afzien, vele jaren ziekenhuis. 
En ondanks dat ziek zijn, zien we een blije opgewekte mens voor ons. 
Hoe waar zijn de woorden van Toon Hermans die jullie op zijn 
afscheidsbrief schrijven: “Sterven doe je niet ineens”.  
Zo is het met Hub ook gegaan. Zolang het ging, schravelde hij naar de Bies 
om de duiven te verzorgen. Hij werd geholpen door zijn vriend Jo. 
Hij hield van de dieren. 
“Je blijft voor altijd in ons hart”. 
Dat schrijven jullie ook op de aankondiging van zijn overlijden. 
Ook in onze harten. 
Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. 
Moge God hem nu geven: licht rust en vrede. 

 

200 JAAR HUBERTUS-KAPEL TE GROOT HAASDAL.  
Ter commemoratie van dit bicentenaire en de 1e H. Mis aan de kapel 
op 3 november 1820 een artikel van Maria Goltstein-Provaas zg. uit 
Schimortera, te vinden op Sjummert van vreuger en noe! Album 6.   
 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
serel = ridderzuring. selderment! = potverdorie, sapperloot. Dat is 
mich ‘ne sjtreng = ? dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com  

 

mailto:dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com
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Carnaval 2021 

 

Geen optocht,  
geen zittingen, 
geen prinsen 

met veren op hun steek. 

 

Het lijkt onwerkelijk in Limburg. 
Carnaval hoort erbij. 
Toch gaat het dit jaar  
net even iets anders. 

 

Vergeet dan niet  
dat echte blijdschap  

niet in praalwagens zit 
of in zelfgemaakte ‘pekskes’, hoe creatief ook. 

 

Echte blijdschap zit in je hart. 
Een échte carnavalist 

weet ook nu 
een lach om de mond te toveren. 

 

Een blij gezicht en stralende ogen 
zijn de mooiste schminck die er is. 

 
 

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. 
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