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SAMEN OP WEG NAAR KERSTMIS. 
Als ik op het seminarie – ik was nog een kind – ooit 
heimwee had, dan was dat altijd met de 
kerstvakantie. Juist dan miste ik in dat grote klooster 
de warmte van thuis. Met Kerstmis was thuis de 
haard aan. We kregen balkenbrei en chocolademelk. 

Er lagen rooie linten over de tafel en de kandelaren stonden op tafel. Er 
hing hulst tegen de muur en de kerstboom stond er met glinsterende 
ballen. 
Er kwam een ereplaats voor het stalletje dat mijn broer zelf had gemaakt. 
We zongen kerstliedjes en speelden aan tafel. 
Kerstmis was een feest vol licht en een warm nest. 
Als ik dus ooit heimwee had op die koude kostschool 
dan was dat juist met die warme kerstdagen, 
want met Kerstmis voelde ik dat het leven goed was, 
mensen lief waren en de wereld mooi kon zijn. 
Jammer dat het dit jaar allemaal anders is. 
Ook al roept het Kind ons allen op om er toch Iets moois van de maken. 
Hij roept alle mensen van goede wil op rondom de stal en Hij vraagt  
of wij herder willen zijn voor elkaar. 
Hij vraagt of wij de trouwe wacht houden met elkaar. 
De uitnodiging ligt er… 
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KERKDIENSTEN VAN 5 tot en met 13 december 2020. 
Zaterdag 5 december: Zaterdag in week 1 van de Advent. 
 H. Bartholomeüs Fanti, priester. 
19.00 uur:  H. Mis. 
 Intenties: Giel Handels (gest. jaardienst); Frans Speetjens  
 (gest. jaardienst); Wiel en Marc Thoma; Riet Janssen-Wehrens  
 en dochter Desirée (jaardienst) en Riek Beckers-Janssen. 
Zondag 6 december: Tweede zondag van de Advent. 
11.00 uur:  H. Mis. Teksten worden voorgelezen door leden van het 
 Jeugdkoor DievanOss. 
 Intenties: Miny Coenen; Leilani Riga (jaardienst). 
Maandag 7 december: Maandag in week 2 van de Advent. 
 H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar. 
8.00 uur: H. Mis. 
Dinsdag 8 december: Dinsdag in week 2 van de Advent. 
 Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd  
 Maria.      Geen H. Mis. 
Woensdag 9 december: Woensdag in week 2 van de Advent. 
 H. Juan Diego Cuauhtlatoatzin. 
8.00 uur: H. Mis. 
Donderdag 10 december: Donderdag in week 2 van de Advent. 
 H. Maagd Maria van Loreto. 
8.00 uur: H. Mis.   
 Intentie: Seph Jaspar. 
Vrijdag 11 december: Vrijdag in week 2 van de Advent. 
 H. Damasus, paus.    Geen H. Mis. 
Zaterdag 12 december: Zaterdag in week 2 van de Advent. 
 H.  Maagd Maria Guadalupe. 
19.00 uur:  H. Mis. 
Zondag 13 december: Derde Zondag van de Advent. 
11.00 uur:  H. Mis, teksten worden voorgelezen door een lid van het  
 Gemengd Kerkelijk Zangkoor. 
 Intenties: Toet Bruls-Hustin; Gerda Soons-Kuipers. 
 
LECTOREN. 
Zaterdag 5 december  19.00 uur:   mevr. P. Schonewille. 
Zondag   6 december  11.00 uur:  eigen lezers. 
 
Weekdienst: pastoor J. van Oss s.m.m.. 
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LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
God spreekt door de profeet Jesaja woorden van troost. 
Hij kondigt een nieuw begin aan: de tijd van straf maakt 
plaats voor vergeving. Nieuwe wegen worden 
aangekondigd: de weg van de Heer gaat dwars door de 
droogte van de steppe en de woestijn. Door alle dorheid 
van leven heen wordt de komst van de Heer 
aangekondigd. Hij zal onze herder zijn en ons bij elkaar 
brengen. 

 
CORONAMAATREGELEN. 
Bij de laatste actualisering van de coronamaatregelen heeft de regering 
medegedeeld dat het dragen van mondkapjes in kerken niet verplicht is. 
Dus mag u tijdens de eucharistieviering, wanneer u op uw plaats zit, uw 
mondkapje afdoen. 
Wel mogen tijdens de H. Mis nog steeds slechts 30 personen in de kerk 
aanwezig zijn. Dit is maar een gering aantal, ofschoon in onze kerk, met de 
1,5 meter regel plaats is voor meer personen. Maar desondanks mogen 
ook wij niet meer dan 30 personen  in de H. Mis toelaten. 
Daarom nogmaals het dringende advies, wanneer u een H. Mis wilt 
bijwonen moet u zich aanmelden voor deze viering. U kunt zich telefonisch 
aanmelden op dinsdag- of donderdagavond tussen 19.00 – 20.00 uur in de 
pastorie (045-4041227). 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
       Het kerkbestuur 
 
DANKBETUIGING. 
Zaterdag 21 november hebben we op een fijne en waardige manier 
afscheid genomen van Ma (onze moeder, oma en overgrootmoeder). 
De overheidsmaatregelen werden gelukkig de laatste dagen, voor een 
uitvaart, verruimd van 30 naar 100 personen. Dit stelde ons in de 
gelegenheid om samen met onze kinderen en kleinkinderen, haar broers 
en zussen in de kerk van Schimmert afscheid te kunnen nemen. 
Via de livestream hebben velen de dienst kunnen bijwonen en waren er op 
deze manier toch “bij”. Deze warmte hebben wij gevoeld. 
Voor alle reacties van medeleven via bloemen, kaarten, brieven en deze 
livestream, willen wij jullie bedanken. 
Het geeft ons troost en steun. 
      Familie Soons-Kuipers 
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AFSCHEID LECTOR THEO EIJSSEN. 
Sinds de invoering van de lectoren in onze parochie in 
1998 was Theo Eijssen lid van de lectorengroep. Met 
veel inzet heeft hij steeds op zijn eigen bijzondere 
manier de teksten tijdens de eucharistievieringen 
voorgelezen. 
Maar door zijn gezondheid wordt het steeds moeilijker 

om deze taak uit te voeren zoals hij dat graag zou willen. Daarom heeft 
Theo onlangs kenbaar gemaakt dat hij deze taak wil neerleggen. 
We respecteren zijn besluit en danken Theo Eijssen voor zijn inzet als 
lector en voor het vele werk dat hij heeft verricht voor de hele parochie. We 
wensen hem nog veel geluk en een goede gezondheid voor de toekomst. 
       Het kerkbestuur 
 
MEDEDELING OUDERENBOND ST. PAULUS SCHIMMERT. 
In de bestuursvergadering van vorige week hebben wij met pijn in het hart 
besloten, dat wij gezien de van kracht zijnde coronamaatregelen, niet in 
staat zijn de geplande kerstviering op woensdag 16 december te 
realiseren. 
Wij hebben dit besluit steeds weer opnieuw naar voren geschoven, in de 
hoop dat wij onze leden alsnog, een activiteit konden aanbieden, met als 
doel invulling te geven aan de kerstgedachte. 
Wetende dat dit voor velen een niet prettig bericht is, zoeken we naar 
alternatieven om de Kerst en het einde van het jaar, toch op een passende 
wijze alsnog te mogen afsluiten. 
 

Bestuur van Ouderenbond St. Paulus Schimmert. 
 

 

Dank aan alle mensen die 
hun stem bij de Rabo 
ClubSupport actie hebben 
uitgebracht voor Fanfare 
St. Caecilia. Wij zullen 
ervoor zorgen dat dit geld 

goed wordt besteed aan onze jeugdopleidingen.  
Het bestuur. 
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KOOSJIETE NUUJTS. 
Afgelopen zaterdag vond de trekking plaats van het Koosjiete 2020 in de 
wei aan de Platzputterweg. De volgende lotnummers zijn in de prijzen 
gevallen:  1004 (1e prijs €450,-)    0720 (2e prijs €300,-) 
Winnaars kunnen zich melden bij ons secretariaat via 
bestuur@fanfareschimmert.nl. 
We danken eenieder voor deelname en tot volgend jaar! 
     Comité Koosjiete 
 
VERANDERENDE TIJDEN EN CREATIEVE MENSEN. 

De afgelopen weken gonsde het al, en niet alleen bij 
de kinderen, de komst van Sint Nicolaas. Het 
Sinterklaasjournaal heeft groot en klein al voorbereid 
en nu worden de avonturen van de Sint en zijn 
Pieten elke dag op de voet gevolgd. 
De vrolijkheid, de opgewekte stemming, de vreugde, 
de saamhorigheid en samenzijn rond Sinterklaas 
staat in contrast met wat in de werkelijkheid gebeurt: 
de aanslagen, de dreiging, de angst, de onrust, de 
verdeeldheid tussen mensen. Het lijkt wel of we 

tegelijkertijd in twee verschillende werelden bestaan en leven . . . .  en 
blijkbaar lukt het ons om de spanning tussen deze twee zo verschillende 
belevingen uit te houden. Ik heb nog niemand horen zeggen: “Gezien de 
ontwikkelingen in de wereld zien we ons genoodzaakt om het 
Sinterklaasfeest niet door te laten gaan”. Of “Voor mij hoeft het dit jaar niet, 
zo kan ik het feest niet vieren”. Toch wel opmerkelijk. Niet dat ik daartoe wil 
oproepen. Voor kleine kinderen denk ik dat het zelfs goed is dat het feest 
doorgaat, want er is al te veel leven dat op jonge leeftijd gekwetst en 
beschadigd raakt. 
 
Maar ergens verbaast het me wel. Hoe is het mogelijk dat we zulke 
contrasten kunnen uithouden of volhouden, soms zelfs kunnen 
overbruggen. Wat heeft de mens toch in zich? Is het, het uiteindelijke 
vertrouwen dat het ook weer goed kan komen? We laten ons onze vrijheid 
niet afnemen. Is het dat we als mensen veerkrachtig zijn? We kunnen wel 
tegen een stootje. Is het dat we in de moeilijkste omstandigheden de hoop 
niet kunnen of willen opgeven? De aloude mening dat het goede steeds zal 
overwinnen op het kwade. 
Misschien is het wel dat mensen in veranderende tijden op zoek gaan, 
soms op zoek moeten gaan, naar oplossingen, naar uitwegen, naar nieuwe 
vormen van leven of samenwerken enz. . . . en zie gaande weg komen die 
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er. Mensen die iets nieuws kunnen maken of bedenken, mensen die voor 
een nog niet opgelost probleem een oplossing weten te vinden of die uit 
een moeilijke situatie een uitweg weten te banen. Het laat zien hoe creatief 
mensen zijn, want we zijn schepsels die kunnen scheppen en die elkaar 
steeds weer opnieuw verbazen in het vinden van de goede weg. We zijn 
creatieve mensen. Mensen die steeds weer opnieuw in staat zijn om iets te 
doen waar niets was, iets ongelofelijks te maken of te bedenken waar eerst 
nog niets was of onmogelijk werd geacht. 
 
De geschiedenis laat zien hoe mensen steeds weer in staat zijn om de 
bedreiging, de angst, de problemen het hoofd te bieden. Zou dat nu en in 
de toekomst anders zijn? 
 
 
HEEMKUNDEVERENIGING DANKT / FOTOWERKGROEP. 
Merci voor uw steun en het mooie Rabo-ClubSupport-resultaat! 
Op “Sjummert van vreuger en noe!” in album 6 “Schimortera” foto 
Studentenclub-kamp 1963, namen, inhoud, sample en bestelwijze.   
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Haarwillig = o.a. kribbig, geïrriteerd, kwaad. Sjtiefvraeter = ?   
R:  404 2200 / dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
 

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 oet Sjummert:  parochieblad@st-remigius.nl. 
E: Pastoor van Oss:    j.v.oss@st-remigius.nl. 
Website:     www.st-remigius.nl. 
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