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VOORWOORD. 
“Verbondenheid” was het  onderwerp van mijn medebroeder Charles. 
Maar helaas wordt de verbondenheid wel erg bedreigd. 
Men spreekt over de avondklok. 
Om 20.30 uur zou de straat dicht gaan. 
Dan mogen we niet meer de straat op tot ‘s morgens 4.30 uur. 
Het wordt er niet gemakkelijker op. 
En dan de nieuwe president van Amerika. 
Die zal vanavond worden geïnstalleerd  
met heel veel vlaggen en weinig mensen. 
Jammer dat alles op stelten is gezet door zijn voorganger. 
Hopelijk komt er toch wat van vrede over de wereld. 
De vrede waar we zo naar verlangen. 
Dat je als mens kunt genieten van de natuur. 
Dat je als mens kunt genieten van elkaar. 
Ik wens het ons allen toe. 
Hoe eerder hoe beter! 
Dat de spuit een middel mag zijn voor vrijheid  
en van een beetje meer geluk. 
De beste wensen van mij. 
      Pastoor John van Oss s.m.m.. 
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KERKDIENSTEN VAN 23 januari tot en met 31 januari 2021. 
 

Zaterdag 23 januari 2021: Zaterdag in week 2 door het jaar. 
 Maria op zaterdag. 
19.00 uur:  H. Mis.  
 Intenties: voor de leden en overleden leden van schutterij  
 St. Sebastiaan; Mathilda Cordeweners-Alberts. 
Zondag 24 januari 2021: Derde zondag door het jaar. 
 H. Franciscus van Sales. 
11.00 uur:  H. Mis.  
 Intentie: Nic Steijns (jaardienst); Mies en Lies Schrijnemaekers- 
 Vroemen en overleden wederzijdse familie; Jan Wachelder. 
Maandag 25 januari 2021: Maandag in week 3 door het jaar. 
 Bekering van de heilige apostel Paulus. 
8.00 uur: H. Mis. 
Dinsdag 26 januari 2021:  Dinsdag in week 3 door het jaar. 
 HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen.   Geen H. Mis. 
Woensdag 27 januari 2021: Woensdag in week 3 door het jaar. 
 H. Angela Merici, maagd. 
8.00 uur: H. Mis. 
Donderdag 28 januari 2021: Donderdag in week 3 door het jaar. 
 H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar. 
8.00 uur:: H. Mis. 
 Intentie: Roos Curvers-Vroemen (familie). 
Vrijdag 29 januari 2021: Vrijdag in week 3 door het jaar.   
        Geen H. Mis. 
Zaterdag 30 januari 2021: Zaterdag in week 3 door het jaar. 
 Maria op zaterdag. 
19.00 uur:  H. Mis.   
Zondag 31 januari 2021: Vierde zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis.  
 Intenties: Hari Slenter (zeswekendienst); Hub Smeets  
 (jaardienst); Arthur Frissen. 
 
Weekdienst: kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 
 
LECTOREN. 
Zaterdag 23 januari 19.00 uur: mevr. B. van Weersch. 
Zondag   24 januari 11.00 uur: dhr. F. Janssen. 
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LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Kinderen kunnen nog wel eens doen of ze niets horen als ze geroepen 
worden. Ze blijven gewoon spelen terwijl hun vader of moeder hen roept 
om te komen eten. Maar ook volwassenen kunnen doof en blind zijn voor 
zaken die ze niet willen weten: een ongemakkelijke waarheid, woorden die 
je uit je comfortzone halen. 
In de eerste lezing volgen we Jona, die gedwongen moet worden om Gods 
roepstem te volgen. 
De vier vissers uit de evangelielezing echter laten direct het werk uit hun 
handen vallen en volgen Jezus als Hij hun dat vraagt. Vandaag, deze 
zondag, is de zondag van het Woord van God. Kunnen wij dit Woord 
verstaan? Weten wij hoe we met Gods Woord om moeten gaan en zijn wij 
bereid er antwoord op te geven? 

 

IN MEMORIAM   MARIA FRIJNS-CREUSEN. 
Geboren op 2 januari 1951 in Schimmert. 
Overleden op 1 januari 2021 in Susteren. 
Haar ouders waren Joseph Creusen en Maria van Haaren. 
Pastoor Lemmens doopte haar in onze kerk. 
Ze groeide op bovenaan in Klein Haasdal. 
Als meisje bezocht ze de huishoudschool. 
Op 27 april 1973 trouwde ze met Jan Frijns uit Valkenburg. 
Pastoor Beckers heeft het huwelijk toen ingezegend. 
Na enkele jaren werd Tanja geboren en ze waren zeer gelukkig. 
Jarenlang was ze, samen met haar man Jan, lid van de drumband van 
fanfare Sint Caecilia. 
Iedereen in Schimmert kende haar als de krantenbezorgster of als 
postbesteller. 
Ze heeft in die jaren vele kilometers lopend afgelegd om bij iedereen in 
Schimmert de post te bezorgen. Bovendien bezorgde ze ook wekelijks het 
parochieblad. 
Maria was zeer behulpzaam en voor iedereen stond ze klaar. 
Zo heeft ze ook een tijdje in het klooster gewerkt en dat  deed ze met hart 
en ziel. Ze was hartelijk voor iedereen. 
Een paar jaren geleden is haar echtgenoot Jan plotseling overleden. 
Toen stond ze er alleen voor, maar ze had natuurlijk de steun van Tanja en 
haar partner. 
Maar ook Maria werd niet gespaard van de vreselijke ziekte. 
Uiteindelijk kwam ze in het hospice in Susteren terecht. Daar werd ze goed 
verzorgd. Maar haar verblijf in het hospice was maar kort. 
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Ze is begraven bij haar man Jan op het kerkhof in Schimmert. 
Maria, bedankt voor alles wat je voor de Schimmertse gemeenschap hebt 
gedaan. Het was heel veel en belangeloos. Het moge je goed gaan. 
Je mag nu rusten voor al dat werk wat je gedaan hebt. 
 
IN MEMORIAM   JULES LUCASSEN. 
Geboren op 22 juli 1941 in Schimmert. 
Overleden op 7  januari 2021 in Maastricht 
Jules was de jongste van 5 kinderen en de enige zoon van het echtpaar 
Lucassen-Kuipers. 
Hij was op een na de laatste van de kinderen, die afscheid van ons heeft 
genomen. 
Regelmatig ging Jules naar Wolder, waar zijn zus woonde met haar man 
en hun twee kinderen. 
Zij was voor Jules, de laatste jaren van zijn leven, zijn toevlucht. 
Van kinds af aan heeft Jules hard gewerkt. 
Eerst in de smidse samen met zijn vader en later, na zijn overlijden, 
samen met buurman Harie Brune. 
In de jaren vijftig kwam er een benzinepomp bij. 
Jules met zijn zussen bedienden deze benzinepomp. 
Je kon er altijd terecht. 
Maar helaas stierven zijn zussen en Jules bleef alleen achter. 
Jules hield van reizen, hij maakte elk jaar een of meerdere reizen samen 
met vrienden 
Maar toen overviel hem de ziekte van deze tijd. 
Jules is overleden in het ziekenhuis van Maastricht. 
 
IN MEMORIAM  ROOS CURVERS-VROEMEN. 
Geboren op 28 september 1934 in Beek, 
Overleden op 10 januari 2021 in Schimmert. 
Roos was een heel bijzondere vrouw. 
Ze was heel gelukkig getrouwd met Paul Curvers. 
Ze hield van naaldwerk maken. 
Er zijn heel wat bruidjes die hun prachtige bruidsjurken 
aan Roos te danken hebben. 
De dochters hebben die vaardigheid van hun moeder overgenomen. 
Op de aankondiging van haar overlijden 
lezen we de prachtige tekst: 
 
“Zij liep langzaam door de dagen, 
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  bewoog zacht van uur tot uur. 
  Gaf antwoord op al onze vragen, 
  was levenswijs en toch zo puur. 
 Pretlichtjes in de ogen, 
 en een glimlach om de mond. 
 Langzaam en licht gebogen, 
 Bewoog ze langs de paden en de bloementuin rond. 
Zij schuifelde dankbaar door de tijd, 
liep langs haar laatste levensdagen. 
Een sterke innerlijke schoonheid, 
prachtig oud en door ’t leven gedragen”.  
 
Ons medeleven gaat uit naar de families.  
Moge God hen nu geven: 
Licht, rust en vrede. 
 
Ook in 2021 zorgt fanfare Sint Caecilia Schimmert voor potgrond! 
Op zaterdag 6 maart 2021 bezorgen wij zoals gebruikelijk weer het 
gewenste aantal zakken potgrond bij u thuis. Rekening houdend met de 
huidige coronamaatregelen is onze werkwijze dit jaar anders en willen wij 
met name het aantal contactmomenten tussen mensen onderling ook bij de 
uitvoering van onze potgrondactie beperken en vragen wij u om vooraf uw 
bestelling te plaatsen en uw betaling vooraf aan ons te voldoen. Nadere 
informatie over onze actie volgt medio februari. Voor vragen kunt u ook een 
bericht sturen naar: potgrond@fanfareschimmert.nl   
        Het fanfarebestuur 

TAARBREUK NUUTS.  

De lede van de Raod kieke mit e raar geveul truk op aafgeloupe weekend, 
dat normaal gesjpraoke ‘t zittingweekend gewaes zou zin. En datzelfde is 
óngetwiefeld ouch zoa veur ederein dae aan de zittinge mitwèrk. Diezelfde 
zittinge zin altied ‘t sjtartpunt van ós activiteite richting ‘t carnavalsweekend. 
Dit is ouch ‘t moment dat ‘t dörp langzaam road, gael en greun begint te 
kleure. Veer gaon dat in eder geval doon en vraoge uch ouch óm dat te 
doon. Óm uch daomit te óngersjteune  gaon v’r uch op waeg helpe, meh 
daoeuver volgende waek mië. Vlagge en wimpels zin gewoon te koup. Es 
g’r Edward belt op 045-4042347 dan lèk hae ze gaer veur uch klaor. Bie de 
lede van de Raod kint g’r natuurlik ouch terech. 
‘t Krankebezeuk kint neet op de gebrukelike meneer plaatsvinge. V’r zulle 
dat dit jaor angesj organisere raekening houtend mit de 1,5 maeter-reigel. 
Carnavalszaoterdig 13 februari waere de fruitmendjes bezörg en daobie 
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houte veer ós aan de maotreigele van dat moment. Dao euver ouch later 
mië. 
Óngertösje gaon veer get ideeë oetwèrke óm uch get van carnaval 2021 te 
laote preuve. De actualiteit zèt missjien ‘n sjtreep door ‘n aantal opties meh 
dat is dan neet angesj. Hout ouch ós facebook pagina en website in de 
gate veur informatie en berichte.  
Alaaf en tot volgende waek 

Prins Wouter, Vors Pascal en de Raod van Ėlf 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Euvertoeffeld / euvertoerveld = overwerkt.   Aafverkoup = ?  
R:  404 2200 / dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
 

Phoenix 
Vlam in mij, laai weer op 
hart in mij, heb geduld, 

verdubbel het vertrouwen – 
vogel in mij laat zich opnieuw ontvouwen 

de vleugelen, de nu nog moede en grauwe, 
o, wiek nu op uit de brandende takken 

en laat den moed en uwe vaart niet zakken; 
het nest is goed, maar het heelal is ruimer. 

 

Hendrik Marsman 
 

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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