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         28 januari 2021 
     57e jaargang no. 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"FRATELLI TUTTI"  
 
Op 3 oktober 2020 ondertekende paus Franciscus de 
encycliek "Fratelli Tutti" in Assisi, de geboorteplaats 
van St. Franciscus van Assisi. De achtergrond van het 
ontstaan van deze encycliek is de Covid-19-pandemie. 
Deze pandemie maakt ons echt ziek. Om het te 
genezen, hebben we geen andere keuze dan meer 
aandacht en zorg aan anderen te geven. 
Net als de barmhartige Samaritaan herinnert paus 
Franciscus ons eraan verantwoordelijk te zijn voor het 
leven en de toekomst van anderen. Zijn aanwezigheid is als een "wonder" 
voor iemand die op de weg is gevallen. Hij heeft dringend hulp nodig. 
Barmhartigheid is als een ster die in het donker schijnt. Zij bevrijdt mensen 
van angst en vrees. Zij geeft hoop aan mensen die pessimistisch en 
negatief denken over de wereld en zijn  ontwikkeling.  
Waar en wanneer kunnen we het doen: in het gezin, bij buren en collega's. 
De minste hulp en aandacht die we geven, zal van grote betekenis zijn voor 
mensen in nood. 
     Kapelaan Stefan, s.m.m.. 
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KERKDIENSTEN VAN 30 januari tot en met 7 februari 2021. 
 

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. Heins Bisschoff. 
Maandag 1 februari 2021: Maandag in week 4 door het jaar. 
 H. Raimondus van Fitero, abt en H. Brigida. 
8.00 uur: H. Mis. 
 Intentie: familie Kooloos-Verhaeg (stichting) 
Dinsdag 2 februari 2021:  Dinsdag in week 4 door het jaar. 
 Opdracht aan de Heer. (Maria Lichtmis).  Geen H. Mis. 
Woensdag 3 februari 2021: Woensdag in week 4 door het jaar. 
 H. Blasius, bisschop en martelaar en H. Ansgarius, bisschop. 
8.00 uur: H. Mis. 
Donderdag 4 februari 2021: Donderdag in week 4 door het jaar. 
 H. Gilbertus, priester. 
8.00 uur:: H. Mis. 
Vrijdag 5 februari 2021: Vrijdag in week 4 door het jaar.   
 H. Agatha, maagd en martelares.  Geen H. Mis. 
Zaterdag 6 februari 2021: Zaterdag in week 4 door het jaar. 
 H. Paulus Miki en gezellen, martelaren. 
19.00 uur:  H. Mis.  
 Intentie: Marion Chappin-Muitjens.  
Zondag 7 februari 2021: Vijfde zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis.  
 Intenties: Maria van Oppen en overleden familie (gest.  
 jaardienst) Armand Lemmens (zeswekendienst),  
 Noël Souren. 
 
 
Weekdienst: kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
 
LECTOREN. 
Zaterdag 30 januari 19.00 uur: dhr. P. Willems. 
Zondag   31 januari 11.00 uur: dhr. P. Severeyns. 
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LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Hoe zou onze wereld eruit zien als we stoppen 
met voor elkaar te zorgen? Zo’n wereld 
kunnen we ons nauwelijks voorstellen! Zo 
vanzelfsprekend vinden we de zorg voor 
kinderen, voor ouderen en voor mensen die 
hulp nodig hebben. Zo gewoon vinden we de 
zorg die geboden wordt door overheid, 
gemeente, school, instelling en mantelzorgers. 
Vandaag gaat het in de lezingen om Gods 
zorg voor ons en hoe wij kunnen zorgen voor 
elkaar. 

 
DANK U WEL 
We willen langs deze weg alle mensen bedanken die een bijdrage hebben 
geleverd bij het tot stand komen van het mooie kerststallendorp Schimmert 
2020. Het was weer een groot succes. We hopen dat we in de toekomst 
deze activiteit nog samen kunnen blijven doen en nieuwe deelnemers zijn 
altijd van harte welkom om deze mooie traditie van ons dorp in stand te 
kunnen houden.  
Bij deze ook onze hartelijke dank aan alle leden van de kerststallen-
werkgroep. 
Ondanks alle beperkingen door corona, is er weer prachtig werk verricht 
door hen. 

pastoor van Oss, kapelaan Stefan, kapelaan Charles. 
 
 

TAARBREUK NUUTS 
De ideeë die v’r höbbe veur carnaval 2021 
beginne langzaamaan vorm te kriege en van 
alle kante weurt d’r ouch good mit ós 
mitgedach. Mit de teks óm uch hie euver te 
informere zou v’r e groat gedeilte van dit 
parochieblaedje kinne völle. Dat kint neet de 
bedoeling zin. Daoróm zult g’r dit weekend ‘ne 
GOS folder in de brevebös vinge wo in v’r get 
dinger vertèlle.  
Alaaf en tot ‘t volgende Taarbreuk Nuuts 

         Prins Wouter, Vors Pascal en de Raod van Ėlf. 
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AANGELOPEN KATJE 
Enkele dagen geleden is er een jong katje aangelopen, deze is grijs /wit 
van kleur. Is er iemand die een katje kwijt is, u kunt tel. contact opnemen 
met: 06-55887504. 
 
BERICHT VAN KUNSTROUTE RONDJE WATERTOREN 
Helaas moeten we Rondje Watertoren weer uitstellen. 
Gezien de huidige omstandigheden lijkt het ons niet verantwoord een 
kunstroute te organiseren op de laatste zondag van april.  
We richten ons vol goede moed op 24 april 2022. 

Hartelijke groeten Stichting EKS. 
 
BOEREVERSJTAND NUUJTS 
Nog neet alle teams höbbe ’t Watertaore Mistérie oetgesjpeeld en dat hoof 
auch neet, geer kènt nog ummer sjpele. Mer es wie veuraaf aangekondigd, 
höbbe veer op 1 januari waal de balans opgemaak. Dat beteikent dat veer 
uch kènne vertèlle wie veur alle teams die vaerdig zeen de vaan d’rbie 
hink. De rangsjikking zuut d’r dan zoë oet: 
1e plaats Feuerschweine 
2e plaats Het en Juul en co 
3e plaats Team keukskeskook 
Veer höbbe gemeind neet allein de top drie te belone, mer auch ein paar 
anger markante prestaties, neet persé zeende ein prestatie óm greutsj op 
te zeen…. 
Lètste plaats (en daomèt de woorsj): Fam. Jennen 
Meiste foute (549): Judion 
Minste foute (13): Team ’t Brunke 
Langste doorlouptied (112 daag): Provaas boetedorps 
Vanwaege de aanhoutende maotreigele mótte veer ’t fysiek oetreike van de 
pries nog effe oetsjtèlle, veer doon dat zoëgauw wie meugelijk. Veur noe 
alvas van harte proficiat! 
Nao aanleiding van eure feedback, gaon veer op enig moment nog eine 
kiër online ’t Mistérie besjpraeke. Hie euver houte veer uch op de heugte 
via dit parochieblaad, ós site  (boereversjtand.nl) en op Facebook. 
Bedank veur alle belangsjtèlling en houpelijk zeen veer ós bie de 
Boereversjtandkwis op 11 september 2021. 
 

Sjtichting Boereversjtand 
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OUD PAPIER. 
Zaterdag 30 januari zal er oud papier worden opgehaald door de 
buurtvereniging " de Bies ". 
De route zal aanvangen om 8.30 uur in de Torenstraat en Op de Bies. 
Wij verzoeken u het oud papier op de bekende wijze, gebundeld of in 
dozen op het trottoir te zetten. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Aafverkoup = uitverkoop. Invaeme = ?   Reacties:  404 2200 of 
dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
 
 

Rekenen op rijm. 
 

Zeven zoete zuurtjes zaten in een fles 
maar ééntje rolde in de goot. 

Nu zijn er nog maar …… 
Zes zoete zuurtjes, Daar kwam 

een heel oud wijf, 
die heeft er eentje weggepikt. 

Toen waren er nog ….. 
Vijf  zoete zuurtjes 

Toen kwam mijn nicht Marie, 
die heeft er twee gekregen. 

Toen waren er nog ….. 
Drie zoete zuurtjes. 

Toen kwam de kruidenier, 
Die bracht voor mij een zuurtje mee. 

Toen waren er weer …. 
Vier zoete zuurtjes, 

En toen kwam tante Mien, 
Die deed zes zuurtjes in de fles. 

Toen waren het er …. 
Tien zoete zuurtjes. Ik at ze op alleen. 

Nu is het hele flesje leeg. 
Nou heb ik er geeneen. 

mailto:dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com
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EIGENWIJS. 

 

Ik kreeg van O.L. Heer 

twee benen om te lopen 

maar ik vond het toch verstandig 

om een fiets erbij te kopen. 

 

Ik kreeg twee ogen om te zien, 

de bloesems van de mei 

toch kocht ik er van lieverlee 

een fototoestel bij. 

 

Ik kocht ook nog een autootje 

dat gaat van brom, brom, brom 

daar rij ik mee van hier naar daar 

en ook het hoekje om. 

 

Wat gek, de dieren doen dat niet 

En daarom krijgt de slak 

Die rustig over ’t tuinpad schuift 

Ook nooit een hart-attackt 
    (Toon Hermans, in: Liggen in ’t gras). 
 
 

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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