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DANKBAARHEID 
 
Stel je voor dat je nu een glas vasthoudt en dit glas de 
drank bevat die je het lekkerst vindt. Als iemand dan, dit 
lekkere drankje half leeg drinkt, wat zeg je dan?  
Je kunt misschien zeggen: "Verdomme, mijn drankje is 
weg." Je klaagt en wordt teleurgesteld of boos. Of je kunt 

ook zeggen: "Godzijdank, ik heb nog de helft van mijn drankje." Je kunt nog 
steeds dankbaar zijn, ondanks dat het drankje half leeg is. Soms ben je zo 
gefocust op wat je niet hebt en wat er nog ontbreekt in je leven, dat je 
vergeet dat je eigenlijk veel andere dingen wél hebt waar je nog steeds van 
zou mogen genieten. Alle reden om dankbaar te zijn en een reden om 
gelukkig te blijven. Leven, gezondheid,  familie en vrienden die je 
verzorgen en beminnen. De mooie natuur om je heen zijn ook giften, 
waarvoor je dankbaar kunt en mag zijn. Je leven wordt niet alleen gelukkig 
door grote wonderen, maar vooral door kleine dingen, elke dag weer in je 
leven.  
Moge ieder van ons, ondanks alle moeilijkheden van deze tijd, toch 
dankbaar zijn en daarmee gelukkig blijven.   
      Kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
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KERKDIENSTEN VAN 6 februari  tot en met 14 februari 2021. 
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. 

Maandag 8 februari 2021: Maandag in week 5 door het jaar. 
 H. Coleta, maagd. 
8.00 uur: H. Mis. 
 Intentie: Roos Curvers-Vroemen. 
Dinsdag 9 februari 2021:  Dinsdag in week 5 door het jaar. 
 H,  Hieronymus Emiliani en H.  Josephina Bakhita, maagd.  
        Geen H. Mis. 
Woensdag 10 februari 2021: Woensdag in week 5 door het jaar. 
 H. Scholastica, maagd . 
8.00 uur: H. Mis. 
Donderdag 11 februari 2021: Donderdag in week 5 door het jaar. 
 Onze Lieve Vrouw van Lourdes 
8.00 uur: H. Mis. 
Vrijdag 12 februari 2021: Vrijdag in week 5 door het jaar.  Geen H. Mis. 
Zaterdag 13 februari 2021: Zaterdag in week 5 door het jaar. 
 Maria op zaterdag;  H. Jordanus van Saksen, priester. 
19.00 uur:  H. Mis. 
 Intenties: Math en Annie Lucassen-Timmers (gest. jaardienst);  
 zeswekendienst voor Harry Bonekamp; Astrid Verbruggen  
 (jaardienst)   
Zondag 14 februari 2021: Zesde zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis.  (Carnavalmis) 
 Intenties: Nicolette en Antoon van Geffen (jaardienst);  
 Maria Frijns-Creusen (zeswekendienst); Bella Timmers- 
 Keulers (jaardienst) 
 Deze viering wordt via internet uitgezonden. Nader bericht volgt. 
 
LECTOREN. 
Zaterdag 6 februari 19.00 uur: mevr. M. Zeegers. 
Zondag   7 februari 11.00 uur: mevr. R. Souren. 
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Weekdienst: pastoor J. van Oss s.m.m.. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 

Als we worden geconfronteerd met groot leed en 
verdriet bij anderen, is onze eerste reflex om woorden 
van troost en bemoediging te spreken. Toch kunnen we 
daarmee de plank misslaan. Het beste en misschien wel 
het enige wat je kunt doen is zwijgzaam aanwezig zijn. 
De ander zit zo diep in de put dat meer er niet in zit. Je 
kunt van haar of hem niet vergen om het lichtpunt aan 

de horizon te zien, dat jij wel ziet en waarvan je zo graag zou getuigen. Dit 
roept een spanning op: enerzijds ben je geraakt door medeleven, 
anderzijds wil je woorden spreken van hoop. Mozes en de profeten, Jezus 
en de apostelen zoeken steeds hun weg in deze spanning. Misschien 
wijzen ze ook aan ons een richting. 
 
IN MEMORIAM JO LAUMEN. 
Geboren 21 februari 1930 in Hulsberg, overleden 19 januari 2021 in 
Schimmert 
Jo heeft veel betekend voor de Schimmertse  gemeenschap. 
Jarenlang was hij lid van de Jeugdraad. 
Hij werd geboren in Hulsberg maar door zijn huwelijk kwam hij in 
Schimmert wonen. Hij trouwde namelijk met Jeanne Speetjens. 
Jo was een echte voetballer. Toen hij zelf niet meer voetbalde, ging hij 
graag kijken bij SV Hulsberg en Fortuna 54. 
In het begin gingen zij inwonen bij de familie van zijn vrouw in Haasdal. 
Maar begin jaren 60 kwam hun grote droom uit. 
Jo bouwde zijn eigen huis aan de Hoofdstraat. 
Daar heeft hij gewoond tot aan het einde van zijn leven. 
Vanuit deze woning vertrokken hun kinderen naar hun eigen bestemming. 
Hij volgde hen met veel plezier. 
In dit gedicht wordt zijn hele leven beschreven. 
“Vele jaren ben je bij ons gebleven, 
voor gezin en kinderen alles gegeven. 
’t Was een leven van grote  werkzaamheid 
Altijd opnieuw weer tot weldoen bereid. 
God riep je weg uit dit aardse bestaan 
Eeuwig dank voor wat je voor ons hebt gedaan”. 
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie. 
Moge God hem nu geven: licht, rust en vrede. 
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CARNAVALSKIENE VEUR DE JEUGD – ZONDIGMIDDIG 14 FEBRUARI  
Zondig 14 Februari organisere de Taarbreuk en de Jeugdroad van 
Sjömmert gezamenlijk ein online kienfestijn veur de basissjoal jeugd van 
Sjömmert. Gezellig same kiene mit Prins Wouter I !  
D‘r zin leuke prieskes te winne, dees waere onger ‘t kiene thoesgebrach. 
En ‘t zou natuurlijk auch leuk zin es ger allemoal verkleid zeet! 
Aanvangstieje zin afhankelijk van de leaftied: 

 13:11 veur groep 1,2,3 van de basissjoal 

 14:33 veur groep 4,5,6 van de basissjoal 

 16:11 veur groep 7,8 van de basissjoal 
Deilname is gratis! Wilt ger mit doon en leuke prieskes winne? Ger kint uch 
aanmelde tot en met woonsdig 10 februari via de website van de 
jeugdraad: www.jeugdraadschimmert.nl 

 

TAARBREUK NUUTS 
Ondanks dat v’r in iësjte instantie dachte dat neet väöl meugelik waor mit 
carnaval dit jaor kin v’r noe toch zègke dat de daag zich langzaam beginne 
te völle. De iësjte vlagge hange al oet en zoa kump de sfeer d’r toch 
langzaam in. Sjiek! 
‘t Drieluik mit alles wat in ‘t carnavalsweekend in Sjömmert te doon is haet 
dit jaor ‘ne kleinere variant. Dit carnavalsprogram zul v’r uch dit weekend in 
de brevebös duuje. ‘t Allerlètste Taarbreuk Nuuts sjteit ouch altied op 
www.taarbreuk.nl en op ós facebook site. 
Alaaf en tot ‘t volgende Taarbreuk Nuuts. 

Prins Wouter, Vors Pascal en de Raod van Ėlf 
 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Invaeme = de draad door het naald-oog steken. Hukefuke = ?     
R:  404 2200 of dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 

Pastorie: 045 4041227;   Klooster 045 4048111.  
Kapelaan Charles:   0639431465; ch.leta@montfortanen.nl. 
Kapelaan Stefan:   0639431473; stefanmusanai@gmail.com.
Parochieblad:        IBAN: NL29 RABO 0146 4121 09.      
Kerkbijdrage:        IBAN: NL42 RABO 0146 4006 23.  
Misstipendia:        IBAN: NL50 RABO 0146 4011 58.  
Giften en diversen:       IBAN: NL52 RABO 0146 4053 90. 
Dinsdag en donderdag van 19.00 tot 20.00 uur telefoondienst in 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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