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VASTENTIJD. 
Vandaag beginnen we de vastentijd. Deze 
periode wordt gekenmerkt door de ontvangst van 
as (stof) op het voorhoofd. In het boek Genesis 
(18:27) erkende Abraham dat hij "slechts as en 
stof" was voor God. Hij erkende zijn hulpeloos-
heid en nederigheid voor God. Abrahams geloof 
was het verhaal van ons geloof vandaag.  
Het ontvangen van stof (as) aan het begin van deze vastentijd betekent  
dat we Gods almacht over de hele schepping erkennen en ons door Hem 
laten leiden volgens Zijn wil. 
As ontvangen tijdens deze coronatijd is voor ons een buitengewone 
geloofservaring geworden. Mensen die ziek zijn geworden door corona 
ervaren wel wat eenzaamheid, kwetsbaarheid. Deze coronatijd moedigt 
ons echter aan te geloven dat, als we de dingen en de mensen om ons 
heen niet kunnen bepalen, we ons hele leven in Gods handen moeten 
overlaten.  
Intelligentie, rijkdom, etc. kunnen ons uiteindelijk niet naar het eeuwige 
leven leiden. We zullen terug blijven vallen op stof.  
Laten we samen leren toe te geven dat er buiten onszelf, behalve wat we 
hebben, andere dingen zijn die we niet kunnen controleren. Hij is God die 
altijd zijn handen opent om degenen te vergeven die door Hem geleid 
willen worden.  
     Kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 



 
2 

KERKDIENSTEN VAN 20 februari tot en met 28 februari 2021. 
 
Zaterdag 20 februari: Zaterdag na Aswoensdag. 
19.00 uur:  H. Mis.  
 Intenties: Annie Klinkenberg (1e jaardienst); Jan Creemers  
 (jaardienst). 
Zondag 21 februari: Eerste zondag van de Veertigdagentijd. 
11.00 uur:  H. Mis. verzorgd door de leden van het Koor van Ouderen.  
 Intenties: Maria Offermans (gest. jaardienst); Jacques en Gerda 
 Houben-Loozen (jaardienst); Jo Laumen (verjaardag); echtpaar  
 Huls-Thewessen. 
Maandag 22 februari: maandag in week 1 van de Veertigdagentijd. 
 Cathedra van de heilige apostel Petrus. 
8.00 uur H. Mis. 
Dinsdag 23 februari: dinsdag in week 1 van de Veertigdagentijd. 
 H. Polycarpus, bisschop en martelaar.  Geen H. Mis. 
Woensdag 24 februari: woensdag in week 1 van de Veertigdagentijd. 
19.00 uur H. Mis. 
Donderdag 25 februari: donderdag in week 1 van de Veertigdagentijd.  
 ZZ Aloïsius Versiglia en Callistus Caravario, martelaren. 
8.00 uur: H. Mis.    
 Intentie: Roos Curvers-Vroemen. 
Vrijdag 26 februari: vrijdag in week 1 van de Veertigdagentijd. 
        Geen H. Mis. 
Zaterdag 27 februari: zaterdag in week 1 van de Veertigdagentijd. 
 H. Gabriël, kloosterling. 
19.00 uur:  H. Mis. 
 Intentie: Jules Lucassen (zeswekendienst). 
Zondag 28 februari: Tweede zondag in de Veertigdagentijd. 
11.00 uur:  H. Mis; verzorgd door leden van Sing a Song. 
 Intenties: Overleden ouders Lucassen-Heijnen (gest.  
 jaardienst);  Arthur Frissen; Roos Curvers-Vroemen  
 (zeswekendienst); Heins Bisschoff  en Maria Frijns-Creusen  
 (namens redactie parochieblad Nuuts oet Sjummert). 
 
Weekdienst: kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
 
LECTOREN. 
Zaterdag 20 februari:  19.00 uur:  mevr. M. Zeegers. 
Zondag 21 februari:    11.00 uur: eigen lezer K.v.O.. 
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LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Er zijn brengers van goed en van slecht nieuws. Op 
brengers van slecht nieuws zit niemand te wachten, 
maar we zetten onze deur graag wagenwijd open 
voor brengers van goed nieuws. Op deze eerste 
zondag in de veertigdagentijd mogen we onze deur 
helemaal open zetten, want ons wacht goed nieuws. 
In de lezingen van vandaag horen we hoe God zijn 

verbond met mensen sluit en daaraan gestalte geeft tot in lengte van dagen. 
 
BESTELLEN HUISPAASKAARSEN. 
Van zaterdag 20 februari tot en met zondag 14 maart 2021 wordt u in de 
gelegenheid gesteld om huispaaskaarsen te bestellen. Achter in de kerk ligt 
een formulier waarop u uw gegevens en uw bestelling kunt noteren. U heeft 
de keuze uit 4 formaten en 2 modellen. 
Na de Paaswake en de Paasvieringen kunt u uw bestelling, na contante 
betaling van het verschuldigde bedrag, bij de koster afhalen. 
 

WEKELIJKSE BEZORGING VAN HET PAROCHIEBLAD “NUUTS OET 
SJUMMERT”. 
De laatste maanden zijn er een aantal bezorgers van het parochieblad door 
ziekte of overlijden weggevallen. Hierdoor is de bezorging van het 
parochieblad in de problemen geraakt. Daarom deze oproep aan de 
mensen van Schimmert: loopt u graag een straatje om en heeft u wekelijks 
anderhalf uur beschikbaar, dan verzoeken wij u, zich aan te melden bij de 
een van onderstaande personen. Eric Hennekens, Mareweg 4A, tel. 
0627001613; bij Pierre Visschers, Groot Haasdal 11A, tel. 0610748020; of 
bij Hans Jacobs, Montfortstraat 7, tel. 0622237128. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 
        De redactie 
 
PAUL  DERKS  40 JAAR ACOLIET. 
Wat is het toch een vervelende tijd. 
Er mogen maar zoveel mensen in de kerk komen. Je mag niks samen 
vieren en thuis mag je ook niks. Daarom is het feest van Paul Derks: 40 
jaar acoliet aan ons voorbij gegaan. 
Veertig jaar is Paul dienstbaar aan de kerk. 
Niet alleen als acoliet op de grote feestdagen, 
maar ook  op de zondagen door het jaar. 
Altijd is Paul aanwezig.  Altijd is hij dienstbaar. 
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Jubilea worden normaal in oktober gevierd en wij zullen jouw feest ook dan 
gaan vieren.  
We zijn heel blij met jou en wij willen deze dag niet zomaar voorbij laten gaan.  
Pater Charles heeft je al gefeliciteerd op de dag zelf.  
Heel veel dank voor je trouwe dienst. Hadden we maar meer van deze 
trouwe misdienaars!  Maar nu alvast: van harte proficiat! 
 

Pastoor. 
ASWOENSDAG. 
‘Bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult gij 
wederkeren.’ Gen. 3,19  
Wie kent deze woorden niet? We horen ze 
jaarlijks bij het askruisje. Stof en as, in zak en as, 
op- en afgebrand of een burn-out. Het akelige 
besef van broosheid en breekbaarheid. De 
beperkingen van het leven en de grenzen van het 

samenleven… Juist in dit coronajaar, nu we allemaal flink door het stof 
gaan, worden deze woorden weer eens afgestoft en klinken ze wellicht als 
nieuw: stof zijt ge en tot stof zult ge wederkeren. En toch… ze komen uit 
het boek van de Schepping: was het niet uit stof dat God de mens 
geschapen had? Had Hij ons niet de levensadem in de neus geblazen, 
toen Hij ons uit het stof der aarde geboetseerd had? En zou Hij dat dan nu 
niet meer doen? 
 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Fraatsjele = woelen, onrustig draaien / bewegen. Valerik = ?     
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. 
Koster:     0454041530.
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. 
Orgelfonds:     IBAN: NL51 RABO 0322 8156 22. 
Dinsdag en donderdag van 19.00 tot 20.00 uur telefoondienst in 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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