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BRUGGEN. 
Er zijn veel bruggen en bruggetjes in 
Nederland. Tegenwoordig zijn bijna over 
alle rivieren en kanalen bruggen 
gebouwd. Ja, Nederlanders zijn ervaren 
bruggenbouwers! Bruggen spelen een 
grote rol, op allerlei terreinen in de 
samenleving. Het belangrijkste is 
misschien wel, dat een brug mensen met 
elkaar verbindt. Een brug verbindt oevers 
en verkort de reistijd. Een brug maakt ontmoetingen mogelijk. Zonder 
bruggen blijven mensen gescheiden van elkaar.  
De coronacrisis dwingt ons om een beetje los van elkaar te staan. We 
raken geïsoleerd in ons eigen wereldje. Het sluiten van openbare plaatsen 
zoals restaurants, cafés, sportlocaties, die meestal ontmoetingsplaatsen 
zijn, vermindert het sociale contact. De afgelasting van maatschappelijke 
evenementen maakt het erger. Het is dus nu relevant dat we bruggen 
bouwen om met elkaar verbonden te blijven. Wij zijn nu uitgedaagd - en 
bewogen door liefde - om op een creatieve wijze elkaars naasten te zijn, 
om hen aan te blijven raken zonder fysieke aanraking; om met elkaar 
persoonlijk te blijven praten, wel op afstand; om niemand in isolement 
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achter te laten. Want liefde is altijd creatief; liefde kent vele talen en 
uitdrukkingen; liefde kent geen grenzen; ze kan het onbereikbare bereiken.  
Het is geweldig om te horen en te ervaren dat er verschillende initiatieven, 
creativiteit en bijdragen zijn in ons dorp tijdens deze coronatijd. Dit is een 
kracht die we moeten vasthouden, zelfs als deze crisis voorbij is. Meedoen 
en bijdragen leveren, zijn inderdaad de krachten in onze samenleving. 
Laten we bruggen blijven bouwen! Wij als gemeenschap samen, hier in 
Schimmert! 

Kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
 
KERKDIENSTEN VAN 20 maart tot en met 28 maart 2021. 
Zaterdag 20 maart: Zaterdag in week 4 van de Veertigdagentijd. 
19.00 uur:  H. Mis.  
Zondag 21 maart: Vijfde zondag van de Veertigdagentijd. 
11.00 uur:  H. Mis: verzorgd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint  
 Remigius.  
 Intenties: Hai Timmers (gest. jaardienst); Jo Vankan  
 (jaardienst); Maria Goltstein-Provaas (jaardienst). 
Maandag 22 maart: maandag in week 5 van de Veertigdagentijd. 
8.00 uur H. Mis. 
 Intentie: Roos Curvers-Vroemen 
Dinsdag 23 maart: dinsdag in week 5 van de Veertigdagentijd.  
 H. Turibius de Mogrovejo, bisschop.  Geen H. Mis. 
Woensdag 24 maart: woensdag in week 5 van de Veertigdagentijd. 
8.00 uur H. Mis. 
Donderdag 25 maart: donderdag in week 5 van de Veertigdagentijd. 
 Maria Boodschap. Titelfeest van de Montfortaanse familie.  
8.00 uur: H. Mis.    
Vrijdag 26 maart: vrijdag in week 5 van de Veertigdagentijd. 
 H. Ludger, bisschop.    Geen H. Mis. 
Zaterdag 27 maart: zaterdag in week 5 van de Veertigdagentijd. 
19.00 uur:  H. Mis. 
 Intenties: Math en Maria Derks-Kunkels (gest. jaardienst);  
 overleden ouders Schnackers-Van der Linden (gest. jaardienst); 
 Hub en Jet Snellings-Goossens (jaardienst); Mia en Willem  
 Speetjens-Coumans (buurtbewoners Bekerbaan). 
Zondag 28 maart: Zesde zondag in de Veertigdagentijd. 
11.00 uur:  H. Mis: verzorgd door fanfare Sint Caecilia. 
 Intenties: Arthur Frissen; Heins Bisschoff; echtpaar Huls- 
 Thewessen. 
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Weekdienst: pastoor J. van Oss s.m.m.. 
 
LECTOREN. 
Zaterdag 20 maart:    19.00 uur:  mevr. T. Hennekens. 
Zondag 21 maart:     11.00 uur: eigen lezer, Gemengd Kerkelijk  
     Zangkoor Sint Remigius. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 

Hoe menselijk is het om gehecht te zijn aan 
het leven, het leven dat je dierbaar is en dat je 
zo graag wilt vasthouden! Toch spreekt Jezus 
meer dan eens over de bereidheid om je niet 
aan dit leven vast te klampen, want wat je zo 
graag wilt behouden, ontglipt je . . .  Het klinkt 
paradoxaal, maar het getuigt van grote 
levenswijsheid: wie afziet van de neiging om in 
alles het eigen leven veilig te stellen, zal het 
leven behouden, ja, het zelfs voor eeuwig 
behouden. 

 
JOZEFVIERING MET BISSCHOP LIVE TE VOLGEN. 
Komende vrijdag 19 maart viert de Kerk het hoogfeest van Sint-Jozef. Dit 
jaar is daar extra aandacht voor, omdat paus Franciscus 2021 heeft 
uitgeroepen tot een Jaar van Sint-Jozef. In Limburg ligt het enige 
Jozefbedevaartoord van Nederland: in Smakt bij Venray. 
Bisschop Harrie Smeets draagt daar vrijdag om 11.00 uur een 
eucharistieviering op. Vanwege de coronamaatregelen is deze mis niet te 
bezoeken, maar wel online te volgen (zie website bisdom Roermond). 
Bovendien is de kapel van Sint-Jozef het hele jaar door overdag open 
voor bezoek, een kaars of stil gebed.   
 
Gebedsprentjes Sint Jozef. 
Het bisdom heeft ook nieuwe gebedsprentjes uitgegeven. Deze kunt u 
vanuit het portaal van de kerk meenemen. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Lenge = langer maken/worden; oorvijg geven; aanlengen.  
Gössele = ?     R: dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
 

mailto:dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com
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🐰🐇BLIJ-MET-EEN-EI-TOCHT 2021🐇🐰  

 
Zaterdag 27 maart Schimmert - Tussen 9.00 en 12.00 
Voor de kleintjes: doen jullie mee met weer een leuke activiteit met eigen 
huishouden tijdens deze lockdown? 
 
� Laat weten dat je meedoet door de (ingekleurde) kleurplaat voor je raam  
    te hangen. 
� Verstop voorverpakte losse eitjes in je tuin of zet een mandje met eitjes  
    neer waar elk kindje 1 eitje mag pakken. Heb je het hele mandje  
    verstopt? Hang dan bij de kleurplaat een aanwijzing die papa/mama voor  
    kan lezen. Een mandje zichtbaar neerzetten mag natuurlijk ook, wat je 
    zelf fijn vindt :) 
� Ga gezellig op pad met je eigen huishouden. Knutsel een mandje of  
    neem een mandje mee en ga op pad. 
� Geef zelf op je raam aan of kinderen door je tuin mogen lopen zoeken of  
    dat het om een (verstopt) mandje op één plek gaat. 
� Zie je al een gezin bij een huis? Wacht dan even en houd afstand. 
� Als je wil kun je in de reacties op dit bericht op Facebook  'De bès van  
    sjömmert' je adres zetten als je meedoet: dan kan iedereen zijn eigen  
    zoekrondje samenstellen.  
Veel plezier allemaal! 
 
Hartelijke groet, 

De Paashaas.  
 

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 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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