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         2 april 2021 
     57e jaargang no. 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasen thuis zoals de Apostelen. 
Jezus zegevierde over de dood door op te 
staan uit de dood. Zijn overwinning (zijn 
opstanding) deed ook zijn leerlingen zich 
verheugen. Hoe vieren en betekenen we Zijn 
opstanding te midden van een corona-
epidemie? 

Nadenken over de voorbije paaservaring van Jezus' leerlingen. 
Ze vierden Pasen in angst en bezorgdheid omdat ze zojuist Jezus waren 
kwijtgeraakt als steun en doel voor het leven. 
De leerlingen konden niets anders doen dan met angst in huis rondhangen. 
 
In de huidige pandemische omstandigheden kunnen we Pasen niet vieren 
zoals gewoonlijk: de kerk vol met mensen, mooie koren, dicht bij elkaar 
zitten, zonder afstand, zonder mondkapje. Deze paasviering is totaal 
anders. Daarom is het voor ons belangrijk te beseffen dat Pasen niet alleen 
gaat over de feestelijke liturgische vieringen en versieringen in de kerk. 
Pasen gaat over het vernieuwen van het leven en het versterken van 
christelijke waarden zoals liefde, vergeving en solidariteit. We vertrekken 
vanuit onze huizen en gezinnen. Zalig Pasen voor ons allemaal. 
    Kapelaan Stefan Musanai, s.m.m.. 



 
2 

KERKDIENSTEN VAN  2 tot en met 11 april 2021. 
Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag van het lijden en sterven van de Heer.  
15.00 uur: Kruisweg. 
19.00 uur: Goede Vrijdagviering. 
Zaterdag 3 april: Paaszaterdag/Stille Zaterdag. 
19.00 uur:  H. Mis, Paaswake. 
 Intenties: overleden ouders Frijns-Lebens (stichting); Mia  en 
 Willem Speetjens-Coumans (buurtbewoners Bekerbaan);  
 Harrie Bonekamp en overleden familie Bonekamp-Ramaekers; 
 Rosita Verkoulen-Goossens. 
Zondag 4 april: Hoogfeest van Pasen. 
11.00 uur:  H. Mis: Deze viering kan via live streaming worden gevolgd. 
.  Intenties: overleden ouders Maessen-Klinkenberg (gest.  
 jaardienst); Jan en Miets Keulers-Huijnen en Ria Lahaye- 
 Keulers (gest. jaardienst); Stefanus en Aleida van Oss-Dekkers  
 en overleden familie (gest. jaardienst); Tiny Janssen-Speetjens  
 (gest. jaardienst); Mia Hermans-Stassen, Luciën Stassen en  
 Jules Lucassen; overleden ouders Jo en Elly Heiligers-Corten;  
 overleden ouders Wil en Beppie Kersten-Op den Camp;  

Gerda Soons-Kuipers; Jean Steijns; overl ouders Offermans-
Janssen (jaardienst). 

Maandag 5 april: maandag onder het octaaf van Pasen.  
 Tweede Paasdag. 
11.00 uur: H. Mis. 
 Intenties: Leo en Mia Lemmens-Goossens (jaardienst); 
 Noud Beusen (jaardienst); Ernest Lemmens en Armand en  
 Annie Lemmens-Eijssen. 
Dinsdag 6 april: dinsdag onder het octaaf van Pasen.    
        Geen H. Mis. 
Woensdag 7 april: woensdag onder het octaaf van Pasen. 
8.00 uur: H. Mis. 
 Intentie: Roos Curvers-Vroemen. 
Donderdag 8 april: donderdag onder het octaaf van Pasen. 
19.00 uur: H. Mis. 
 Intentie: Harrie Speetjens (stichting). 
Vrijdag 9 april: vrijdag onder het octaaf van Pasen. 
        Geen H. Mis. 
Zaterdag 10 april: zaterdag onder het octaaf van Pasen. 
19.00 uur:  H. Mis. 
   Intenties: Overl. ouders Jan Pluijmaekers en Annie Dullens (1e jaardienst). 
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Zondag 11 april: Tweede Zondag van Pasen. Beloken Pasen 
11.00 uur:  H. Mis: opgeluisterd door een afvaardiging van de  
 Gregoriaanse Schola. 
 Intenties: overleden ouders Steijns-Speetjens (gest. jaardienst); 
 Hub en Wies Lahaije-Scheffers (gest. jaardienst); Marieke  
 Timmers-Sassen (gest.jaardienst); Noël Souren; Hub Boosten. 
 
Weekdienst: kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
 
LECTOREN. 
Goede Vrijdag:    19.00 uur: mevr. B. van Weersch. 
Paaswake:     19.00 uur: dhr. P. Severeyns. 
Eerste Paasdag    11.00 uur: dhr. H. Meertens. 
Tweede Paasdag    11.00 uur: dhr. P. Willems. 
 

LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Alle zegen komt van boven, luidt een oud gezegde. 
We zeggen dat vooral als het regent en we nat 
worden. Vandaag regent het ook, het zijn echter geen 
regendruppels die uit de hemel vallen, maar het is 
pure genade die over ons heen stroomt. Na veertig 
dagen van inkeer en bezinning is vannacht het licht 
van Pasen doorgebroken. De afgelopen week leefden 

we mee met Jezus die steeds dieper en dieper viel tot de dood erop 
volgde. Maar vandaag vieren we feest, want Hij is als eerste opgestaan uit 
de dood en opent ons de ruimte van de eeuwigheid. Samen met Christus 
staan we vandaag op uit de duisternis en delen we in de genade van God. 
 
EUCHARISTIEVIERING OP EERSTE PAASDAG. 
De eucharistieviering op Eerste Paasdag (11.00 uur) kunt u volgen via life 
streaming. Op de website www.st-remigius.nl vindt u een link. Via deze link 
wordt u doorverbonden met de uitzending van deze viering. 
       Het kerkbestuur 
 
VITRINES 
In de vitrines in onze kerk kunt u paaseieren bewonderen in alle formaten, 
afbeeldingen en kleuren. Deze paaseieren zijn beschikbaar gesteld door 
mevrouw Elly Eurelings-Rompelberg. 
Bovendien zijn in de vitrines ook nog Mariabeelden tentoongesteld. 
 

http://www.st-remigius.nl/
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IN MEMORIAM  JAN MUITJENS. 
Geboren in Nuth op 11 mei 1936;  
overleden te Schimmert op 10 maart 2021. 
“ut is good gewaes”. 
Jan was geboren in een groot gezin van 9 kinderen: 8 jongens en een 
meisje. Van de meesten hebben we afscheid moeten nemen. 
Zijn grote belangstelling ging uit naar Bertien, de kinderen en vooral later 
de kleinkinderen. 
De kinderen groeiden op. Hun enige zoon Roger was jarenlang misdienaar 
en later akoliet. 
Het overlijden van dochter Marion maakte veel los in de familie. 
Het was een zwaar afscheid, maar Jan uitte zich niet zo gemakkelijk. 
Hij leed in stilte. 
Die laatste jaren maakte hij lange wandelingen met zijn hond Puk. 
Puk en Jan, ze hoorden bij elkaar. Hij rustte uit op de bank achter het huis 
en volgde zo alles wat er gebeurde op straat. 
Alzheimer maakte het niet gemakkelijk voor hem en voor zijn gezin. 
Maar samen met Bertien genoot hij van alles  wat het leven te bieden had. 
We hebben samen rond hem gebeden. Rustig is hij ingeslapen. 
Terug bij al die anderen die hem zijn voor gegaan. 
 
COMMUNICANTEN 2020. 
Traditiegetrouw worden de kinderen, die de Eerste Heilige Communie 
ontvangen, in de H. Mis op 2e Paasdag voorgesteld aan de mensen van 
Schimmert. Maar door de coronamaatregelen kan ook dit niet doorgaan. 
Daarom willen de kinderen zich zelf in het parochieblad aan u voorstellen. 
Het betreft de volgende kinderen, die op zondag 2 mei 2021 hun Eerste 
Heilige Communie zullen ontvangen: 
Jara Frijns, Oranjeplein 7. 
Milo Frijns, Oranjeplein 7. 
Milo Gardeniers, Rooseveltstraat 16. 
Julian Geraedts, Ravensbos 1. 
Timor Goossens, Bekerbaan 30. 
Guy Lemmens, Hoofdstraat 54. 
Stijn Pluijmaekers, Bockhofweg 17. 
Emiel Pricken, Hoofdstraat 44. 
Joes Slakhorst, Hoofdstraat 58. 
Len Vergoossen, Rooseveltstraat 49. 
Julia Visschers, Klein Haasdal 33. 
Jort Vroemen, De Steeg 4. 
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IN MEMORIAM FRANS TIMMERS. 
Hij werd geboren in Schimmert op 13 november 1934. 
en overleed in Schimmert op 22 maart 2021. 
Hij trouwde met Mia Heijnen uit Ulestraten. 
Ger en Harrie waren hun beide kinderen. 
Frans werkte op de mijn maar hij werd afgekeurd vanwege zijn gezondheid. 
Hij kreeg nu veel tijd voor zijn hobby. 
En zijn hobby was geschiedenis. 
Frans had een grote belangstelling voor alles wat er gebeurde in ons dorp, 
maar ook ver daarbuiten. 
Vele jaren was hij directeur van het museum in Geulle. 
Maar zijn grote belangstelling ging toch uit naar Mia en de kinderen. 
Jammer dat Mia hem ontviel. Dat was een hele opgave voor Frans. 
Frans was een gelovige mens en het afscheid van ons was niet zo 
gemakkelijk, maar wel met een diep geloof. 
 
IN MEMORIAM LENIE HERMANS-KAMPKES. 
“TODAY IS THE FIRST DAY OF THE REST OF YOUR LIFE”. 
Deze woorden borduurde Lenie toen ze in het ziekenhuis lag. 
Lenie werd geboren in Hoensbroek op 6 augustus 1931 en overleed op 22 
maart 2021 in Geleen. 
Ze trouwde met Joep Hermans en ze gingen wonen in de Hoofdstraat in 
Schimmert. 
Er kwam een camping en Lenie deed niets liever dan zorgen voor mensen. 
Haar man Joep werkte aan het spoor. 
Maar later toen alles rustiger werd, gingen ze verhuizen naar de Mareweg. 
Daar hebben ze genoten van hun oude dag. 
Joep stierf plotseling. 
Omdat Lenie slechtziende was, moest ze naar een bejaardenhuis in Beek. 
Uiteindelijk kwam ze terecht in Geleen, op de Bloemenmarkt. 
Het was goed zo. Daar is zij gestorven. 
En de kinderen schrijven vol trots  op haar afscheidskaart: 
“HAAR WERELD WAS WAT KLEINER GEWORDEN, 
ZONDER WOORDEN TOCH INTENS. 
HAAR WERELD WAS WAT ANDERS GEWORDEN 
DE WERELD VAN ---- EEN PRACHTIG MENS. 
LENIE HERMANS KAMPKES”. 
 
Ons meeleven gaat uit naar de families die achterblijven. Moge God 
hen nu geven: licht, rust en vrede. 
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EVENEMENTENKALENDER ONLINE. 
Zoals verleden week aangekondigd is de evenementenkalender te vinden 
op de site van de parochie; zie www.st-remigius.nl - actuele informatie - 
evenementenkalender.  
Al is onze leefwereld nog klein, toch wordt gepland om aan reeds afgelaste 
activiteiten een nieuwe datum te hangen. Zelfs in 2022 is al een en ander 
vastgelegd. 
Verzoek om gewijzigde, alsnog vervallen of nieuwe, ook voorlopige 
data, door te geven zodat online steeds een bijgewerkt overzicht is te 
raadplegen. Dit geldt natuurlijk ook voor het financiële rooster.  
Succes met alles; laten we hopen dat de persoonlijke ontmoetingen op niet 
te lange termijn weer mogelijk zijn. 
Ondanks alles...sfeervolle Paasdagen! 
Namens de Parochieraad,  
Guus Eijssen 
tel. 045-4041336 
mail: guuseijssen@hotmail.com   
 
SPEELTUIN KLAVERTJE VIER GAAT OPEN! 
Van zaterdag 10 april t/m zaterdag 30 oktober 2021. 
Openingstijden: 
Ma             Gesloten 
Di & Do      14:15 - 17:00 uur 
Wo & Vr     13:00 - 17:00 uur 
Za              10:00 - 17:00 uur 
Tijdens de vakanties van maandag t/m zaterdag geopend: 
Meivakantie    13:00 - 17:00 uur 
Op zon- en feestdagen is de speeltuin gesloten. 
Er kan een abonnement worden gekocht: 
€ 24.00 plus € 1.50 per kind. Bij uw 5e bezoek heeft u het abonnement al 
terugverdiend! Opa en oma mogen ook op dit abonnement met de kindjes 
naar binnen! 
Losse entree € 1.50 per persoon (dus niet per kind). 
Alleen cash, geen pin! 
Denkt u aan de coronaregels? Afstand houden, ook tot de toezichthouder. 
Mondkapje op als u afrekent bij de toezichthouder! Het terras is gesloten. 
We hebben wel koffie-to-go. Als het te druk is graag een andere keer 
terugkomen! We willen het graag veilig houden en openblijven! 
Kijk op onze website en facebook voor de coronamaatregelen! 
www.speeltuinklavertjevier.nl    Het bestuur 

http://www.st-remigius.nl/
http://www.speeltuinklavertjevier.nl/
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WIE HELPT ONS UIT DE BRAND? 
Beste inwoners of ondernemers van Schimmert.  
Buurtvereniging de Hoofdstraat is er trots op dat de kerk een centraal 
onderdeel is van onze buurtvereniging. Al decennia lang verzorgen wij dan 
ook graag bij elke feestelijke gelegenheid de versiering rondom de kerk en 
tijdens de processie langs de straat. Opslagruimte van betonblokken, 
paaltjes en vlaggen zijn hiervoor van essentieel belang. Zonder opslag is 
het onmogelijk om de versiering in stand te blijven houden. De paaltjes 
mogen wij al jaren opslaan bij Soons, hiervoor zijn wij Soons enorm 
dankbaar. De betonblokken hebben wij heel wat jaren bij Leon Knols in 
Nuth mogen opslaan, ook Leon zijn we hier altijd uiteraard zeer dankbaar 
voor geweest. Met het vertrek 2 jaar geleden van Leons bedrijf zijn we op 
zoek gegaan naar een nieuwe opslagplaats en hebben wij deze destijds 
gevonden bij de Montfortanen. Echter hebben wij helaas vernomen van 
een vertegenwoordiger van de Montfortanen dat de betonblokken ook hier 
niet meer opgeslagen kunnen worden. Uiteraard een keuze die wij geheel 
respecteren.  
 
We hebben het vriendelijke verzoek gekregen om binnen 3 weken een 
alternatieve plek te vinden. Aangezien dit een 4-tal palletplaatsen betreft en 

deze helaas niet bij een van de bestuursleden 
gestationeerd kunnen worden, zijn we dringend op 
zoek naar een nieuwe opslagplaats om hopelijk de 
continuïteit omtrent het versieren van diverse 
feestelijkheden rondom de kerk niet in het gedrang te 
laten komen. 
Indien u ons kunt helpen aan een opslagplaats staat 
hier helaas geen vergoeding tegenover, wel eeuwige 
dank uiteraard. 
U kunt contact opnemen met Marcel Leenders of een 
van de overige bestuursleden: 06-15534491. 

 
Het bestuur van buurtvereniging Hoofdstraat 

 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
sjammetere = trampele? verzamelen? goochelen? wegpakken /  
wegmoffelen?: wie helpt ons verder met betekenis? botte ww = ?     
R:  404 2200 of dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
 

mailto:dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com
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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. 

 
 

Meer dan ooit 
voelen we vandaag 

hoe kwetsbaar het leven is. 
 

Angst en onzekerheid 
eenzaamheid en verdriet. 

 
Is Pasen dit jaar wel mogelijk? 

Of is het net,  
meer dan ooit, 
 broodnodig? 

 
Een sprankeltje hoop. 
De deur op een kier. 

Iemand die ons verder roept. 
Leven door alle angst heen. 

Liefde die ons draagt… 
 

Pastorale dienst St. Lucas Gent 

mailto:parochieblad@st-remigius.nl
mailto:j.v.oss@st-remigius.nl

