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VRIJ NAAR “ELKE DAG ÉÉN  
ZIJN” VAN HUUB SCHUMACHER 
EN BAS RENTMEESTER. 
“Ik ga studeren” zei iemand. 
Maar toen hij de rits vakken zag, 
waaraan hij moest voldoen, schrok hij 
toch wel. 
“Laat ik eens gaan praten met de 
directeur”, zei hij. 
“Ik wil graag zo snel mogelijk afstuderen, maar moeten al die vakken? “ 
“Beste man” zei de directeur, ”als God een eik maakt, heeft Hij daar 20  
jaar voor nodig. Een zonnebloem dat fikst hij in twee maanden, maar ja die 
heeft dan ook een holle steel. Het ene vraagt nu eenmaal meer tijd dan het 
andere, zo ligt dat”. 
In onze hapklare-brokken maatschappij moeten dingen niet te lang duren. 
Neem nou “geloven”. 
Op een of andere manier stuurt “geloven” aan op verandering van mentaliteit. 
Allemaal goed en wel, maar het vraagt natuurlijk wel tijd en heel veel moeite. 
“O nee” zo is dan dikwijls de reactie, “Dat gaat me niet snel genoeg. Laat 
maar zitten”. 
Je kunt het een beetje vergelijken met de snelheid van het leven. 
Het is nog maar net Pasen geweest, alles ligt weer achter ons. 
Kijk, als je hier helemaal in meegaat, dan blijft er natuurlijk niets van over. 
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We zullen elkaar hoe dan ook ervan moeten doordringen dat de feitelijke 
data van de Goede Week en Pasen maar beperkte waarde hebben. 
Uiteindelijk gaat het om iets anders, namelijk om een weg die je moet 
afleggen voordat  je Pasen ook echt in je leven hebt geïntegreerd. 
Die weg kan lang zijn en vraagt soms veel. Maar het is wel de moeite 
waard. 

Pastoor J. v. Oss s.m.m. 
 

KERKDIENSTEN VAN  16 tot en met 25 april 2021. 
Zaterdag 17 april: Zaterdag na de 2e zondag van Pasen. 
19.00 uur:  H. Mis. H. Landricus. 
 Intenties: overleden ouders Toonen-Speetjens (stichting); 
 Jan Muitjens (zes wekendienst); Mia Frissen Lucassen  
 (5e jaardienst); overleden ouders Riedel-Speetjens.  
Zondag 18 april: Derde zondag van Pasen. 
11.00 uur:  H. Mis:  
        Intenties: Hub en Wies Lahaije-Scheffers (gest. jaardienst); 
 Jacques Laeven (gest. jaardienst); Roos Curvers-Vroemen;  
 Willy Lemmens; overleden familie Cordeweners-Van Oppen en  
 Mathilda Cordeweners-Alberts, uit dank en voor Maria van  
 Oppen; Wiel Thoma (1e jaardienst) en voor Marc Thoma;  
 Maurice Kerkhoffs en overleden familie; voor de overleden  
 ouders Kuijpers-Meis en overleden familie. 
Maandag 19 april: maandag na de 3e zondag van Pasen.  
8.00 uur: H. Mis. 
Dinsdag 20 april: dinsdag na de 3e zondag van Pasen.    
 H.  Agnes van Montepulciano, maagd.  Geen H. Mis. 
Woensdag 21 april: woensdag na de 3e zondag van Pasen. 
8.00 uur: H. Mis.      H. Anselmus, bisschop en kerkleraar. 
Donderdag 22 april: donderdag na de 3e zondag van Pasen. 
8.00 uur: H. Mis. Z. Maria Gabriella, kloosterlinge. 
Vrijdag 23 april: vrijdag na de 3e zondag van Pasen. 
 H. Georgius, martelaar; H. Adelbert, bisschop en martelaar. 
        Geen H. Mis. 
Zaterdag 24 april: zaterdag na de 3e zondag van Pasen. 
19.00 uur:  H. Mis.  H. Fidelis van Sigmaringen, priester en martelaar. 
Zondag 25 april: Vierde zondag van Pasen. 
11.00 uur:  H. Mis:    Roepingenzondag. 
 Intenties: overleden ouders Smeets-Akkermans (gest.  
 jaardienst); Paul Lemmens (stichting, verjaardag); Hari Slenter;  
 Heins Bisschoff; Theo Rovers (jaardienst). 
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Weekdienst: kapelaan Stefan Musanai s.m.m.. 
 
LECTOREN: 
Zaterdag 17 april:    19.00 uur:  mevr. P. Schonewille. 
Zondag 18 april:    11.00 uur: mevr. R. Souren. 

 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Dit is nu al de derde zondag dat we in de kerk Pasen 
vieren en we zullen er nog vijf weken mee doorgaan. 
Één dag is blijkbaar niet genoeg om de betekenis van 
de opstanding van Jezus tot ons te laten doordringen. 
Telkens staan we stil bij een ander aspect van het 
geheim van de verrijzenis, vandaag bij de 
menselijkerwijs nauwelijks te bevatten realiteit van 

Jezus’ aanwezigheid als de Opgestane. De Heer toont zich aan zijn 
leerlingen als een echt waarneembare verschijning. Ze herkennen Hem. 
Wat betekent het voor ons dat Jezus waarlijk verrezen is? 
 

VOORSTELLEN COMMUNIEKINDEREN 2021.  
Op 23 mei zullen 8 kinderen de 1e H. Communie ontvangen. Deze kinderen 
willen zich graag aan u voorstellen.   
We hebben samen een filmpje gemaakt. Via de website van de parochie 
Schimmert; http://www.st-remigius.nl; staat een link naar het YouTube-
kanaal van de parochie.  
Hierbij zal vanaf maandag het voorstellingsfilmpje te zien zijn.  
We wensen jullie heel veel kijkplezier. 
 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
deusje (ww) = hoorbaar drinken? Zinge wie ‘ne hègkekriëkel = ?      
R:  404 2200 of dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com. 
 

 
KIEMTIJD. 
Er is iets gaande. 
De zon klimt hoger. 
Bijen duiken plotseling op, 
berichten dat de bloesem zucht... 
 
Ze wenken ons naar buiten, 
zoemen aangenaam rond. 

http://www.st-remigius.nl/
mailto:dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com
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Iemand is in goede stemming. 
De wind vlijt langs ons rug. 
 
Er ontwaakt wat in de tuin... 
Men heeft hier iets begrepen. 
Onze ogen staan op stelen: 
de winter is echt weggevlucht! 
 
Er is weer plaats voor warmte. 
Geluiden zwellen aan. 
Helaas ook de maaicultuur. 
De schuur is nu de buitenlucht. 
 
We stevenen af op Pinksteren: 
het zaad dat kiemt in de aarde... 
Er is een heuse omslag gaande. 
De planten doen voorbeeldig hun best. 
 
En wij? Wij blijven geloven in Kunstmest. 
Wéér wordt ons tuintje, ons lieve landje 
geconfronteerd met de judaskus...! 
 

Schrijver: K. Bladzij 
 

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. 

https://www.gedichten.nl/schrijver/K.Bladzij
mailto:parochieblad@st-remigius.nl
mailto:j.v.oss@st-remigius.nl

