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Vuurmissie van de Montfortanen 
God roept ons allemaal op om op een aparte manier deel 
te nemen aan Zijn reddingswerk. Ons antwoord is ook 
uniek en anders. Sommigen kiezen ervoor om priester, 
broeder of zuster te worden en niet te trouwen om hun 
bediening op de wereld te richten. Maar er zijn ook 
mensen die gehoor geven aan Zijn oproep door te 
trouwen en een gezin te stichten. Ongeacht hoe we het 
beantwoorden, het doel van Gods roeping is hetzelfde, 

namelijk om Zijn echte en liefdevolle aanwezigheid te tonen aan heel Zijn 
schepping. 
Op de vierde zondag van Pasen vieren we roepingenzondag.Tijdens deze 
roepingenzondag wordt tevens onze aandacht gevestigd op het leven en 
werken van de Heilige Montfort. Hij is een Fransman, geboren in de 17e 
eeuw. Eeuwen later voelen wij in Schimmert het vuur van zijn missie door 
de aanwezigheid van de Montfortaanse pioniers uit Frankrijk.  
De vernieuwing van het geloof van de mensen onder leiding van Onze 
Lieve Vrouw is een van de kenmerken van de missie van de Montfortanen. 
We bidden dat de Montfortanen, die vandaag bij ons zijn, trouw zullen 
blijven aan hun roeping en ons een kenmerkende Montfortaanse kleur en 
smaak zullen geven in deze parochie. Proficiat  met het vieren van 
roepingenzondag en het feest van de Heilige Montfort. 
     Kapelaan Stefan, s.m.m.. 
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KERKDIENSTEN VAN  23 april tot en met 2 mei 2021. 
Zaterdag 24 april: zaterdag na de 3e zondag van Pasen. 
   H. Fidelis van Sigmaringen, priester en martelaar. 
19.00 uur:  H. Mis. 
Zondag 25 april: Vierde zondag van Pasen. 
11.00 uur:  H. Mis:    Roepingenzondag. 
 Intenties: Paul Lemmens (stichting, verjaardag); Hari Slenter;  
 Heins Bisschoff; Theo Rovers (jaardienst); Giel Limpens  
 (1e jaardienst) en overleden familie Limpens-Heilands. 
Maandag 26 april: maandag na de 4e zondag van Pasen.  
8.00 uur: H. Mis.            H. Ludolfus, bisschop en martelaar. 
Dinsdag 27 april: dinsdag na de 4e zondag van Pasen.    
 H. Petrus Canisius,  priester en kerkleraar. Geen H. Mis. 
Woensdag 28 april: woensdag na de 4e zondag van Pasen. 
8.00 uur: H. Mis.               H. Petrus Chanel, priester en martelaar. 
Donderdag 29 april: donderdag na de 4e zondag van Pasen. 
8.00 uur: H. Mis.           H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares. 
Vrijdag 30 april: vrijdag na de 4e zondag van Pasen. 
 H. Pius V, paus.     Geen H. Mis. 
Zaterdag 1 mei: Zaterdag na de 4e zondag van Pasen. 
 H. Jozef, de arbeider. 
19.00 uur:  H. Mis.  
 Intenties: overleden familie Cordeweners-Van Oppen en  
 Mathilda Cordeweners-Alberts, uit dank, en voor Maria Van  
 Oppen; Mina Vankan-Speetjens (1e jaardienst) en echtgenoot  
 Gil Vankan. 
Zondag 2 mei: Vijfde zondag van Pasen. 
9.30 uur:  H. Mis: Eerste H. Communie voor de kinderen van groep 5. 
 Intenties: oma Nettie Slakhorst-Eijssen; opa Wiel Simon; Opa  
 Jean Frijns. 
Deze viering is alleen toegankelijk voor de communicanten, hun 
ouders en hun broers en zussen.  
De viering kan worden gevolgd via life-streaming. 
11.00 uur: H. Mis: 
        Intentie: Voor een bijzondere intentie. 
12.00 uur   Doopplechtigheid van Vince Eurlings. 
 

Weekdienst: pastoor van Oss s.m.m.. 
 

LECTOREN: 
Zaterdag 24 april:    19.00 uur:  mevr. B. van Weersch. 
Zondag 25 april:    11.00 uur: mevr. T. Feuler. 
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LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Jezus als de goede herder is een beeld dat velen 
heeft bekoord en geïnspireerd, een beeld ook dat 
uitnodigt allerlei romantische verhalen te vertellen 
over makke schapen die gehoorzaam bij de kudde 
blijven. En dat ene schaap dat dan toch een eigen 
weg gaat? Ach, dat wordt door de goede herder 
gevonden en teruggebracht. 
Maar is dat beeld niet al te soft? Vraagt het ‘bij de 
kudde van de Heer horen’ niet een heel andere 

houding dan schaapachtig volgen? En wat voor herders en herderinnen zijn 
er eigenlijk nodig om die kudde te hoeden? 
 

COLLECTE HARTSTICHTING. 
Bij de onlangs gehouden collecte van de Hartstichting 
hebben een aantal collectanten kunnen collecteren. Hebt 
u de collectant  gemist: Dan hebt u waarschijnlijk dit briefje 
in uw brievenbus gevonden waarmee u alsnog kunt 
doneren! 
Dit kan met: -     De QR-code. 

- Liever overmaken?  

Geef dan onder vermelding van “collecte” op  
NL87ABNA 0707 070 600. 
Volgende week zal ik de opbrengst in het parochieblad 
vermelden. 
Gevers en collectanten bedankt! 
 

VERLOREN SLEUTELBOS . 
Er is een sleutelbos in een bruin etui verloren. De 
vinder wordt verzocht deze sleutelbos met etui in de brievenbus van de 
pastorie te deponeren. 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 

HERINNERING PLANTJESACTIE JONG NEDERLAND! 
Vorige week heeft u ons bestelformulier voor de plantjesactie van Jong 
Nederland ontvangen via het parochieblaadje. 
Dit jaar komen we i.v.m. de maatregelen de formulieren niet deur aan deur 
ophalen maar zijn er 3 opties om de bestelling in te leveren: 
1) Inleveren op een van de 2 adressen te vinden op het bestelformulier. 
2) Een foto via whatsapp sturen naar het nummer op het bestelformulier. 
3) Via een van onze leden. 
De betaling kan vervolgens via een bankoverschrijving (NL67 RABO 0146 
4951 36 t.n.v. Stichting Jong Nederland) of contant geld in een envelop. 
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Helaas werkt de QR code op het formulier niet. U kunt de bestelling 
doorgeven t/m 1 mei. Wij bezorgen 15 mei de plantjes bij u aan de deur! 
Wij zien uw bestelling graag tegemoet! 

De leden en leiding van Jong Nederland. 
 

STATIEGELDACTIE. 
Lieve mensen van Schimmert,  
Wij zijn superblij dat wij mogen meedoen met de COOP statiegeldactie!  
De komende tijd (april, mei en juni) kunnen klanten van COOP Knols hun 
statiegeld schenken aan ons koor! Daarnaast zal COOP het bedrag ook 
nog verdubbelen.  
Wij willen deze bijzondere actie benutten voor de aanschaf van nieuwe 
microfoons.  
We hopen natuurlijk dat we deze weer snel mogen testen en dat we jullie 
ook spoedig weer mogen verblijden met onze zang.  
Bedankt voor uw bijdrage; wij zijn er heel blij mee!  

Leden Koor Sing a Song. 
 

OUD PAPIER. 
A.s. zaterdag 24 april wordt er vanaf 09.00 uur weer oud papier opgehaald. 
Graag het oud papier gebundeld of in dozen verpakt. 
     Bestuur voetbalvereniging Schimmert. 
 

DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Verlengd: hègkekriëkel. Dan bès te sjnel oetgemerketens = ? 
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:     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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