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MONTFORTANEN 140 JAAR IN NEDERLAND. 
Op de voorpagina van het gedenkboek  
Apostolische School Ste. Marie          
uit 1933 staat van alles. 
Nog altijd worden er boeken bewaard uit dat jaar 
1933. 
Op de kaft zie je het beeld van Maria met haar Kind  
dat nu in de tuin van het klooster staat in de 
Montfortstraat. 
Met daaronder de tekst “Tui sunt“; “ Ze zijn van U”. 
En dan het wapen van de Montfortanen. 
Verder zie je palmen, wolken en golven. 

Vanaf 1933 zijn de Montfortanen overal heen getrokken om de Blijde 
Boodschap te brengen. 
Het was een heel andere tijd. 
We zijn na 140 jaar wat stiller geworden. 
We hebben ons teruggetrokken in het klooster in de Montfortstraat. 
We zijn ouder geworden. 
En op allerlei plaatsen – wereldwijd – wordt nu hetzelfde verteld 
wat tóen verteld werd. 
Gelukkig zijn er twee jonge paters uit Indonesië naar ons toe gekomen 
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om in de parochies de Blijde Boodschap te brengen. 
In deze tijd op hun manier: 
Pater Stefan Musunai en Pater Charles Leta. 
Ondanks de pandemie zijn ze allebei enthousiaste medebroeders. 
We wensen hen alle succes. 
We staan aan het begin van een nieuw tijdperk voor onze congregatie: 
Montfortanen missionarissen wereldwijd. 
“Alles komt goed”. 

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

KERKDIENSTEN VAN  1 mei tot en met 9 mei 2021. 
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;opa Leon Pricken, superopa en superoma Kools- 
 Janssen; opa Jean Lemmens. 
Deze viering is alleen toegankelijk voor de communicanten, hun 
ouders en hun broers en zussen.  
De viering kan via life-streaming worden gevolgd. (www.st-remigius.nl) 
11.00 uur: H. Mis: 
        Intentie: voor een bijzondere intentie. 
12.00 uur   Doopplechtigheid van Vince Eurlings. 
Maandag 3 mei: maandag na de 5e zondag van Pasen.  
8.00 uur: H. Mis. HH. Filippus en Jacobus, apostelen. 
 Intenties: familie Kooloos-Verhaeg (stichting);  
 Mia en Willem Speetjens-Coumans. 
Dinsdag 4 mei: dinsdag na de 5e zondag van Pasen.    
 H. Athanasius, bisschop en kerkleraar.  Geen H. Mis. 
Woensdag 5 mei: woensdag na de 5e zondag van Pasen. 
8.00 uur: H. Mis.                
Donderdag 6 mei: donderdag na de 5e zondag van Pasen. 
8.00 uur: H. Mis.           . 
Vrijdag 7 mei: vrijdag na de 5e zondag van Pasen. 
        Geen H. Mis. 
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Zaterdag 8 mei: zaterdag na de 5e zondag van Pasen. 
19.00 uur:  H. Mis. 
 Intenties: Harry Bonekamp; Jules Lucassen. 
Zondag 9 mei: Zesde zondag van Pasen. 
11.00 uur:  H. Mis:     
 Intenties: echtpaar Vankan-Vleugels (stichting); Gerda Soons- 
 Kuipers; Lieke Reinders-Bertrand (1e jaardienst); Luc Schijns 
 (gest. jaardienst) Bertien Houtvast-Eurelings (bewoners  
 Weidehof); jaardienst voor Jeanne en Hub van Oppen-Swelsen  
 en Fien Swelsen; Remy en Truke Herberighs-Van de Weijer  
 (1e jaardienst). 
 
Weekdienst: kapelaan Stefan Musanai, s.m.m.. 
 
LECTOREN: 
Zaterdag 1 mei:    19.00 uur:  mevr. T. Hennekens. 
Zondag 2 mei:       9.30 uur: eigen lezers. 
      11.00 uur: de heer P. Willems. 
 

LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Vandaag horen we in het evangelie hoe 
Jezus zich vergelijkt met een wijnstok. Wat 
een mooi en vreugdevol beeld, want wijzelf 
worden vergeleken met ranken die vrucht 
kunnen dragen. Ik hoef u niet te vertellen 
wat met die vrucht gedaan wordt. Van de 
vruchten wordt wijn gemaakt, in de Bijbel is 
dat het symbool van vreugde. Laten we 
daarom vandaag in vreugde de 
verbondenheid met God en elkaar vieren. 

 
IN MEMORIAM  BERTIEN  HOUTVAST-EURELINGS. 
Geboren: 21 oktober 1932 in Schimmert;  
overleden 12 april 2021 in Valkenburg. 
Bertien was het vierde kind uit een gezin van 13 kinderen. 
Ze wilde graag studeren, maar daar kwam niks van,  
vanwege haar taak in het grote gezin. 
Ze zorgde voor mooie kleding en op de boerderij pakte ze alles aan. 
Geen taak was haar te zwaar. 
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Bij het priesterfeest van pater André Lemmens leerde ze Denis Houtvast uit 
Schinnen kennen. 
Het was het begin van samen 69 jaar optrekken in lief en leed. 
De  kinderen werden geboren in Amstenrade.  
Haar hart ging naar hen uit. 
In 1974 verhuisden zij naar Schimmert. 
 
Inmiddels werden de (achter)kleinkinderen geboren. Ze was trots op hen. 
Hun 60-jarig huwelijksfeest was een geweldige gebeurtenis. 
Daarna ging het bergaf, helaas. 
De laatste drie maanden van haar leven werd ze fijn verzorgd 
in Valkenheim in Valkenburg. 
“Leef ma,  alle schoane herinneringe drage veer mit in os hart”. 
…’t is good zoa… 
Ons meeleven gaat uit naar de familie. 
Moge God haar nu geven: Licht, rust en vrede. 
 
OPBRENGST COLLECTES 
De onlangs gehouden collecte van de Hartstichting heeft de mooie som 
van € 1.247,56  opgebracht. 
Gevers en collectanten : BEDANKT! 
Collecte gemist: Geef dan onder vermelding van “collecte” op: 
NL87 ABNA 0707 0706 00. 
      Nederlandse Hartstichting 
HOUD SCHIMMERT SCHOON. 

Wij kunnen jouw hulp goed gebruiken! 
Voor het schoon houden van Schimmert 
en omgeving, zijn wij op zoek naar “vaste 
prikkers”, vrijwilligers die structureel eens 
per 1 of 2 weken een gedeelte van hun 
(onze) omgeving willen schoon prikken. 
Zodat wij het zwerfvuilprobleem telkens 
weer in de kiem smoren. Vooral langs de 
toegangswegen van ons dorp is dit echt 
een structureel probleem. Waar wij 
samen met jou, een deel van de 
oplossing willen zijn. Iedereen die een 

bijdrage wil leveren is welkom. De omgeving van Oensel, richting Ulestraten 
en Beek willen wij in het bijzonder onder de aandacht brengen. Ook het 
centrum van Schimmert, met name omgeving supermarkt en Oranjeplein.  



 
5 

De omgeving van Groot- en Klein Haasdal, en vanaf de watertoren naar 
rotonde en richting Arensgenhout worden al sluitend geprikt. Dat geldt ook 
voor de omgeving Op de Bies.  
 
Ruim je zelf al zwerfvuil op, bijvoorbeeld bij het voetbalveld, neem dan ook 
contact met ons op, zodat we je kunnen ondersteunen. En voor vervanging 
kunnen zorgen voor als je een periode niet kunt prikken, door ziekte of 
vakantie. Dan sta je er niet meer alleen voor. Samen sterk!! 
 
Houd Schimmert schoon is een onderafdeling van “Houd Beekdaelen 
Schoon”. Wij worden ook met middelen, zoals prikkers, hesjes en zakken, 
ondersteund door de gemeente Beekdaelen. Ook het ingezamelde 
zwerfvuil wordt opgehaald. Kijk ook eens op onze facebookpagina. 
Voor meer informatie neem dan contact op via onze mail; 
schimmertschoon@outlook.com  of bel 06-53863804, en bezoek ook onze 
facebookpagina Houd Schimmert Schoon. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Zinge wie ‘ne hègkekriëkel = niet om aan te horen zang.  
Dan bès te sjnel oetgemerketens = dan is het snel over en uit.  
Sjömmerts roazeblaedje = ? Reacties:  404 2200.  
 
 

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. 
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Eerste communie 
 

Kind van mij 
Ik droeg je in mijn schoot 

tot je het daglicht mocht aanschouwen. 
Mijn hartslag was het symbool 

van onze verbondenheid. 
Ik liet je dopen met het water 

zo helder als de puurheid van je zieltje. 
Kind van mij 

Je bent zeven jaar geworden 
nu krijg je voor de eerste keer 

van Hem een stukje brood. 
Nooit vergeet je nog die dag 

omringd met vreugde en tederheid. 
De deur van het leven staat open 

waar jij nu stilaan gaat lopen. 
Een weg met een mooi begin 

maar nog zo onbekend. 
Kind van mij 

het wordt een kering in je leven 
om vanaf nu mooie dingen te beleven. 

 
Claire Vanfleteren © 

 


