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EERSTE COMMUNIEFEEST IN 
MARIAMAAND. 
In de maand mei heeft de katholieke 
kerk een bijzondere toewijding aan 
Onze Lieve Vrouw gedaan. 
Rozenkrans, noveen en andere 

Mariale gebeden zijn de gebeden die we deze maand gewoonlijk 
verrichten. Traditiegetrouw worden elk jaar in mei bij verschillende kapellen 
in Schimmert eucharistievieringen gehouden. In verband met de corona-
pandemie kunnen we deze gewoonten echter niet doorzetten. De 
bedoeling van deze gewoonte is om het voorbeeldige leven van Maria 
dichter bij ons leven en onze gewoonten te plaatsen. Moeder Maria is niet 
God, maar we vereren haar als een bijzondere moeder. Haar trouw aan 
Gods wil leert ons om de eenvoudige, maar diepgaande weg van het geloof 
te gaan.   
We mogen trots zijn dat we twaalf kinderen, jongens en meisjes, naar het 
altaar van de Heer gebracht hebben om de eerste communie te ontvangen. 
Dit is een prachtig cadeau, niet alleen voor de kinderen en hun families, 
maar natuurlijk ook voor de parochie Schimmert en de hele kerk. Mogen ze 
groeien onder de begeleiding van Maria. Ze hebben haar leren kennen in 
hun moeders, vaders, broers en zussen thuis. Proficiat voor de 12 
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communicanten en ook voor hun ouders, broers en zussen. Proficiat ook 
voor de stuurgroep, voor jullie geduld en harde werk bij het voorbereiden 
van alles, zodat de eerste communieviering afgelopen zondag heel goed 
verlopen is. Bravo! 
    Kapelaan Stefanus Musanai,s.m.m.. 
 
KERKDIENSTEN VAN  8 mei tot en met 16 mei 2021. 
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. Moederdag. 
11.00 uur:  H. Mis: verzorgd door het Jeugdkoor DievanOss 
 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); Heins Bisschoff. 
Maandag 10 mei: maandag na de 6e zondag van Pasen.  
 H. Antoninus, bisschop en H. Damiaan de Veuster, priester. 
8.00 uur: H. Mis,  
Dinsdag 11 mei: dinsdag na de 6e zondag van Pasen.     Geen H. Mis. 
Woensdag 12 mei: woensdag na de 6e zondag van Pasen. 
 HH. Pancratius, Nereus en Achilles, martelaren. 
8.00 uur: H. Mis, voorafgegaan door het bidden van de rozenkrans (7.45 u).      
 Intentie: Bertien Houtvast-Eurelings (bewoners Weidehof).           
Donderdag 13 mei: Hemelvaartsdag, donderdag na de 6e zondag van 
 Pasen.  
11.00 uur: H. Mis. opgeluisterd door een afvaardiging van de Schola.  
 Intentie: overleden ouders Smeets-Akkermans (jaardienst). 
Vrijdag 14 mei: vrijdag na de 6e zondag van Pasen. 
 H. Mattias, apostel       Geen H. Mis. 
Zaterdag 15 mei: Zaterdag na de 6e zondag van Pasen. 
 Alle heilige bisschoppen van Maastricht 
19.00 uur:  H. Mis.  
 Intenties: Noël Souren; Jan Muitjens. 
Zondag 16 mei: Zevende zondag van Pasen. 
11.00 uur:  H. Mis. 
        Intenties: overleden ouders Pruppers-Neven, Wiel, Raymond  
        en Alex (stichting); Frans Timmers. 
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Weekdienst: kapelaan Charles Leta, s.m.m.. 
 
LECTOREN: 
Zaterdag 8 mei:    19.00 uur:  dhr. P. Ritt. 
Zondag 9 mei:     11.00 uur: eigen lezers. 
Donderdag 13 mei:    11.00 uur: dhr. H. Meertens. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.’ 
Het is een alledaagse en veelgebruikte 
uitdrukking die zegt dat je je niet hoeft uit te 
sloven om erbij te mogen horen. Zoals je bent, 
ben je goed genoeg. In de eerste lezing 
vandaag wordt Petrus met alle egards 
behandeld en dat staat hem tegen. ‘Sta op, ik 
ben ook maar een mens’, zegt hij tegen 
Cornelius. Hiermee geeft Petrus twee dingen 
aan. Ten eerste komt niet hem, maar God alle 
lof toe. En ten tweede zijn voor God alle 
mensen gelijk en heeft Hij hen zonder onderscheid lief. Vandaag worden 
we opgeroepen om elkaar lief te hebben zoals God ons lief heeft. 
 
LITURGIE VAN HEMELVAARTSDAG. 

Veertig dagen na Pasen is het Hemelvaart! Het 
hele kerkelijk jaar hebben we verhalen gehoord 
over het leven van Jezus. De verhalen die we 
rond Pasen gelezen hebben over zijn lijden, 
sterven en opstanding worden vandaag 
afgerond met het bericht over zijn ‘hemelse 
transfer’. Leven in Gods volledige werkelijkheid 
is de kroon op het leven van Jezus. Gods 
werkelijkheid staat overigens niet los van de 
aardse werkelijkheid die Jezus met ons deelde. 

Te midden van ons aardse leven mogen we ons verbonden weten met 
Gods liefde en trouw. 
 
EEN VERRASSING! 
Dat was het voor mij. 
In de viering met de communicanten afgelopen zondag  
mocht ik iets onthullen. 
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Het stond voor mij op een tafeltje, bedekt onder een doek.     
Wat kwam er onderuit? 
Een prachtig tafereeltje: 
Drie dansende kinderen van brons op een voetstuk van marmer. 
Eronder staat een tekst: “Maak een feestelijke kring”. 
De tekst van een lied dat we jaren- en jarenlang gezongen hebben 
bij gelegenheid van de Eerste H. Communie. 
Er was een mooie tekst bij waar onder andere in stond: 
“De kinderen van de laatste veertig jaren, ze kennen u stuk voor stuk. 
 U bracht elk van hen  een stukje geluk”. 
Het is een geschenk van de werkgroep Eerste  H. Communie. 
Met  Pinksteren zal ik de laatste keer voorgaan in de Eerste  
Communieviering. 
In de begeleidende tekst staat verder: 
“  Wij willen u graag bedanken voor alles wat u bent. 
   Vandaag is dan ook de dag dat u eens wordt verwend. 
   Een klein cadeau als symbool voor al die fijne jaren. 
  Wij hopen dat het in uw huis een mooi plekje mag vergaren”. 
Communiewerkgroep, hartelijk dank. Het heeft me goed gedaan. 

Pastoor J. van Oss s.m.m.. 
 
DANKBETUIGING. 
Heel hartelijk dank aan allen, voor het getoonde medeleven bij het 
overlijden van ons allerdierbaarste bezit Bertien Houtvast-Eurelings. Dit 
geeft ons een goed gevoel om onze allerliefste vrouw, moeder, (overgroot-) 
oma, altijd in onze herinnering te mogen meedragen! 
      Denis Houtvast en kinderen. 
 
MOEDERDAG. 
Het pastorale team heeft een videofilmpje opgenomen voor onze moeders.  
Deze video heeft uiteraard als thema Moederdag. Vanaf zaterdagmiddag 
(18.00 uur) kunt u deze film bekijken en beluisteren via de website van de 
parochie (www.st-remigius.nl) achter de link “YouTube kanaal van de 
parochie”. Veel kijk- en luisterplezier. 
       Het pastorale team. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Sjömmerts roazeblaedje = Schimmerts Rozenblaadje, appelras 
dat sinds 2019 geklasseerd is als Nederlands Erfgoed.  rein = ?  
R:  404 2200 of dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 

http://www.st-remigius.nl/
mailto:dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com
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OPENING FOTOTENTOONSTELLING LOURDES IN BEELD: 
VERLEDEN EN HEDEN. 
Sinds de eerste verschijning van de Heilige Maagd Maria aan Bernadette 
Soubirous is Lourdes op 11 februari 1858 een internationaal erkend Maria 
heiligdom geworden. Miljoenen pelgrims uit meer dan 140 landen brengen 
al vele jaren een bezoek aan Lourdes om hier samen te komen bij de Grot 
van Massabielle.  
Het beeld dat mensen van Lourdes hebben is heel divers. De een ziet de 
sereniteit aan de grot, terwijl een ander de enorme mensenmassa's opvalt. 
Een derde heeft alleen oog voor de winkeltjes met de enorme hoeveelheid 
devotionalia, terwijl weer iemand anders onder de indruk raakt van de 
liturgievieringen op de plek die zieke en gehandicapte pelgrims in Lourdes 
innemen.  
Deze fototentoonstelling van oude en recente beelden levert een bijdrage 
aan de beeldvorming van het verleden en het heden.  
Het kerkbestuur van de parochie Sint Gerlach nodigt u uit bij de opening 
van deze tentoonstelling.  
De opening van deze tentoonstelling vindt plaats in de Gerlachuskerk 
te Houthem-St-Gerlach op vrijdag 28 mei om 15.30 uur. Mgr. Harrie 
Smeets, bisschop van Roermond, zal deze opening verrichten.  
We vragen de deelnemers van de opening zich aan te melden voor 26 mei 
bij mevr. C. Habets, coordinator@st-gerlach.nl of 0615304492. 
Na de inleiding krijgt u de mogelijkheid om de tentoonstelling te bezoeken. 
We hopen u te mogen begroeten, 

Het kerkbestuur van de parochie Sint Gerlach. 
 
Tevens houdt Mathieu Bemelmans, hoofdredacteur van "Lourdes, 
Magazine van de pelgrim" een interessante lezing op 12 juni om 14.30 uur 
in het heiligdom, Onderstestraat 1 te Houthem-St-Gerlach naar aanleiding 
van deze tentoonstelling. 
Indien u hiervoor geïnteresseerd bent en deze lezing wilt bijwonen, vragen 
we u om zich aan te melden voor 26 mei bij mevr. C. Habets per mail 
coordinator@st-gerlach.nl of telefonisch 0615304492.  
 
Thuiskienen VV Schimmert. 
Onderstaand de winnende kaartnummers van de maand mei, de volledige 
uitslag (inclusief gevallen nummers) is de gehele maand te bekijken op 
onze website www.vvschimmert.nl 
De prijzen van de maand mei: 
1e prijs 45 euro op kaartnummer 114 

mailto:coordinator@st-gerlach.nl
http://www.vvschimmert.nl/
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2e prijs 22,50 euro op kaartnummer 93 
3e prijs 14 euro op kaartnummer 140 
Indien u een prijs heeft gewonnen wordt deze automatisch op uw rekening 
gestort. 
 

Nuuts oet Sjummert. 
In verband met Hemelvaartsdag zal de volgende uitgave van het 
parochieblad op woensdag verschijnen. Kopie inleveren voor dinsdag 
12.00 uur. 
       De redactie 
 

Moederdag 
Mama, wilt u even luisteren? 

nee, ik zal niet gaan fluisteren! 
iedereen mag het wel weten 

niemand mag dit feest vergeten 
 

Ik kan wel dansen en wel springen 
en het mooiste lied uitzingen 
mama, hartelijk gefeliciteerd! 

ik heb dit wensje voor u geleerd 
 

En weet u wat ik nu ga doen? 
ik geef u eerst een moederdagzoen 

en nu vraag ik keurig net: 
"mag ik straks wat later naar bed?" 

 

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. 

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

