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Christian Eriksen. 
Er gebeurde plotseling iets in de EK-wedstrijd 
Denemarken-Finland. De Deense voetballer Christian 
Eriksen kreeg een hartstilstand op het veld, vlak voor 
rust. Het voetbal stopte toen even. Het hele stadion 
sprak op zijn eigen manier hoop uit. “We hebben hem 
met behulp van een defibrillator teruggekregen, maar 
we waren net op tijd. Anders was hij overleden”, zei 
Kasper Hjulmand, de Deense bondscoach op de 

persconferentie.  
Ik denk, dat deze ervaring iedereen aanspreekt omdat het ging over het 
leven. Het liet ons zien hoe klein de kloof is tussen leven en dood. Zelfs in 
een oogwenk kan het leven in de dood veranderen. Het is precies wat de 
psalmist zei: “De mens – zijn dagen zijn als het gras, hij is als een bloem 
die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de wind hem verzengt” (Psalm 
103:15-16). Ons leven is zo kwetsbaar! En daarom is het ook zeer 
kostbaar. Alle vormen van steun en mooie gebaren voor Eriksen daarna, 
laten zien hoeveel belangrijker het leven is, dan wat dan ook. “Als één van 
je spelers vecht voor zijn leven, is voetbal zinloos”, aldus Hjulmand. 
“Denemarken verloor, maar het leven won”, schreef de krant Trouw destijds 
in de kop. 
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Dus temidden van de drukte van de EK-wedstrijd, worden we eraan 
herinnerd ons kwetsbare leven te waarderen. Soms zijn we zo druk bezig 
met het zoeken naar en verzamelen van dingen, waarvan we denken dat 
ze ons leven in de toekomst leuker zullen maken. Maar we vergeten dan 
misschien te genieten van de eenvoud van ons dagelijkse leven. Vergeet 
niet: als je, je leven verliest, krijg je het niet meer terug!  

Kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
 
KERKDIENSTEN VAN 26 juni tot en met 4 juli 2021. 
Zaterdag 26 juni: Zaterdag in week 12 door het jaar.  
 Maria op zaterdag. 
13.00 uur  Huwelijksinzegening van Aimee Lardinois en Selwyn van Rijn. 
19.00 uur:  H. Mis. 
Zondag 27 juni: Dertiende zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis, opgeluisterd door een afvaardiging van de dames van  
 het Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Remigius. 
 Intenties:  Leny Moonen (gest. jaardienst); Piet Frijns (gest.  
 jaardienst). 
Maandag 28 juni: maandag in week 13 door het jaar.  
 H. Ireneüs, Bisschop en Martelaar. 
8.00 uur:  H. Mis,  
Dinsdag 29 juni: dinsdag in week 13 door het jaar.   
 HH. Petrus en Paulus, Apostelen.  Geen H. Mis. 
Woensdag 30 juni: woensdag in week 13 door het jaar. 
 Eerste Martelaren van de kerk van Rome. 
8.00 uur: H. Mis.  
  Intentie: uit dankbaarheid bij gelegenheid van 97ste verjaardag. 
Donderdag 1 juli: donderdag in week 13 door het jaar. 
 Kostbaar Bloed van onze Heer Jezus Christus. 
8.00 uur: H. Mis.  
 Intentie: familie Kooloos-Verhaag. 
Vrijdag 2 juli: vrijdag in week 13 door het jaar.   
 Eerste vrijdag van de maand.   Geen H. Mis. 
Zaterdag 3 juli: Zaterdag in week 13 door het jaar.  
 H. Tomas, Apostel. 
19.00 uur:  H. Mis. Toediening H. Vormsel door deken Honings. 
Zondag 4 juli: Veertiende zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis. 
 Intenties: Door Lucassen-Peters; Ben Lemmens (1ste jaardienst) 

 Martin Nijenhuis (jaardienst); overleden ouders Tina en Johan       
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Michon-Speetjens (gest. jaardienst); voor de in het vierde 
kwartaal van 2020 en eerste halfjaar van 2021 overleden KBO-
leden: Heins Bisschoff, Tilke Hermans, Gerda Soons, Roos 
Curvers, Hella Hermans, José Bonekamp, Jan Muitjens,  
Bertien Houtvast, Leo Gubbels en Ser Voncken. 

 
Weekdienst: Pastoor J. van Oss s.m.m.. 
 
LECTOREN: 
Zaterdag 26 juni: 19.00 uur:  Mevr. Monique Heiligers.  
Zondag   27 juni: 11.00 uur:  Mevr. Pauline Schonewille. 
 

LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Onze levensweg kent pieken en dalen. In de dalen 
doen we ervaringen op van zorgen en pijn. De een 
wordt ziek, de ander komt in financiële problemen, 
een derde krijgt ruzie of twist. 
Ieder van ons draagt wel een eigen verdriet met 
zich mee. Sommige mensen vinden steun in hun 
geloof. Wat hen ook overkomt, ze komen er weer 
bovenop, omdat ze op God vertrouwen. Zij 

inspireren ons om zelf ons verdriet en leed voor God te brengen. Bij Hem 
ontvangen we nieuwe kracht. 
 
VORMELINGEN 2021. 
De volgende kinderen van groep 8 van de basisschool zullen op zaterdag  
3 juli a.s. om 19.00 u. het Heilig Vormsel ontvangen: 
1 Twan Ackermans,  Langstraat 27; 
2 Noraya Boers,  Op de Bies 2; 
3 Lisa Brorens,  Rooseveltstraat 80; 
4 Daniel Brummans,  Hoofdstraat 94; 
5 Dewi  Cortenraad,  Klein-Haasdal 83; 
6 Demi Eijssen,  Rozemarijnstraat 15a; 
7 Milan Gubbels,  Torenstraat 8; 
8 Ids Gijzen,  Molenstraat 7; 
9 Tijn Jongen,  Hoofdstraat 98a; 
10 Mirte Kuipers,  Groot Haasdal 25a; 
11 Luuk Limpens,  Op de Bies 12; 
12 Kyra Meertens,  Klein-Haasdal 76a; 
13 Inge Nelissen,  Vauwerhofweg 22; 
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14 Feline Niessen,  Diepestraat 58,  Hulsberg; 
15 Neva Pitti, Hoofdstraat 91; 
16 Luuk Ramakers,  Rooseveltstraat 63; 
17 Jasmijn Roijen,  Langstraat 4b; 
18 Lennart Schoenmakers,  Montfortstraat 3; 
19 Davy Vankan,  Langstraat 71; 
20 Jonas Zeegers,  Struik 12a. 
 

DANKBETUIGING. 
Hierbij wil ik namens de familie iedereen bedanken voor de condoleances, 
telefoontjes en troostende woorden. Zoveel medeleven was een grote 
steun voor ons. 
Ook bedanken we de huisartsenpost, met name dr. Welters, voor de goede 
zorg; pastoor J. van Oss en kapelaan Charles voor de mooie uitvaartdienst; 
de Thuiszorg Groot Limburg voor de deskundige verzorging en hun steeds 
opbeurende woorden. 
Fam. Sieben-Van kan, Jan, Rob, Miranda, Britt, Esmee en Harrie. 
 

MEDEDELING KBO. 
Op dinsdag 29 juni  is er weer kienen in ‘t Gemeinsjapshoes.  
We beginnen om 14.00 uur.  
Ook niet-leden kunnen hieraan deelnemen. U bent van harte welkom! 
 

NATIONAAL EPILEPSIE FONDS. 
De collecte voor het Nationale Epilepsie Fonds heeft het mooie bedrag van 
€ 1.318,62 opgebracht. We danken de gevers hartelijk voor hun bijdragen 
en de collectanten voor hun inzet. 
Namens het Nationaal Epilepsie Fonds, bedankt,                   Sonja Riedel. 

  
ZOMERCONCERT ST. CAECILIA. 
Beetje bij beetje krijgen we meer vrijheid en mag er weer wat. Vanaf 26 juni 
vervallen de beperkingen omtrent groepsgrootte en we zijn alweer een paar 
weken aan het repeteren met onze orkesten. We willen dan ook niets liever 
dan letterlijk weer van ons laten horen in ons dorp! 
Op vrijdag 9 juli willen we dan ook met drumband, jeugdfanfare en fanfare 
een licht programma ten gehore brengen op het Oranjeplein te Schimmert. 
We spelen buiten waardoor het veilig en coronaproof kan.  
Het terras is open dus er kan ook gezellig een drankje gedaan worden. Hoe 
beter de vakantieperiode in te luiden dan op een terrasje met gezellige live 
muziek?! 
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Hopelijk (als de weergoden ons goed gezind zijn) tot 9 juli; om 20.00 uur  
starten we met muziek! 
Muzikale groet,                        Fanfare Sint Caecilia Schimmert 
 
VAKANTIE VOOR DE MONTFORTANEN. 
Iedereen heeft recht op vakantie, ook de paters van de Montfortanen. 
Vroeger, toen de Nederlandse paters in de missie werkzaam waren, 
mochten ze na 4 jaren naar huis gaan om van een welverdiende vakantie 
te genieten in hun geboorteland bij familie en vrienden. 
Deze regel geldt ook voor de paters die vanuit Indonesië naar Nederland 
zijn gekomen. 
Pater Stefan is in 2016 vanuit Flores in Indonesië naar Frankrijk gegaan om 
daar pastoraal werk te verrichten. In 2018 is pater Stefan naar Nederland 
gekomen. 
Hij is 5 jaar niet meer in zijn geboorteland geweest. Daarom is het heel fijn 
dat hij nu de kans krijgt om een behoorlijke vakantie te maken. 
Hij is maandag vertrokken en hij komt begin september terug. 
We hopen dat hij zich heerlijk kan ontspannen in zijn geboorteland. 
Maar eerst moet hij enkele dagen in quarantaine en dan mag hij verder 
reizen naar zijn familie en naar zijn medebroeders. 
Wij wensen hem een fijn verblijf en een ontspannende vakantie toe. 
      Pastoor J. van Oss s.m.m.. 
 
V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 26 JUNI KNVB REGIOCUP 
Schimmert/GSV’28 JO17-1 - Bekkerveld JO17-3G   14.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO15-1 - Heer JO15-1    12.00 uur. 
I.B.C.’03 JO15  - GSV’28/Schimmert JO15-2 10.30 uur. 
GSV’28/Schimmert JO13-1 - FC Landgraaf JO13-1 11.00 uur. 
Berg’28 JO11-1  - Schimmert/GSV’28 JO11-1 11.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO10-1 - SVME JO10-2   10.00 uur. 
Keer JO9-1   - Schimmert/GSV’28 JO9-1 09.00 uur. 
Schimmert/GSV’28 JO9-2 - SV Hulsberg JO9-1  10.00 uur. 
GSV’28/Schimmert JO7-1 - RKUVC JO7-1  10.00 uur. 
 

OUD PAPIER. 
A.s. zaterdag 26 juni wordt er weer oud papier opgehaald vanaf 09.00 uur. 
Graag het oud papier verpakt in dozen of gebundeld aan de straat klaar 
zetten. 
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NEEM DE TIJD 
Neem de tijd om te lachen 
Het is de muziek van de ziel. 
Neem de tijd om te denken 
Uw gedachte geven u de energie. 
Neem de tijd om te spelen 
Hier ligt de oorsprong van uw eeuwige jeugd. 
Neem de tijd om te lezen 
Het is de bron van alle wijsheid. 
Neem de tijd om te bidden 
In uw gebed ligt de grootste kracht op aarde. 
 
Neem de tijd om liefde te geven en te ontvangen 
Het is een door God gegeven voorrecht. 
Neem de tijd om uw vriendschap te tonen 
Het is de weg naar geluk. 
Neem de tijd om te geven 
Een dag is te kort om zelfzuchtig te zijn. 
Neem de tijd om te werken 
Want succes brengt succes voort. 
 
DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Groat gaon = in verwachting zijn. Koekverberge = ? R:4042200 
Op Sjummert van vreuger en noe! o.a. Laesplenkske-picto “Oug”. 
 

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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