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WAT DOE IK MET MIJN TALENTEN? 
Wanneer Jezus Zijn beroemde verhaal vertelt 
over de talenten, is het voor iedereen duidelijk 
dat hij niet speciaal bedoelt een talent om 
piano te spelen of om te schrijven, maar 
gewoon in zijn algemeenheid “talenten”. 
Iedereen heeft haar of zijn talenten gekregen. 

Wat Jezus met zijn verhaal probeert te zeggen, is: “Wat heb je ermee 
gedaan?” Is het mooi, is het goed, is het puur? 
Komen mensen door het gebruik van jouw talenten een beetje tot hun 
recht? 
God heeft mensen talenten gegeven. 
Jij kunt bijdragen aan een bijzondere samenleving. 
Jouw eigenschappen, jouw goeie eigenschappen kun jij aandragen voor 
een goed leven van mensen onder elkaar. 
Wanneer je om je heen kijkt, kun je zelf zien wat jij met jouw talenten doet 
en anderen met hun talenten doen. 
Je ziet het in je gezin, op je werk, in de samenleving, in heel de wereld. 
En dan is het de vraag: gebruik ik de talenten die ik heb gekregen? 
Of doe ik er niks mee…. 
      Pastoor J. van Oss s.m.m.. 
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KERKDIENSTEN VAN 3 juli tot en met 11 juli 2021. 
Zaterdag 3 juli: Zaterdag in week 13 door het jaar.  
 H. Tomas, Apostel. 
19.00 uur:  H. Mis. Toediening H. Vormsel door deken Honings. 
 Intentie: overleden ouders Stefanus & Aleida Van Oss-Dekkers. 
 Deze viering is alleen toegankelijk voor de vormelingen en hun  
 familieleden. 
Zondag 4 juli: Veertiende zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis. 
 Intenties: Door Lucassen-Peters (jaardienst); Ben Lemmens  
 (1ste jaardienst); Martin Nijenhuis (jaardienst); overleden ouders  
 Tina en Johan 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. 
Maandag 5 juli: maandag in week 14 door het jaar.  
 H. Antonius Maria Zaccaria, priester. 
8.00 uur:  H. Mis,  
Dinsdag 6 juli: dinsdag in week 14 door het jaar.   
 H. Maria Goretti, maagd en martelares.  Geen H. Mis. 
Woensdag 7 juni: woensdag in week 14 door het jaar. 
 H. Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch. 
8.00 uur: H. Mis.  
Donderdag 8 juli: donderdag in week 14 door het jaar. 
 HH. Maria Adolfina en gezellinnen, maagden en martelaressen. 
8.00 uur: H. Mis.  
Vrijdag 9 juli: vrijdag in week 14 door het jaar.   
 HH. Martelaren van Gorcum   Geen H. Mis. 
Zaterdag 10 juli: Zaterdag in week 14 door het jaar.  
 Maria op zaterdag. 
19.00 uur:  H. Mis. 

Intenties: overleden ouders Janssen-Bogman en Hein en Joke 
(gest. jaardienst); Harrie Bonekamp (vanwege fam. Sieben- 

 VanKan) 
Zondag 11 juli: Vijftiende zondag door het jaar. 
11.00 uur:  H. Mis, opgeluisterd door een afvaardiging van de Schola. 
 Intenties:  Lies Frijns (stichting); Hub Driessen (stichting);  
 Paul en Virginie Stassen-Pijls (gest. jaardienst);  
 Rosalie Voncken-Rouwette (zeswekendienst). 
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Weekdienst: kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
 
LECTOREN: 
Zaterdag 3 juli: 19.00 uur:  eigen lezers.  
Zondag   4 juli: 11.00 uur:  mevr. M. Zeegers. 
 

LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Wat is het toch goed en weldadig als iemand 
belangstellend is en aandachtig naar je luistert.  
Jezus ontmoet nu juist het tegenovergestelde in 
zijn geboortestad Nazaret, Hij wordt niet gehoord, 
zijn boodschap komt er niet aan. Gehoord 
worden, de ander echt verstaan – dat gaat niet 
vanzelf. Wat kan in de weg zitten? 
 

 
RECTIFICATIE: 
In de lijst van de vormelingen, die verleden week is gepubliceerd, zijn per 
ongeluk 2 foutieve adressen vermeld.  
De juiste adressen zijn: Luuk Limpens, Op de Bies 32 en Luuk Ramakers, 
Rooseveltstraat 68. 
Onze excuses voor het ongemak. 
 
IN MEMORIAM CLARA BOSHOUWERS-BERTRAND. 
Geboren in Wittem, op 12 augustus 1925, overleden in Nuth op 7 juni 2021. 
“We laten je los, intens verdrietig, maar voor altijd verbonden“. 
Clara was de oudste van een gezin van 6 kinderen. 
Toen ze 2 jaar was verhuisde ze met haar ouders naar Retersbeek. 
In die tijd ging ze heel graag naar haar tantes in Eys. 
Daar poetste ze met haar tantes de kerk. 
Toen ze 16 jaar was, kreeg ze hersenvliesontsteking.  
Wonder boven wonder herstelde ze. 
Toen ze 18 jaar was, ging ze schaatsen op de vijver van kasteel Rivieren. 
Daar leerde ze Felix kennen. 
Toen Felix in 1955 was afgestudeerd in Wageningen konden ze trouwen. 
Op 11 oktober 1956 werd Guusje geboren, maar na een week overleed hij. 
Gelukkig kregen Felix en Clara nog 4 kinderen. Ze waren hun kostbaarste 
bezit. 
Voor andere mensen zorgen en helpen, dat deed ze het liefste. 
Na het overlijden van Felix in 2012 had ze het zwaar. 
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Ze miste hem heel erg. Tot op het laatste moment is ze sterk gebleven. 
Ze heeft afscheid van het leven genomen met al haar kinderen om zich 
heen. 
Ons meeleven gaat uit haar hen. 
Moge God haar nu geven: licht, rust en vrede. 
 
DANKBETUIGING. 
Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en 
condoleances bij het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma. 
Zoveel medeleven was een grote steun voor ons.  
Een bijzonder woord van dank aan Meander thuiszorg en huisartsenpraktijk 
Schimmert. Ook veel dank aan pastoor J. van Oss en kapelaan Charles 
voor de mooie en persoonlijke woorden tijdens de afscheidsdienst.  
     Harie Voncken, kinderen en kleinkinderen. 
 
MEDEDELING KBO St. PAULUS. 
Nu de beperkende corona-maatregelen betreffende het maximaal aantal 
personen versoepeld zijn, is namens de KBO op zondag 4 juli a.s. om 
11.00 uur een H. Mis voor de in het vierde kwartaal van 2020 en het eerste 
halfjaar van 2021 overleden leden: Heins Bisschoff, Tilke Hermans, Gerda 
Soons, Roos Curvers, Hella Hermans, José Bonekamp, Jan Muitjens, 
Bertien Houtvast, Leo Gubbels en Servé Voncken. 
      Het bestuur van de KBO. 
 
TONEELVERENIGING CRESCENDO. 
Zoals reeds aangekondigd zijn wij weer gestart met een muzikale 
productie, getiteld “D’r Komiek” in samenwerking met toneelvereniging St. 
Donatus uit Nuth. In navolging van de voorstelling “Laevesmelodie” van 
enkele jaren geleden, gaan we ook nu weer voor een grootse opzet. 
Om dit te kunnen realiseren zijn wij gestart met een crowdfundingsactie 
t.b.v. een professionele belichting. Wij bevelen deze actie dan ook van 
harte bij u aan! Meer info via www.dr-komiek.nl. 
Ook kunt u ons ondersteunen via de statiegeldactie die loopt van 1 juli tot  
1 oktober. Dank aan Coop Knols!! 
De speeldata in het gemeenschapshuis Schimmert zijn: vrijdag 29 oktober 
feestelijke première om 20.00 uur, zaterdag 30 oktober om 20.00 uur 
en zondag 31 oktober om 14:00 uur. 
Trefcentrum Nuth: vrijdag 5 november om 20.00 uur, zaterdag 6 november 
om 20.00 uur en zondag 7 november 19.00 uur. 
                                               Bestuur toneelvereniging Crescendo. 

http://www.dr-komiek.nl/
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VAKANTIE. 
Bakkerij Weusten-Vroemen is dinsdag 6 juli en woensdag 7 juli gesloten. 
Donderdag 8 juli zijn wij weer gewoon geopend. 
      M. Weusten-Vroemen. 
 
ZIJACTIEF. 
20 juli:   “’t Moag weer“ avondwandeling en gezellig weer samenzijn.  
  Volgende week meer informatie hierover. 
21 september:  Filmavond 
19 oktober:   Jaarvergadering 
16 november:   Invulling voor de avond volgt nog 
14 december:  Kerstavond 
Alles natuurlijk wel nog onder voorbehoud. 
   Het bestuur van Zij Actief afdeling Schimmert. 
 
OUD PAPIER. 
Beste inwoners van Schimmert, 
Afgelopen zaterdag was de voetvalvereniging aan de beurt om oud papier 
op te halen. We zijn die dag geconfronteerd met een ongekend hoog 
aanbod papier en karton. 
De kraakwagens waren rond het middaguur voor de eerste keer vol en zijn 
geleegd bij Rd4. Daarna zijn de wagens teruggekomen en is, zoals 
normaal, opnieuw met het ophalen gestart. Tegen 17.30 uur waren de 
kraakwagens opnieuw vol. Omdat de leging van de kraakwagens bij Rd4 
niet meer ná 15:00 uur kan plaatsvinden hebben we helaas het ophalen 
moeten staken en hebben wij een aantal inwoners (m.n. wonend in “De 
Steeg” en “Nieuwstraat”) niet meer kunnen bedienen. 
Wij hopen op uw begrip en gaan in samenwerking met RD4 kijken hoe we 
deze situatie in de toekomst kunnen vermijden. 
Met excuus voor de overlast ! 
Met vriendelijke groet,    VV Schimmert. 
 

DIALEKPROJEK & HEEMKUNDEVERENIGING: SJTRAOTNAME. 
In 1942 droegen sommige Schimmertse straten een andere naam als 
de huidige. Wie weet hoe de volgende straten tegenwoordig heten? 
Kleine Kerkstraat, Paral, Wilhelminaplein, Lindestraat, Lijsterstraat. 
Reacties:4042200 / dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
 

DIE VAN DAARACHTER….. ZIJN OOK MAAR MENSEN. 
We zijn in Limburg heel trots op onze hechte gemeenschappen. En terecht. 
In dorpen kennen mensen elkaar nog. Ook de steden zijn opgedeeld in 

mailto:dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com
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wijken, waardoor het leven overzichtelijk blijft. Dat is mooi, maar heeft ook 
een nadeel. ‘We’ denken al heel gauw dat ‘ze’ uit het andere dorp of de 
andere wijk anders zijn. Dat is natuurlijk niet zo. We zijn allemaal mensen en 
allemaal kinderen van dezelfde God. 
Zeker in de Kerk is het goed om daar eens bij stil te staan, nu we in een 
beweging zitten waarin parochies veel meer gaan samenwerken en zelfs 
samengevoegd worden. De geloofsgemeenschap is kleiner geworden. Dat is 
niet leuk, maar het is nu eenmaal niet anders. Misschien verandert het ooit 
weer. Maar op dit moment moeten we roeien met de riemen die we hebben 
en samen sta je sterker. 
Daarom heeft het bisdom alle parochies opgeroepen om voor het einde van 
dit jaar officiële federaties te vormen. Dat is een hechte vorm van 
samenwerking, waarbij niet alleen de pastoor wordt gedeeld of de mistijden 
op elkaar worden afgestemd, maar waarbij gemeenschappen echt naar 
elkaar toegroeien tot een nieuwe parochie, met één kerkbestuur, één 
administratie en vrijwilligersgroepen die elkaar kennen en gezamenlijk de 
schouders eronder zetten en de verschillende kerken in de federatie 
draaiende houden. 
Er zijn al heel wat parochies in Limburg waar dit met succes gebeurt en waar 
ze ontdekt hebben dat ‘die van daarachter’ ook maar heel gewone mensen 
zijn. Ook onze parochies gaan deel uitmaken van een federatie. Die zal 
bestaan uit: Genhout, Hulsberg en Schimmert.   
Doet u mee? Samen zijn we de Kerk, samen staan we sterk. 
 

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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