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         30 juli 2021 
     57e jaargang no. 30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAKANTIE! 
Ja, dat is het. 
De scholen hebben vrij, de kinderen 
genieten van de vakantie. 
Kapelaan Charles is ook weg 
evenals kapelaan Stefan. 
Ik moet het dus alleen doen. 
Dat valt niet mee, want je bent snel 
verwend met twee van die goede 
hulpen. 
Kapelaan Stefan is naar zijn 
vaderland, waar hij al enkele jaren 
niet meer was geweest. Het was dus 

hoog tijd dat hij naar zijn familie en vrienden kon gaan. 
Kapelaan Charles is naar Frankrijk. U zult het dus met mij moeten doen. 
Maar gelukkig: het is vakantie. 
Maar er gaan toch nog mensen dood. 
En die mensen hebben hun aandacht nodig, net als de achterblijvende 
familie. We zullen onze aandacht blijven geven, van harte! 
Ik wens u allen een fijne vakantie, ondanks de lastige corona. 

 
Pastoor J. van Oss s.m.m.. 
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KERKDIENSTEN VAN 31 juli tot en met 15 augustus 2021. 
Zaterdag   31 juli: zaterdag in week 17 door het jaar.  
  H. Ignatius van Loyola, priester. 
19.00 uur:   H. Mis.   
Zondag   1 augustus: Achttiende zondag door het jaar. 
11.00 uur:   H. Mis. H. Alfonsus, stichter c.s.s.r.. 
  Intenties: Ans Van de Mortel-Jenneskens (gest. jaardienst);  
  Clara Boshouwers-Bertrand (zeswekendienst); overleden 
  ouders Steijns-VanKan en Felix, Nico en Jean; Marie-José  
  en John Huntjens. 
Maandag   2 augustus: maandag in week 18 door het jaar.  
8.00 uur:   H. Mis 
  Intentie: Voor familie Kooloos-Verhaeg.  
Dinsdag   3 augustus: dinsdag in week 18 door het jaar.   
  Geen H. Mis. 
Woensdag  4 augustus: woensdag in week 18 door het jaar.  
  H. Johannes Maria Vianney (Pastoor van Ars, priester). 
8.00 uur:  H. Mis.  
   Intenties: Leo Gubbels, namens buurtver. Klein Haasdal;  
   Jo Lemmens. 
Donderdag 5 augustus: donderdag in week 18 door het jaar. 
             Geen H. Mis.  
Vrijdag   6 augustus: vrijdag in week 18 door het jaar.   
  Gedaanteverandering van de Heer.                  Geen H. Mis. 
Zaterdag   7 augustus: zaterdag in week 18 door het jaar.  
  Maria op zaterdag. HH. Sixtus II, paus en gezellen, martelaren. 
19.00 uur:   H. Mis. 

 Intenties: Math en Annie Lahaije-Evers (jaardienst) en    
 overleden familie; Jo Janssen-van Etten (bewoners Weidehof);   
 Jo Mevis (jaardienst). 

Zondag   8 augustus: Negentiende zondag door het jaar. 
11.00 uur:   H. Mis.    
  Intenties: Overleden ouders Thewessen-Vleugels (jaardienst); 
  Servé Voncken. 
Maandag   9 augustus: maandag in week 19 door het jaar.  
   H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein), maagd en    
  martelares, patrones van Europa. 
8.00 uur:  H. Mis.  
Dinsdag   10 augustus: dinsdag in week 19 door het jaar.   
  H. Laurentius diaken en martelaar.                 Geen H. Mis. 
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Woensdag 11 augustus: woensdag in week 19 door het jaar. 
  H. Clara, maagd. 
8.00 uur:  H. Mis.  
   Intentie: Mia en Willem Speetjens-Coumans. 
Donderdag 12 augustus: donderdag in week 19 door het jaar. 
             Geen H. Mis.  
Vrijdag   13 augustus: vrijdag in week 19 door het jaar.   
  HH. Pontianus, paus, en Hippolytus, priester, martelaren  
               Geen H. Mis. 
Zaterdag   14 augustus: zaterdag in week 19 door het jaar.  
  H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar.  
  Opgeluisterd door de Schola van het Gemengd Kerkelijk  
  Zangkoor. 
19.00 uur:   H. Mis.   
Zondag   15 augustus: Maria Tenhemelopneming. 
11.00 uur:   H. Mis.  
  Intenties: Louis en Annie Vankan-Troquet (jaardienst); Alice  
  Sieben-VanKan; Clara Boshouwers-Bertrand; uit dankbaarheid  
  voor 65 jaar geprofest door broeder Leo Louis en voor  
  overleden familie Louis. 
 
Weekdienst: pastoor J. Van Oss s.m.m.. 
 
LECTOREN: 
Zaterdag 31 juli: 19.00 uur:  dhr. P. Severeyns. 
Zondag   1 augustus: 11.00 uur:  dhr. H. Meertens. 
Zaterdag 7 auguatus: 19.00 uur:  dhr. P. Willems. 
Zondag   8 augustus: 11.00 uur: mevr. M. Zeegers. 
 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 

1 augustus: De mist trekt op. 
Het is nog volop zomer. Heel de natuur is zwaar 
van het groen, maar als we goed kijken, zien we 
de eerste bladeren al licht verkleuren. Het is het 
teken dat het najaar begint te naderen. Met de 
herfst komt ook de mist. Weinig dingen zijn zo 
mooi als het wolkendek dat op het land ligt en alles 
in een mysterieuze schimmigheid plaatst. En dan, 
als de mist wegtrekt, staat heel de wereld in een 
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helder licht.  
Dit overkomt de Israëlieten. Als zij, na de slavernij in Egypte, door de 
woestijn zwerven, klagen zij over tekort aan voedsel, maar op een ochtend, 
als de mist optrekt, blijkt het land bezaaid met brood dat God uit de hemel 
heeft laten regenen. Welke wonderen bespeuren wij als de mist voor onze 
ogen optrekt en wij ons leven zien in Gods licht? 
 
8 augustus: Brood dat eeuwig leven geeft. 
Brood -  is er iets alledaagser dan dat? We eten 
het elke dag, bij het ontbijt, als lunch en wellicht 
ook als iets extra’s bij de warme maaltijd. Waar 
koopt u uw dagelijks brood? Bij de warme bakker 
of in de supermarkt? En wat betaalt u ervoor? 
Sommige soorten brood zijn best prijzig. Maar 
vandaag krijgen we gratis brood! Het is trouwens 
niet zomaar brood. God geeft het ons, vanuit de 
hemel. 
Het is Jezus zelf, zijn eigen Zoon. Hij is het brood dat leven geeft, eeuwig 
leven. Maar wat betekent dat eigenlijk: eeuwig leven? 
 
BUURTVERENIGING HOOFDSTRAAT. 
Vorige week heeft u de uitnodiging voor de BBQ ontvangen. De BBQ zal 
zoals aangekondigd plaatsvinden op zaterdag 4 september bij Fam. 
Eurelings, Hoofdstraat 69. 
Hiervoor dient u zich wel nu al aan te melden. Het lijkt wel nog ver weg 
maar gezien de vakantieperiode en de voorbereidingen is het absoluut 
noodzaak om het formulier in te vullen/leveren, indien u deel wilt nemen. 
Gelieve het formulier deze week dan ook in te leveren voor 31 juli a.s.. 
Alvast bedankt! 

Het Bestuur van buurtvereniging Hoofdstraat. 
 
DE BLOEMETJES GAAN MET VAKANTIE. 
Vrijdag 6 augusutus is de winkel de laatste dag voor de vakantie open en 
kun je nog iets manJefieks komen kopen. 
Daarna gaan de bloemetjes met hun voetjes in het zand en liggen van 
zaterdag 7 t/m donderdag 26 augustus aan het strand. 
We zullen deze periode de deur even sluiten en op vrijdag 27 augustus 
zetten we weer alles buiten. 
Tot dan!! 

de maedjes van manJefiek. 
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OUD PAPIER OPHALEN. 
Zaterdag 31 juli  zal er oud papier worden 
opgehaald door de buurtvereniging " De Bies ". 
De route zal aanvangen om 8.30 uur in de 
Torenstraat en Op de Bies. 
Wij verzoeken u het oud papier op de bekende 
wijze, gebundeld of in dozen, op het trottoir te 
zetten. 

 
 
HEEMKUNDEVERENIGING KROEDWÖSJ & DIALEKPROJEK. 
Er is géén kroedwösj maken in augustus. / soeks=soeps; opreige=? 
R:  404 2200 of dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
 
 

EEN KOM SOEP. 

Een waar gebeurd verhaal in een 

Zwitsers selfservice restaurant. 

 

Een bejaarde dame gaat aan een 

tafeltje zitten met een dampende 

kom met soep. Dan merkt ze dat ze 

vergeten is een lepel mee te 

nemen en gaat er een halen. Maar 

wat een verrassing als ze 

terugkomt: er zit een vreemde man op haar plaats! Hij lepelt 

met plezier  aan de soep. Wat een lef! Denkt de dame. Al ziet 

hij er vriendelijk uit, zij laat het er niet bij zitten. Zij 

gaat tegenover hem zitten en trekt de kom met soep naar zich 

toe, stopt de lepel erin en begint te eten. 

De vreemde man trekt de kom weer naar zich toe, zodat de soep 

in het midden komt te staan. Zwijgend eten ze allebei van de 

soep. Daarna staat de man op, geeft een teken dat de dame 

moet blijven zitten en haalt een portie friet met twee 

vorken. De dame glimlacht en samen verorberen ze de frieten. 

Dan zegt de man ”dank u wel” en gaat weg. 

Ook de dame wil verdergaan. Ze reikt naar haar handtas die ze 

aan de stoelleuning had gehangen, maar merkt tot haar schrik 

dat haar handtas weg is. Die man was dus een dief …. Ze kijkt 

of ze hem nog kan vinden, maar ziet dan opeens iets waarvan 

ze nog veel meer schrikt. Twee tafeltjes verderop hangt haar 

handtas aan een stoel. Op het tafeltje ervoor staat een kom 

met soep, die niet meer dampt … 

mailto:dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com
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ZOMERAVOND 

 

Ik lig al in bed, maar de zon is nog op 

en de merel is hard aan ’t fluiten! 

Ik lig al in bed met de beer en de pop 

en verder is iedereen buiten. 

 

De radio speelt in de kamer benee 

of is het hiernaast bij de bakker? 

Nou hoor ik een kraan. 

O, ze zetten weer thee 

en ik ben nog zo vreselijk wakker. 

 

Ik lig al in bed en ik mag er niet uit, 

want de klok heeft al zeven geslagen. 

Ik wil een stuk koek en een halve beschuit, 

maar ik durf er niet meer om te vragen. 

 

Ik lig al in bed en ik speel met mijn teen 

en de zon is nog altijd aan ’t schijnen. 

En ik vind het gemeen 

dat ik nou alleen  

in mijn bed lig, met dichte gordijnen. 

 
Annie M.G. Schmidt 

 

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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