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      27 augustus 2021 
     57e jaargang no. 32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFSCHEID VAN PASTOOR J. VAN OSS S.M.M. 

In navolging op het bericht van pastoor 

Van Oss s.m.m. in het parochieblad van 

twee weken geleden, willen wij u graag 

nader informeren over zijn afscheid. 

Op zondag 26 september 2021, Sint 

Remigiuszondag,  zal om 11.00 uur een 

plechtige eucharistieviering in onze kerk 

worden gehouden uit dankbaarheid voor 

pastoor J. van Oss s.m.m.. Deze viering 

zal worden opgeluisterd door een 

afvaardiging van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Remigius. In verband met 

de te verwachten belangstelling zal deze viering ook met behulp van live streaming 

te volgen zijn (zie website www.st-remigius.nl). 

 

Van 14.30 uur tot 16.30 uur wordt iedereen in de gelegenheid gesteld afscheid te 

nemen van pastoor J. van Oss als pastoor van de Sint Remigiusparochie in 

Schimmert. 

Afscheid nemen van pastoor Van Oss wil niet zeggen dat hij nu in het klooster 

“achter de geraniums” gaat zitten. Afscheid nemen van de parochianen wil zeggen 

dat hij de zware taak als leider van de parochie naast zich neer mag leggen. Hij zal 

de twee kapelaans ondersteunen de pastorale taak in onze parochie te vervullen. 

 

Een verzoek aan alle parochianen, die afscheid willen nemen van pastoor van 

Oss. Deze afscheidsreceptie zal van meneer pastoor een zeer zware inspanning 
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vragen. Bovendien zullen vele mensen graag afscheid van pastoor Van Oss willen 

nemen. Daarom het verzoek aan alle parochianen, houdt uw afscheid kort; indien 

u een toespraak wilt houden, dan graag maximaal 2 minuten. 

Verder verzoeken wij u  uw speech digitaal aan te leveren bij de secretaris van het 

kerkbestuur, zodat we deze toespraken in een gedenkboek kunnen verzamelen en 

meneer pastoor dit boek na zijn afscheid kunnen aanbieden. 

 

Op 10 oktober 2021 zal in de Sint Hubertusparochie van Genhout op een 

vergelijkbare manier afscheid worden genomen van pastoor Van Oss. 

 

Over enkele weken zult  u met het parochieblad een uitnodiging ontvangen voor dit 

afscheid. 

        Het kerkbestuur 

 
KERKDIENSTEN VAN 28 augustus tot en met 12 september 2021. 
Zaterdag   28 augustus: zaterdag in week 21 door het jaar.  
  H. Augustinus, bisschop en kerkleraar. 
19.00 uur:   H. Mis.   
  Intentie: Harry Bonekamp (verjaardag). 
Zondag   29 augustus: Tweeëntwintigste zondag door het jaar. 
11.00 uur:   H. Mis. Opgeluisterd door een afvaardiging van de dames  
  van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Remigius. 
  Intenties: Bertha en Anna Vankan (stichting); Ria Lemmens- 
  Hautvast (gest. jaardienst); Jo Lemmens (jaardienst); Louis  
  Eurelings. 
Maandag   30 augustus: maandag in week 22 door het jaar.  
  Z. Eustachius van Lieshout, priester. 
8.30 uur:  H. Mis.  
Dinsdag   31 augustus: dinsdag in week 22 door het jaar.   
         Geen H. Mis. 
Woensdag 1 september: woensdag in week 22 door het jaar.  
  Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping. 
8.30 uur:  H. Mis.  
   Intentie: familie Kooloos-Verhaeg (stichting). 
Donderdag 2 september: donderdag in week 22 door het jaar. 
8.30 uur:   H. Mis.  
Vrijdag   3 september: vrijdag in week 22 door het jaar.   
        Geen H. Mis. 
 
Zaterdag   4 september: zaterdag in week 22 door het jaar.  
  H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar.   
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19.00 uur:   H. Mis, opgeluisterd door de Gregoriaans Schola. 
 Intenties: Jo Janssen-van Etten (bewoners Weidehof); Clé en  
 Maria Souren-Vaessen (jaardienst). 

Zondag   5 september: Drieëntwintigste zondag door het jaar. 
11.00 uur:   H. Mis.  Ziekenzondag. 
  Intenties: Bertien Ramakers-Dobbelstein (gest. jaardienst);  
  Hari Slenter; Jo Vankan (trouwdag); Bertien Houtvast- 
  Eurelings; Jo Janssen-van Etten (zeswekendienst);  
  voor de levende en overleden leden van de Ziekendienst  
  Schimmert; Sjo en Mina Timmers-Meessen (jaardienst). 
Maandag   6 september: maandag in week 23 door het jaar.  
8.30 uur:  H. Mis.  
Dinsdag   7 september: dinsdag in week 23 door het jaar.   
                  Geen H. Mis. 
Woensdag 8 september: woensdag in week 23 door het jaar. 
  Maria geboorte. 
8.30 uur:  H. Mis.  
Donderdag 9 september: donderdag in week 23 door het jaar. 
  H. Petrus Claver, priester. 
8.30 uur:  H. Mis.  
Vrijdag   10 september: vrijdag in week 23 door het jaar.   
             Geen H. Mis. 
Zaterdag   11 september: zaterdag in week 23 door het jaar.  
  Maria op zaterdag. 
19.00 uur:   H. Mis.   
  Intentie: Alice Sieben-Vankan. 
Zondag   12 september: Vierentwintigste zondag door het jaar. 
11.00 uur:   H. Mis.  
  Intenties: Elly Frissen-Jonkhout (gest. jaardienst); Hub Selder  
  (gest. jaardienst) en overleden ouders Jongen-Slangen;  
  echtpaar Huls-Thewessen; Servé Voncken; overleden ouders  
  Kuipers-Huynen en overleden familieleden. 
 
Weekdienst: pastoor J. van Oss s.m.m.. 
 
LECTOREN: 
Zaterdag 28 augustus: 19.00 uur:  dhr. P. Severeyns. 
Zondag   29 augustus: 11.00 uur:  dhr. H. Meertens. 
Zaterdag 4 september: 19.00 uur:  mevr. T. Feuler. 
Zondag   5 september: 11.00 uur: dhr. P. Ritt. 
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COLLECTANTEN: 
Zaterdag 28 augustus:   19.00 uur:  mevr. M. Lemmens &  

    dhr. R. Thomassen. 
Zondag   29 augustus:   11.00 uur:  dhrn. R. Wennmacher & G. Pricken. 
Zaterdag 4 september:   19.00 uur:  dhrn. P. van der Zalm & P. Severeyns. 
Zondag   5 september:   11.00 uur: mevr. E. Eijssen & dhr. E. Hennekens. 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 

Zondag 29 augustus:    
Wetten, geboden, regels, afspraken, richtlijnen – 
ieder van ons komt er in het alledaagse leven mee 
in aanraking. Oorspronkelijk zijn al deze afspraken 
en activiteiten erop gericht onze menselijke 
communicatie mogelijk te maken en de onderlinge 
omgang met elkaar te bevorderen. Helaas 
bereiken ze niet allemaal hun doel en soms 
verkeren ze in hun tegendeel. Dat is soms ook het 
geval waar het gaat om onze godsdienstige 

bezigheden. Op dit terrein kan het tot diepgaande en ingrijpende conflicten 
komen, al was het maar omdat we er meestal met hart en ziel in betrokken 
zijn. 
 
Zondag 5 september:   

Vandaag spreekt God troostende en 
bemoedigende woorden tot ons. Bij monde van de 
profeet Jesaja zegt Hij: ‘Houd moed, wees niet 
bang, hier is uw God. Hij komt u redden.’Zonder 
aanzien des persoons belooft God ieder van ons te 
redden. Dat Hij geen onderscheid maakt tussen 
mensen wordt bevestigd door zowel Jacobus in de 
tweede lezing als door Marcus in de 
evangelielezing.  
God raakt mensen aan die zich tot Hem keren, 

ongeacht wie zij zijn, en Hij geneest hen. 
  
GEDOOPT. 
Op zaterdag 21 augustus zijn in onze kerk gedoopt: Noan en Elice 
Vasques. Het zijn de zoon en de dochter van Julio Vasquez en Christa 
Vasquez-Hennekens. Noan is geboren op 17 augustus 2019 en Elice is op 
25 december 2020 geboren. Zij wonen Augustinusstraat 61 in Geleen. 
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IN MEMORIAM JEU WIEKKEN. 
Jeu werd geboren op de Bies op 20 maart 1953. Hij overleed op 12 
augustus 2021. 
Hij had een gelukkig leven daar op de Bies. Met het gezegde: “Geit neet, 
besteit neet” ging hij door het leven. Hij leerde alles zelf en hij had gouden 
handen. Hij was heel gelukkig met zijn vrouw Yvonne. 
 
Maar toen gebeurde er iets wat zijn leven veranderde. Tijdens een van zijn 
ritten met het paard kwam hij ongelukkig ten val. Dat was het begin van 
veel pijn en operaties en dat heeft jaren en jarenlang geduurd. 
Jeu deed nog zo veel als hij kon. Maar in 2019 kreeg hij de diagnose 
kanker. 
Jeu bleef zichzelf en hij was heel erg trots op zijn vrouw en kinderen. Voor 
hen had hij alles over. Voor hen was hij de rots en zij op hun beurt waren 
trots op hem. Maar langzaam aan ging hij achteruit. Maar zelfs tijdens zijn 
ziekte wist hij te sturen. Je kon altijd bij hem terecht, tot aan het einde toe. 
Rustig is hij ingeslapen. 
De familie is overweldigd door de vele warme blijken van belangstelling. 
Dank hiervoor, het heeft ons goed gedaan. 
 
IN MEMORIAM JESSY SPRONKEN-VANKAN. 
Geboren op 26 februari 1953 en overleden op 8 augustus 2021. 
“Unne daag zonder dich, is unne tuin zonder bloome”. 
Wie heeft Jessy niet gekend? Iedereen kende haar. Vele, vele jaren was zij 
werkzaam bij de huisarts. Ze hielp zoveel ze maar kon. Jessy was altijd 
bereid om haar advies te geven. En haar advies was voor velen een goed 
advies. Altijd vriendelijk, altijd behulpzaam. 
 
Het was vreemd toen ze haar werk beëindigde, na zoveel jaren. Men miste 
haar. Maar dat wij zo snel afscheid van haar moesten nemen, daaraan had 
niemand gedacht. Plotseling en onverwacht is zij van ons heengegaan. We 
denken aan haar terug met een dankbaar hart. We wensen haar man, haar 
kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe. 
Eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid en liefde kenmerkten haar leven. 
Jessy, dank je wel. 
 
IN MEMORIAM WIES BESSEMS-JENNEKENS.     
Geboren op 22 februari 1926, overleden op 2 augustus 2021. 
Ze trouwde met Piet Bessems. 
Piet was politieman en woonde in Eijsden.  
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Na 17 jaren kwamen ze in Schimmert wonen. Dat was in 1969. 
Jo en Marion leerden hier in Schimmert hun levenspartner kennen; 
Marjo en Jan. Ze trouwden hier en waren heel gelukkig. 
Moeder Bessems was ook heel gelukkig.  Ze had zo haar vaste gewoontes. 
Ze genoot van haar kinderen en kleinkinderen. Ze leefde op als ze bij haar 
kwamen. Na het overlijden van haar man ging Wies wonen in Weidehof. 
Hier heeft ze een fijne tijd gehad. 
Haar man stierf in 1997 in de verpleegkliniek in Geleen. 
Dat was een hele opgave voor haar. 
 
Vorig jaar zomer kreeg ze een herseninfarct. Ze ging naar Brunssum om te 
revalideren. Vanaf februari woonde ze in Nuth. 
Ze werd er goed verzorgd, ze was tevreden. 
Ze zakte weg en enkele dagen is zij zo gebleven. Toen is zij rustig 
ingeslapen in de leeftijd van de zeer ouden: 95 jaar. 
‘t Is good gewaes. 
 
Ons medeleven gaat uit naar de families. 
Moge God hen geven: licht rust en vrede. 
 
DANKWOORD. 
Wij willen graag iedereen bedanken voor alle steun en medeleven, die wij 
hebben mogen ontvangen na het overlijden en bij de uitvaart van Wies 
Bessems–Jennekens. 
Een bijzonder woord van dank aan Pastoor van Oss voor de mooie 
afscheidsdienst. 

Jo en Marjo, Marion en Jan, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
 
DANKWOORD. 
Middels deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor de 
overweldigende belangstelling, fijne brieven, kaarten en bloemen die wij 
mochten ontvangen na het overlijden van Jessy Spronken – Vankan. Wij 
hebben vanwege de coronamaatregelen in kleiner gezelschap afscheid van 
haar moeten nemen. Het is een troost te weten dat zovelen om haar geven 
en met ons meeleven. 

Rob Spronken, kinderen en kleinkinderen 

 
MEDEDELINGEN OUDERENBOND ST. PAULUS SCHIMMERT. 
Op dinsdag 7 september is er weer kienen in ‘t Gemeinsjapshoes. 
We beginnen om 14.00 uur en iedereen is welkom op deze leuke middag. 
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Na de geslaagde BBQ van 2019 organiseert Ouderenbond St.Paulus 
Schimmert dit jaar weer een BBQ en wel op DINSDAG 14 SEPTEMBER 
2021 van 15.00 uur tot 18.00 uur op het terras van het Gemeinsjapshoes. 
De kosten verbonden aan deze BBQ bedragen € 9,00 voor leden en  
€ 10,00 voor niet-leden. 
Pam van Brasserie “Bie-Ein” zorgt voor goed vlees, lekkere salades en 
bijbehorende sausjes. 
Welkom zijn: de leden van de Ouderenbond St.Paulus Schimmert, 
deelnemers aan het maaltijdproject, cliënten en vrijwilligers Cicero en alle 
50-plussers, die zin hebben in een gezellige middag met een lekkere hap. 
Consumpties zijn voor eigen rekening. 
Opgeven kan tot en met vrijdag 10 september 2021 door het bedrag van  
€ 9,00 voor leden en € 10,00 voor niet-leden over te maken op 
rekeningnummer: NL50 RABO 0 146410955 t.n.v. KBO St.Paulus 
Schimmert o.v.v. BBQ + naam en adres. De bankoverschrijving is tevens 
opgave van deelname. 
 
OPMERKING : 
Ouderenbond St. Paulus Schimmert hanteert een coronatoegangsbewijs 
(vaccinatiebewijs of herstelbewijs of testbewijs) en zal u vragen dit te tonen. 
Indien u geen geldig coronatoegangsbewijs kunt overleggen, zijn wij 
genoodzaakt u niet toe te laten. 
 
TIJDENS VAKANTIE GESLOTEN. 
Bakkerij Weusten-Vroemen is vanaf dinsdag 31 augustus 2021 tot en met 
maandag 6 september 2021 wegens vakantie gesloten. 
 
TONEELVEREINIGING CRESCENDO. 
Tösje kuns en kietsj 
Nog een paar weken en dan .......in het Boerderijmuseum onze ludieke 
sketch "Tösje Kuns en Kietsj". U kunt dan met eigen ogen zien, of er 
binnen Schimmert nog verborgen miljonairs met niet verwachte 
kunstschatten aanwezig zijn. Dus wees erbij op zondag 12 september om 
11.00, 14.00 of 16.00 uur. Entree Boerderijmuseum incl. voorstelling  
€ 2,50, kinderen 6-12 jaar € 1,00 en kinderen jonger dan 6 jaar gratis. 
Ook de repetities voor onze grote muzikale productie 'D'r Komiek' in 
samenwerking met Toneelvereniging St. Donatus uit Nuth, zijn in volle 
gang. Volgende keer meer.  
Steun onze statiegeldactie bij de Coop!  
                      `  Bestuur Toneelvereniging Crescendo 
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PROGRAMMA ZIJACTIEF 
ZijActief gymlessen (oproep nieuwe leden) 
Na een lange stop door corona willen we op 15 september weer beginnen 
met gymlessen in de gymzaal, als de coronamaatregelen het toelaten. De 
lessen zijn van september t/m april. De lessen worden gegeven op 
woensdagmiddag van half 2 tot half 3 door fysiotherapeute Jeannette 
Verbooy. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.  
Het programma is afwisselend, we bewegen en sporten onder goede 
begeleiding. Er wordt met iedereen rekening gehouden, de lessen zijn 
afgestemd op de doelgroep en aangepast aan leeftijd. De sfeer is 
ontspannen en gezellig. Bewegen houdt je fit!! Nieuwsgierig? Kom dan 
voor een gratis proefles. 
Voor meer informatie Tiny Koolen 045-4041670 en Truus Tekstra 045-
4042221. 
 

V.V.SCHIMMERT. 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 28 AUGUSTUS 
Veteranen:   Walram  - Schimmert 17.00 uur. 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 29 AUGUSTUS 
Oefenwedstrijd: Oranje Blauw’15 1 - Schimmert 1 12.00 uur. 
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 4 SEPTEMBER 
Veteranen:  Schimmert  - FC Landgraaf 17.00 uur. 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 5 SEPTEMBER 
Bekerwedstrijden: Schimmert 1  - Vaesrade 1 14.30 uur. 

Schimmert 2  - Scharn 3 12.00 uur. 
Vrouwen:  Schimmert VR1 -       Langeberg VR1 09.30 uur. 
PROGRAMMA VAN DINSDAG 7 SEPTEMBER 
Oefenwedstrijd: Schimmert 1  - EVV 2  20.00 uur. 
PROGRAMMA VAN DONDERDAG 9 SEPTEMBER 
Oefenwedstrijd: Sittard 2  - Schimmert 2 20.00 uur.  
 
OUD PAPIER 
A.s. zaterdag 28 augustus wordt er weer vanaf 09.00 uur oud papier 
opgehaald. Graag het oud papier gebundeld of in dozen verpakt. 
 
ORGELKRING SCHIMMERT VIERT NATIONALE ORGELDAG. 
Op zaterdag 11 september worden tijdens de Eucharistieviering  
van 19.00 uur orgelwerken uit de romantiek gespeeld en om 
20.00 uur is er een orgelbespeling getiteld van Bach tot Badings. 
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DIALEKPROJEK HEEMKUNDEVERENIGING. 
Opreige = opwinden. ’t Hout van de boum waor sjprok gewore = ? 
R:  404 2200 of dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com 
 
 
 

kleine handjes 
nog geen tandjes 

maar een kind dat mag gezien 
korte beentjes 
korte teentjes 

’t is van alles goed voorzien 
zwarte haren 
veel gebaren 

een gekrijs dat mag gehoord 
’t is ons liefje 
hartendiefje 

ons viervoudig letterwoord 
L O E S 

 
 
 
 
 
 

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. 

mailto:dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com
mailto:parochieblad@st-remigius.nl
mailto:j.v.oss@st-remigius.nl
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Dank en vergeving  

 

- Voor elke keer dat jij mij blij maakt, 

voor elk verdriet waarvan jij mij vrijmaakt, 

voor elke keer dat jij bij mij vertrouwen zocht, 

voor elke schakel die ons nauwer binden mag: 

Zeg ik je dank, zeg ik je dank! 

 

- Voor elk lief woord, dat zacht over je lippen komt, 

voor al het kwaad dat jij mij uit het hart ontneemt, 

voor elke gunst waarvoor je in stilte bidt, 

voor elke pijndie je voor mij vermijdt: 

Zeg ik je dank, zeg ik je dank! 

 

- Ik heb je lief voor wat je vergeeft, 

voor elke dag die je aan mij geeft, 

voor elke blijk van trouw en van genegenheid, 

voor elk geheim, geheiligd door verzwegenheid. 

 

- Voor elke hoop die ik bij jou uitdoof, 

voor elke vreugd die ik bij jou wegroof, 

voor elk verwijt dat uit mijn mond pijn doet, 

voor elke vrees die ik jou oooit aandoe, 

voor elke pijn die jij door mij lijdt: 

Voel ik zo’n spijt, vergeef het mij. 

 

- Voor elke keer dat jij mij nog ontroeren zult, 

of door je zachte trouwe blik raken zult, 

voor elk gebaar waardoor je mij liefkozen zult: 

Zeg ik je dank, zeg ik je dank! 


