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KERKBERICHTEN
Zaterdag 24 december 2016
Kerstavond
18.00u. Gezinsmis met Like2Sing voor
overl. ouders Josef Rutten en Mathilde
Rutten-Willems, Alfons Rutten en Harrie Rutten; gest. jrd. voor Thei Jakobs
en Mai Jakobs-Theunissen; voor Noortje Metsemakers; voor Frans Fiegen en
fam. Schürmann; voor Lei Hendriks en
Hannie Hendriks-Meise; voor Theo
Schell en overl. fam. Schell-Mullenders;
voor Loewie Smeets
22.00u. Nachtmis met mannenkoor
Oranje als zwd. voor Toon Dohmen;
voor overl. ouders Bruls-Duisinghs en
Albert Weyermans; gest. jrd. voor overl.
fam. Ksiazek-Hendriks en Elisabeth en
Wilhelmina Hendriks; gest. jrd. voor Jan
Willem Renneberg en Johanna Maria
Rademakers, Johanna Catharina Renneberg en Sjeng Renneberg; voor overl.
ouders Berkers-Cremers en overl. kinderen en Hein Rinkens; jrd. voor Jos
Oosterbaan; voor overl. ouders Beckers-Sip en overl. fam. Sip; voor Joep
Rademakers; voor overl. ouders HulsDohmen; voor overl. ouders Geilenkirchen-Hansen en zonen Hans en Theo;
voor overl. fam. van Nuijs

Zondag 25 december 2016
Hoogfeest van Kerstmis, geboorte van
de Heer (a)
09.30 Gez. H. Mis met kerkelijk zangkoor St. Joseph voor Marcel benning;
voor Frans Deumens; voor Sjanny van
Wissen-Janssen; voor Lieske VaessenTheunissen, overl. ouders VaessenMoonen en Senden-Geilen; voor Math
Vaessen
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Maandag 26 december 2016
H. Stefanus, eerste maartelaar (2e
kerstdag)
09.30u. Gez. H. Mis met volkszang voor
de vrede in de wereld
Dinsdag 27 december 2016
H. Johannes, apostel en evangelist
09.30u. Geen H. Mis
Donderdag 29 december 2016
H. Thomas Becket, bisschop en martelaar
19.00u. H. Mis in "verzorgingshuis Aan
de Bleek" voor Jo Mengelers en dochter
Moniek; voor Thei Pagen
Zaterdag 31 december 2016
H. Silvester I, Paus
19.00u. Oudejaarsdienst. Gez. H. Mis
met volkszang voor onze parochie
Zondag 1 januari 2017
H. Maria, Moeder van God, nieuwjaarsdag
10.30 Gez. H. Mis met volkszang voor
overl. ouders Jan Adema en Sisca
Sijstermans; jrd. voor Albert Weijermans; voor Arnold van Nuijs en Miets
Meijers
Maandag 2 januari 2017
HH. Basilius de Grote en Gregorius van
Nazianze, bisschoppen en kerkleraren
18.00u. Uitstelling van Allerheiligste
18.45u. Maria-noveen
19.00u. Gez. H. Mis met volkszang als
gest. jrd. voor Maria Nelissen-Orbons;
voor overl. ouders Mathieu Rademakers en Tiny Rademakers-Vromen
Dinsdag 3 januari 2017
09.30u. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van
Lourdes
Donderdag 5 januari 2016
H. Karel Houben
19.00u. H. Mis in "verzorgingshuis Aan
de Bleek" als gest. dienst voor Karel
Jacobs en Johan Jacobs, Alphons Andrieu en Maria Andrieu-Dumckel; voor
Matje Vroemen en Tilla VroemenJacobs
Zaterdag 7 januari 2017
H. Raymundus van Penyafort, priester
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19.00u. Gez. H. Mis met volkszang als
jrd. voor overl. ouders Mathieu Rademakers en Tiny Rademakers-Vromen
MEDEDELINGEN
Vredeslicht
Door scoutinggroepen wordt het licht,
dat in Bethlehem ontstoken is, over de
hele wereld verspreid. Zij dragen dat
licht over aan de parochiekerken. Zowel
in Schinveld, alsook in Merkelbeek kunt
u na de mis op kerstavond dat licht
meenemen naar huis en een plek geven
in uw huis.
Bezichtiging kerststal
Op eerste en tweede kerstdag er gelegenheid om van 15.00u tot 16.00 uur
de kersstal te bezichtigen
Nieuwjaarsreceptie
Op 1 januari zal na de mis om 10.30 uur
in het parochiecentrum St. Michiel een
nieuwjaarsontmoeting zijn. Hier bestaat
de gelegenheid om goede wensen uit te
wisselen. Iedereen is van harte welkom.
OVERWEGING
Gluhwein of vreugde om het Kind
Voor velen is religie verdampt tot een
stemming, waar geen verhaal meer
achter staat omdat het geloof, waaruit
het kerstfeest is voortgekomen, uitgedoofd is. Er zijn een heleboel samenkomsten, die de naam kerstviering
krijgen, maar ons op geen enkele manier doen denken aan de geboorte van
de Heer. De kerstmarkten zijn vaak
gezellige eet- en drinkfestijnen. Ook
verenigingen beperken zich tot een
gezellige maaltijd. Dat veel mensen niet
meer stil staan bij wat ze vieren holt
het kerstgebeuren uit. Vervreemding
van de kerk doet kerstmis verdampen.
Maar ook het omgekeerde kan het
geval zijn. De kerk opzoeken biedt ons
nieuwe kansen om ons avontuur met
Jezus opnieuw aan te gaan.
Willen wij het geheim van Kerstmis
begrijpen, dan kunnen wij niet buiten
het kerstevangelie. Het is de duiding
van Jezus die mens werd om licht te
brengen in de duisternis van het menselijk bestaan. Door Hem is het leven
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anders geworden. Dit oppakken kan
ons leven vernieuwen. In een kerkelijke
viering staan wij uitdrukkelijk stil bij de
geboorte van Jezus. God presenteert
zich als een kwetsbare God in een
weerloos kind. De weg naar vrede kan
niet afgedwongen worden, maar komt
tot stand waar wij met liefde en zorgzaamheid de andere tegemoet treden.
Het gaat niet om mij, maar om de ander.

Alles staat in het teken van eer brengen
aan God. De zang is geen optreden,
maar uiting van vreugde over
het
geheim van Gods menswording. Teksten uit de Schrift worden ankerplekken
voor de ziel om bij God thuis te komen.
De mensen in de kerk zijn geen toeschouwers, maar delen in de vreugde
van het nieuwe leven en putten daar
ook kracht uit.
Jezus' geboorte is belangrijk voor eenvoudige mensen. De herders, die staan
rondom de kribbe, beelden dit uit. Zij
horen bij Jezus, zoals de talloze daklozen, die dit jaar naar de Rome kwamen
op verzoek van paus Franciscus. Het
was indrukwekkend en komisch hoe
mensen zonder bestaanszekerheid naar
het Vaticaan trokken en zich daar lieten
warmen door de liefde van God. Wat
wij meemaken zal niet veranderen. Een
aantal dingen gebeuren zonder dat wij
er iets aan kunnen doen. Maar hoe wij
daar mee omgaan kan ons eigen leven
veranderen. In die zin wens ik u, namens de kerkbesturen gezegende
kerstdagen toe en een mooi nieuw jaar.
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