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KERKBERICHTEN
Zaterdag 28 januari 2017
H. Thomas van Aquino
19.00u. Gez. H. Mis met volkszang als
gest. jrd. voor Hein Peters; gest. jrd.
voor Loewie Smeets
Zondag 29 januari 2017
4e zondag door het jaar (a)
09.30 Gez. H. Mis met kerkelijk zangkoor St. Joseph voor het welzijn van de
parochie
Maandag 30 januari 2017
18.00u. Uitstelling van Allerheiligste
18.45u. Maria-noveen
19.00u. H. Mis voor pater Herman
Mestrom
Dinsdag 31 januari 2017
H. Franciscus van Sales, bisschop en
kerkleraar
09.30u. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van
Lourdes
Donderdag 2 februari 2016
Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
19.00u. H. Mis in "verzorgingshuis Aan
de Bleek" als gest. dienst voor Karel
Jacobs, Alphons Andrieu en Maria Andrieu-Dunckel, Matje Vroemen en Lieke
Vroemen-Jacobs
Zaterdag 4 februari 2017
19.00u. Gez. H. Mis met volkszang en
eerste communicanten voor de opgroeiende jeugd
MEDEDELINGEN
Viering van Maria Lichtmis met communicanten
OP zaterdag 28 januari zal met de
communicanten de opdracht van Jezus
in de tempel worden gevierd. De kinderen zullen met een eigen gemaakte
kaars ook gaan naar het Maria-altaar en
herdenken dat hun ouders hun bij de
doop hun kind aan God hebben toevertrouwd.
Door de dood is van ons heen gegaan:
op 82-jarige leeftijd Paula Raes-Palant,
wonende in de President Kennedylaan
12. Dat zijn voor altijd thuis mag zijn in
het leven bij God

Opgeven misintenties en berichten:

Eligius
bode
Zondag 22 januari 2017
Week 4

Pelgrimsreis naar de heilige Gerardus
in Zuid-Italië 13 t/m 19 oktober 2017
Ten zuiden van Napels werd Gerardo
Majella in 1726 geboren. Hij werd
broeder bij de redemptoristen, een
toen nog kleine regionale congregatie.
Hij stierf er ook, slechts 29 jaar oud. Zijn
streekgenoten vereerden hem meteen
als een heilige, en het klooster van
Mater Domini, waar hij leefde, werd
een drukbezocht pelgrimsoord.
In de 19e eeuw groeide de congregatie
wereldwijd uit. Wittem werd in 1836
het eerste redemptoristenklooster in
het huidige Nederland. Van hieruit
trokken paters predikend rond en vertelden overal het verhaal van hun heilige confrater. Zo werd Gerardus Majella
ook in ons land een bekende volksheilige en Wittem zijn nationale bedevaartsoord.
Samen met reisorganisatie ‘Huis voor
de Pelgrim’ organiseert Klooster Wittem rond het Jaarfeest van Sint Gerardus (16 oktober) een zevendaagse
vlieg- en busreis naar het Land van
Gerardus. Het is een fascinerend mooie
streek (o.a. de kust van Amalfi), zodat
deze pelgrimsreis tevens een prachtige
vakantie is! De begeleiding is in deskundige handen van reisleidster Sabine
Gerardts van ‘Huis voor de Pelgrim’ en
pater Henk Erinkveld, rector van het
redemptoristenklooster te Wittem.
Een brochure met alle informatie is
verkrijgbaar bij de receptie van Klooster
Wittem (Wittemer Allee 32, 6286 AB
Wittem) of aan te vragen bij het Huis
voor de Pelgrim, tel.nr 043-3215715.
Alle gegevens vindt u ook op
www.huisvoordepelgrim.nl
OVERWEGING
Missionaris Herman Mestrom overleden te Fortaleza Brazilië.
Op 19 januari 2017 overleed pater
Herman Mestrom in zijn parochie in de
stad Fortaleza, Brazilië. Hij werd geboren in Geleen op 10 maart 1930. Hij
trad in bij de Congregatie der Lazaristen
en volgde zijn priesteropleiding in
Wernhoutsburg en Panningen. Op 22
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juli 1956 werd hij tot priester gewijd.
De benoeming volgde voor de missie in
Brazilië en hij vertrok in 1957 naar de
staat Ceará in Noord Oost Brazilië. Zijn
eerste benoeming werd het seminarie
in Limoeiro, waar hij de eerste 6 jaren
werkte als leraar, econoom en in de
parochie. Daarna volgde zijn benoeming tot leraar en econoom voor het
seminarie in Fortaleza gedurende 6
jaar. Daar gaf hij les en voltooide de
bouw van het seminarie voor ruim 100
interne leerlingen. De grote droom
werd werkelijkheid met zijn benoeming
tot pastoor in de stad Quixeramobim in
het binnenland van de staat Ceará,
waar hij het missiewerk voor de parochianen kon waarmaken. Dit was een
grote parochie met een hoofdkerk en
32 kapellen. Daar bouwde hij een bejaardenhuis voor arme en dakloze mensen.

Dit werk verrichtte hij 11 jaar. In 1980
volgde zijn benoeming tot pastoor in
een grote buitenwijk van de stad Fortaleza met een hoofdkerk en daar realiseerde hij een grote kapel met een
klein klooster en een school voor kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs.
Een geweldige voorzienig voor armen
kwam tot stand met de realisatie van
een gezondheidscentrum. In Fortaleza
werkte Herman nog steeds. Hij vierde
in 2016 zijn 60 jarig priesterjubileum.
Na het overlijden van zijn moeder in
1988 werd Schinveld zijn thuisbasis
tijdens zijn vakanties. Hij overleed op
19 januari 2017 in zijn parochie in Fortaleza. Op zaterdag, 11 maart 2017, zal
er een Herdenkingsdienst worden gehouden in de H. Eligiuskerk, aanvang
11.00 uur.
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