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KERKBERICHTEN
Zaterdag 11 februari 2017
19.00u. Gez. H. Mis met volkszang voor
overl. ouders Senden-Raadschelders en
zoon Jo; jrd. voor Pieter Bartelings; voor
Tina en Peter Geilenkirchen en overleden zonen Hans en Theo
Zondag 12 februari 2017
6e zondag door het jaar (a)
09.30 Gez. H. Mis met kerkelijk zangkoor St. Joseph voor overl. ouders
Geraets-Geilen
Maandag 13 februari 2017
HH. Paulus Mik en gezellen, martelaren
18.00u. Uitstelling van Allerheiligste
18.45u. Maria-noveen
19.00u. H. Mis voor pater Herman
Mestrom
Dinsdag 14 februari 2017
HH. Cyrillus, monnik, en Methodius,
bisschop. Patronen van Europa
09.30u. H. Mis t.i.v. O.L. Vrouw van
Lourdes
Donderdag 16 februari 2016
19.00u. H. Mis in "verzorgingshuis Aan
de Bleek" uit dankbaarheid
Zaterdag 18 februari 2017
19.00u. Gez. H. Mis met volkszang
voor Ger Mengelers; jrd. voor Lieske
Vaessen-Theunissen; voor Sjanny van
Wissen-Janssen
MEDEDELINGEN
Verloop vormselkatechese
Op vrijdag 13 januari is de vormselkatechese van start gegaan. Hiervoor hebben zich vijftien jongens en meisjes
ingeschreven. De eerste bijeenkomt
was een kennismakingsgebeuren: een
werkboek uitdelen, praktische informatie geven en verkennen wat men al wist
van het vormsel. Ook het intervieuw
met de ouders was een ontdekking en
uitdaging. In de tweede bijeenkomst
gingen wij in op het geloof in Jezus. Al
zegt je hart dat Jezus het goede met de
mensen voorheeft, toch is het niet
gemakkelijk om ook voor het vertrouwen in Jezus uit te komen. In de derde
bijeenkomst kwam het bidden ter spra-
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ke. Vooral stil worden en de verschillende dingen die je meegemaakt hebt
overwegen of waarvan je droomt de
revue laten passeren. Zo wordt bidden:
nadenken over jezelf, nadenken over
wat belangrijk is en waar je keuzes
moet maken. De bekoringen van Jezus
in de woestijn zetten ons op het goede
spoor. In de vierde bijeenkomst hadden de vormelingen allemaal een gebedssnoer gemaakt en bij iedere kleur
was een meditatie worden opgebouwd.
Tenslotte gingen wij in op het Pinkstergebeuren. Als je bezielt bent door de
Heilige Geest wil je niet alleen het geloof ontvangen, maar ook de kerk helpen om haar taak te kunnen vervullen.
Iemand vertelde als gast over het onderhoud van het kerkhof en een ander
over het maken van bloemstukken en
poetsen van de kerk. Enkele vormelingen zijn bereid mee te helpen met het
maken van bloemstukken voor de
vormselviering. "Het licht op mijn pad",
waarvan deze vormselmethode een
onderdeel is, blijkt een goede keus
geweest te zijn om mee te werken.
OVERWEGING
Gods wet is meer dan een gebod
Wanneer er bepaalde wetten zijn, dan
zijn wij geneigd om die op te volgen,
maar ook mogelijkheden te zoeken om
die te ontduiken. Daardoor is meer
aandacht voor de mogelijke straf of
bekeuring dan dat dit voortkomt uit
een innerlijke overtuiging. Of je past
een wet toe om jezelf vrij te pleiten van
het appel dat op je gedaan wordt. De
wet beschermt je. Vaak hebben mensen met een uitkering of schuldsanering
ervaren hoe in het toepassen van regels
weinig ruimte gegeven wordt aan het
woord barmhartigheid.
Het is vooral de barmhartigheid die
Jezus mist bij de Farizeeën. Jezus benadrukt dat Hij niet gekomen is om de
Wet van Mozes op te heffen, maar om
ze te gebruiken waarvoor ze bedoeld is.
Er wordt een aanzet gegeven bij het
gebod "gij zult niet doden". Het doden
begint al waar de mens uitgestoten
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wordt, geplaagd of genegeerd. Zo'n
persoon heeft geen leven meer. Jezus
wijst er op dat, waar de liefde voor de
ander ontbreekt de wet van dood maken al overtreden wordt. Dat zelfde
geldt ook voor mensen, die voortdurend hun recht opeisen. Verhoudingen
tussen mensen worden daardoor ernstig verstoord. De ander vergeven kan
een weg zijn om met gerechtigheid om
te gaan. Ook tot de gehuwden zegt
Jezus dat je geen relatie in gevaar moet
brengen door dingen te doen die de
liefde tussen mensen laat verkoelen.
Stop met datgene waardoor je van je
geliefde vervreemdt. Tenslotte wordt
ook gewezen op de integriteit. Wees
betrouwbaar. Waar mensen niet eerlijk
zijn wordt op zand gebouwd.

Gods wet komt zo in een totaal ander
perspectief te staan. De liefde tot God
en de mensen loopt als ene draad door
Gods wet heen. Niet de vraag hoe ver ik
kan gaan om binnen de mazen van de
wet te blijven, maar de vraag hoe ik het
leven van de ander en van mij mooier
kan maken. Niet altijd grenzen opzoeken, maar de liefde ruimte geven. Dan
krijg je ook een hele andere wereld. De
wet is gemaakt om de ander tot zijn
recht te laten komen. Zo kan bij de
toepassing van de wet de liefde bijdragen aan een menselijker samenleving.
Wie de zwakheid van de mens niet
gebruikt als een alibi om hem af te
straffen, maar bereid is de ander nieuwe kansen te geven, brengt Gods wil in
vervulling. Zo komen ook regels binnen
de Kerk in een ander licht te staan. Geef
mensen groeikansen is een goddelijk
gebod.
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