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KERKBERICHTEN
Zaterdag 1 april 2017
19.00u. Gez. H. Mis met volkszang als
gest. jrd. voor overl. ouders Arnold
Smeets en Mathilde Theunissen
Zondag 2 april 2017
5e zondag in de 40-dagentijd (a)
09.30 Gez. H. Mis met kerkelijk zangkoor St. Joseph voor de vrede in de
wereld
Maandag 3 april 2017
18.00u. Aanbidding van Allerheiligste
18.45u. Maria-noveen
19.00u. H. Mis voor Danny en Corine
Goossens-Thissingh; jrd. voor Frans
Mevis
Dinsdag 4 april 2017
08.30u. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van
Lourdes
Donderdag 6 april 2016
19.00u. H. Mis in "verzorgingshuis Aan
de Bleek" voor Karel Jacobs en Johan
Jacobs
Zaterdag 8 april 2017
19.00u. Gez. H. Mis met wijding van
palmtakjes en volkszang (eerste communicanten dragen palmpaasstokken)
voor de vrede in de wereld
MEDEDELINGEN
Nieuws voor communicanten
Op zaterdag 8 april wordt de intocht
van Jezus in Jeruzalem gevierd. De
communicanten komen met palmpaasstokken binnen, die ze zelf hebben
gemaakt. Ook helpen ze mee met het
uitdelen van de palmtakjes. Tenslotte
kunnen de spaardoosjes van de vastenactie worden ingeleverd. Zo willen wij
een begin maken met de Goede Week
Vastenzakjes
In het weekblad van Goed Nieuws is
ook een vastenzakje toegevoegd. Dit
jaar wordt een project van mevrouw
Korsten uit Jabeek ondersteund. In
Afrika heeft zij medische en educatieve
projecten opgezet. U kunt het vastenzakje deponeren in de daarvoor bestemde bus in de parochiekerk H. Eligius of in de H. Clemens te Merkelbeek.
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Verder bestaat ook de mogelijkheid om
datgene wat u wilt geven eenmalig met
incassoformulier over te maken. Voor
de giften bij de belasting een handig
bewijs van betaling. Hiervoor vindt u
een strookje bij het zakje van de vastenactie.
Palmtakjes
Willen wij als parochie palmtakjes kunnen uitdelen, dan moeten wij ze zelf
ook van mensen ontvangen. Jaarlijks
zijn er een aantal parochianen die bereid zijn om palmtakjes ter beschikking
te stellen. Ook nu doen wij een beroep
op parochianen om dit te doen. U kunt
contact opnemen met koster Sjeng
Vaessen of met de pastoor
OVERWEGING
Hoopvol leven, ook bij verdriet
Vaak zie je bij mensen van nieuwe kerkelijke bewegingen dat ze een grote
blijdschap uitstralen. Of het nu de focolarini zijn, de broeders van St. Jan of de
charismatische groepen. Waar menigeen klaagt over betrokkenheid bij de
Kerk zeggen zij steevast: ieder is er een
en lachen je vriendelijk toe. Altijd positief en blij zijn is een uitstraling die heel
bijzonder is. Bewonderenswaardig is de
blijdschap, maar tevens ontkom je niet
aan de vraag of christenen ook bedroefd kunnen zijn. Wellicht zal dat ook
wel het geval zijn, maar dat moet je dan
maar voor jezelf houden. De kracht van
deze leerlingen van Jezus is de boodschap van blijdschap en hoop.
Toch is het bekend dat Jezus vele soorten van emoties kende. Een van die
emoties is het uiten van verdriet. Als je
een goede vriend kwijt raakt, komt dat
hard aan. Merkwaardig genoeg ging
Jezus niet meteen op bezoek toen zijn
vriend Lazarus ernstig ziek was. Hij
wacht daar een paar dagen, want "deze
ziekte voert niet tot de dood, maar is
om Gods glorie, opdat de Zoon Gods er
door verheerlijkt moge worden". Belangrijke woorden: "zelfs ziekte en
dood dragen bij aan een positief beeld
over God. Wanneer Lazarus dood en

Wilhelminaplein 2, Tel: 045-5252318
Betalingen: Ten name van
Kerkbestuur H. Eligius Schinveld
NL31 RABO 0146 7001 63
NL64 INGB 0001 0416 18
NL27 RABO 0146 7010 11
ANBI publicatie zie:
https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE30

begraven is, gaat Jezus op weg. Eerst de
ontmoeting met de zussen van Lazarus
wat een appel wordt op hun geloof in
Jezus. "Wie in Mij gelooft zal leven, ook
al is hij gestorven". Wie dat doet zal
eeuwig leven ontvangen. Vervolgens
bezoekt hij het graf. Jezus laat zijn tranen de vrije loop bij het bezoek aan het
graf. Degenen die dit zien leggen dat uit
als onmacht. Maar daarna spreekt Jezus
de gestorven Lazarus aan en geeft hem
aan zijn familie terug. Jezus was hiertoe
in staat omdat God achter Hem stond.
Dit voorval was een vooruitblik op wat
met Jezus zelf zou gebeuren na zijn
dood. Een bepaalde groep wilde dit
gebeuren toedekken, maar de faam van
het nieuwe leven, dat Jezus gaf, is niet
te stoppen.

Allemaal krijgen wij te maken met het
verlies van dierbaren. Hoe dichter zij bij
ons staan, des te meer voel je dat in al
je vezels. Sommigen kunnen dat verdriet niet verwerken. Het is een kwelling die voor de buitenwereld verborgen blijft. Het gemis blijft een kwelling.
Ook nu kan dat woord van leven voor
ons een troost en een kracht zijn. Wanneer wij durven los te laten gaan wij
ontdekken, hoe dierbaren op een
nieuwe manier voor ons betekenis
krijgen. Al zien wij hun niet meer, wij
voelen dat ze ons blijven volgen na hun
dood. In het los laten van het aardse
treedt het hemelse van dierbaren ons
leven binnen. Zo voltrekt Jezus opnieuw
het wonder van de verrijzenis onder
ons.
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