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KERKBERICHTEN
Zaterdag 8 april 2017
19.00u. Gez. H. Mis met wijding van
palmtakjes en volkszang (eerste communicanten dragen palmpaasstokken)
voor overl, ouders Adema-Sijstermans
Zondag 9 april 2017
Palmzondag van het lijden van de Heer
(a)
09.30 Gez. H. Mis met kerkelijk zangkoor St. Joseph voor pater Herman
Mestrom
Maandag 10 april 2017
18.00u. Aanbidding van Allerheiligste
18.45u. Maria-noveen
19.00u. H. Mis met boeteviering als jrd.
voor lev. en overl. leden van fam. van
Nuijs-Peters; voor Jo Mengelers en
Monique
Dinsdag 11 april 2017
08.30u. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van
Lourdes
********************************
PAASTRIDUUM: 3 HEILIGE DAGEN
Donderdag 13 april 2017
Witte Donderdag (instelling van de
eucharistie, het priesterschap en gebod van naastenliefde
19.00u. H. Mis met gemengd koor
Levenslust als gest. jrd. voor overl. fam.
Math Vroemen en Lienke VroemenJacobs
Vrijdag 14 april 2017
Goede Vrijdag

15.00u. Kruisweg
19.00u. Viering van het lijden en sterven van de Heer in de parochie St.
Lambertus te Oirsbeek
Zaterdag 15 april 2017
19.00u. Paaswake-viering met kerkelijk
zangkoor St. Joseph voor Janny van
Wissen-Janssen; voor Alphons Rutten;

Opgeven misintenties en berichten:

Eligius
bode
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Week 14

jrd. voor Dré Palmen; voor Paula RaesPalant (vw. coll.); voor ouders Geilenkirchen-Hansen en zonen; voor ouders
Huls-Dohmen

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 onze parochiekerk H.
Eligius of in de H. Clemenskerk te Merkelbeek. 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.
Door de dood ging van ons heen: op
72-jarige leeftijd John Veltrop, wonende in de Burgemeester Boschstraat 17.
Dat hij voor altijd thuis mag zijn in het
leven bij God
OVERWEGING
De mooiste dagen
Veel mensen vinden de Goede Week
maar moeilijk. Wanneer iemand onschuldig sterft door toedoen van het
volk, dan is dat een ver van mijn bed
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show. Velen lopen hier graag zo snel
mogelijk aan voorbij. Ons leven gaat
verder. Door je zo op te stellen kies je
voor de gemakkelijkste weg. Ook zijn er
mensen die vinden dat je hier juist
aandacht aan moet schenken. Ze houden een stille tocht, leggen bloemen op
de plaats van het sterven, spreken
herinneringen uit en wensen dat dit
niet meer mag gebeuren. Terwijl diep in
hun binnenste het gevoel is dat je dit
niet kunt uitsluiten. Zinloos geweld zal
altijd blijven bestaan. Zelfs het sterven
van Jezus aan het kruis herhaalt zich in
de christenen die omwille van vervolgingen het leven laten. Daarom beperkt
het overwegen van Jezus' lijden zich
alleen tot Zijn levenslot. Maar wordt
ook aandacht gevraagd voor datgene
wat wij om ons heen en in ons eigen
leven zien gebeuren zoals onrecht,
gevoelloosheid, en blinde haat. Maar in
de kruisgang van Jezus komen ook
andere woorden: troost van omstaanders, het verzachten van het lijden en
het nabij zijn bij het sterven. Daarin is
herkenbaar dat de lijdende mens mag
vertrouwen op God: vader, in uw handen beveel ik mijn Geest. De liefde
schept ruimte, aanwezig in barmhartigheid, en openheid naar de toekomst:
God maakt alles nieuw.
In een wereld waarin vele mensen zich
niet meer de tijd gunnen om stil te
staan bij belangrijke gebeurtenissen. De
economie is belangrijk, actie moet er
zijn in plaats van bezinning en gebed.
Daardoor gaat aan velen de rijkdom van
de drie heilige dagen voorbij. Van carnaval naar Pasen in polonaise zonder te
beseffen dat onderweg zo veel te beleven is om aandacht te geven. De uitnodiging is er nog altijd om stil te staan bij
datgene wat christenen in deze dagen
vieren. Wie dit wel doet ontdekt dat
het sterven van Jezus een antwoord
geeft op de zin van het lijden en dood.
Zo kan de Goede Week werkelijk een
ervaring worden waarin wij onze eigen
plek leren zien in het geheel van Gods
aanwezigheid.

