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KERKBERICHTEN
Zaterdag 22 april 207
11.30u. Doopsel van Renon Msaddi
19.00u. Gez. H. Mis met volkszang als
jrd. voor Alphons Rutten; voor Zijne
Majesteit Koning Willem Alexander,
Hare Majesteit Koningin Maxima en
voor lev. en overl. leden van het Oranjecomité Schinveld
Zondag 23 april 2017
Beloken Pasen en zondag van de goddelijke barmhartigheid
09.30 Eerste Communie-mis voor de
kinderen van groep 4 van basisschool
Schinveld voor de vrede in de wereld
Maandag 24 april 2017
H. Fidelis van Sigmaringen, priester en
maartelaar
15.00u. Huwelijksmis van Bernadette
Dekkers en Melvin Krijnen
18.00u. Uitstelling van Allerheiligste
18.45u. Maria-noveen
19.00u. H. Mis met volkszang voor
roeping tot priesterschap en religieus
leven
Dinsdag 25 april 2017
H. Marcus, evangelist
08.30u. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van
Lourdes
Donderdag 27 april 2017
H. Petrus Canisius
19.00u. H. Mis in verzorgingshuis Aan
de Bleek voor Jo Mengelers en dochter
Monique
Zaterdag 29 april 207
H. Catharina van Siene
19.00u. Gez. H. Mis met volkszang voor
Paula Raes-Palant (vw. coll.); gest. jrd.
voor Albert en bertha Kusters-Gelissen
en Serv en Mientje Grosjean-Kusters;
zwd. voor Jan Senden
MEDEDELINGEN
Eerste communie-viering
Op zondag is het voor achttien kinderen
uit onze parochie groot feest. Na
maanden van voorbereiding op school,
thuis en in de kerk breekt voor hun het
grote moment aan om voor de eerste
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keer de communie te mogen ontvangen.

Dit moment is geen eindpunt, maar
vertrekpunt om met Jezus meer vertrouwd te raken. Als parochie wensen
wij hun met de familie een mooie dag
toe en ook een fijne bouwsteen voor de
toekomst.
OVERWEGING
Gekwetstheid en genezing
De manier waarop wij ons gedragen
wordt vaak bepaald door wat je hebt
mee gemaakt. Iemand die altijd uitgescholden wordt reageert agressief of
ontwijkt mensen. Iemand die telkens
hoort dat hij niets goed doet, wordt
onzeker. Iemand die buiten eigen
schuld in financiële problemen is geraakt, probeert dat zo veel mogelijk
voor zich zelf houden. Maar ook mensen die een groot vertrouwen hadden
in mensen van de Kerk en in dat vertrouwen werden beschaamd, willen
vaak niets meer hiermee te maken
hebben. Wanneer mensen zich niet
goed in hun vel voelen werkt dat ook
door in het reageren op de ander.
Ook de apostel Tomas was een gekwetst mens. Drie jaar lang had hij
geïnvesteerd in het leven van Jezus en
grote verwachtingen gekoesterd. Dat
alles ia voor zijn gevoel op een grote
desillusie uitgelopen en dat heeft hem
diep geraakt. Hij is teleurgesteld in
Jezus die niet in staat was zijn eigen
leven te redden en hij is bang voor de
mensen die bijdroegen aan de dood
van Jezus. Hij nam voor een gedeelte
afstand van de andere leerlingen, maar
liet de andere leerlingen niet los. Verbaasd was hij op die zondagmorgen
toen hij naar hen toe ging en een

ANBI publicatie zie:
https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE30

vreemd verhaal hoorde: "ze hadden
Jezus gezien". Een dergelijk verhaal was
te mooi om waar te zijn. Daarom reageerde hij uitdagend: "als ik mijn vingers niet op zijn wonden kan leggen en
mijn hand niet in zijn zijde zal ik niet
geloven". Hij was ontgroeid aan het
leven met zekerheid en vertrouwen.
Voortaan wilde hij dingen zeker weten.
Daar kreeg hij ook de kans voor. Want
Jezus liet hem niet los. Hij daagde Tomas uit en deze kreeg de kans om het
lichaam van Jezus aan te raken. Op dat
moment besefte hij de grootheid van
God en keerde Jezus terug in zijn leven.
Er kwam geen verwijt, wel een uitnodiging om in Jezus te blijven geloven.
Tomas ontdekte toenadering en barmhartigheid en daardoor verdween de
pijn van het ongeloof. Evenals andere
leerlingen had hij opnieuw de Heer
ontmoet als degene die uit de dood
was opgestaan en leefde.

Niet voor niets wordt deze zondag ook
de dag van de Goddelijke barmhartigheid genoemd. Geen fixatie meer op
het ongeloof van Tomas, maar op de
genezing van zijn geloof. In dat opzicht
kunnen ook wij veel een rol spelen in
de genezing van mensen. Wanneer wij
mensen die zich terug getrokken hebben, tegemoet gaan en hen in contact
brengen met goede mensen, krijgt
daarin de verrezen Heer als gever van
vrede een nieuwe. De onzeker geworden mens groeit er in om het zelfvertrouwen en eigenwaarde weer terug te
krijgen. Zo werkt Gods barmhartigheid.
Wanneer wij voor mensen die vastgelopen zijn nieuwe deuren openen, dan
worden wonden genezen. Moge op die
manier Gods Goedheid in Jezus onder
ons verschijnen.
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