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KERKBERICHTEN
Zaterdag 3 juni 207
19.00u. Gez. H. Mis met volkszang als
gest. jrd. voor overl. fam. KsiasekHendriks en Wilhelmina en Elisabeth
Hendriks
Zondag 4 juni 2017
Hoogfeest van Pinksteren
09.30u. Gez. H. Mis met kerkelijk zangkoor voor Harry Meertens (vw. coll.);
voor pater Herman Mestrom; gest. jrd.
voor overl. ouders Willem Nelissen en
Maria Nelissen-Bosch, Emile en Henk
Maandag 5 juni 2017
2e Pinksterdag
Geen Mis in Schinveld, wel om
11.00u. in Merkelbeek
Dinsdag 6 juni 2017
Geen Mis
Donderdag 8 juni 2017
Onze Heer Jezus Christus, eeuwige
Hogepriester
19.00u. H. Mis in 'verzorgingshuis Aan
de Bleek' als gest. dienst voor Karel
Jacobs en Johan Jacobs; voor overl.
ouders Theunissen-Benders en Adam
Theunissen en schoonzonen
Zaterdag 10 juni 207
19.00u. Gez. H. Mis met volkszang als
gest. dienst voor overl. ouders Mathieu
Rademakers en Tiny RademakersVromen; voor Paula Raes-Palant (vw.
coll.)
MEDEDELINGEN
Uitval kerkdiensten
In de maand juni en begin juli vinden
een aantal gebeurtenissen plaats, die
ook gevolgen hebben voor de vieringen
in onze parochiekerken.
Op tweede Pinksterdag is maandag 5
juni geen H. Mis in Schinveld, wel in
Merkelbeek om 11.00uur.
In verband met de processie in Merkelbeek is op 25 juni wel een mis op zaterdagavond om 19.00 uur in Schinveld, maar vervalt de mis van 9.30 uur.
In het weekend van 1/2 juli is geen mis
in Schinveld om 19.000 uur op zaterdag in verband met de openingsmis van
het OLS te Merkelbeek om 18.00 uur.

Eligius
bode

Opgeven misintenties en berichten:
Wilhelminaplein 2, Tel: 045-5252318
Betalingen: Ten name van
“Kerkbestuur H. Eligius Schinveld”
Kerkbijdrage: NL27 RABO 0146 7010 11
Andere …:

NL31 RABO 0146 7001 63
NL64 INGB 0001 0416 18

Zondag 28 mei 2017
Week 22

Op zondagmorgen zal de mis niet zijn
om 9.30 uur, maar om 8.30 uur vanwege de opening van het OLS om 10.00
uur.
Daarna is alles weer gewoon en zullen
mensen zeker in staat zijn om de missen, die ze gemist hebben, in te halen.
Wij hopen op begrip van onze kerkgangers.
OVERWEGING
Geraakt door Gods Geest
Vaker hoor je zeggen dat mensen grote
bewondering hebben voor de Jehovagetuigen die deur aan deur aanbellen
om te spreken over God en Jezus. Toch
zullen zij zelf niet snel de straat op gaan
om van deur tot deur te vertellen over
hun geloof. Mensen uit het neocatechumaat trekken wel maandelijks
de straat op en laten met gitaarbegeleiding de boodschap over Jezus en zijn
verrijzenis klinken. Ze nodigen mensen
uit om de Heer te volgen. Ook leden
van de Kommelgemeenschap nodigen
mensen in diverse stadskerken uit om
een lichtje te ontsteken en te bidden
voor iets wat voor hun belangrijk is.
Daarbij wordt de zegen gegeven. Mensen die dit meemaken zeggen vaker dat
er iets door hun heen ging waar ze van
tevoren niet bij hadden stil gestaan. Ze
worden zich bewust van dingen die
voor hun leven belangrijk zijn en gaan
daar mee aan de slag. Er is iets met
hen gebeurd dat hun op een ander
spoor gebracht heeft.
Geraakt worden door Gods Geest overkwam ook de leerlingen van Jezus. Van
het ene moment op het andere werd
alles anders. Van angst naar vreugde,
van verdriet naar vertrouwen in de
toekomst. Van niet meer weten waar
men aan toe is naar het inzicht dat
iedere mens geleid wordt. Zo is nieuwe
leven gekomen in de harten van de
leerlingen. Wind en vuur zijn de krachten waarmee de Heilige Geest zich
aandient. De wind verplaatst mensen
van hun eigen wereld naar de wereld
van God. Het vuur schept warmte die
ontdooit en enthousiast maakt voor de
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opdracht die Jezus reeds eerder aan
hun gaf: het ontvangen en doorgeven
van Zijn vrede die niemand geven kan.
Na de dood op het kruis gaat dit door.
De vergeving van zonden hoort erbij:
daar waar mensen af gegroeid zijn van
God en de ander de breuk weer herstellen en verhoudingen weer goed maken.
Niet alleen bij de apostelen, maar ook
in de vele mensen die open staan voor
Gods belofte werkt Gods Geest Uit alle
volkeren en landen kwamen mensen
tot geloof door het getuigenis van de
apostelen. Er voor open staan is de
eerste voorwaarde.

Vaker zeggen mensen: het geloof zegt
me niets meer. Zo lang als men dat
blijft zeggen kan de Heilige Geest weinig uitrichten. Deze wordt dan geblokkeerd. Datzelfde gebeurt ook waar niet
meer gesproken wordt over het geloof .
Door over God te zwijgen kan Zijn stem
niet klinken. Ook wanneer het negatieve vele malen wordt uitvergroot en het
positieve geen kansen krijgt wordt de
weerzin tegenover Kerk en geloof gevoed en kan de Heilige Geest zijn werk
niet doen. Getuigenis durven te geven
en ontvankelijkheid scheppen om God
te ontmoeten is voorwaarde om de
Heilige Geest werkzaam te laten zijn.
Dat betekent ook de bereidheid om
vergeving te ontvangen en vergeving te
schenken. Hierin komt de vrede tot ons
die Jezus ons schenken wil. De komst
van de Heilige Geest wordt terecht het
Pinksterfeest genoemd. De Joden
noemden dit het feest van de oogst. De
christenen zien het misschien als de
bloesemtijd. Wanneer er een goede
verhouding is tussen temperatuur en
vocht, dan kan de bloesem veranderen
in een vrucht die smaak geeft aan het
leven van elke mens. En wordt zo een
onderdeel van Gods rijke gave.
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