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045-5252318 / 0622568958
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KERKBERICHTEN
Zaterdag 29 juli 2017
H. Marta
19.00u. H. Mis met volkszang voor
Paula Raes-Palant (vw coll.); voor Pieter
Bartelings; voor Sjannie van WissenJanssen (vw. verj.) en voor Leo Menten
Zondag 30 juli 2017
17e zondag door het jaar (a)
09.30u. H. Mis met volkszang voor de
vrede in de wereld
Maandag 31 juli 2017
H. Ignatius van Loyola
18.00u. Uitstelling van Allerheiligste
18.45u. Marianoveen
19.00u. H. Mis vw. bijz. intentie van
ernstig zieke
Dinsdag 1 augustus 2017
H. Alfonsus Maria de 'Liguoro', bisschop en kerkleraar
08.30u. H.Mis t.e.v. O.L. Vrouw van
Lourdes
Donderdag 3 augustus 2017
19.00u. H. Mis in 'verzorgingshuis Aan
de Bleek' als gest. dienst voor Karel
Jacobs en Johan Jacobs
Zaterdag 5 augustus 2017
19.00u. H. Mis met volkszang voor Dré
Palmen (vw. coll.) voor Dré Palmen (vw.
coll.); voor Thei en Claar Daemen; jrd.
voor May Huls-Dohmen en Broer Huls
Zondag 6 augustus 2017
Gedaanteverandering van de Heer (a)
09.30u. H. Mis met volkszang als gest.
jrd. voor overl. ouders Jozef Rutten en
Mathilde Rutten-Willems em Harry
Rutten en Funs Rutten; gest. jrd. voor
Gertrude Dohmen; gest. jrd. voor overl.
ouders Rademakers-Voutz; voor pater
Herman Mestrom; gest. dienst voor
Maria Roex en overl. fam.
14.30u. Doopsel van Nevah Vrolings
Maandag 7 augustus 2017
HH. Sixtus II en gezellen
18.00u. Uitstelling van Allerheiligste
18.45u. Marianoveen
19.00u. H. Mis voor de zieken in de
parochie
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Dinsdag 8 augustus 2017
H. Dominicus, priester
08.30u. H.Mis t.e.v. O.L. Vrouw van
Lourdes
Donderdag 10 augustus 2017
H. Laurentius, diaken en martelaar
19.00u. H. Mis in 'verzorgingshuis Aan
de Bleek' voor Troutje von TongelenLittel (vw. verj.); voor fam. von Tongelen-Littel

Zaterdag 12 augustus 2017
19.00u. H. Mis met volkszang als jrd.
voor Frans Aerden, Wiel en Tinie Hellebrand-van den Aarssen; jrd. voor de
fam. Roex
Zondag 13 augustus 2017
19e zondag door het jaar (a)
09.30u. Geen H. Mis
Maandag 14 augustus 2017
H. Maximiliaan Maria Kolbe
18.00u. Uitstelling van Allerheiligste
18.45u. Marianoveen
19.00u. H. Mis voor ernstig zieke
Dinsdag 15 augustus 2017
Maria ten Hemel Opneming
08.30u. Geen H.Mis
Donderdag 17 augustus 2017
19.00u. H. Mis in 'verzorgingshuis Aan
de Bleek' voor roeping tot priesterschap en religieus leven (pastoor Houben)
Zaterdag 19 augustus 2017
O.L. Vrouw ten Hemel Opneming
19.00u. H. Mis met volkszang voor John
Veltrop (bij goed weer bij Mariabeeld
in de Mariabergstraat)
Zondag 20 augustus 2017
20e zondag door het jaar (a)
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10.30u. H. Mis (bij de Lourdesgrot
Merkelbeek) met kroetwusj-zegening
Maandag 21 augustus 2017
H. Pius X
18.00u. Uitstelling van Allerheiligste
18.45u. Marianoveen
19.00u. H. Mis voor bijz. inten. van
genezing van ernstig zieke
Dinsdag 22 augustus 2017
H. Maagd Maria Koningin
08.30u. H.Mis t.e.v. O.L. Vrouw van
Lourdes
Donderdag 24 augustus 2017
H. Bartolomeus, apostel
19.00u. H. Mis in 'verzorgingshuis Aan
de Bleek' voor Karel Goffin-Theunissen
(vw. coll.)
Zaterdag 26 augustus 2017
19.00u. H. Mis met volkszang als gest.
jrd. voor Arnold en Miet van NuijsMeijers; gest. dienst voor overl. ouders
Mathieu Rademakers en Tiny Rademakers-Vromen; gest. jrd. voor Sjeng en
Beth Dohmen-Palmen
MEDEDELINGEN
Bereikbaarheid priesters
Geruime tijd zijn pastoor Adema en
pastoor Houben bezig meer om met
elkaar samen te werken voor de vier
parochies (Schinveld, Merkelbeek,
Oirsbeek en Doenrade). Een keer in de
maand vindt een kanselruil plaats. Het
is belangrijk om over de grenzen van de
eigen voorkeur heen te kijken. De apostel Paulus was er al duidelijk over. Het
is geen keuze voor Petrus of Paulus. We
dienen allemaal dezelfde Christus. Ook
wanneer pastoor Adema niet bereikbaar is, kan een beroep gedaan worden
op pastoor Houben. Zijn telefoonnummer is 046-4421233
Maria Hemelvaart
De Ten Hemel Opneming van Maria
vieren wij in het weekend van 19/20
augustus. Bij goed weer zal er een
openluchtmis zijn bij het Mariabeeld
aan de Mariabergstraat. Bij regen of
lage temperaturen is de mis gewoon in
de kerk. Op zondag zal in Schinveld
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geen mis zijn, maar vindt de mis plaats
op het clemensdomein in Oud Merkelbeek. Er zal ook een kroetwusjzegening
plaats vinden. Peter Kleuters zal ook
van te voren nog een kroetwusj-toch
organiseren waarbij de nodige vruchten
voor de kroetwusj verzameld kunnen
worden.
Inleveren misintenties
Goed Nieuws komt weer uit op 23 augustus. Maar de nieuwe misintenties
moeten ingeleverd worden voor 18
augustus. Dan kunnen we ze ook plaatsen in de volgende kerkberichten.
OVERWEGING
Vakantie kan op veel manieren
Het woord 'vrij zijn' roept verschillende
reacties op. Mensen die veel onderweg
zijn vinden het heerlijk om gewoon
eens lekker thuis te zijn. Anderen zoeken juist afleiding in de dagelijkse sleur
en doen nieuwe energie op door het
maken van mooie reizen, nieuwe ervaringen en ontmoetingen. Weer anderen
beschouwen de vakantie als een tijd om
dingen te doen waar je door het jaar
niet aan toe kwam: het opknappen van
het huis, het in orde maken van de tuin
of het bezoeken van mensen die je al
lang niet meer hebt gezien. Vakantie
betekent ook zorgen dat de ander met
ene gerust hart weg kan gaan. De kat of
hond of de kleinkinderen moeten toch
ook worden opgevangen. Helaas wordt
vakantiegeld ook vaker gebruikt om
schulden af te lossen die drukken op
iemands leven. Tenslotte zijn er ook
mensen die juist in deze tijd zich aan
hun lot voelen over gelaten.
Geen
verenigingen waar je naar toe, geen
school waar je andere kinderen ontmoet en geen bezoek andere dingen
aandacht vragen.
Vakantie is nooit vrijblijvend. Het heeft
iets te maken met je vrij maken voor de
ander. Dit gaat niet alleen over mensen,
maar ook over God. Velen lopen graag
een kerk binnen om eens even te kijken
naar de kunst die er te zien is. Maar
heimelijk speelt er ook het verlangen in
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mee naar God: een kaarsje opsteken of
een moment van stil gebed. Vakantie
wordt gezien door velen als leven in
een paradijs: genieten en ook anderenlaten genieten. Zo bedoelde Jezus ook
het Koninkrijk van God: ieder is verbonden met de ander. Niemand leeft
voor zichzelf, maar we delen met elkaar
wat wij aan God te danken hebben. De
eucharistie verwijst naar Christus die
zich zelf uit handen durfde te geven en
zo de deur naar het nieuwe leven in
God ontsloot. Vakantie betekent vooral
het achter je laten van stress en spanning. Je niet laten leiden door datgene
wat je bedreigt, maar je leiden door
degene die je liefheeft. Jezus zegt tegen
de leerlingen en ons: "waarom zijn jullie
bang, ik ben toch bij jullie".

De vieringen in de kerk zullen zo veel
mogelijk door gaan. Ook in de vakantie
proberen wij de thuisgangers een
mooie eucharistieviering te bieden. De
medewerkers van onze parochie doen
hun best om daarvoor te zorgen. Ze
vinden het fijn als dit gewaardeerd
wordt door een bezoek aan de kerk.
Ook dat hoort bij het 'vrij zijn voor dingen die het leven nodig heeft. We wensen ieder mooie vakantieweken toe. En
natuurlijk weer een goede toerusting
om onze taak, waar die ook ligt, op te
nemen.

21 juli 2017

