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DIENSTEN IN SCHINVELD
Zaterdag 2 september 2017
19.00u. H. Mis met volkszang als gest.
jrd. voor Jetje Rijvers-Hurkens, Leonard
Hurkens en Mientje Verwayen; voor
een bijzondere intentie; voor Sjef en
Anna Cremers Goossens, kinderen en
kleinkind
Zondag 3 september 2017
22e zondag door het jaar (a)
09.30u. H. Mis met kerkelijk zangkoor
St. Jozef als jrd. voor Johan Janssen
Maandag 4 september 2017
H. Gregorius de Grote
18.00u. Uitstelling van Allerheiligste
18.45u. Marianoveen
19.00u. H. Mis voor bijz. inten. van
genezing van ernstig zieke; voor Danny
en Corine Goossens-Tissingh
Dinsdag 5 september 2017
H. Teresa van Calcutta
08.30u. H.Mis t.e.v. O.L. Vrouw van
Lourdes
Donderdag 7 september 2017
19.00u. H. Mis in 'verzorgingshuis Aan
de Bleek' als gest. dienst voor Karel
Jacobs en Johan Jacobs; voor overl.
ouders Rademakers-Voutz
Zaterdag 9 september 2017
19.00u. H. Mis met volkszang voor
Paula Raes-Palant (vw. coll.); voor overl.
ouders Dohmen en kinderen; jrd. voor
overl. ouders Johan Schloen en Linda
Hilvers; jrd. voor Sjir Dohmen; jrd. Voor
Tina Geilenkirchen-Hansen, voor Peter
Geilenkirchen en zonen Hans en Theo
DIENSTEN IN MERKELBEEK
Zondag 3 september 2017
22e zondag door het jaar (a)
11.00u. H. Mis met Volkszang voor
Herman Bachaus (offerg.); Lies Offermans-Beekman (offerg.); Sjir Arets
(offerg.); Ketha Timmermans-Brüls

offerg.); overl. ouders Antoon Debets
en Tiny Debets-Pijls
Woensdag 6 september 2017
08.30u. H. Mis (bij zusters Korenveld)
voor Pastoor Twan Wassenberg
Vrijdag 8 september 2017
08.30u. Geen H. Mis (bij zusters Korenveld)
Zondag 10 september 2017
23e zondag door het jaar (a)
11.00u. H. Mis met Volkszang
als jaardienst voor Mariet HermansKeulers; Miche Dohmen (offerg.); Jaardienst Zus Schouw-Jeurissen en voor
Pierre; Wies Dohmen-Helgers en fam.;
overl. ouders Hein en Mia HamersVaessen en fam.
MEDEDELINGEN
De voorbereiding op de eerste communie, die plaats vindt op 13 mei 2018,
gaat binnenkort weer van start. Zijn er
ouders die hun kuind nog hiervoor
willen opgeven, dan kunt u zich opgeven bij Sandra Ekerink of bij de pastoor.
Op 25 mei 2018 wordt het vormsel
toegediend door hulpbisschop de Jong.
Kinderen die niet op de basisschool
zitten kunnen zich opgeven bij de pastoor of Wilfried Geilenkirchen. Uitnodigingen om mee te doen worden op
school uitgedeeld oktober/november
OVERWEGING
Moeilijkheden niet uit de weg gaan
Nu de school weer begint zie je ouders
weer hun jongere kinderen naar school
brengen. Zij willen dat hun kind op een
veilige manier aankomt. Dat hoort bij
het oergevoel van een vader en moeder. Degene van wie je veel houdt wil je
behoeden voor ongeluk en pijn. Een te
grote bescherming is niet altijd goed
voor kinderen.. Met vallen en opstaan
moeten zij leren voor zichzelf op te

komen en zich te oefenen in zelfredzaamheid.
Ook bij volwassenen zie je dat zij degene die voor hun belangrijk is willen
beschermen. Opkomen voor je vrienden hoort hierbij . Toen Jezus sprak
over zijn op weg gaan naar Jeruzalem,
om te lijden en te sterven wilde Petrus
Hem met goede bedoelingen tegen
houden. "Gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat
God wil", was het antwoord van Jezus
aan Petrus. Niet uit het moeilijke uit de
weg gaan, maar trouw blijven aan je
levensweg. Het leven verliezen betekent het ook veelvuldig terug ontvangen. Dat herkennen wij in de geschiedenis van talloze mensen, die hun leven
gaven voor anderen. In het weg schenken van je zelf ontvang je nieuw leven,
in het sterven voor de Ander wordt je
blijf je eindeloos leven.

Waar mensen in liefde met ellkaar
verbonden zijn, geeft men zichzelf weg
voor de ander. Dat geldt ook voor de
liefde tot God. Waneer God ons dierbaar is laten wij ons leiden door zijn
Wil. Opkomen voor het leven is niet het
opleggen van waarden aan anderen.
Maar de ander behoeden voor datgene
wat afbreuk doet aan het geluk en
leven. Het vraagt vaak moed om niet te
zwichten voor de druk van je omgeving,
maar trouw te blijven aan wat werkelijk waarde heeft.
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