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DIENSTEN IN SCHINVELD
Zaterdag 30 september 2017
19.00u. H. Mis met mannenkoor Oranje voor Johan Veltrop (vw. coll.)
Zondag 1 oktober 2017
26e zondag door het jaar (a)
09.30u. H. Mis met kerkelijk zangkoor
St. Jozef voor Harrie Meertens (vw.
coll.)
14.30u. Doopsel van Dexx Drieman
Maandag 2 oktober 2017
HH. Engelbewaarders
18.00u. Uitstelling van Allerheiligste
18.45u. Marianoveen
19.00u. H. Mis voor bijz. inten. van
genezing van ernstig zieke
Dinsdag 3 oktober 2017
08.30u. Geen H.Mis
Donderdag 5 oktober 2017
H. Matteüs, apostel en evangelist
19.00u. H. Mis in 'verzorgingshuis Aan
de Bleek' als gest. dienst voor Karel
Jacobs en Johan Jacobs
MEDEDELINGEN
Lezing Clemensdomein
Op dinsdag 3 oktober om 20.00 uur
vertelt pastoor Marcus Vankan boeiend
over het leven van St. Franciscus in het
Clemensdomein.
St. Martins kerkkoor uit Langenfeld
(DLd) op zaterdag 14 oktober om
19.00u.
Opgericht in 1855 telt dit koor nu 45
actieve zangers o.l.v. hun dirigent Peter
Gierling een première voor nl. de uitvoering. Het koor zal met ongeveer 30
zangers - voert op zaterdagavond 14
okt. de St. Martins Mis uit, speciaal
voor dit koor door Ton Kropivšek geschreven. Het koor is op uitnodiging
van het vocaal ensemble Canto Rinato
in Schinveld. Canto Rinato o.l.v. Ton
Kropivšek was twee jaar geleden te gast

in Langenfeld tijdens de door de gemeente Langenfeld georganiseerde
“Nederlandse maand”.
Door het doopsel is in onze kerk opgenomen: Jaxon Hellenbrand. Dopeling
en ouders, van harte proficiat
Door de dood is van ons heen gegaan:
op 92-jarige leeftijd Martha Marx, verblijvende in Schuttershof te Brunssum.
OVERWEGING
Op de lat schrijven
In allerlei verbanden maak je mee dat
bepaalde mensen altijd afspraken nakomen, waardoor je altijd op hun kunt
rekenen. Maar ook zijn er mensen die
op alles en nog wat "ja" zeggen, maar
uiteindelijk wordt alles op de lange
baan geschoven. Dit is een grote ergernis voor iemand, die vooruit wil. Vaak
hoor je dan het excuus dat er geen tijd
was, of andere dingen gingen voor en
het staat nog steeds op de lat. Iemand
die zelf hard aan de kar van een parochie trok zei hierover: "vrijwilligerswerk
is geen verblijvend werk". Hij bedoelde:
als je iets op je neemt moet je het ook
volbrengen, of dat nu om betaalde
arbeid of kerkenwerk gaat.
Prachtig beschrijft Jezus in het verhaal
van de twee zonen hoe het leven vaak
in elkaar steekt. De een belooft werk te
doen, maar stelt gemakkelijk uit. De
ander toont zich niet enthousiast, maar
begint uiteindelijk toch aan het gevraagde. Jezus past dat toe op het
leven als gelovige. God heeft altijd werk
voor ons, maar niet altijd wordt dit
uitgevoerd. De schriftgeleerden en
farizeeën laten het mes in het varken
steken door de uiterlijke schijn op te
houden van goed mens te zijn, maar in
de liefde voor God en de naaste schieten zij tekort. De tollenaars en zondaars
maken op het moment, dat zij zien dat

ze verkeerd bezig zijn een andere keuze
en slaan de hand aan de ploeg bij het
volgend van Jezus' levensweg. De laatste is uiteindelijk degene waar God op
kan rekenen.

Ook wij herkennen dit in het werk, de
parochie of waar dan ook. Bij opbouwend in het leven staan hoort: geen
woorden, maar daden. Het is niet altijd
gemakkelijk om zo met God op weg te
gaan bij het vormgeven aan zijn Schepping. Maar de aanhouder wint.
DIENSTEN IN MERKELBEEK
Zondag 1 oktober 2017
26e zondag door het jaar (a)
11.00u. H. Mis met Volkszang voor
Herman Bachaus (offerg.); Lies Offermans-Beekman (offerg.); Sjir Arets
(offerg.); Ron Simons (offerg.); Ketha
Timmermans-Brüls (offerg.); Jos Bex en
als jaard. voor Antoinette BexVrencken, Emile Bex en Elise BexDrummen.
16.00u. Gebedsuur voor roepingen
met als gastpriester pater Tomas. Na
afloop bent u welkom bij de zusters.
Woensdag 4 oktober 2017
H. Franciscus van Assisi
08.30u. H. Mis (bij zusters Korenveld)
t.e.v. Pater Pio
19.00 u. Rozenkransgebed bij Zusters
van het Korenveld.
Vrijdag 6 oktober 2017
08.30u. H. Mis (bij zusters Korenveld)
voor de vrede in de wereld.
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