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DIENSTEN IN SCHINVELD
Zaterdag 7 oktober 2017
H. Maagd Maria van de Rozenkrans
19.00u. H. Mis met Volkszang als jrd.
voor overl. ouders Gerards-Petri; jrd.
voor Wim van der Weiden; gest. jrd.
voor Jan Diederen en Gonda Willems;
jrd voor Broer Huls en voor May HulsDohmen
Zondag 8 oktober 2017
27e zondag door het jaar (a)
09.30u. H. Mis met kerkelijk zangkoor
St. Jozef als jrd. voor Lauw Dekkers
14.30u. Doop van Mirthe Keulers
Maandag 9 oktober 2017
HH. Dionysius en gezellen
18.00u. Uitstelling van Allerheiligste
18.45u. Marianoveen
19.00u. H. Mis voor bijz. inten. van
genezing van ernstig zieke
Dinsdag 10 oktober 2017
H. Maagd Maria, Sterre der Zee
08.30u. H.Mis t.i.v. O.L. Vrouw van
Lourdes
Donderdag 12 oktober 2017
19.00u. H. Mis in 'verzorgingshuis Aan
de Bleek' voor de zieken in de parochie
MEDEDELINGEN
Eerste communie-avond
Vorige week mandag werd gestart met
de eerste communievoorbereiding voor
het volgend jaar. We mogen rekenen
op een aantal ouders die er voor hun
kind weer een mooi voorbereidingsjaar
van de communicanten van te maken.
Werkgroepen voor de liturgie en de
versiergroep werden samengesteld.
Ook werd de methode Ik ben bij je
toegelicht. Sandra Ekkerink zal aan de
ouders van de eerste communie de
PowerPointpresentatie toezenden. Ook
op de website van de parochie is die te
vinden.

Het protestantisme bestaat niet
Op vrijdag 20 oktober zal om 20.00 uur
te Rolduc dr. Regis de la Haye een lezing verzorgen over Luther. Op boeiende wijze vertelt hij over hoe een kerkscheuring ontstond en de achtergronden daarvan. Aanmelden kan bij diaken
Ton
Batens:
email
acedemie.rolduc@gmail.com.
Door het doopsel is in onze kerk opgenomen: Dylano Schaeks. Dopeling en
ouders, van harte proficiat
DOOR DE DOOD IS VAN ONS HEENGEGAAN: op 84-jarige leeftijd Jo Franssen,
Marijkestraat 3 te Merkelbeek; eveneens overleed op 80-jarige leeftijd Hub
van der Beek, Mgr. Mannenstraat 69.
Dat zij voor altijd thuis mogen zijn bij
God
OVERWEGING
Gods Zoon is nog steeds niet welkom
Het scheppingsverhaal is voor velen
achterhaald. De wereld is niet in zes
dagen geschapen en kwam anders tot
stand dan beschreven staat. Wat velen
niet zien is dat dit een geloofsverhaal is,
waarin God beschouwd wordt als degene die alles tot stand heeft gebracht.
De wereld behoort aan Hem toe en wij
zijn beheerders daarvan. In Laudate Si
gaat paus Franciscus hier uitvoerig op
in. Mensen die de aarde en het leven
beschouwden als hun bezit, hebben
vele profeten gedood omdat die afweken van de wil van God, die Heer van
hemel en aarde is. Gods liefde voor de
mens ging zelfs zo ver dat hij na de
profeten Zijn Zoon stuurde. Maar ook
die werd niet aanvaard. In een verhaal
licht Hij dat nader toe. .
De landeigenaar (God) legt een wijngaard aan en verhuurt die. Maar de
huurders beschouwen deze wijngaard
als hun bezit en weigeren een bepaalde

afdracht van de oogst als pachtsom. De
dienaren (profeten) die dat wat aan
God toebehoorde wilden ontvangen
werden gedood, zelfs zijn eigen zoon.
Daarmee schetst Jezus niet alleen de
situatie van het Joodse volk, maar ieder
die zich heer en meester noemt van het
leven opaarde. Vroeg of laat loopt men
tegen zijn eigen grenzen aan..
In de terugloop van het christelijk geloven en het afstoten van kerken zien wij
hoe Jezus opnieuw niet erkend wordt
als Gods Zoon. Vragen over zingeving
en geloof komen niet meer aan bod
omdat mensen steeds meer geleefd
worden dan dat ze inhoud kunnen
geven aan hun leven. Stil te staan bij
het leven laat ons stil staan bij God. En
erkennen dat Hij de bron is van alles.

DIENSTEN IN MERKELBEEK
Zondag 8 oktober 2017
27e zondag door het jaar (a)
11.00u. H. Mis met Volkszang voor
Miche Dohmen (offerg.); Fiel Borghans
(offerg.); overl. ouders DohmenKlinkers en overl. ouders HendrikxScheren en dochter Paula; overl. ouders
Hein en Mia Hamers-Vaessen en fam.
Woensdag 11 oktober 2017
H. Johannes XXIII
08.30u. H. Mis (bij zusters Korenveld)
voor Pastoor Twan Wassenberg
19.00 u. Rozenkransgebed bij Zusters
van het Korenveld.
Vrijdag 13 oktober 2017
08.30u. H. Mis (bij zusters Korenveld)
voor de vrede in de wereld.
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