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DIENSTEN IN SCHINVELD
Zaterdag 14 oktober 2017
H. Callistus I, paus en martelaar
19.00u. H. Mis met ensemble Canto
Rinato uit Düsseldorf voor Dré Palmen
Zondag 15 oktober 2017
28e zondag door het jaar (a)
09.30u. H. Mis met kerkelijk zangkoor
St. Jozef voor Keetje Geraets-Jessen
(vw. verj.); voor Sjef Aerden
Maandag 16 oktober 2017
H. Margaretha-Maria Alacoque
18.00u. Uitstelling van Allerheiligste
18.45u. Marianoveen
19.00u. H. Mis voor bijz. inten. van
genezing van ernstig zieke
Dinsdag 17 oktober 2017
H. Ignatius van Antiochie
08.30u. H.Mis t.i.v. O.L. Vrouw van
Lourdes
Donderdag 19 oktober 2017
HH. Johannes de Brébeuf en Isaac
Jogues, priesters en gezellen, martelaren
19.00u. H. Mis in 'verzorgingshuis Aan
de Bleek' voor Herings en jrd. voor
Annie Herings; voor Keet GoffinTheunissen (vw. coll.); voor Thei Pagen
MEDEDELINGEN
Allerzielendienst
De herdenking van alle overledenen
wordt gehouden op zondag 29 oktober
om 15.00 in Schinveld en Merkelbeek
Door het doopsel is in onze kerk opgenomen: Mirthe Keulers. Dopeling en
ouders, van harte proficiat
DOOR DE DOOD IS VAN ONS HEENGEGAAN: op 83-jarige leeftijd Anna Maria
de Vos-Hensgens, wonende in de
Groesweg 51; eveneens overleed op
92-jarige leeftijd Wiel Jeurissen, verblijvende in Leontine te Amstenrade. Dat

zij voor altijd thuis mogen zijn in Gods
woning
OVERWEGING
Overdaad schaadt
In onze gemeenschappen is zo veel te
doen dat je niet meer weet waar je
naar toe moet. Een heleboel moois, dat
geboden wordt met veel inspanning
krijgt vaak te weinig aandacht. Een
concertuitvoering met weinig luisteraars is altijd teleurstellend. Een
sportevenement met weinig supporters
is saai, maar ook een mooi verzorgde
kerkdienst met weinig deelnemers
geeft een doodse sfeer. Veel mensen
zeggen: ik moet al zo veel, laat me maar
eens met rust. Het is belangrijk om niet
alleen keuzes te maken die gebaseerd
zijn op het gevoel of iets leuk of niet
leuk is, maar ook aandacht schenkt aan
datgene wat ons leven opbouwt en
verbanden legt tussen God en mensen.

Jezus zegt dat God heel wat in de aanbieding heeft voor het volk van God. Hij
nodigt hen uit voor het bruiloftsfeest
van Zijn Zoon. Hij gunt Zijn gasten
vreugde en overdaad door te feesten
met Zijn Zoon. Maar het uitverkoren
volk geeft hieraan geen gehoor. Daarom worden op het feest van Jezus
mensen van de straat gehaald om toch
feest te kunnen vieren. Zij nemen de
plaats in van de genodigden die verstek

lieten gaan. Daarmee worden zij de
nieuwe uitverkorenen van de Heer.
In de oktobermaand staan wij stil bij de
kerken in de derde wereld: wereldmissiemaand. Waar de armoede groot is
treffen wij toch bloeiende gemeenschappen aan. Waar christenen onderdrukt worden zien wij een grote trouw
aan God. Ondanks moeilijkheden en
beproevingen blijven ze samen komen
en bidden. Het ingaan op uitnodiging
van de Heer is voor hun een vreugde en
een kracht. Het appelleert ook aan ons
om ons af te vragen hoe wij omgaan als
gedoopten met de Heer. Voor ons kan
dit zien een nieuw elan worden om in
te gaan op Gods uitnodiging voor zijn
bruiloftsfeest en te genieten van wat de
Heer ons aanbiedt. Dat is voelbaar in
het vieren van het geloof, maar ook in
de dienstbaarheid aan onze naasten.
Het zal onze levensvreugde groter maken.
DIENSTEN IN MERKELBEEK
Zondag 15 oktober 2017
28e zondag door het jaar (a)
11.00u. H. Mis met Volkszang als gest.
jaard. voor Harie Stefelmans en Gertrud
Stefelmans-Hanckmann; gest. jaard.
Henri Meys en Maria Oberjé, Eugène
Meys en Jos Meys; Annie Douven v.d.
buurt.
Woensdag 18 oktober 2017
H. Lucas, evangelist
08.30u. H. Mis (bij zusters Korenveld)
t.e.v. Pater Pio
19.00 u. Rozenkransgebed bij Zusters
van het Korenveld.
Vrijdag 20 oktober 2017
08.30u. H. Mis (bij zusters Korenveld)
t.e.v. het H. Hart van Jezus.
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