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DIENSTEN IN SCHINVELD
Zaterdag 28 oktober 2017
HH. Simon en Judas, apostelen
19.00u. H. Mis met Volkszang voor
Paula Raes-Palant (vw. coll.); voor John
Veltrop; voor overl. ouders AerdenMampaeij, zonen René, Frans, Jan en
schoondochter Corrie; voor Sjannie van
Wissen en Leo Menten; voor overl.
ouders Bruls-Duisings; jrd. voor ouders
Wim en Tiny Plasier, tante Mia en tante
Tonia
Zondag 29 oktober 2017
Viering van Allerheiligen
09.30u. H. Mis met kerkelijk zangkoor
St. Jozef voor Lieske VaessenTheunissen en Albert Weijermans; voor
overl. ouders Vaessen-Moonen en
overl. ouders Senden-Geilen; voor pater
Herman Mestrom; jrd. voor Enny Severens-Theunissen; int. uit dankbaarheid;
voor Gretha Kruitz-Wetterhahn
15.00u. Allerzielendienst met zegening
van de graven m.m.v. gemengd koor
Levenslust en harmonie St. Caecila
Maandag 30 oktober 2017
Zal. Maria Teresa van de H. Jozef
(maagd)
18.00u. Uitstelling van Allerheiligste
18.45u. Marianoveen
19.00u. H. Mis voor bijz. inten. van
genezing van ernstig zieke; voor overl.
ouders Theunissen-Daemen; voor overl.
ouders Theunissen-Jacobs
Dinsdag 31 oktober 2017
08.30u. H.Mis t.i.v. O.L. Vrouw van
Lourdes
Donderdag 2 november 2017
Gedachtenis van alle overleden gelovigen (Allerzielen)
19.00u. H. Mis in 'verzorgingshuis Aan
de Bleek' voor overl. ouders Mengelers,
Jacobs en kinderen; voor overl. ouders

Andrieu-Clement, kinderen en kleinkinderen; voor Karel Jacobs en Johan Jacobs; jrd. voor ouders van de BurgtHendriks, kinderen Dré, Jan, Hein, Tiny
en kleinkinderen; voor overl. ouders
Achten-Bex, zoon Henk, dochter Lily;
voor overl. ouders Mols-Reijnders en
kleindochter Marjon
MEDEDELINGEN
Allerzielendienst
De herdenking van alle overledenen
wordt gehouden op zondag 29 oktober
om 15.00 in Schinveld en Merkelbeek
Vergadering over processie in 2018
Op donderdag 2 november willen wij in
het parochiecentrum St. Michiel de
processie evalueren van dit jaar en
kijken hoe wij meer mensen bij de processie kunnen betrekken. Wie mee wil
denken is van harte welkom om 20.00
uur
OVERWEGING
Terugblik is vooruitblik
Met de intrede van het computertijdperk is het van buiten leren van cijfers
en gebeurtenissen niet meer zo belangrijk. Wil je iets weten, dan zoek je het
even op. Daardoor wordt de parate
kennis die je nodig hebt en je inzicht
geeft in tijden en gebeurtenissen behoorlijk ingekort. Dit leidt wel eens tot
korte termijn visies. Kijken naar hoe
mensen in het verleden invulling hebben gegeven aan hun leven helpt ons
bij het vorm geven van ons leven in
deze tijd. Middelen van nu waren toen
niet altijd beschikbaar, maar wat mensen ten allen tijde nodig hebben geldt
ook voor onze tijd. Het gaat nog steeds
om geluk, leven voor de ander, ontwikkeling en geloof. Door het vertrouwen
in God waren mensen tot dingen in
staat die ons verstand te boven gaan.
Door het geloof plaatsten zij zich niet in

het middelpunt, maar zagen zichzelf als
een schakel in het bezig zijn van God
met ons mensen. Daardoor bracht hun
leven veel heil en genezing voort.
Heiligen stonden er niet om op de heiligenkalender geplaatst te worden. Hun
leven was gericht op gewoon doen wat
nodig was. In het oppakken van noden
en deugden werd duidelijk hoe veel
goedheid zij uitstraalden het leven
voor anderen en zich toewijden aan de
God. Anderen zorgde dat zij op de
heiligenkalender terecht kwamen.

Sybrand Buma zei: "We leven in een tijd
van versplintering. Maar als we zeker
en trots zijn over waar we vandaag
komen, kijken we met meer vertrouwen naar de toekomst". Het zegt veel
over de waarde om het verleden in ons
leven mee te nemen voor alle terreinen
van geloof en leven.
DIENSTEN IN MERKELBEEK
Hoogfeest van Allerheiligen
11.00u. H. Mis met Gemengd Koor
voor Herman Bachaus (offerg.); Jaard.
overl. ouders Houben-Douven; Mia
Daemen-Dohmen.
15.00u. Allerzielenviering met zegening van de graven m.m.v. fanfare St.
Joseph en kerkelijk zangkoor
Woensdag 1 november 2017
Hoogfeest van Allerheiligen
08.30u. H. Mis (bij zusters Korenveld)
voor Pastoor Twan Wassenberg.
Vrijdag 3 november 2017
H. Hubertus, bisschop
08.30u. H. Mis (bij zusters Korenveld)
t.e.v. het H. Hart van Jezus.
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