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DIENSTEN IN SCHINVELD
Zaterdag 4 november 2017
H. Carolus Borromeus, bisschop
19.00u. H. Mis met Volkszang als gest.
jrd. voor Frans Reijnders, Maria Pennings en kinderen; jrd. voor Anna Rademakers en overl. ouders Rademakers-Waltmans; jrd. voor overl. ouders
Coumans, Betty, Hein en Liek; gest. jrd.
voor Tonia Smeets; zwd. voor Martha
Marx-Theunissen
Zondag 5 november 2017
31e zondag door het jaar (a)
09.30u. H. Mis met kerkelijk zangkoor
St. Jozef als jrd. voor overl. ouders W.
Beltgens en Suzanne Beltgens-Nicolaye
Maandag 6 november 2017
Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken
18.00u. Uitstelling van Allerheiligste
18.45u. Marianoveen
19.00u. H. Mis voor bijz. inten. van
genezing van ernstig zieke; voor Martha
Marx-Theunissen (vw. coll.)
Dinsdag 7 november 2017
H. Willibrord, bisschop, patroon van
Nederlandse kerkprovincie
08.30u. H.Mis t.i.v. O.L. Vrouw van
Lourdes
Donderdag 9 november 2017
Kerkwijding van de basiliek van St. Jan
van Lateranen
19.00u. H. Mis in 'verzorgingshuis Aan
de Bleek' voor de zieken
MEDEDELINGEN
Klavecimbelconcert met Mozart
Op zaterdag 4 november van 20.00 uur
tot 22.00 uur en op zondag 12 november van 14.00 uur tot 16.00 zullen Ruud
Pricken en Stella Klerken een concert
verzorgen met stukken van Mozart. In
de muziek van klavecimbel en viool
komen verschillende periodes uit het

leven van Mozart aan bod. Om de onkosten te dekken wordt bij vooraanmelding € 5,00 gevraagd en op de dag
van het concert € 6,00. Daarin is inbegrepen een kop koffie met Mozartkugel. U kunt zich aanmelden bij
ruud_pricken@hotmail.com
Kerkbestuur
Met ingang van 1 september heeft dhr.
Boy Goossens en eervol ontslag gekregen vanwege het bereiken van de leeftijd van 75 jaar. Tevens is voor mevr.
Petra Schriever en dhr. Frans Herings
de termijn weer verlengd voor vier jaar.
Door het doopsel is in onze geloofsgemeenschap opgenomen: Fie Vandeberg. Dopeling en ouders, van harte
proficiat
Door de dood is van ons heen gegaan:
op 786-jarige leeftijd Nol Smeets, wonende in de Pastoor Greijmansstraat
19. Dat hij voor altijd thuis mag zijn bij
God
OVERWEGING
Sparen is niet meer in
In het verleden gold het devies: als je
het geld niet hebt, wacht dan met kopen, want schulden lopen alleen maar
op. In onze tijd wordt de economie
gaande gehouden door mensen te
stimuleren te kopen wat men wil. Het
opnemen van een lening of hypotheek
is geen probleem, totdat verwachte
inkomsten minder worden of ontbreken. Dan blijkt de bank een keiharde
partner te zijn, die geen medelijden
toont.
Ook God heeft wat moois in het vooruitzicht voor iedere mens. Maar je krijgt
het niet zo maar cadeau. Het is de uitnodiging om als bruidsmeisje de bruidegom (Jezus) tegemoet te gaan. Maar
er hoort wel bij dat je zorgt voor brandende lampen. Vijf van de tien denken

vooruit en zorgen voor reserve-olie. De
andere vijf denken alleen maar aan het
grote feest en staan er niet bij stil dat
zonder olie ook geen licht kan branden.
Olie heeft betrekking op het geloof.
Niet alleen maar kijken tot Jezus zich
aandient, maar zorgen dat je er klaar
voor bent om Hem te ontvangen. Het
lot kan hard zijn voor de bruidsmeisjes
die olie tekort komen. Het bruilofsfeest
gaat aan hun neus voorbij.

Velen in onze tijd willen het geloof niet
kwijt, maar voeden het ook niet met
sacramenten of goede werken. Wanneer de nood aan de man is wordt God
verweten dat Hij er niet voor hun is.
Maar vergeten wordt dat zij er ook niet
waren voor God. Schijnbaar kan sparen
nog steeds geen kwaad.
DIENSTEN IN MERKELBEEK
Zondag 5 november 2017
31e zondag door het jaar (a) m
11.00u. H. Mis met Dameskoor voor
Lies Offermans-Beekman (offerg.);
Ketha Timmermans-Brüls (offerg.); Fiel
Borghans (offerg.); Jaard. Sjeng Verhooren; Jaard. Hans Borghans; Jaard. Jan
Jansen; Zef Timmmermans; Jaard. Pastoor Hamers.
16.00 u. Gebedsuur voor roepingen
Woensdag 8 november 2017
08.30u. H. Mis (bij zusters Korenveld)
voor roeping tot priesterschap en religieus leven
Vrijdag 10 november 2017
H. Leo de Grote, paus en kerkleraar
08.30u. H. Mis (bij zusters Korenveld)
t.e.v. het H. Hart van Jezus.
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