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DIENSTEN IN SCHINVELD
Zaterdag 18 november 2017
Kerkwijding van de basilieken van de
apostelen Petrus en Paulus
19.00u. Dialectmis met gemengd koor
Levenslust met als tema: begin gewoon en werk samen als jrd. voor Toon
Dohmen en vw. verj.; jrd, voor Jeanette
en Harie Ritzen-Janssen, zoon Nico,
dochter Mia en schoonzoon Wiel
Zondag 19 november 2017
33e zondag door het jaar (a)
09.30u. H. Mis met volkszang voor
overl. ouders Jan Adema en Sisca
Sijstermans en zuster Gezina van der
Poll
14.30u. Doop van Xavier Huijnen
Maandag 20 november 2017
18.00u. Uitstelling van Allerheiligste
18.45u. Marianoveen
19.00u. H. Mis voor bijz. inten. van
genezing van ernstig zieke
Dinsdag 21 november 2017
Opdracht van de H. Maagd Maria
08.30u. H.Mis t.i.v. O.L. Vrouw van
Lourdes
Donderdag 23 november 2017
H. Clemens I, paus en martelaar
19.00u. H. Mis in 'verzorgingshuis Aan
de Bleek' voor Ad en Marij ThissenJacobs, Arnold en Maria Thissen-Bruls,
voor Fien en Hub Jeurissen-Herings
MEDEDELINGEN
Ouderavond voor ouders E.K.
Op donderdag 16 november is in het
Michielshuis een avond, waarin inhoudelijk wordt ingegaan op de eerste
communie. Dit zal een gesprek met
elkaar over geloof, leven en kerk-zijn.
Op deze avond willen wij de ouders van
de communicanten van dit jaar van
harte uitnodigen.

Lezingen in Rolduc te Kerkrade
Op vrijdag 17 november zal dr. Detlef
Rohling een lezing verzorgen over democratie, probleem of oplossing. Het is
een filosofische overweging over het
functioneren van de democratie in onze
tijd. De avond begint om 19.00 uur.
Graag
aanmelden
bij
acedemie.rolduc@gmail.com
Door de dood is van ons heen gegaan:
op 69-jarige leeftijd Toine Cuijpers,
verblijvende in Schuttershof. Dat hij
voor altijd thuis mag zijn bij God
OVERWEGING
Werelddag van de armen
Zondag 19 november is de eerste Werelddag van de Armen. Deze dag is door
paus Franciscus aangekondigd bij het
eind van het Jaar van de Barmhartigheid in 2016, maar is in juni 2017 ingesteld. De paus herinnert aan de Bijbelse
opdracht om de liefde voor de armen
om te zetten in daden en nodigt heel de
Kerk en mensen van goede wil uit om
op de Werelddag van de Armen ‘hun
blik gericht te houden op allen die hun
handen uitstrekken en om hulp
schreeuwen en om solidariteit vragen.
Het zijn onze broeders en zusters, geschapen en bemind door de ene hemelse Vader.’ Paus Franciscus vraagt dat de
christelijke gemeenschappen in de
week, vooraf gaande aan de Werelddag
van de Armen, al momenten van ontmoeting en vriendschap, solidariteit en
concrete hulp creëren. Hij zegt met
nadruk daarbij dat alles, wat wordt
georganiseerd, gedragen zal worden
door het Onze Vader: ‘Laten wij niet
vergeten dat het Onze Vader het gebed
van de armen is. Het vragen om brood
brengt immers tot uitdrukking het vertrouwen op God voor de eerste behoef-

ten van ons leven. Alles wat Jezus ons
heeft geleerd met dit gebed, wordt
door de roep van wie lijdt onder de
ongewisheid van het bestaan en het
gebrek aan het noodzakelijke, tot uitdrukking gebracht en samengevat.’
Paus Franciscus wenst dat ‘deze nieuwe
Werelddag een sterke oproep aan ons
gelovig geweten zal zijn om er steeds
meer van overtuigd te zijn dat delen
met de armen ons helpt om het evangelie in zijn diepste waarheid te begrijpen. De armen zijn niet het probleem:
zij zijn een bron waaruit men kan putten om de essentie van het evangelie te
aanvaarden en te beleven.

DIENSTEN IN MERKELBEEK
Zondag 19 november 2017
33e zondag door het jaar (a) m
11.00u. H. Mis met Gemengd koor als
zwd. voor Wiel Jeurissen; zwd. voor
Victorine Thijssen-Houben; voor Ron
Simons (vw. buurt); voor Hub van de
Beek (vw. offerg.); jrd. voor Mientje
Creusen-Wijshof; voor overl. ouders
Timmermans-Hennen en zonen Zef, Jan
en Guus
Woensdag 22 november 2017
08.30u. H. Mis (bij zusters Korenveld)
voor pastoor Twan Wassenberg
Vrijdag 24 november 2017
08.30u. H. Mis (bij zusters Korenveld)
t.e.v. het H. Hart van Jezus
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