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DIENSTEN IN SCHINVELD
Zaterdag 9 december 2017
19.00u. H. Mis met dameskoor Pro
Musica voor overl. ouders AerdenMampaey, zonen René, Frans, Jan en
schoondochter Corrie; jrd. voor Keet
Goffin-Theunissen (vw. coll.); zwd. voor
Nol Smeets; zwd. voor Bertien AretsPricken; gest. jrd. voor overl. ouders
Theodorus Gelissen en Angelina Maria
Gelissen-Koninx
Zondag 10 december 2017
2e zondag van de Advent (b)
09.30u. H. Mis met kerkelijk zangkoor
St. Jozef als jrd. voor overl. ouders
Geraets-Geilen
Maandag 11 december 2017
H. Damascus I, paus
18.00u. Uitstelling van Allerheiligste
18.45u. Marianoveen
19.00u. H. Mis voor bijz. inten. van
genezing van ernstig zieke
Dinsdag 12 december 2017
H. Maagd Maria van Guadalupe
08.30u. H. Mis t.i.v. O.L. Vrouw van
Lourdes
Donderdag 14 december 2017
H. Johannes van het Kruis, priester en
kerkleraar
19.00u. H. Mis in 'verzorgingshuis Aan
de Bleek' voor de vrede in de wereld
MEDEDELINGEN
OPGAVE VOOR VORMSEL
Op vrijdag 25 mei 2018 komt hulpbisschop de Jong het vormsel toedienen in
onze parochiekerk. Op school zijn de
uitnodigingen al mee gegeven aan de
leerlingen van groep 8 en gevraagd is
om die, ondertekend door de ouders,
op school in te leveren, voor 4 december. Op donderdag 14 december wordt
een ouderavond gehouden in het Mi-

chielshuis om 20.00 uur met uitleg over
het verloop van de vormselcatechese.
Gestart wordt in het nieuwe jaar met
de methode: Vormselkracht. Om de
onkosten te dekken wordt een bedrag
gevraagd van € 50,00. Ook jongens en
meisjes die niet op de basisschool in
Schinveld zitten kunnen hieraan deel
nemen. Neem hiervoor contact op met
pastoor H. Adema
Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen: Kian Ramacher, Valentina en Luciano Beltgens.
Dopelingen en ouders, van harte proficiat.
Door de dood is van ons heen gegaan:
op 83-jarige leeftijd Regina Senden-van
der Putten, verblijvende in Aan de
Platz; op 85-jarige leeftijd Alie DouvenHilvers, verblijvend in Huize St. Louise
te Brunssum; op 62-jarige leeftijd Marjo
Schürmann-Fiegen, In de Winkel 9; op
90-jarige leeftijd Jessie van de Zander,
verblijvend in verzorgingshuis Aan de
Bleek; op 81-jarige leeftijd Henk van de
Burgt, verblijvende in Emmastaete. Dat
zij allen mogen rusten in de vrede van
de Heer
DIENSTEN IN MERKELBEEK
Zondag 10 december 2017
2e zondag van de Advent (b)
11.00u. H. Mis met Volkszang als
Jaardienst voor Zef Latten; overl. ouders Hein en Mia Hamers-Vaessen en
fam.
Woensdag 13 december 2017
H. Lucia, maagd en martelares
08.30u. H. Mis (bij zusters Korenveld)
voor Twan Wassenberg
Vrijdag 15 december 2017
08.30u. H. Mis (bij zusters Korenveld)
voor de vrede in de wereld

Opnieuw geboren worden
Vaker vertellen mensen hoe een goede
vriend of een levenspartner wezenlijk
hun leven veranderde. Sommigen gingen zozeer in het werk op dat zij vergaten dat je moet leven totdat iemand op
hun levensweg kwam waardoor alles
anders werd. Of anderen waren zozeer
van het rechte pad afgedwaald dat hun
leven pas anders werd toen zij tot nadenken kwamen en besloten anders te
gaan leven.
Johannes de Doper was zo iemand die
mensen wegriep uit het oude bestaan
van leven zonder enige verwachting
naar de toekomst. Hij bracht bij hun
nieuw leven door hun te voorzeggen
dat er iemand zou komen die hun een
nieuwe toekomst zou brengen. Daardoor verwachtten zij weer opnieuw van
het leven. Als teken daarvan dompelde
hij de mensen onder in het water van
de Jordaan. De oude mens werd verdronken, de nieuwe werd opnieuw
geboren.

In de voorbereiding op het geboortefeest van de Heer zijn er drie momenten waarop Jezus in ons leven komt.
Allereerst door zijn komst op aarde,
vervolgens doordat wij Hem ontmoeten
en in ons leven binnentreedt. Tenslotte
wanneer hij ons op het einde van de
tijd wegroept uit deze wereld om voor
altijd met Hem verbonden te zijn. Vol
verwachting zien wij hier naar uit en
geloven dat voor ons nieuw leven komt.
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