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DIENSTEN IN SCHINVELD
Zaterdag 16 december 2017
19.00u. H. Mis met Volkszang voor de
vrede in de wereld
Zondag 17 december 2017
3e zondag van de Advent (b) - zondag
Gaudete
09.30u. H. Mis met kerkelijk zangkoor
St. Jozef voor Truus Adema-Clootz
Maandag 18 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 19 december 2017
08.30u. H. Mis t.i.v. O.L. Vrouw van
Lourdes
Donderdag 21 december 2017
19.00u. H. Mis in 'verzorgingshuis Aan
de Bleek' voor de zieken in de parochie
MEDEDELINGEN
Ouderavond Vormsel
Op donderdag (14-12-‘17) is voor de
ouders, die een kind hebben dat mee
doet aan de vormselvoorbereiding een
ouderavond in het St. Michielhuis. Deze
begint om 20.00 uur. Verteld wordt
over de opzet van de vormselvoorbereiding en hoe u daar zelf ook een inbreng in kunt hebben. We hopen dat
het ook dit jaar een fijne mag zijn van
voorbereiding, verdieping en toerusting
voor toekomst in het leven van de
christen.
Voorstelling Stephan Klasens
Beste parochianen van de Eligius kerk in
Schinveld en de Clemenskerk in Merkelbeek. Mijn naam is Stephan Klasens
en ik studeer Godsdienst – Pastoraal
Werk aan de Christelijke Hogeschool
Ede (CHE), hiervoor kom ik dit jaar bij

jullie stagelopen. Ik zal mij in het kort
omschrijven en u ook wat vertellen
over wat ik nu precies in jullie kerk zal
komen doen. Ik was een betrokken
katholiek en ik ben ook in een katholiek
milieu opgegroeid, maar momenteel
ben ik erg actief in protestantse gemeenten. Ik ben daarnaast ook een
echte Limburger, die helaas geen plat
spreekt, maar dit gelukkig wel verstaat,
dus gezelligheid en lekker eten hoort er
wat mij betreft ook bij. Ik ben graag
onder de mensen en ik zoek ze dan ook
regelmatig op. Ik ben een liefhebber
van de jaren ’60, ’70 en ’80 muziek en
ook de fifties vinden bij mij een waarderend oor, net als klassiek en sommige
moderne artiesten, zelf speel ik de
piano, maar niet half zo goed als ik zou
willen.
Ik heb afgelopen jaar met pastoor
Adema een aantal contactmomenten
gehad en het leek mij leuk om deze
stage in deze gemeente te volgen, zodat ik betrokken kon zijn met deze
gemeente. Gelukkig leek het pastoor
Adema ook een fijn idee en zo is het
dan ook tot een samenwerking gekomen. Ik zal dit jaar op verschillende
terreinen meelopen, denk hierbij aan
de communicantjes, vormelingen, maar
ook in verscheidene samenkomsten
die, soms door mij, georganiseerd gaan
worden. Daarnaast zal ik in sommige
vieringen aanwezig zijn en zal ik verscheidene huisbezoeken verrichten
voor het vak pastoraat. Natuurlijk niet
bij iedereen, maar ik hoop dat ik velen
van jullie mag leren kennen. Als er nog
vragen zijn kunt u die altijd aan mij
stellen door een e-mail te sturen. Mijn
e-mailadres is s.klasens@hotmail.nl en
ik reageer doorgaans vrij snel. Dan gaan
we er samen een leuk jaar van maken.

Ik hoop dat jullie er net zo enthousiast
over zijn als mij en dat ik ook voldoende
van mijn enthousiasme voor God op
jullie over kan brengen. Ik zie uit naar
een fijne tijd met jullie en hoop dat ik u
tot zegen mag zijn.
Met een warme en hartelijke groet,
Stephan Klasens
Voorbereiding op Kerstmis
Maria krijgt de boodschap van de engel
Gabriel dat zij het Jezuskind mag dragen. Ook wij willen dit kind met ons
mee dragen in de komende tijd.

DIENSTEN IN MERKELBEEK
Zondag 17 december 2017
3e zondag van de Advent (b)
11.00u. H. Mis met Volkszang voor Mia
Daemen-Dohmen; Hub v.d. Beek (offerg.)
12.00u. Doopsel van Mette Maria Eva
Smeets
Woensdag 20 december 2017
08.30u. H. Mis (bij zusters Korenveld)
voor roeping tot priesterschap of religieus leven.
Vrijdag 22 december 2017
08.30u. H. Mis (bij zusters Korenveld)
t.e.v. het H. Hart van Jezus.
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