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DIENSTEN IN SCHINVELD
Zaterdag 27 januari 2018
19.00u. H. Mis met Volkszang voor Ger
Veltrop (vw. coll.) en jrd. voor Andrea
Veltrop
Zondag 28 januari 2018
4e zondag door het jaar (b)
09.30u. Gez. H. Mis met Volkszang voor
het welzijn van alle parochianen
Maandag 29 januari 2018
18.00u. Uitstellen van Allerheiligste
18.45u. Marianoveen
19.00u. H. Mis voor Martha MarxTheunissen
Dinsdag 30 januari 2018
H. Aldegondis
08.30u. H. Mis t.i.v. O.L. Vrouw van
Lourdes
Donderdag 1 februari 2018
19.00u. H. Mis in 'verzorgingshuis Aan
de Bleek' als gest. dienst voor Karel
Jacobs en voor Johan Jacobs; int. uit
dankbaarheid.
MEDEDELINGEN
Dienst voor eerste communicanten
Bij gelegenheid van het feest van Maria
Lichtmis (Opdracht van de Heer) zullen
de communicanten van Schinveld een
eigen inbreng hebben in de mis op
zaterdag 3 februari en op zondag 4
februari is dit voor de communicanten
van Merkelbeek om 11.00 uur. Het is
een van de stappen op weg naar de
eerste communie. Wij trekken op deze
dag een vergelijking met het doopsel,
want ook dan vertrouwen ouders hun
kind toe aan God en Maria. Het zullen
weer mooie vieringen worden.
Gebedsuur voor roepingen
Op zondag 4 februari zal pater Simon
de Keukelaere in het gebedsuur voor
roepingen voorgaan in de dienst van

16.00 uur in de Clemenskerk van Merkelbeek. Hij werd anderhalf jaar geleden priester gewijd en werkt momenteel onder de studenten in Wenen. U
bent van harte voor deze middag uitgenodigd. Na afloop is er koffie of thee bij
de zusters van het Korenveld
BEZINNING
Wat heb je met mij te maken?
Mensen die zeker zijn van zichzelf zijn
gaan niet voorbij aan de vraag: waarom
doe je dit of dat? Door zich te verantwoorden krijgt de ander de kans om
een keuze te begrijpen of te respecteren, want ieder is verantwoordelijk
voor zijn eigen leven. Maar zij die aanvoelen dat hun gedrag of handelen niet
uit te leggen is geven geen antwoord
op de vraag naar verantwoording. Al
snel wordt gezegd: "Daar heb je niets
mee te maken". Het toont een onvolgroeidheid en tegelijk een eigenzinnigheid. Je afkeren van de ander.
Mensen die in de synagoge naar Jezus
gingen kwamen in grote drommen bij
Hem om zijn heilzame werking te ontvangen. Zij legden hun leven in Zijn
hand. Maar de kwade geest, die huisde
in een man die ook in de synagoge was,
voelde zich niet thuis bij Jezus en wilde
niet dat de man met Jezus in aanraking
kwam. Om zich zo snel mogelijk van
Jezus te ontdoen schreeuwde hij uit:
"Wat hebt U met ons te maken. U bent
gekomen om ons in het verderf te storten. Ik weet wel wie U bent, de heilige
Gods". Op dat moment ontstond een
confrontatie tussen goed en kwaad:
God en de duivel. Toch blijkt Jezus in
staat om de mens te onttrekken aan de
macht van het kwaad. "Ga uit hem
weg" sprak Jezus tot de duivel en deze
vertrok met een luide schreeuw. Op die
manier werd zichtbaar wat de opdracht

van Jezus was: mensen versterken met
de Heilige Geest.
Ook wij maken dagelijks de strijd mee
tussen goed en kwaad. Ouders voelen
zich machteloos als hun kind steeds
verder afglijdt in het kwaad. Priesters
voelen de vijandigheid wanneer tegen
hun gezegd wordt "waar bemoeit u zich
mee", als ze mensen willen behoeden
voor of weg halen van het kwaad: "met
wie je omgaat, daar voel je ook de invloed van. Wie vaak het contact met
Jezus zoekt merkt hoe Hij de liefde in
ons versterkt en ons steeds meer laat
begrijpen wat God met ons voor heeft.
Hij verlost ons van het kwade, zoals wij
bidden in het Onze Vader.

DIENSTEN IN MERKELBEEK
Zondag 28 januari 2018
4e zondag door het jaar (b)
11.00u. H. Mis met Volkszang als
Zeswekendienst voor Enneke Andrieuv.d. Winkel en als Jaardienst voor Wiel
Andrieu en zoon Eric; Ron Simons (offerg.); tot bijzondere intentie.
Woensdag 31 januari 2018
H. Johannes Don Bosco
08.30u. H. Mis (bij zusters Korenveld)
t.e.v. Pater Pio
Vrijdag 2 februari 2018
Opdracht van de Heer in de tempel
(Maria Lichtmis)
08.30u. H. Mis (bij zusters Korenveld)
t.e.v. het H. Hart van Jezus.

