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DIENSTEN IN SCHINVELD
Zaterdag 3 februari2018
H. Blasius, bisschop en martelaar
19.00u. H. Mis met eerste communicanten en Volkszang als gest. jrd. voor
overl. ouders Josef Rutten, Mathilde
Rutten-Willems, Harie Rutten en Funs
Rutten; jrd. voor Frans Benders met na
afloop gelegenheid om Blasiuszegen te
ontvangen
Zondag 4 februari 2018
5e zondag door het jaar (b)
09.30u. Gez. H. Mis met kerkelijk zangkoor St. Jozef voor pater Herman Mestrom; voor overl. ouders Geraets-Geilen
Maandag 5 februari 2018
H. Agatha, maagd en martelares
18.00u. Uitstellen van Allerheiligste
18.45u. Marianoveen
19.00u. H. Mis voor Lonie Müller; jrd.
voor Hein Peters
Dinsdag 6 februari 2018
HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren
08.30u. H. Mis t.i.v. O.L. Vrouw van
Lourdes
Donderdag 8 februari 2018
H. Hyronimus Emiliani
19.00u. H. Mis in 'verzorgingshuis Aan
de Bleek' Jessie van de Zander; int. uit
dankbaarheid

MEDEDELINGEN
Clemensdomein
Op vrijdag 23 februari is om 20.00 uur
in het oude Clemenskerkje een film
over H. Bernadette. Na een kort gebedsmoment is een lichtprocessie die
eindigt bij de grot. Kaarsjes zijn volop
aanwezig en iedereen is van harte welkom.
Dienst voor eerste communicanten
Op het feest van Maria Lichtmis (Opdracht van de Heer) hebben de com-

municanten een eigen inbreng in de mis
van zaterdag 3 februari in Schinveld om
19.00 uur en op zondag 4 februari in
Merkelbeek om 11.00 uur. Wij trekken
in deze viering een vergelijking met het
doopsel. Dan vertrouwen de ouders
hun kind toe aan God, zoals Maria en
Jozef ook eertijds deden
Door de dood is van ons heen gegaan:
op 80-jarige leeftijd Leo Simons, wonende in de Belenwegweg 14. Dat hij
voor altijd thuis mag zijn in het leven bij
God
BEZINNING
Waar is iets voor mij te doen?
Mensen gaan naar plekken waar hun
interesse ligt. Een aantal loopt regelmatig rommelmarkten af om te kijken of er
iets voor hun gading bij is. Anderen
vinden het heerlijk om een schouwburg
te bezoeken en te genieten van een
stukje cultuur. Weer anderen kunnen
uren wandelen in de natuur en genieten van alles wat daarin leeft. Weer
anderen brengen een bezoek aan een
concert met popmuziek waar een groot
aantal jonge mensen samenscholen.
Maar ook gaan bepaalde mensen op
bedevaart omdat zij op de een of andere manier getrokken worden naar de
heilige die daar wordt vereerd. Bij al die
mensen zie je dat ze daar naar toe gaan
waar ze denken er belang bij te hebben.
Talloze zieken kwamen zo bij Jezus
omdat ze hoopten genezen te worden.
Ze hadden gehoord dat Hij de schoonmoeder van Petrus, van koorts had
bevrijd en ook op andere plaatsen zieken had genezen. Dat was de motivatie
om naar Jezus toe te gaan. Hij zorgde
dat ze weer aan een nieuw leven konden beginnen.
Misschien is het goed voor mensen in
onze tijd om wat meer stil te staan bij

wat Jezus voor ons persoonlijk kan
betekenen, maar ook voor onze samenleving. Op velerlei gebieden heeft het
vertrouwen in Hem ons wat te bieden,
terwijl wij dit missen wanneer wij aan
Zijn bestaan voorbij gaan. Verplichtingen alleen scheppen geen diepgang,
maar wanneer in die verplichting een
meerwaarde van het leven ervaren
wordt, kan dit ervaren worden als een
persoonlijke keuze. Door Jezus alleen te
zoeken wanneer de nood het hoogst is,
is natuurlijk beter dan niets. Maar Hem
ook opzoeken voor dankzegging, verdieping van inzicht in de waarde van
het leven en de betekenis van de liefde,
maakt ons er van bewust hoe rijk zijn
leven is en hoe veel Hij voor ons kan
betekenen. Wie met Hem door de wereld trekt ervaart dat Gods liefde voor
de mens heel ver kan gaan.

DIENSTEN IN MERKELBEEK
Zondag 4 februari 2018
5e zondag door het jaar (b)
11.00u. H. Mis met eerste communicanten b.g.v. Maria Lichtmis
Eerste Jaardienst Fiel Borghans; gest.
jaard. Frans en Mina Bormans-Smeets.
16.00u. Gebedsuur voor roepingen
Woensdag 7 februari 2018
08.30u. H. Mis (bij zusters Korenveld)
Pastoor Twan Wassenberg
Vrijdag 9 februari 2018
08.30u. H. Mis (bij zusters Korenveld)
voor de vrede in de wereld.
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