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DIENSTEN IN SCHINVELD
Zaterdag 3 maart 2018
19.00u. H. Mis met Volkszang en presentatie van eerste communicanten als
gest. jrd. voor Jetje Rijvers-H:urkens,
Leonard Hürkens en Mientje Verwayen;
jrd. voor Ancella Holtus; voor Sjanny
van Wissen-Janssen en voor Leo Menten; jrd. voor Leo Pagen
Zondag 4 maart 2018
3e zondag in de 40-dagentijd (b)
09.30u. Gez. H. Mis met kerkelijk zangkoor St. Jozef voor pater Herman Mestrom
14.30u. Doopsel van Levi MorsinkThissen
Maandag 5 maart 2018
18.00u. Aanbidding van Allerheiligste
18.45u. Marianoveen
19.00u. H. Mis voor Lonie Müller; voor
Martha Marx-Theunissen
Dinsdag 6 maart 2018
08.30u. Geen H. Mis
Donderdag 8 maart 2018
19.00u. H. Mis in 'verzorgingshuis Aan
de Bleek' voor overl. ouders van de
Burgt-Hendriks, kinderen en kleinkinderen
MEDEDELINGEN
Zondag 4 maart is het Gebedsuur voor
Roepingen, waarbij de pastoor van
Genk pater Zbigniew Opyd omi gastpriester is. Aansluitend aan het gebedsuur bent u van harte uitgenodigd
voor een kop koffie in Het Korenveld
naast de kerk.
Kennismakingsdienst
voor
eerste
communicanten
Op zaterdag 3 maart om 19.00 uur
stellen de eerste communicanten zich
aan de parochie voor in een viering die
aandacht schenkt aan de vastenactie.
Mevr. Korsten uit Jabeek vertelt over

wat zij heeft opgezet in Mponge. Ook
de spaarpotjes worden aan de kinderen
meegegeven.
VASTENACTIE
Ingesloten bij deze berichten vindt u
een folder met informatie over het
vastenactieproject en een vastenzakje
voor een extra gift voor dit project. U
kunt het vastenactie-zakje afgeven op
de pastorie of doen in een van de bussen in de kerk voor de vastenactie. Ook
bestaat de mogelijkheid via de bank
een bijdrage over te maken. Dat is dan
ook aftrekbaar van de belasting.
BEZINNING
Handel verjaagt godsdienst
Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat achter de schermen plannen
wordt gemaakt voor de toekomst van
de kerkgebouwen. Voor velen is de kerk
geen bijzondere plek meer en daardoor
behoudt zij steeds minder haar functie
In onze maatschappij van het vrije
marktdenken is een groeiend aantal
activiteiten gepland , waar met kerkdiensten geen rekening meer wordt
gehouden. Wanneer mensen door
activiteiten het kerkgebouw niet meer
kunnen bereiken moeten kerkdiensten
vervallen of bij een eerste communiedag moet vanwege een rommelmarkt
een andere route gevolgd worden om
de kinderen af te halen. Velen staan er
niet bij stil, of juist wel, wat dit betekent voor de nu nog functionerende de
kerkgebouwen. De verwachting voor de
komende tien jaar is dat bij een steeds
kleiner wordende groep het draagvlak
voor een kerkgebouw steeds meer zal
afnemen en vroeg of laat zal het een
andere bestemming krijgen of valt het
kerkgebouw ten prooi aan de slopershamer. Jezus maakt ons er op attent
dat de handel tot in Gods huis de gods-

dienst afbreekt en confronteerde de
handelslui met hun hebzucht en geen
eerbied voor God. De handel in de
tempel was belangrijker. Het gebouw
dat eens opgebouwd was om God te
ontmoeten, is een markthal geworden.
Uit liefde voor de Heer joeg Hij de handelaars uit de tempel en smeet het geld
op de grond. Voor Jezus stond God op
de eerste plaats en verwees naar een
nieuw huis voor God dat Hij zelf was: al
gaat de tempel ook verloren, datgene
wat Hij met de Vader had opgebouwd
zou nooit verloren gaan.

Pessimisme hoort niet bij een christen,
maar wel realisme. Hebzucht verstaat
zich niet met dienst aan God. Loslaten
om het nieuwe toe te laten behoort
ook bij het geloof in Jezus. Zeker in
deze 40-dagentijd een gave en opgave.
DIENSTEN IN MERKELBEEK
Zondag 4 maart 2018
3e zondag in de 40-dagentijd (b)
11.00u. H. Mis met Volkszang als gest.
jaard. voor overl. ouders Antoon en
Tiny Debets-Pijls.
16.00 u. Gebedsdienst voor roepingen,
daarna koffie bij de Zusters van het
Korenveld.
Woensdag 7 maart 2018
08.30u. H. Mis (bij zusters Korenveld)
voor roeping tot priesterschap en religieus leven.
Vrijdag 9 maart 2018
08.30u. H. Mis (bij zusters Korenveld)
voor de vrede in de wereld.
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