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DIENSTEN IN SCHINVELD
Zaterdag 17 maart 2018
19.00u. H. Mis met Volkszang voor
Alphons Rutten (vw. verj.); voor overl.
ouders Geraets-Petrie en voor José;
zwd. Mia Schröder-Theunissen; gest.
jrd. voor overl. ouders Betty en Hein
Coumans en Lieke; als gest. jrd. voor
overl. ouders Josef Rutten, Mathilde
Rutten-Willems, Harie Rutten
Zondag 18 maart 2018
5e zondag in de 40-dagentijd (b)
09.30u. Gez. H. Mis met kerkelijk zangkoor St. Jozef als gest. jrd. voor overl.
ouders Johanna Herings-Janssen en Jo
Herings; gest. jrd. voor Petere Antoon
Mols, Catharina Voncken en Anna Mols
Maandag 19 maart 2018
H. Jozef, bruidegom van de maagd
Maria
18.00u. Aanbidding van Allerheiligste
18.45u. Marianoveen
19.00u. H. Mis voor zuster Josephina
Sijstermans
Dinsdag 20 maart 2018
08.30u. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van
Lourdes
Donderdag 22 maart 2018
19.00u. H. Mis in 'verzorgingshuis Aan
de Bleek' voor het welzijn van de parochianen
MEDEDELINGEN
Palmzondag
In het volgend weekend wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem gevierd.
Dat doen we met een gezinsviering op
zaterdag 24 maart, waarbij de eerste
communicanten met hun palmpaasstokken ook een eigen inbreng hebben.
Ook worden de palmtakjes gezegend,
maar zijn die er nog wel. Een worm
heeft dusdanig de buxusstruiken aangetast dat palmtakjes moeilijk te krijgen
zijn. Hebt u een buxusstruik die de

wormplaag heeft overleefd, schenk dan
uit dankbaarheid de kerk palmtakjes
zodat de Heer op palmzondag met
groene takken, ontwormd, begroet mag
worden.
Chrisma-mis
Op woensdag 28 maart vindt in de
Christoffelkathedraal de chrisma-mis
plaats om 19.00 uur, waarin hulpbisschop de Jong voorgaat. In die mis
wordt de chrisma-olie gezegend, maar
ook de olie voor de catechumenen en
voor de ziekenzalving. Iedereen is van
harte welkom bij deze viering
Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen: Levi Morsink.
Dopeling en ouders, van harte proficiat
BEZINNING
Eeuwigheid komt voort uit de verrijzenis
Iemand vertelde dat er voor zijn huis
een grote boom stond met een stam
van zeker vijftig centimeter doorsnee
en wijd verbreide takken. Het was heerlijk om in de schaduw te rusten, maar
onder de boom wilde maar niets groeien. Toen op een dag een hevige rukwind opstak, waren de wortels niet in
staat om de boom aan de grond te
houden. Met knarsend geluid viel hij ter
aarde. Vol ijver werden de takken afgezaagd en de stam gebruikt voor het
maken van mooie planken, waar van
alles van gemaakt kon worden. Maar
het wonderlijke was dat opeens op de
plaats waar de boom stond van allerlei
zaden ontkiemden en wonderlijke planten zichtbaar werden. Ze kregen zon en
kregen warmte en ook de regen kon
doordringen tot de aarde waarin ze
stonden. Alles werd anders.
Daaraan moest ik denken bij de woorden van Jezus: "als de graankorrel niet
in de aarde valt en sterft blijft hij alleen,

maar als hij sterft brengt hij veel vrucht
voort.

Herkennen wij dat ook niet terug in het
leven van de Kerk. Zoals oude mensen
het spijtig vinden om vele dierbare
dingen weg te doen, wanneer zij naar
een kleinere behuizing gaan, zo ervaren
wij op dit moment de stuatie van de
Kerk. Vele dingen zijn overbodig en
jonge mensen willen ze niet meer.
Maar toch gaat alles door, ook al verdwijnt veel van het oude. Er komt ook
wat nieuws voor in de plaats door
mensen, die het geloof niet van buitenaf hebben ontvangen, maar het van
binnenuit lieten groeien. Daarin zal ook
de Kerk zich vernieuwen en voortleven.
DIENSTEN IN MERKELBEEK
11.00u. H. Mis met fanfare St. Joseph
voor de overl. en levende leden, ereleden en vrienden van de fanfare; Hub
v.d. Beek (offerg.); Jaard. Mia DaemenDohmen; gest. jaard. Pastoor Jos Meys;
gest. jaard. Henri Meys, Maria Oberjé
en Eugène Meys; gest. jaard. Louis
Soons; gest. jaard. Ida Soons-Mofers;
Jaard. Hub en Truus Hermes-Leyten en
Pierre en Fien Schrijen-Mullenders.
Woensdag 21 maart 2018
08.30u. H. Mis (bij zusters Korenveld)
t.e.v. Pater Pio.
Vrijdag 23 maart 2018
08.30u. H. Mis (bij zusters Korenveld)
voor de vrede in de wereld.
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