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DIENSTEN IN SCHINVELD
Zaterdag 31 maart 2018
Paaszaterdag
19.00u. Gez H. Mis met kerkelijk zangkoor St. Joseph, waaronder wijding
paaskaars, doopwater en hernieuwing
van de doopbelofte als jrd. voor Jan
Herings en Annie Herings; voor Alphons
Rutten;
voor
Lieske
VaessenTheunissen; voor Albert Weijermans;
voor overl. ouders Adema-Sijstermans
en zuster Gezina van der Poll; voor
overl. ouders Leo Arets en Bertien
Arets-Pricken (vw. coll.)
Zondag 1 april 2018
Hoogfeest van Pasen (b)
09.30u. Gez. H. Mis met kerkelijk zangkoor St. Jozef voor Ger Scheren; voor
Toine Cuijpers en voor Carolina Cuijpers-Scheren; voor overl. ouders Sjeng
von Tongelen en Lisa von TongelenRademakers; voor Troutje von Tongelen-Littel; voor Jan Senden
Maandag 2 april 2018
2e Paasdag
10.30u. H. Mis met Volkszang voor de
vervolgde christenen
Dinsdag 3 april 2018
08.30u. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van
Lourdes
Donderdag 5 april 2018
19.00u. H. Mis in "verzorgingshuis Aan
de Bleek" als gest. jrd. voor overl. ouders Jo Spiertz en Tiny Theunissen; gest.
jrd. voor Karel Jacobs en Johan Jacobs
MEDEDELINGEN
Kerkkoor gaat waarschijnlijk stoppen
In de laatste tijd is het ledenaantal van
het kerkkor zo sterk terug gelopen dat
besloten is om na de eerste Paasdag te
stoppen met zingen. Sinds 1891 verzorgde het kerkkoor gregoriaanse en
meerstemmige gezangen en hieraan

lijkt een einde gekomen te zijjn. Door
hun zang brachten zij een sfeer van
bezinning in onze vieringen en we kennen hun pijn dat zij dit moeten loslaten.
Mochten er mensen zijn die zeggen: wij
willen dat het koor doorgaat, meldt u
dan aan en het geloof in de verrijzenis
kan dan heel concreet zijn
Door de dood is van ons heen gegaan:
op 88-jarige leeftijd Mia HermansDouven, wonende in de Kloosterlaan
26; eveneens overleed op 92-jarige
leeftijd Fien Fober-Kurvers, verblijvende
in Huize St. Louise. Dat zij voor altijd
thuis mogen zijn in het leven bij de hoor
BEZINNING ( Markus 14:32-42)
Geen verrijzenis zonder nabijheid
De veertigdagentijd is altijd een mooie
tijd waarin we een diepere beleving
ervaren, naarmate deze ten einde
loopt. Wanneer het feest van Pasen
dichterbij komt denken wij vooral aan
de verrijzenis, maar na Pasen groeit het
besef dat dood en verrijzenis van onze
Heer Jezus bij elkaar horen.
Dit jaar valt Pasen op 1 april. Op 1 april
moet je veel niet serieus nemen. Voor
veel mensen is het evangelie ook vaak
een grote grap. Maar het evangelie
serieus nemen levert meer op. In de
tuin van Gethsémané, waar de Heere
Jezus Zijn dood tegemoet gaat, neemt
Hij in deze moeilijke uren van innerlijke
strijd de tijd om tot God te bidden. Hij
wilde niet alleen zijn en daarom nam
Hij drie van zijn vertrouwelingen mee:
Petrus, Jakobus en Johannes. Hij zei
tegen hun: “Mijn ziel is zeer bedroefd,
tot de dood toe; blijf hier en waak.”
(Mark. 14:34). Na deze woorden ging
Hij zelf een stukje verderop om te bidden. Tot twee maal toe komt de Heere
Jezus terug bij zijn leerlingen en treft
hen slapend aan. In vers 38 spreekt de

Heere hen de volgende woorden toe:
“Waak allen en bid, opdat u niet in
verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.”. Zijn leerlingen lieten Hem toen alleen.
In een tijd waarin de kerk steeds minder bezoekers trekt en de wereld de
Heere Jezus minder en minder ziet,
lees ik graag deze tekst. Hij wijst ons
erop dat we Jezus niet alleen moeten
laten en moeten bidden, want onze
Heere Jezus heeft aan het kruis de dood
overwonnen door op de derde dag op
te staan. Biddend en wakend kan ons
niets deren.
Als wij de Heere Jezus zullen zoeken en
prediken, als de kerk verzonken is in
gebed, dan zal de kerk in haar glorie
gezet worden en zal niemand aan haar
getuigenis twijfelen. Want de Heere
Jezus zelf, zo spreekt Zijn Woord, Hij zal
het bevestigen. Ik wens u allen een
gezegend Pasen toe! Stephan.

DIENSTEN IN MERKELBEEK
Zondag 1 april 2018
Hoogfeest van Pasen: verrijzenis van
de Heer
11.00u. H. Mis met Gemengd Koor voor
overl. ouders Simons-Heijmann en
overl. familie; Annie Douven (offerg.);
Jaard. Mia Clement-Burggraaff en overl.
ouders Burggraaff-Nijsten.
Woensdag 4 april 2018
08.30u. H. Mis bij zusters van het Korenveld voor Pastoor Twan Wassenberg.
Vrijdag 6 april 201808.30u. H. Mis bij
zusters van het Korenveld voor de vrede in de wereld.
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