Parochieberichten
Zondag 29 april 2018, Week 17

Parochie H. Eligius Schinveld,

Parochie H. Clemens, Merkelbeek

Secretariaat: Wilhelminaplein 2
6451 CJ Schinveld

Secretariaat: Wilmenweg 14
6447 AX Merkelbeek

Koster:

Koster:

Kerkbijdrage: NL27 RABO 0146 7010 11
Andere …: NL31 RABO 0146 7001 63
NL64 INGB 0001 0416 18
t.n.v.:Kerkbestuur H. Eligius Schinveld”

Kerkbijdrage: NL 89 RABO 0133 1100 01
t.n.v. Parochie H. Clemens Merkelbeek

Dhr. J. Vaessen
Tel.: 045-525 96 36
Opgeven misintenties en berichten:
Wilhelminaplein 2, Tel: 045-5252318

Dhr. Rob van Tilburg,
Tel.: 046-442 37 66
Opgeven Misintenties en berichten
José Hendricks-Jeurissen, Julianastraat 9,
tel. 046-4423614/Jeanny Janssen-Keulen,
Mgr. Mannensstr. 33, tel 045-5250179

ANBI publicatie zie:
https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE30

ANBI publicatie zie:
https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE29

Pastoor: Drs H.S.J.. Adema / Tel: 045-5252318 of 0622568958 / Email: hadema@ziggo.nl

DIENSTEN IN SCHINVELD
Zaterdag 28 april 2018
H. Pertrus Chanel, priester en martelaar
19.00u. H. Mis met volkszang als gest.
jrd. voor Albert en Bertha KustersGelissen en Serv en Mientje GrosjeanKusters; voor zuster Gezina van der Poll
(vw. verj.); voor Joseph Goossens en
Catharina Goossens-Zillen
Zondag 29 april 2018
5e zondag van Pasen (b)
09.30u. Gez. H. Mis met volkszang voor
roeping tot priesterschap en religieus
leven
Maandag 30 april 2018
H. Pius V, paus
18.00u. Aanbidding van Allerheiligste
18.45u. Maria-noveen
19.00u. H. Mis uit dankbaarheid en
voor bijzondere intentie (L.); voor Loni
Müller
Dinsdag 1 mei 2018
H. Jozef de arbeider
08.30u. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van
Lourdes
Donderdag 3 mei 2018
H. Filippus en Jakobus, apostelen
19.00u. H. Mis in "verzorgingshuis Aan
de Bleek" voor Karel Jacobs en Johan
Jacobs; int. uit dankbaarheid
MEDEDELINGEN
Lourdesbedevaarten
In de komende maanden zullen weer
verschillende bedevaarten naar Lourdes
plaats vinden met het vliegtuig en met
de bus. Ook voor zieken bestaat de
mogelijkheid om mee te gaan en daar
kunnen zij de vereiste zorg ontvangen.
Pastoor Adema gaat ook mee als pastoraal begeleider van zes tot 11 september. Bent u geinteresseerd in deelname, informeer dan bij het Huis van de

Pelgrim (voorheen Bureau Lourdesbedevaarten Maastricht)
BEZINNING
Los van alles leidt tot niets
Jonge mensen, op weg naar volwassenheid, zetten zich vaker af tegen alles
wat te maken heeft met gezag, structuren en moraal. In alle vrijheid proberen zij een levenspatroon op te bouwen
wat bij hun past en daar hoort ook de
vrijheid bij om te doen wat je zelf wilt.
Ongebondenheid hoort bij jong zijn. Na
verloop van tijd zie je dat veel van hun
toch ontdekken dat leven in vrijheid en
ongebondenheid niets oplevert. Vaste
patronen keren ook in hun leven terug
met dat verschil dat zij beschouwen als
een eigen keuze. Ouders van nu staan
weer klaar voor hun kinderen, mensen
verrichten met verantwoordelijkheid
verrichten hun werk of zetten zich in
voor het verenigingsleven. Zij ondervonden dat het zich verbinden met
mensen en datgene wat zij opgebouwd
hebben leidt tot vreugde en zingeving.
Gebondenheid is niet alleen maar last,
maar geeft ook een vaste plek in je
eigen leven en de samenleving.
Veel gedoopten hebben ook een periode achter de rug waarin zij zich afzetten
tegen de Kerk en geen invloed van haar
toe lieten. Deelname aan vieringen was
overbodig en nutteloos. De bijbel was
een moeilijk en verouderd boek. Geloofskennis en geloofsleven bleven
steken in datgene wat je bij een eerste
communie of vormsel mee gekregen
had. De mensen die de waarde van het
geloof weer ontdekken voelen hoe de
band met Jezus een nieuwe wereld
opent die steun geeft bij levensvragen.
Ons ook inzicht in het gebod van de
liefde brengt ons tot liefde voor God en
de mensen. Geloven maakt ons dank-

baar voor wat wij gekregen hebben,
maar geeft ons ook het vermogen om
gevend in het leven te staan. Geloven
houdt gelijke tred met groei in liefde.
Waar liefde ontbreekt is doorleefd
geloof vaak ver te zoeken.

Een mens die zonder anderen wil leven
groeit niet meer en verstart. De mens
die God niet meer zoekt blijft ook steken in het geloof van een bepaalde tijd.
De verbondenheid met Jezus geeft ons
groei in geloof en liefde. Hij is de wijnstok en wij zijn de ranken die in de
verbondenheid met Hem nieuw leven
ontvangen. Zonder dat contact met
Jezus en de Kerk verwatert het geloof,
maar in verbondenheid met Hem vernieuwen wij ons als persoon en gemeenschap. Zo voedt de een de ander.
DIENSTEN IN MERKELBEEK
Zondag 29 april 2018
5e zondag na Pasen (b)
11.00u. H. Mis met Gemengd Koor als
Zeswekendienst voor Guus Cox; Hub
v.d. Beek (offerg.); Leo Simons (offerg.); gest. jaard. overl. ouders RügersPlitscher; Enneke Andrieu-v.d. Winkel
(offerg.)
Woensdag 2 mei 2018
H. Athanasius, bisschop en kerkleraar
08.30u. H. Mis bij Zusters van het Korenveld voor Pastoor Twan Wassenberg.
Vrijdag 4 mei 2018
08.30u. H. Mis bij Zusters van het Korenveld voor de vrede in de wereld.
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