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DIENSTEN IN SCHINVELD
Zaterdag 5 mei 2018
19.00u. H. Mis met volkszangvoor
Sjanny Wissen-Janssen en Leo Menten;
zwd. voor Fien Fobers-Kurvers; voor
Marjo Schürmann (vw. verj.) en overl.
van de fam. Schürmann en Frans Fiegen
(vw. coll.); jrd. voor Carola Peters, ouders Margriet, Jan en Ralf
Zondag 6 mei 2018
6e zondag van Pasen (b)
09.30u. Gez. H. Mis met volkszang voor
Willem Adema; voor overl. ouders
Adema-Sijstermans
14.30u. Doopsel van Vinnie Berendsstreife
15.00u. Doopsel van Charlotte en
Flover Lahaye
Maandag 7 mei 2018
18.00u. Aanbidding van Allerheiligste
18.45u. Maria-noveen
19.00u. H. Mis voor Tiny GeraedsMengelers; vor Loni Müller; voor Eddy
Marzold (vw. coll.); zwd. voor Mia
Hermans-Douven en voor Sjeng hermans (vw. verj.); voor Martha MarxTheunissen
Dinsdag 8 mei 2018
H. Jozef de arbeider
08.30u. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van
Lourdes
Donderdag 10 mei 2018
Hemelvaart van de Heer (b)
09.30u. H. Mis met volkszang voor de
vrede in de wereld
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 6 tot 11 september.
Bent u geinteresseerd in deelname,
informeer dan bij het Huis van de Pelgrim (voorheen Bureau Lourdesbedevaarten Maastricht)
Eerste Communie
We kijken terug op een mooie communieviering in Schinveld. Op zondag 13
mei doen zeven kinderen in Merkelbeek de eerste communie. We wensen
ook hun een fijne viering toe
BEZINNING
Geen dienaars, maar vrienden
We zjn steeds meer ingesteld op zelfredzaamheid. Bij feestelijke gelegenheden staat er een tafel klaar waar volop
eten en drinken staat. De gastvrouw
wijst er naar en zegt: "Neem maar waar
je zin in hebt". Bedienen is een cultuur
die steeds meer aan het verdwijnen is.
Wat je zelf kunt doen moet je ook maar
zelf doen. Toch zijn er ook nog altijd
mensen die de ander met plezier van
dienst zijn. Ik denk aan een koster die
op tijd aanwezig is om kleren klaar te
leggen en datgene wat voor de eucharistie nodig. Of misdienaars en acolieten die er voor zorgen dat in dienstbaarheid een eucharistie meer uitstraling krijgt. Natuurlijk kan een pastoor
alles zelf doen, maar wanneer anderen
hun diensten aanbieden is daarin meer
gemeenchapsgevoel voelbaar.
De betrokkenheid van de een op de
ander wordt door Jezus liefde genoemd. Er zijn voor de ander geeft
warmte aan het leven. Jezus noemt zijn
leerlingen geen dienaars, maar vrienden. Hiermee plaatst Hij zich zelf niet
boven de leerlingen, maar geeft samen
met hun invulling aan het leven. Het

doet ons denken aan de spreuk: Jezus
redt "het niet alleen". Wij hebben Hem
nodig en Hij
heeft ons nodig.
Onze samenleving verkilt wanneer alleen economen betrokken worden bij
beleid. De kerken gaan uit van een
ander samenlevingsmodel: heilseconomie. Mensen wordt gegund dat hun
gaven en tijd gebruikt worden en zo
groeit meer levensgeluk en zingeving
aan het bestaan dan alleen bedrijvenzien waar de winst groeit, maar mensen
aan de kant worden geschoven omdat
ze overbodig zijn. Waar de een de ander met vriendelijkheid tegemoet
treedt ontstaat een wereld waarin
liefde het wint van de 'struggle for life".
DIENSTEN IN MERKELBEEK
Zondag 6 mei 2018
6e zondag na Pasen (b)
11.00u. H. Mis met Volkszang als gest.
jaard. voor Zef en Riet Stijfs-Diederen;
jaardienst is voor Hein Hamers en Mia
Hamers-Vaessen
16.00 u. Gebedsuur voor roepingen,
daarna
koffie bij de Zusters Korenveld.
Woensdag 9 mei 2018
08.30u. H. Mis bij Zusters van het Korenveld
voor roepingen tot priesterschap en
religieus leven.
Donderdag 10 mei 2018
Hemelvaart van de Heer
11.00u. H. Mis met Gemengd Koor voor
het welzijn van de parochie.
Vrijdag 11 mei mei 2018
08.30u. H. Mis bij Zusters van het Korenveld t.e.v. het H. Hart van Jezus.
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