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Gelovig?
Wanneer kun je zeggen dat je een gelovig iemand bent ? Is dat als je gelooft dat er iets is buiten de
dingen die we kunnen waarnemen ? Is dat als je gelooft dat er leven na de dood is ? Wanneer kun je
jezelf een gelovig mens noemen ? Wanneer kun je van iemand zeggen dat hij of zij gelovig is ?
Voor mij heeft geloven te maken met het vertrouwen dat er Iemand is die mij het leven heeft gegeven,
die met mij meegaat door het leven en die zorg voor mij heeft, met wie ik een band heb hier en tot aan
de Overkant van het leven. Ik geloof niet in “iets” maar ik geloof in een Persoon, in een Iemand. Bij
geloven hoort voor mij ook onlosmakelijk bidden. Je kunt nooit zeggen dat je met iemand bevriend
bent of met iemand een band hebt, als je nooit met elkaar praat of op een of andere manier contact
hebt. Zo is het ook in het gelovige leven. Je kunt niet zeggen dat je gelooft dat er een God is die je
liefheeft als je er nooit mee spreekt. Geloven en bidden hoort onlosmakelijk samen zoals in een
samen-zijn van mensen het praten en echt contact hebben met elkaar van belang is voor die relatie.
Geloven en bidden houdt ook in dat waar we in geloven een Iemand is en niet een “iets”. Waarom ?
Met “iets” kan ik niet praten, wel met Iemand.
De Adventstijd die binnenkort aanvangt is een tijd die bij uitstek geschikt is voor gebed. Maria is
daarin ons voorbeeld als de biddende bij uitstek, die zich zo voorbereidt op de geboorte van Gods
Zoon. En wij, gelovigen worden uitgenodigd om in deze tijd er eens stil bij te staan wat bidden voor
ons betekent.
Als mensen aan bidden denken, denken ze dikwijls aan het opzeggen van een formulegebed als het
Onze Vader of het Weesgegroet. Dat is natuurlijk bidden, maar bidden is meer.
Bidden is echt spreken met God. Je maakt het stil, je vouwt je handen en je spreekt de dingen uit naar
Hem die leven in je hart: je vragen , je zorgen, je vreugden, je verdriet, je dankbaarheid, je zoeken en
misschien ook je twijfelen. Zoals het voor een goede gezinsrelatie belangrijk is dat we elke dag eens
een moment hebben dat we echt met elkaar kunnen spreken, zo is het ook belangrijk om toch een
moment in onze dag voorzien dat we bidden en spreken met de Heer van ons leven. Je kunt het gerust
in je agenda zetten, als het dreigt verloren te gaan, maak daar ’s morgens of ’s avonds een moment
voor vrij. Het is nooit verloren tijd maar tijd die je wint omdat Hij je daarin krachtig maakt.

Bidden is niet alleen spreken. In een liefdesrelatie laat je de andere ook aan het woord en zo is het in
onze band met God ook. Bidden is ook luisteren wat God jou te zeggen heeft. Maak het eens stil en
vertrouw dat Hij dicht bij je is. Sla bijvoorbeeld eens de bijbel open en lees er een stukje in en vraag je
af wat God je daarmee wil zeggen. Ga eens bij het kruisbeeld of in een kerk of kapel zitten, maak het
stil en laat God spreken in je hart. Bidden is niet alleen alles tegen God vertellen maar ook Hem
vragen: “God, wat wil U mij zeggen ?”. Of met de woorden van Maria: “mij geschiede naar Uw
Woord”. God spreekt graag tot ons, laten we Hem aan het woord of zijn wij altijd aan het woord ?
Laten we het komende Adventstijd daar eens bijzonder aandacht aan besteden, het zal van ons grotere
en andere gelovigen maken.

Liturgische kalender
Zondag 12 november, Tweeendertigste zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie; OO. Dautzemberg-Houben.
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; OO. Voots-Peters zoon Theo en OO. JettenPoulssen (St.); Peter van Boekholdt als jaardienst; OO. Schmeits-Schols; Frits Donners; OO.
Fleischeuers-Daniëls en overl. fam.; Wil Meuffels; Maria Neis-Willems; OO. Neis-Jacobs als
jaardienst.
Maandag 13 november,
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Marie Nacken-Beltgens; voor bijz. intentie (J.S.); Overl. fam.
Raven-Cruts; Zef Hendriks en Sjaak Odekerken.
Dinsdag 14 november,
08.30 uur: Géén H.Mis.

19.00 uur: H.Mis te Leyenbroek, Andreaskapel
Woensdag 15 november,
08.30 uur: Géén H.Mis.

Donderdag 16 november, H. Albertus de Grote,
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; voor bijz. intenties; voor welzijn vriend.
Vrijdag 17 november, H. Elisabeth van Hongarije,
08.30 uur: Géén H.Mis.
08.30 uur: H.Mis te Leyenbroek, Andreaskapel
Zaterdag 18 november,
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemig, Caeciliafeest Kerkkoor; voor de levenden en overledenen van het
Kerkelijk Zangkoor; Betty Schols als Zeswekendienst; OO. Gerard Donners en Johanna Hemmelberg
als jaardienst (St.); OO. Lemmens-Collard als jaardienst (St.); OO. Keulen-Janssen als jaardienst (St.);
Maria Agnes den Dekker-Limpens als jaardienst (St.); Echtpaar Jan Baltussen en Riet Penners als
jaardienst (St.); Wil Voots, OO. Schurgers-Claessen en zoon Toine; Mia Bleeser-Paas; Hans Einmahl;
Sjaak Henssen; OO. Kramer-Cremers en dochter Mia als jaardienst; Maria Neis-Willems; Jeu
Vroemen; Frans Donners (vw. K.B.O.); jeu Vroemen.

Zondag 19 november, Drieendertigste zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: H.Mis mmv. Gelegenheidskoortje Daniëlle; Thei Dols en Billa Nijsten als jaardienst
(St.); Pastoor Willem Mullenders als jaardienst (St.); Arnold Kurvers en Josephina Schols en zonen
Jeu, Martin en Joke; voor bijz. intentie (msgh); voor bijz. intentie (vB); OO. Hendriks-Dahlmans en
zonen.
Maandag 20 november,
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Bert van Wissen; voor bijz. intentie (rs); voor bijz. intentie (js).
Dinsdag 21 november,
08.30 uur: H.Mis; OO. Nijsten-Bonenkamp en zoon Jan; OO. Hanckman-Pepels.
Woensdag 22 november, H. Caecilia,
08.30 uur: H.Mis; Martinus van den Boogaart.
Donderdag 23 november, H. Paus Clemens I,
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Toos van Luijk.
Vrijdag 24 november, H. Andreas Dong-Lac,
08.30 uur: H.Mis; Miep Bosch.
Zaterdag 25 november, H. Catharina van Alexandrië,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Andreas van Diessen; Zef Donners als jaardienst; Sandra
Bornkamp-Liebregts; OO. Salden-Lemmens; Sjaak Croonen als jaardienst.

Zondag 26 november, Christus Koning,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans mmv. Fanfare Juliana b.g.v. hun St. Caeciliafeest; voor de
levenden en overledenen van Fanfare Juliana, i.h.b. voor Jeu Vroemen, Lid van ere-Bestuur; Lerôn
Wennekes als jaardienst; Lies Bosch Maassen en schoonzoon Frans; Sjeer van Noothoorn; Leo
Lemmens; Jan Otten en Barbara Penders als jaardienst; Frans Donners als Zeswekendienst; Maria
Neis-Willems; Peter van Boekholdt; OO. Christiaan Donners en Maria Ehlen en zoon Frans als
jaardienst; Peter Kuppen als jaardienst.

Maandag 27 november,
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Mia en Sjaak Wetzels-Heuts; Martin Hamers; voor bijz.
intentie (msgh).
Dinsdag 28 november, Z. Maria Helena Stollenwerk,
08.30 uur: H.Mis; Jo van der Aalst.
Woensdag 29 november,
08.30 uur: H.Mis; Jo Tagage.
Donderdag 30 november, H. Andreas,
18.00 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; Fien Souren-Vanthoor; Thei Brands als jaardienst; OO. DolsHaartmans en zoon John; voor bijz. intentie (vB).
Vrijdag 1 december, H. Eligius, Eerste Vrijdag,
08.30 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden.
18.00 uur: Pater Karel Kapel; Uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.
18.30 uur: H.Mis Pater Karel Kapel; OO. Theelen-Waterreus.
Zaterdag 2 december, begin Adventstijd,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Joke Caris-Schurgers; Jeu Fleischeuers als jaardienst; Jeu
Godschalk als 1e jaardienst.

Overleden
8 oktober: Mevr. Elisabeth Johanna Maria (Bettie) Schols-Rutten, 55 jaar (Dassenkuillaan)
12 oktober: Dhr. Emilius Franciscus Josephus (Frans) Donners, 84 jaar (Kleine Kommel)
17 oktober: Mevr. Anna Maria (Maria) Neis –Willems, 88 jaar (Pres. Kennedeysingel)
23 oktober: Dhr. Johannes Mathias (Jeu) Vroemen, 74 jaar (Peterstraat)
27 oktober: Dhr. Hubertus Peter Louise (Huub) Boreas, 69 jaar (Munsterhof)
Mogen zij rusten in de vrede van de Heer!

Gezinsmis
zondag 19 november 10.00 u met als thema: “Stem op Hem!”, mmv. Gelegenheidskoortje
o.l.v. Daniëlle.
Zoals gewoonlijk is er op Kerstavond, zondag 24 december om 19.30 uur in onze kerk een feestelijke
Kerst-gezinsviering. Eind november beginnen we met de voorbereiding hiervan.

Wie wil er meeedoen? We zoeken nog:
§ Kinderen vanaf groep 5 die iets willen voorlezen;
§ Kinderen vanaf groep 5 die mee willen zingen in het KinderKerstKoortje
(het koortje oefent 3 of 4 x, o.v. dinsdags van 18.00-19.00 uur);
§ Jongens en meisjes vanaf groep 8 die goed kunnen zingen (voor de moeilijke liederen)
of een instrument bespelen.
Meer informatie en aanmelden bij Daniëlle Lemmens, tel. 4758733.

Misdienaars / Acolieten
Zondag 12 november:
08.30 uur: Stijn Bruls,
10.00 uur: Maarten Bevers, Arnoud Bevers, Huub Widdershoven.
Zaterdag 18 november:
18.30 uur: Jelke Voots, Falko Voots, Loran Evers.
Zondag 19 november:
08.30 uur: Remco van Huijkelom.
10.00 uur: Rens Verhaegh, Kay Verhaegh, Bert Hundscheid.
Zaterdag 25 november:

18.30 uur: Remco van Huijkelom, Chrétien Schalkx.
Zondag 26 november:
08.30 uur: Arnoud Bevers.
10.00 uur: Mark Trompetter, Robert Dormans,
Zaterdag 2 december:
18.30 uur: Mark Sollet, Daniël Sollet, Stijn Bruls.

Website
De parochie is ook op het internet te vinden met een eigen website, waarop U veel nieuws kunt
vinden, een elektronische parochiegids met veel informatie én deze kerkberichten. U kunt een
kijkje nemen op:www.sint-pancratius.nl Welkom! Op de site www.katholieknederland.nl kunt u
bij de rubriek Radio/kruispunt een radio-interview aangaande Pater Karel beluisteren.
Bovendien op deze link van TV Limburg, een videoimpressie van 5 januari zoals werd
uitgezonden:
http://www.tvl.nl/site/load.php?page=38&item=522

Bestellen van H. Missen
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium deponeren
in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is: €. 7,00 voor weekdagen en
€. 12,50 voor zaterdag en zondag.

