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GOD EN DE KAPPER
Als je met mensen spreekt die niet in God geloven, komen ze meestal met het
argument van de ellende in de wereld aan. Je hoort ze dan zeggen: “Als er een God
bestond, dan zouden er geen ziekten en oorlogen zijn”. Iedereen die een gesprek
aangaat met mensen die niet geloven, kent deze redenering. Ik vond daar onlangs
een mooi verhaal rond.
Een man ging naar de kapper om zijn haar en baard te laten knippen. Ze begonnen
te discussiëren en spraken over vele zaken. Al gauw kwamen ze bij de bekende
vraag of God wel bestaat. De kapper zei: ʺKijk, ik geloof niet dat God bestaat.ʺ
ʺWaarom zeg je zoietsʺ?, vroeg de man. ʺNou, iemand hoeft alleen maar naar de
wereld te kijken en hij zal zien dat God niet bestaat. Als God echt bestaat, zouden
daar dan zoveel zieke mensen zijn? Zouden daar zoveel gehandicapte kinderen zijn?
Nee, als Hij echt bestond, zou er geen ellende zijn op de aarde. Ik kan me niet
voorstellen dat een God dit allemaal kan toestaan.
De man was even stil en zei verder niets. De kapper was inmiddels klaar en de man
verliet de zaak. Onderweg naar huis zag hij een oude man op straat met een heel
lang haar en ongetrimde baard. De man ging onmiddellijk weer terug naar de
kapperszaak en zei tegen de kapper: ʺKAPPERS BESTAAN NIET!ʺ. ʺMaar ik ben
toch een kapper en ik sta hier vlak voor je,ʺ antwoordde de kapper. ʺNEE!ʺ,
schreeuwde de cliënt. ʺKappers bestaan gewoon niet. Als zij echt bestonden, zouden
er geen mensen meer rond lopen met lang haar en ongetrimde baarden op de
wereld.ʺ De kapper antwoordde: ʺAch, wij kappers bestaan zeker wel. Het zijn
gewoon de mensen die niet naar ons komen.ʺ ʺExact!ʺ ging de man verder. ʺDat is het
hem nou juist. God bestaat ook zeer zeker wel. Het zijn juist de mensen die niet naar
Hem gaan en Hem niet opzoeken. En daarom is er zoveel ellende op de aarde.”

Gelovigen zullen in zovele dingen God aan het werk zien en tekenen van God zien.
Het is een begrijpelijk argument dat zij die God niet kennen in het leven, zeggen dat

die goede en liefdevolle God niet bestaat als ze de ellende in de wereld zien. Daar ligt
ook een opdracht voor ons, christenen. God wil grote dingen doen in onze wereld.
Wij mogen Zijn handen zijn in onze wereld. Is veel ellende zoals oorlogen,
ongelukken, milieurampen ten gevolge van het verkeerd gebruiken van de natuur
niet te wijten aan de mensen zelf? Als christenen mogen wij onszelf bevragen. Laat ik
Jezus Christus echt aan het werk in mijn leven? Is Zijn Boodschap meer dan een
mooie theorie, breng ik mijn christen‐zijn in praktijk, ook wanneer het me moeite
kost? In het eerste geschiedenisboekje van de Kerk, de Handelingen van de
Apostelen, lezen we dat de Kerk groeit en bloeit vanwege de manier van leven van
de eerste christenen. “Ziet eens hoe ze elkaar liefhebben”, staat er. Onze
verbondenheid met Jezus Christus laat ons op een unieke manier leven, vertrouwvol
verbonden met God en liefdevol verbonden met onze medemensen, radicale keuzes
maken omwille van Hem en ons eeuwig geluk. Aan ons leven moeten anderen
kunnen zien dat God bestaat, is dat bij mijn leven zo?
Groet en zegen, H.Broers, pastoor

Liturgische kalender
Zondag 18 mei, Hoogfeest Heilige Drie‐eenheid.
08.30 uur: H.Mis; Jan Hamers; OO. Hamers‐Ronckaers en dochter Tiny; OO. Meijs‐
Heunen.
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; René Nijsten als jaardienst
(St.); OO. Neis‐Dols als jaardienst (St.); To Dols‐Hansen; Peter Kneepkens en dochter
Ria.
Maandag 19 mei,
17.40 uur: Rozenkrans
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Mary Brands‐Strouken; Betje Spijkers‐Roberts
en Lambert Spijkers; OO. Janssen‐Schurgers; Jan Hermens; Nic Frijns; voor bijz.
intentie (H21); Wim Rölkens.
Dinsdag 20 mei, H. Bernardus van Siëna,
08.30 uur: H.Mis; Ed Houben.
(H.Pater Karelkapel gesloten wegens werkzaamheden)
Woensdag 21 mei,
08.30 uur: H.Mis; Mgr. Alphonsus Castermans.
(H.Pater Karelkapel gesloten wegens werkzaamheden)
Donderdag 22 mei,
17.40 uur: Rozenkrans
18.00 uur: H.Mis PAROCHIEKERK; voor bijz. intentie (H22); OO. Zelissen‐Beumers;
OO. Philippen‐Heijnen als jaardienst en Opa Philippen.

(H.Pater Karelkapel gesloten wegens werkzaamheden)
Vrijdag 23 mei,
08.10 uur Rozenkrans
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 in PAROCHIEKERK; voor bijz. intentie; bijz. intentie
(H23).
(H.Pater Karelkapel gesloten wegens werkzaamheden)
Zaterdag 24 mei,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Harry Hermans als jaardienst; Leentje Beckers‐
Kurvers als Zeswekendienst; Jo Gielen als jaardienst; Jan Brands, Carla en Marij.

Zondag 25 mei, H. Sacramentsdag,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; OO. Meijs‐Heunen als
jaardienst (St.); OO. Hamers‐Ronckaers; Jan Hamers; Sjeng Vrancken; Leo Lemmens;
voor overleden vriendin.
Maandag 26 mei, H. Filippus Neri,
17.40 uur: Rozenkrans
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Betje Spijkers‐Roberts en Lambert Spijkers;
voor bijz. intentie (H24); voor genezing; om blijvende vriendschap; Wim Rölkens.
Dinsdag 27 mei, H. Augustinus van Canterbury,
08.30 uur: H.Mis; Mia Beerens‐Pastoor.
Woensdag 28 mei,
08.30 uur: H.Mis; bijz. intentie uit dankbaarheid.
Donderdag 29 mei,
17.40 uur: Rozenkrans
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (H25); Wim Rölkens.
Vrijdag 30 mei, Hoogfeest H.Hart van Jezus,
08.10 uur: Rozenkrans
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (H26).
Zaterdag 31 mei, Maria Visitatie,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Fleischeuers‐Daniëls (St.); OO. Coumans‐
Rouschop en dochter Mia als jaardienst (St.); Andreas van Diessen.

Zondag 1 juni, Negende zondag door het jaar,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; Echtpaar Zef Canton en
Anna Helena Roberts als jaardienst (St.); OO. Voots‐Peters, zoon Theo en OO. Jetten‐
Paulssen (St.); OO. Honneff‐Schols, zoon Thei, Annie op de Kamp en Betty Schols;
Hein van Mulkom als eerste jaardienst; Nic Frijns vw. K.B.O.; Sjeng Keulers.
Maandag 2 juni, H.H.Marcellinus en Petrus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (H25).
Dinsdag 3 juni, Eerste verjaardag Heiligverklaring Pater Karel,
19.00 uur: Pontificale Hoogmis door de Bisschop Mgr. Frans Wiertz; Meerstemmig;
OO. Beuken‐Brouwers als jaardienst; Pater Joachim van der Heijden; Paul Hustinx;
Marianne Schillings‐van Duinen; Felix Wolfs; Wiel Timmermans.
Woensdag 4 juni,
08.30 uur: H.Mis; Gertruda van den Boogaart.
Donderdag 5 juni,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intentie (H28); Wim Rölkens.
Vrijdag 6 juni, H. Norbertus,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Anna Maria Broers‐van Tuijl.
Zaterdag 7 juni,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Lilly Heesakkers‐Paas als zeswekendienst; Liesje
Cuijpers‐Vaessen; Albert van Rijn en Jan van Rijn; uit dankbaarheid b.g.v. Gouden
Huwelijksjubileum en tevens voor de overleden familieleden.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Eerste verjaardag Heilige Pater Karel
Op dinsdag 3 juni a.s. gedenken we dankbaar en met gepaste trots dat verleden jaar
onze grote Munstergeleense Zoon Pater Karel werd Heiligverklaard. Een gebeurtenis
die onze Dorpsgemeenschap en ons Limburgse Bisdom nationale en internationale
bekendheid gaf. Het is vanwege die eerste verjaardag dat onze Bisschop te kennen
heeft gegeven dat graag met ons te komen vieren, en wel op die bewuste 3 juni om
19.00 uur.
Gebedsintenties op voorspraak van de H.Pater Karel voor deze gelegenheid kunt U
deponeren in de brievenbus van de pastorie, In de H.Mis zal daar bijzonder voor
worden gebeden.

Vlaggen
Mogen wij U vanwege de verjaardag van de Heiligverklaring vragen om de Pater
Karelvlag uit te hangen en wel vanaf maandag 2 juni tot woensdagochtend 4 juni?
Het geeft aan ons dorp zo’n mooie uiterlijke kleur, als weerspiegeling van onze
innerlijke vreugde om onze Heilige Dorpsgenoot!

Renovatiewerk in Karelkapel
In verband met renovatiewerkzaamheden zal de kapel van Pater Karel van
dinsdagochtend 20 mei tot en met vrijdagavond 23 mei niet toegankelijk zijn. Wel zal
het kleine geboortekamertje open zijn voor gebed en zal de gelegenheid geboden
worden in de Lourdesgrot een kaarsje te branden. Wij vertrouwen op Uw begrip in
deze. Ook zullen daardoor de H.Missen op donderdagavond 22 mei en
vrijdagochtend 23 mei niet in de kapel plaatsvinden maar in de parochiekerk!

Huwelijk
Voornemens een Christelijk Huwelijk te sluiten zijn: Ralph Ruiters geboortig uit
Munstergeleen en Carmen Schroijen. Beiden woonachtig aan de Houbeneindstraat.
Zij trouwen op 24 mei in de St. Lambertuskerk te Neeroeteren (B). Wij wensen hen
van harte proficiat!

Overleden
23 april: Mevr. Helena Hubertina Lilly Heesakkers‐Paas, 70 jaar
(Lemborgh/Rosmolenstraat).

Misdienaars / acolieten
Zondag 18 mei:
08.30 uur: Stijn Bruls
10.00 uur: Chris Verheugd, Chrétien Schalkx
Zaterdag 24 mei:

18.30 uur: Rens Verhaegh, Kay Verhaegh
Zondag 25 mei:
08.30 uur: Mark Sollet, Daniël Sollet
10.00 uur: Bert Hundscheid, Thijs Hundscheid, Huub Widdershoven
Zaterdag 31 mei:
18.30 uur: Jelke Voots, Falko Voots.
Zondag 1 juni:
08.30 uur: Remco van Huijkelom
10.00 uur: Mark Trompetter, Maarten Bevers, Arnoud Bevers.
Dinsdag 3 juni:
19.00 uur: Alle Misdienaars en Acolieten, 18.40u aanwezig!
Zaterdag 7 juni:
18.30 uur: Bert Hundscheid, Thijs Hundscheid

Website
Op onze parochiële website kunt U deze parochieberichten ook nalezen, wellicht
handig als het gedrukte exemplaar wel eens te laat bij U bezorgd wordt. Neem maar
eens een kijkje op: www.sint‐pancratius.nl Welkom!
Ook Pater Karel heeft zijn eigen site, die regelmatig geüpdate wordt:
www.paterkarel.nl

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.

