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4 t/m 19 september 2021
GOED EN KWAAD
‘Wie is de goede?’ ‘Wie is de boze?’
- Als kinderen naar een verhaal
luisteren of naar een film kijken
speelt deze vraag steeds op de
achtergrond mee. Dat wat zij over
anderen zien en horen willen zij op
de juiste wijze inschatten. Zij willen
het kwade van het goede kunnen
onderscheiden. Een kind wil
immers ten diepste het goede ( ook
als het dat niet altijd zal doen), en
het zal al spelende er naar streven
dat het goede overwint.
Wanneer een kind alsmaar er op uit
zou zijn om te vernielen en een ander te kwetsen zou dit een teken zijn
van een ongezonde ontwikkeling. Helaas zijn er steeds meer films en
spelletjes, die zulk een verkeerd gedrag promoten.
Wat is goed? Wat is kwaad?
Deze vraag is ook voor ieder volwassene belangrijk. Wij moeten leren
(en blijven leren) om het goede van het kwade duidelijk te
onderscheiden, alsook in ons handelen de keuze voor het goede te
maken. Het fijne, eerste aanvoelen voor wat goed en kwaad heeft iedere
mens. Maar dit aanvoelen wordt vaak verduisterd. Als de omgeving heel
anders denkt en leeft, als men voortdurend ziet, dat het kwade ‘goed’
genoemd wordt of door steeds meer mensen gedaan wordt – dan kan
dat ook ons eigen denken en handelen beïnvloeden. Hoeveel

aanpassing aan deze ‘de facto’-leefstijl van de omgeving schuilt niet
achter het woordje “tegenwoordig” (tegenwoordig denkt men er anders
over …, tegenwoordig mag dat wel…). Maar ook ons eigen denken en
streven heeft invloed op ons handelen.
Om steeds het goede te blijven zien en te doen hebben wij het licht van
Gods Openbaring nodig en het woord van de Kerk, die dit uit kracht van
de Heilige Geest verhelderd. Alleen in het licht van de waarheid kan een
mens – en heel de maatschappij – zich gezond ontwikkelen.
Kerkdiensten
Zaterdag 4 september: H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar
Vandaag geen h. mis om 09.00 uur, Limbricht
16.00 tot 17.00 uur: Limbricht: Biechtgelegenheid.
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis om Gods zegen over de parochie;
zeswekendienst voor Mien Zinken-Timmermans; voor Lenie AlofsLomme (offergang).
Zondag 5 september: Drieeëntwintigste zondag door het jaar
09.45 uur, Einighausen: H. Mis: voor de parochie; voor Zef Dohmen en
Truke Soons (jrd); voor Martinus Heutmekers en Anna Heijlighen
en overleden kinderen Heutmekers (jrd); voor Nieke MartensVleugels en Jean Martens (jrd); voor Mia Mostert-Broekhoven en
overleden familie (jrd;
11.00 uur, Limbricht: H. Mis om Gods zegen over de parochie; voor Sef
Savelkoul (off); gest. jaardienst voor Jeanne Camps-van den
Bergh en voor Leo Camps; gest. jaardienst voor Willem Kleintjens
en Sibilla Stoffels en dochter Elisabeth; voor Corrie KeulenJanssen, Wim Keulen en als jaardienst voor Wil Keulen
Maandag 6 september:
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor Jeanette Schaghen-Frencken.
14.30 uur, Guttecoven: Gebedsuur /Rozenkrans voor onze bisschop
Dinsdag 7 september:
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de
H. Antonius.
Woensdag 8 september: Feest van Maria Geboorte:
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: .e.v. St. Antonius
Donderdag 9 september: H. Petrus Claver, priester
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de vervolgde christenen.
Vrijdag 10 september:
14.00 -15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur. / Biechtgelegenheid
19.00 uur, Limbricht: Latijnse H. Mis/ oude vorm:
Zaterdag 11 september: H. Maria op zaterdag
09.00 uur, Limbricht: Latijnse Mis/ oude vorm.

Vandaag geen biechtgelegenheid; wel op 10 sept.
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: om Gods zegen over de parochie;
jaardienst voor Piet Sons; voor Mia Jans-Corten (offergang); voor
Frits Bogie (offergang).
Zondag 12 september: Vierentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur, Einighausen: H. Mis: om Gods zegen over de parochie;
Zeswekendienst voor Jo Broekhoven; voor ouders BroekhovenFehlen (jrd) en Pierre Habets; voor Giel van de Bongard (jrd); voor
Maria Josephina Custers en Maria Ida Custers, alsmede voor de
familie Custers-Dohmen (jrd);
11.00 uur, Limbricht: H. Mis: om Gods zegen over de parochie; pl
zeswekendienst voor Lambert van Peij;
Maandag 13 september: H. Johannes Chrysostomus, bisschop en
kerkleraar
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor Jeanette Schaghen-Frencken.
14.30 uur, Guttecoven: Gebedsuur met Rozenkrans en tevens voor
onze bisschop.
Dinsdag 14 september: Feest van de Kruisverheffing
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor Lies Lomme en de overleden
familieleden (st.); voor het echtpaar van Deurssen-Schrijen en
kinderen; jaardienst voor Frans Deriks en tot intentie van Tonny
Deriks-Van Deurssen.
Woensdag 15 september: H. Maagd Maria, moeder van Smarten
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: t.e.v. Sint Antonius
Donderdag 16 september: HH. Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop,
martelaren
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de zieken.
Vrijdag 17 september: H. Lambertus, bisschop en martelaar
14.00 -15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur.
19.00 uur, Limbricht: Latijnse H. Mis/ oude vorm:
Zaterdag 18 september: H. Maria op zaterdag
09.00 uur, Limbricht: Latijnse Mis/ oude vorm.
16.00 tot 17.00 uur: Limbricht: Biechtgelegenheid.
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis om Gods zegen over de parochie;
jaardienst voor Lies Lomme en de overleden familieleden (st.);
jaardienst voor het echtpaar Zeelen-Corten (st.); voor Thei
Schmeits (offergang); voor Lenie Alofs-Lomme.
Zondag 19 september: Vijfentwintigste zondag door het jaar
09.45 uur, Einighausen: H. Mis: om Gods zegen over de parochie; voor
Sjra Wagemans en Bertha Wagemans-Maas (jrd);
11.00 uur, Limbricht: H. Mis: om Gods zegen over de parochie;

Mooie H. Mis bij de Veldkapel in Guttecoven
Bij goed weer konden wij op zaterdag 14 augustus de heilige Mis bij de
Veldkapel vieren. Velen, ook uit de naburige
dorpen, hebben hieraan deel genomen. Langs
deze weg zeggen wij allen dank die hieraan
hebben meegewerkt en alles hebben
voorbereid. Moge God het u lonen.
In de Heer overleden zijn:
Guus van Oppen , Julianastraat 14, Einighausen, 82 jaar
Truus Menten-Witlox, Kapittelhof 40, Susteren, 74 jaar
Mogen zij rusten in Gods vrede. De familieleden wensen wij veel sterkte
met dit verlies.
Om te noteren:
Vrijdag 3 sept.: H. Communie voor zieken en thuiszittenden
Zaterdag/zondag 18/19 sept: bezoek van de Missiezusters van
St. Petrus Claver uit Maastricht (aanbieden missiekalender)
Bijbelmeditaties
In dit najaar starten wij weer met een reeks
bijbelmeditaties, met als thema: de Eucharistie.
De bijeenkomsten zijn eens in de twee weken op
maandagavond van 20.00 – 21.30 uur in de
pastorie in Limbricht. Eerste bijeenkomst op
maandag 20 september. Opgave en nadere
informatie bij pastoor M. Otto, Limbricht, tel.
4515595; mail: m.a.j.otto@hetnet.nl
Geslaagde zomerkampen
Onder de hoede van ons parochiecluster werden ook dit jaar de
zomerkampen gehouden, die voorheen door het Bisdom werden
georganiseerd. In totaal namen zo’n 70 kinderen en jongeren hieraan
deel, verdeeld over drie verschillende kampen (in Weert, Wijlre en
Merkelbeek) Dank aan allen die zich ook hiervoor hebben ingezet, als
ook aan de sponsoren!
 Voor jongeren in de leeftijd van 15 t/m 19 jaar wordt in de
herfstvakantie (25 t/m 29 okt.) een survivaltocht door de
Luxemburgs Ardennen gehouden. Inschrijving is nog mogelijk.
Kijk voor informatie op:
www.parochieclusterlimbricht.nl/jeugdwerk-st-jozef

