Overzicht H. Missen, St Servatius Vaesrade
Week 32
Week 33
Week 34
Week 35
Week 36
Week37
Week 38
Week 39
Week 40
Week 41
Week 42

Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag

14- Augustus
22- Augustus
28- Augustus
5- September
11- September
19- September
25- September
3- Oktober
9- Oktober
17- Oktober
23- Oktober

18:30 uur
11:00 uur
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11:00 uur
18:30 uur
11:00 uur
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11:00 uur
18:30 uur
11:00 uur
18:30 uur

Week 43 Zondag 31- Oktober

15:00 uur Allerheiligen

Week 44
Week 45
Week 46
Week 47
Week 48
Week 49
Week 50
Week 51
Week 51
Week 52

18:30 uur
11:00 uur
18:30 uur
11:00 uur
18:30 uur
11:00 uur
18:30 uur
20:00 uur Kerstavond
09:30 uur 1ste Kerstdag
18:30 uur

Zaterdag 6- November
Zondag 14- November
Zaterdag 20- November
Zondag 28- November
Zaterdag 4- December
Zondag 12- December
Zaterdag 18- December
Vrijdag 24- December
Zaterdag 25- December
Zaterdag 1- Januari		

Kerkklokje St. Servatius Vaesrade
Pastoor Geilen tel. 045 5241208
b.g.g 06 25393435
Pastoor Dölle tel. 045 4051273
Voor opgave intenties: Mia Zeijen
tel. 045 5245891

Op dinsdag middag van 15.00 tot 16.00 uur is pastoor Geilen in de kerk
aanwezig.
Parochiebureau pastoraal: donderdag van 14.00 – 16.00 uur tel. 045 5241208
Bankrekeningnummers: Kerkbijdrage: NL07 RABO 0137 7005 47
of NL24 INGB 0001 0439 87 t.n.v. R.K. Kerkbestuur St. Servatius
Ziekencommunie/ziekenbezoek: Als u de H. Communie wilt ontvangen op
de eerste vrijdag van de maand of bezoek van pastoor op prijs stelt kunt u dat
doorgeven op tel. 045 5241208.
Ook voor ziekenbezoek in het ziekenhuis of kliniek.
Website: www.servatius-vaesrade.nl
Facebookpagina: Parochies Nuth en omstreken.
E-mailadressen: pastoor@bavonuth.nl; secretariaat@servatius.nl;
Redactie kerkklokje: kerkklokjevaesrade@gmail.com
MISINTENTIES VAN 14 t/m 22 Augustus 2021
Zaterdag 14 augustus 18.30 uur: H. Mis.
Intentie:
- Alle ernstig zieken.
- 15 Augustus wordt het feest gevierd van Maria Tenhemelopneming
Dinsdag 17 augustus vanaf 15.00 uur spreekuur/parochie.
Zondag 22 augustus 11.00 uur: H. Mis.
Intentie:
- Bidden wij voor onze dierbare overledenen.

				

			
			
		
			

Geen wonder dat de planning niet lukt

Plannen maken is een vak, een moeilijk vak.
Daarom zijn er opleidingen en cursussen voor,
adviseurs en raadgevers. Er is niets mis met het
maken van plannen.
		
Maar juist omdat het maken van plannen zo
ingewikkeld en moeilijk is, is het ook relatief.
Plannen kunnen fouten bevatten, averechts werken of mislukken, door
menselijke tekortkomingen of doordat er omstandigheden zijn die we niet kunnen
voorzien of niet volledig doorzien. Er is een grens aan ons kennen en begrijpen
van de wereld om ons heen, en dus ook aan ons vermogen om de loop der
dingen te plannen. Daardoor stranden soms onze plannen,
en lopen we in onze ondernemingen wel eens vast.
De natuur tikt ons soms hardhandig op de vingers als we plannen maken en
uitvoeren. Honderd keren proberen mensen hun leven in orde te brengen of de
wereld te verbeteren, en even zo vaak lijkt de natuur daar een stokje voor te steken. De natuur wijst ons onze plaats: zowel de grote natuur met haar rampen, als
ook de natuur van ons eigen lichaam dat gaat haperen en ons in de steek laat.
In dergelijke situaties van machteloosheid en radeloosheid, waarin onze plannen
aan gruzelementen liggen, spreekt de Bijbel een eigen taal. Het is de taal van de
droom en het wonder, de taal die hoort bij Gods plan met de wereld.
Veel sceptici, aartstwijfelaars en criticasters vinden Gods plan naïef, maar er
zijn vele sprankjes hoop uit te halen en daarin doen zich tekenen voor waaruit
blijkt dat zijn plan helemaal niet zo onrealistisch is als menigeen denkt. Profeten
als Jesaja zagen dat, evenals de tijdgenoten van Jezus. Ze zagen dat er iets,
of liever: iemand aan het werk was die groter en sterker was dan alle menselijke plannenmakers. Iemand die de lamme deed opstaan en de stomme deed
spreken. Die vijf broden deelde met duizenden mensen. Onze plannen kunnen
gebakken lucht blijken en onbetrouwbaar. Dat is echter geen reden tot wanhoop
of moedeloosheid, maar een uitnodiging om eens open te staan voor wonderen.
De bijbel laat zien dat er altijd tekens van hoop zijn: tekens dat dromen werkelijkheid kunnen worden.

WANDELEN LANGS KRUISEN EN KAPELLEN TIJDENS
ERFGOEDWEEKEND
(op zaterdag 14 en zondag 15 augustus).
Wie door Limburg rijdt, fietst of wandelt, komt ze overal tegen: kruisen en
kapellen die als kleine monumenten van vroomheid in het landschap staan.
Meer dan drieduizend zijn het er in heel Limburg. Allemaal hebben ze hun
eigen verhaal en vaak ook eigen tradities. In het kader van de Limburgse
erfgoedweekeinden biedt de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg op
14 en 15 augustus wandelingen en fietsroutes langs het klein-religieus
erfgoed aan.
Tijdens dit weekeinde wordt ook het feest van Maria Tenhemelopneming
gevierd en zijn er in veel kapellen sowieso vieringen gepland.
Wandelen of fietsen langs kruisen en kapellen in de eigen regio is een mooi
coronaproof zomeruitje. Kijk voor de routes op
www.kruisenenkapellenlimburg.nl
BEDEVAART BANNEUX
De 4 parochies van Nuth samen met Hoensbroek op bedevaart naar Banneux Notre-Dame “Maagd der Armen” in de Ardennen.
Aanmelden: Heeft u interesse om deel te nemen aan onze parochie bedevaart op dinsdag 7 september 2021 naar Banneux, dan bent u van harte
uitgenodigd. Informatie en aanmeldingsformulieren vindt u in de kerk en bij
het parochiekantoor, of bel gewoon.
Geef u snel op, want er zijn slechts 40 plaatsen in de bus! Afhankelijk van
het aantal deelnemers gaan we met een bus of busjes.
De kosten bedragen € 25,00 per persoon (inclusief de busreis/busjes en koffie/thee met vlaai) en dienen bij inschrijving te worden voldaan ter bevestiging van de deelname. U kunt zich inschrijven bij het eigen parochiekantoor.
(U wordt wel gevraagd een eigen lunchpakket mee te nemen, de drank
is voorhanden).

Pastoor Jan Geilen

