Kerkklokje St. Servatius Vaesrade
“Als ze je vragen hoelang het nu geleden is dat hij of zij overleden is en hoe het
nu met je gaat en je dan glimlacht en zegt dat het wel goed gaat. Je probeert je
dan groot te houden en woorden te zoeken om je verdriet niet te laten zien. En als
je dan thuis komt, dat je dan de foto neemt en ‘hen’ verteld hoezeer zij nog altijd
gemist worden. Dan komt er weer vrede in je hart en kun je weer een tijd vooruit.”
						

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

Op dinsdagmiddag 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

Pastoor Jan Geilen

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 6 t/m 14 November 2021
Zaterdag 6 november 18.30 uur: H. Mis.
Intentie:
- Bidden wij voor alle dierbaren die ons ontvallen zijn door Covid19.
Zaterdag 13 november 15.00 uur St. Martinusmis aansluitend naar kerkhof
Zondag 14 november 11.00 uur: H. Mis m.m.v. Harmonie St. Caecilia
Intentie:
- Bidden wij voor onze leden die overledenen zijn en ernstig zieken.

Het gemis blijft
Kerkelijk zangkoor St.-Caecilia Vaesrade

Op 21 november 2021 hopen wij ons Caeciliafeest te vieren.
Dit zal niet ongemerkt voorbij gaan omdat het tevens ons
50-jarig bestaan is van ons koor.
Tegelijk willen wij 2 leden in het zonnetje zetten die van de
eerste dag tot op heden zich 50 jaar inzetten voor het koor.
Mevr. Miny ten Oever en Mevr. Letta Tel
Ook zijn er 2 leden die 12,5 jaar actief lid zijn van ons koor.
Mevr. Mia Brasse en Mevr. Elsi Hoeberigs
Het begin van het koor is ontstaan in het najaar van 1971,
waar zich verschillende dames en enkele heren voor aanmelden.
De eerst uitvoering heeft plaatsgevonden met kerstmis 1971.
Het gemengd koor was een feit.
Verschillende dirigenten hebben deze uitvoeringen in het
verleden begeleid, heden heeft Laurens Klinkers de leiding.
Wij hopen de komende tijd de hoogmissen te blijven
opluisteren, in de vernieuwde en aangepaste kerk, voor
parochie en dorpsgemeenschap.

Velen hebben afgelopen weekend de begraafplaatsen en de urnenplaatsen
bezocht. Het boomblad is weer enigszins verwijderd. Er zijn bloemen
neergelegd op de graven, en kaarsen aangestoken. Waarom we dat doen?
Het is een goede gewoonte; je voelt dat het je goed doet, en een gebaar
naar onze geliefde doden; we willen ze niet prijs geven aan de vergetelheid.
Het noemen van hun naam kon ons ook weer verdrietig maken. We missen
de ander. Maar dat verdriet naar boven laten komen is ook goed; het is een
brug die ons met hen verbindt. Het met aandacht noemen van hun naam
maakt onze kwetsbaarheid zichtbaar. Op Allerzielen komen veel herinneringen weer tot leven, worden verhalen verteld: weet je nog hoe ze dat…
en wat hij zei? Weet je nog? In onze verhalen en herinneringen komen ze
opnieuw tot leven. Het is vaak een dubbel gevoel als je in de rouw verkeert
en herinneringen ophaalt. Aan de ene kant zijn er de gevoelens van beklemming, van leegte, van verslagenheid. Maar er is ook een andere kant: de
pijn is groter naarmate je iemand echt hebt liefgehad. En bij het noemen van
de naam voel je weer die liefde, een liefde die sterker is dan de dood, een
liefde die je met je meedraagt en die je niet alleen met verdriet maar ook
met dankbaarheid vervult. Je hebt de ander liefgehad en de ander heeft jou
liefgehad en dat liefhebben gaat niet voorbij. Sterker nog het kan vaak veel
groter worden! Dat besef blijf je koesteren en dat is ook goed zo.
					
				

