Iedereen voelt zich weleens eenzaam of alleen. Wat is eenzaamheid precies?
En wanneer is eenzaamheid een probleem?
Eenzaamheid
Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een
hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere
mensen dan je wenst. Eenzaamheid gaat gepaard met kenmerken als
negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met
lichamelijke of psychische klachten. Eenzaamheidgevoelens kunnen invloed
hebben op je gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven.

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

Definitie Prof. Jenny de Jong-Gierveld heeft een definitie geformuleerd
“Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar
gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties. Het kan zijn dat het
aantal contacten dat men heeft met andere mensen geringer is dan men
wenst. Het kan ook zijn dat de kwaliteit van de gerealiseerde relaties
achterblijft bij de wensen.”

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

Eenzaam of alleen?

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

Alleen zijn of je eenzaam voelen is niet hetzelfde. Wel valt het vaak samen.
Als je alleen bent, heb je niemand om je heen. Wanneer iemand geen of
nauwelijks sociale contacten heeft, spreken we van sociaal isolement.
Eenzaamheid is voor iedereen anders
Wat eenzaamheid is, hoe het voelt en wat het met je doet is voor iedereen
anders. De een heeft meer betekenisvolle relaties of een groter sociaal
netwerk nodig dan de ander. Het is niet aan mensen te zien of zij zich
eenzaam voelen. Er wordt weinig over gepraat. Het kan voelen als eigen
falen als je eenzaam bent. Daarom is het goed om scherp te zijn op signalen
die kunnen wijzen op eenzaamheid. Samen kunnen we eenzaamheid wél
bespreekbaar maken en er zo ook wat aan doen.

MISINTENTIES VAN 9 t/m 17 oktober 2021
Zaterdag 9 oktober 18.30 uur: H. Mis.
Intentie:
- Mia Demarteau-Cörvers (Jaardienst).

Verschillende soorten eenzaamheid

Zondag 10 oktober 12.30 uur Doop Cas Braam

Er bestaan verschillende soorten eenzaamheid. Het belangrijkste onderscheid dat wordt gemaakt, is tussen sociale eenzaamheid en emotionele
eenzaamheid. Daarbij gaat het respectievelijk om het aantal contacten en
de kwaliteit van de contacten. Soms voelt iemand beide, dan wordt ook wel
gesproken over gecombineerde eenzaamheid. Het onderscheid in
verschillende soorten eenzaamheid is niet alleen theoretisch.
Het vraagt ook voor een verschillende aanpak.

Zondag 17 oktober 11.00 uur: H. Mis.
Intentie:
- Bidden wij voor onze dierbare overledenen en ernstig zieken.

Kerkbesturen gaan hun krachten bundelen

De Kerk en de gemeenschap moeten in deze tijd vernieuwen. Maar wat betekent
dat eigenlijk, wat moet dan voortdurend vernieuwd worden? En waarom dan wel?
Is het niet beter om het bestaande te koesteren en vast te houden?
Nee, je kunt niet alles vasthouden en bij het oude laten. Soms is het goed om je
krachten te bundelen, om samen met andere parochies een toekomst te plannen.
Een visie uitdenken waarin je de levendigheid, de vitaliteit,
van de onderscheidene parochies tot doel stelt.
Hierbij de eigenheden van de verschillende gemeenschappen bewaren. Als nodig
en wenselijk elkaar ondersteunen en samen optrekken. Samen nieuwe wegen
durven gaan, met Christus als onze Weg. De vaste waarden moeten blijven, het
Evangelie als middelpunt, de Schrift als fundament. Het is goed bij tijd en wijle
nieuwe dingen uit te proberen. Niet bang zijn om te veranderen. Ja, het klopt dat
veranderen onzekerheid met zich meebrengt.
Maar vastroesten is denk ik erger. We zien de samenleving om ons heen
veranderen. Als de kerk onderdeel van deze samenleving wil blijven, dan zal
ze zich bij tijd en wijle iets moeten aanpassen. Zo is de huidige trend in onze
parochies, dat we het alleen niet meer redden, dat we elkaar moeten opzoeken.
Dit hebben we de afgelopen jaren steeds weer opnieuw gedaan met wisselend
succes. We staan nu aan de vooravond van een best wel grote verandering. De
kerkbesturen van een drietal parochies worden per 1 januari 2022 samengevoegd
en gaan verder onder één clusterbestuur. Om nu de vitaliteit van elke parochie te
behouden en te bevorderen, zullen we in elke parochie een parochieraad in het
leven roepen. Zo zullen we bestuurlijk één zijn, met behoud van de parochiële
verscheidenheid. Samen naar nieuwe wegen zoeken om de basis van Jezus kerk
ook in deze tijd handen en voeten te geven in alle gemeenschappen. En deze
basis is nog altijd, omzien naar elkaar. Ik realiseer me heel goed dat dit op termijn
misschien holle frases kunnen blijken, maar we mogen ons niet laten afschrikken
of bang

zijn, dat de geweldige dingen die we samen willen gaan doen stranden bij
het voornemen. We hoeven niet bang te zijn als iets niet lukt of anders loopt
dan voorzien was. Natuurlijk is dat niet leuk, maar als we niets proberen,
dan blijft het zoals het was en dat gaat ten koste van een vitale gemeenschap. Maar let wel, we worden opgeroepen om het goede te behouden.
De eigenheden van elke parochiegemeenschap zijn de moeite waard om te
koesteren en te etaleren. En dat moet dan ook een basis zijn, van waaruit
we verder kunnen bouwen. De parochie samen met de verschillende
verenigingen bouwen aan een levendige gemeenschap, ieder met zijn talenten en mogelijkheden.
Al vele nieuwe activiteiten zijn in onze parochies met wisselend succes
opgestart en vele activiteiten zijn nog steeds actueel en levendig en andere
gingen teloor. De meeste zijn vaak spontaan ontstaan en worden ook
spontaan en met veel enthousiasme door betrokken vrijwilligers uitgevoerd.
Ik heb in al die tijd ervaren dat er vele enthousiaste vrijwilligers actief zijn.
Iedere dag weer opnieuw staan mensen klaar om op welke wijze ook een
bijdrage te leveren aan de (kerk)gemeenschap.
We worden allen bij deze uitgenodigd om te blijven meedenken en
meewerken aan deze voortdurende vernieuwing van onze plaatselijke kerk.
Laten we van vernieuwing of verandering geen modewoord maken, maar
een zinvol werkwoord.
Een concrete uitnodiging voor een eerste bijeenkomst kunt u binnenkort
verwachten.
Pastoor Jan Geilen

