Kerkklokje St. Servatius Vaesrade
Maak dat ik zien kan

				
				
Wanneer kun je echt goed zien?
				
Soms ben je naar iets op zoek en
		
kun je het niet vinden.
				
Je weet bijna zeker dat je het daar
hebt neer gelegd. Je hebt er al drie keer overheen gekeken en dan nog heb je
het niet gezien. Het is mogelijk én het gebeurt: dat je wel kijkt, maar toch niets
ziet, dat je wel luistert, maar toch niets hoort...
Het verhaal over een blinde bedelaar wordt in het Evangelie verteld. Hij zit langs
de kant van de weg. Hij is al vanaf zijn geboorte blind. Maar hij heeft al veel
dingen over Jezus gehoord, want zijn gehoor is nog prima. En met zijn stem is
ook niets mis en hij roept op Jezus als deze langs hem loopt. Jezus geneest
Bartimeüs waar iedereen bij is. De mensen zijn enthousiast. Maar hoelang zal
dit aanhouden. Vaak vinden we de meest de wonderlijke dingen al na een tijdje
heel gewoon. De leerlingen die Jezus nu al geruime tijd van nabij meemaken en
Hem volgen op zijn weg, begrijpen Hem niet echt. Het ontbreekt hun aan een
helder zicht op de ware identiteit van Jezus en op de weg die Hij ten einde toe
moet gaan.
Het verhaal over de genezing van Bartimeüs vormt de afsluiting van Marcus 10.
In dit hoofdstuk kom je allerlei blinden tegen: Farizeeërs die zich blind staren op
de wet, leerlingen die zich blind staren op macht en eer, de rijke jongeling die
zich blind staarde op zijn bezit. Het hoofdstuk loopt ten slotte uit op dit verhaal
van deze blinde bedelaar met zijn sterke geloof in Jezus. Hij ontvangt het zicht.
Zijn leven heeft nieuwe zin gekregen en een nieuwe richting. En hoe zit dan met
ons? Laten wij ons de ogen openen voor de werkelijkheid van God? Of blijven
we blind voor Zijn aanwezigheid in en onder mensen? Zien we de nood van de
ander en willen we hem helpen, of zijn we te zeer in ons zelf gekeert?
Ook dit jaar willen we op zondag 31 oktober onze overledenen gedenken, stilstaan bij hun leven, wat zij voor ons betekenen. En dat is heel wat. Vaak zijn we
door hen geworden die we nu zijn. Zij zullen ons steeds weer in donkere dagen
nabij zijn, zij maken ons zelfs in het donker ziende.
Pastoor Jan Geilen

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 23 t/m 31 oktober 2021
Zaterdag 23 oktober 18.30 uur: H. Mis.
Intentie:
- Bidden wij voor alle parochianen die ons ontvallen zijn.

Zondag 31 oktober 15.00 uur: H. Mis. Allerheiligeviering
Intentie:
- Hub Bosch
- Bidden wij voor onze dierbare overledenen

Gebed voor de bisschoppensynode ‘Voor een
synodale Kerk: communio, participatio, missio’ (2023).
Deze gebedskaart is een uitgave van de Nederlandse
Bisschoppenconferentie (rkkerk.nl).
GEBED
Wij staan voor U, Heilige Geest,
terwijl wij bijeenkomen in uw naam.
U alleen hebben wij om ons te geleiden,
maak dat U thuis bent in ons hart;
leer ons de weg die wij moeten volgen
en hoe wij deze moeten gaan.
Wij zijn zwakke mensen en zondaars;
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.
Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen,
noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.
Maak dat wij in U onze eenheid vinden,
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven
en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid
en van wat juist is.
Dat alles vragen wij U,
die overal en in iedere tijd werkzaam bent,
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon,
in de eeuwen der eeuwen.
Amen

Hoe geven we de kerk vorm na tijden van corona?
Met een onderzoek onder kerkgangers in Nederland wil Actie Kerkbalans
antwoord krijgen op onder meer deze vraag. De afgelopen twee jaar hebben
kerken massaal geïnvesteerd in creatieve en digitale oplossingen voor
kerk-zijn op afstand. Wat hebben kerken geleerd en wat willen kerkgangers
eventueel graag behouden voor de toekomst?
Namens Actie Kerkbalans start Citisens op 18 oktober een grootschalig
onderzoek onder kerkgangers van vier kerkgenootschappen in Nederland:
de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk
en de Evangelische Broedergemeente. Leden en bezoekers van ruim 2.000
kerken worden gevraagd een vragenlijst in te vullen over hoe zij het kerk-zijn
beleven en specifiek beleefd hebben in tijden van lockdown.
Toekomst van de kerk
Actie Kerkbalans voert ieder jaar een onderzoek uit onder kerkgangers naar
de betrokkenheid van Nederlands bij de kerk. De antwoorden geven inzicht
in de rol van de kerk voor christenen vandaag en in de toekomst. De nadruk
in de vragenlijst van dit jaar ligt met name op de kerk van de toekomst.
Hoe geeft kerkelijk Nederland de kerk van de toekomst vorm, ook met het
oog op de veranderingen door corona? In de vragenlijst wordt kerkgangers
gevraagd wat hun kerk of zijzelf hebben geleerd in tijden van lockdown en
wat zij daarvan wel of niet zouden willen behouden voor de toekomst. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan vieringen en diensten via livestream of het digitaal
onderhouden van contact met leden. Kerkgangers wordt ook gevraagd waar
de kerk wat hen betreft in moet investeren voor de komende jaren.
Geven voor de kerk
Naast kerk-zijn in coronatijd en de toekomst van de kerk, komt in het onderzoek ook de jaarlijkse Actie Kerkbalans zelf aan bod. Met de Actie Kerkbalans komen de genoemde vier kerkgenootschappen ieder jaar samen in
actie om leden om een financiële bijdrage te vragen voor de eigen
plaatselijke kerk. De kerk krijgt geen subsidie en daarom zijn deze inkomsten nodig om het kerk-zijn invulling te geven. In het onderzoek wordt
kerkgangers gevraagd wat zij van Actie Kerkbalans vinden en waarom ze
hun plaatselijke kerk al dan niet financieel steunen. Dit geeft deelnemende
parochies en gemeenten inzicht in hoe de Actie leeft onder hun leden.
Kerkleden kunnen meedoen aan het onderzoek via deze link:
www.gevenaandekerk.nl.

