
 

KERKKLOKJE VAN 12 JANUARI 2021 
 

Pastoor Geilen tel. 045 5241208 b.g.g 
06 25393435  
Koster Schra Rijkx tel. 06 50508913 
 
Parochiebureau voor vragen en 
intenties op dinsdag en vrijdag in de 
pastorie door vrijwilligers uit de 
parochie. Telkens van 09.30 -10.30 uur, 
tel. 5241208. (Op vrijdag is pastoor 
Geilen aanwezig.)  
Parochiebureau pastoraal: donderdag 
van 14.00 – 16.00 uur. 
 

Bankrekeningnummers: Kerkbijdrage: NL50 RABO 0137 7015 19  
of NL90 INGB 0001 0346 51 t.n.v. Parochie H. Bavo 
Misintenties en andere betalingen: NL32 RABO 0137 7038 80 t.n.v. Parochie H. Bavo 
Klussendienst: De klussendienst doet kleine klusjes voor die mensen die niemand 
hebben die hen kan helpen. Telefonisch opgeven (5241208) op dinsdag en vrijdag van 
9.30u.-10.30u. 
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 door vrijwilligers kunt u 
dit nummer bellen. 
Website: www.bavonuth.nl 
Facebookpagina: Parochies Nuth en omstreken. 
E-mailadressen: pastoor@bavonuth.nl; secretariaat@bavonuth.nl; 
redactiekerkklokje@bavonuth.nl. 
 
 
MISINTENTIES VAN 17 t/m 30 JANUARI 2021 
Zondag 17 januari 09.30 uur  H. Mis (met live streaming). 
Intenties: 
- Anna Maria Bemelmans (stg) 
- overleden ouders Peerbooms-Kerckhofs en kinderen 
12.00 uur: Poolse mis 
Maandag 18 januari 09.00 uur H. Mis 
Vrijdag 22 januari 09.00 uur H. Mis.  
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste 
 
Zondag 24 januari 09.30 uur  H. Mis (met live streaming).  
Intenties: 
- Til Schonewille-Hoekstra, 6 maanden geleden overleden (ofg); 
- ouders Peerbooms-Kerckhofs en kinderen 
12.00 uur: Poolse mis 
Maandag 25 januari 09.00 uur H. Mis 
Vrijdag 29 januari 09.00 uur H. Mis.  
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
 
1. THEMA: Zorg om elkaar 

Hoe zou onze wereld eruit zien als we zouden stoppen met voor 
elkaar te zorgen? Zo’n wereld kunnen we ons toch nauwelijks 
voorstellen! Zo vanzelfsprekend vinden we de zorg voor kinderen, 
voor ouderen en voor mensen die hulp nodig hebben. Zo gewoon 
vinden we de zorg die geboden wordt door familie, overheid, 
school, verenigingen, kerk, parochie en mantelzorgers. 
Nee, zo’n wereld zonder zorg voor elkaar, zal een harde en 
egoïstische wereld zijn, een wereld waarin ieder mens op zichzelf is 
aangewezen, waar alleen ruimte is voor wie gezond en sterk zijn en 
waarin alle menselijkheid is verdwenen. In zo’n wereld is gewoon 
niet te leven. 



Zorg voor onze ouderen en kwetsbaren is het meest besproken onderwerp op dit moment. 
De ouderen in verzorgingshuizen zijn niet alleen gebaat bij de lichamelijke en medische 
zorg, maar zij hebben zeer zeker ook regelmatig geestelijke zorg nodig, zoals wij allemaal. 
En dan bedoel ik met name, aandacht schenken, een gesprekje voeren, luisteren naar wat 
hen bezig houdt, misschien samen bidden. 
In deze tijd van onzekerheid voor de kinderen of er nog wel een plekje zal zijn voor ma of 
pa als het thuis niet meer gaat. Of als er een grote verbouwing van een verzorgingshuis 
op stapel staat, dat heel wat extra onrust en onzekerheid met zich mee brengt, voor het 
personeel en voor de bewoners. ‘Moet ik weg, waar naar toe, wanneer, kom ik weer 
terug?’ Allemaal vragen die bewoners door het hoofd spelen en bezig houden. Dit maakt 
hen onrustig en onzeker. Dan hebben ze juist behoefte aan geestelijke zorg en menselijke 
nabijheid. 
Zorgen voor elkaar is een heel belangrijk thema in de Bijbel. De Bijbel roept ons op om 
anderen te helpen. We moeten elkaars lasten dragen en elkaar bemoedigen, ook als dat 
niet altijd makkelijk is. In zo’n wereld lijkt het me juist heerlijk leven, waar het gebod van 
de liefde voor elkaar ten volle kan groeien en bloeien. 
 

 
Pastoor Jan Geilen 
 
 
2. PAROCHIEAGENDA 
- elke donderdag van 15.00-16.00 uur: mogelijkheid om het sacrament van boete en 
verzoening te ontvangen of gewoon een gesprek in de kerk met pastoor Geilen. 
 
 
3. WERELDKERK IN EEN DORP 
Een nieuw jaar, een nieuwe agenda. Tot mijn schrik zag ik dat ik aan de beurt was om de 
column te verzorgen… Helemaal vergeten en dat terwijl mijn onderwerp al in mijn 
gedachten stond te trappelen! Het gebeurde in onze buurparochie Wijnandsrade. 
Het kerkblaadje geldt weliswaar onze Bavoparochie, maar dit had ook hier kunnen 
plaatsvinden. 
Op eerste kerstdag was er ’s middags de mogelijkheid om de kerststal te bezoeken, kribje 
kijken zoals dat heet. Onze pastoor had enkele musici uitgenodigd om dit gebeuren op te 
luisteren met livemuziek. Mooi, een viool, een blokfluit, het orgel… dat bracht een serene, 
warme stemming. Maar wat mij het meest verwarmde was de aanwezigheid van diverse 
mensen die de kerk even in- en uitliepen. Naast enkele trouwe kerkgangers van Nuth en 
omstreken waren daar mensen uit de protestantse hoek, waren daar mensen die belijden 
ongelovig te zijn, waren daar moslims. Ook qua nationaliteit was het één en al diversiteit 
wat de kerstklok sloeg: luuj va ge dörp, Hollanders, Syrische vluchtelingen, een Afghaanse 
vriendin. Er waren ouderen in rolstoel en families met kinderen. En tussen al die herders 
die het Kind kwamen begroeten zat ook even onze eigen parochieherder pastoor Geilen. 
Op die Kerstmiddag dacht ik: “Zou dat nu het gezicht van de kerk kunnen zijn… al die 
diverse mensen samen in dat gewijde gebouw? Iedereen welkom, ongeacht geloof, 
nationaliteit, leeftijd, verenigd rond de geboorte van een hoopvol, heilzaam nieuw begin.” 
Het heeft mij geraakt. 
Paus Franciscus heeft een nieuwe encycliek geschreven: Tutti fratelli, allen broeders. Laten 
we daar hoopvol het nieuwe jaar mee ingaan. 
Marie-Rose van de Wall 
 
 



4. EEN NIEUWE KOSTER: SCHRA RIJKX 
Herman van den Berg heeft het kosterstokje overgedragen 
aan Schra Rijkx. Wie is Schra Rijkx? 
Hij is 67 jaar, gehuwd met Annie, heeft twee zoons en drie 
kleinkinderen. 
Veel mensen van Nuth zullen Schra kennen door de vele 
werkzaamheden die hij in Nuth en voor de parochie deed 
en doet. Hij zong nog een tijdje mee met het Bavokoor en 
het Mathokoor in Tervoorst - van die laatste was hij 8 jaar 
voorzitter. Maar vooral was hij het gezicht van Omroep 
Groot Nuth waar hij maker en presentator was van 
verschillende documentaires die werden vertoond op t.v.  
Oudere Nuthers zullen misschien nog zwemlessen van 
hem hebben gehad in het voormalige zwembad van Nuth. 
Op sportief gebied was en is hij op nog meerdere terreinen 
actief. Zo was hij voorzitter bij handbalvereniging Minor, is 
hij handbaltrainer en verzorgt hij begeleiding en opleiding 
van scheidsrechters en trainers. Dat laatste doet hij nog 
steeds. Toen gymnastiekvereniging Albatros bijna ter ziele 
ging, heeft hij het voorzitterschap op zich genomen.  
Schra is lid van videoclub Videoom waar hij 

penningmeester is en meewerkt aan het maken van films. Deze groep is van Heerlen 
verhuisd naar Nuth en komt bij Gitek bij elkaar. 
Maar zijn grootste hobby is schilderen. Vorig jaar heeft hij o.a. nog 11 schilderijen 
gemaakt om de kinderen te laten zien hoe de weg naar Pasen ging. Deze zijn te zien in de 
zijgangen van de kerk.  
En nu naar zijn werk voor onze parochie, want ook daar draait hij al jaren mee. Hij heeft 
het einde van het Parochieel Overleg nog meegemaakt als secretaris. Hij bouwt al een 
aantal jaren de kerststal mee op en zit in het team van Roger Hameleers dat de 
bloemversieringen maakt met kerstmis en Pasen. Schra heeft ook meegewerkt aan de 
herinrichting van onze kerk. 
Nu is hij dan de nieuwe koster. Hij heeft al een tijdje meegelopen met Herman en Herman 
zal hem nu assisteren. Zo zal Schra ’s morgens de kerkdeur openen en Herman zal deze in 
de avond sluiten. Maar Schra zegt: “Herman is gewoon niet te vervangen want wat die 
allemaal deed is teveel om op te noemen.” Schra hoopt dan ook dat er nog een of twee 
mensen bereid zullen zijn om samen met hem het kosterschap te willen invullen “.. want 
als we met een paar mensen zijn zal dit veel gemakkelijker zijn om het te blijven doen, 
dan als dat je dit alles alleen moet doen.”  
Als je meer info wilt mag je hem altijd bellen tel. 06 50508913.  
 
5. DAG VAN HET JODENDOM 
Op zondag 17 januari – aan het begin van de Week van Gebed – staan we in de katholieke 
kerk in Nederland ook stil bij de relatie tussen het christendom en het jodendom. De ‘Dag 
van het Jodendom’ is een aantal jaren geleden ingevoerd om de diepe verbondenheid, die 
er tussen christenen en joden bestaat, te markeren. “Onze oudere broeders,” noemde 
paus Johannes Paulus II het joodse volk ooit.  
Dit jaar staat tijdens de Dag van het Jodendom de ‘plaats van samenkomst’ centraal: kerk 
en synagoge. Zowel voor joden als katholieken geldt dat de plek waar de 
geloofsgemeenschap samenkomt om Gods aanwezigheid te vieren en naar Gods Woord te 
luisteren niet zomaar een plek is. Overal en altijd hebben Joden en christenen van hun 
huis van samenkomst – synagoge of kerk – iets bijzonders gemaakt. Een ruimte waaruit 
eerbied voor God spreekt, die laat zien waarin we geloven én wie we als gemeenschap 
zijn.  
Nederland kent een aantal mooie synagogen, waaronder die in Maastricht.  
www.dagvanhetjodendom.nl 
 
6. CORONAREGELS KERKEN VOORALSNOG NIET GEWIJZIGD. 
Tijdens een kerkdienst mogen er maar 30 personen (met mondkapje) aanwezig zijn. 
Daarom wordt gevraagd om u aan te melden. Dit kunt u doen via 5241208 op dinsdag en 
vrijdag van 9.30 -10.30 uur en op donderdag van 14.00 -16.00 uur. 
 
 



WEET U DAT:  
- de vieringen met live streaming worden uitgezonden via www.bavonuth.nl ? 
- u zich als vriend van de Facebookpagina ‘Parochies Nuth en omstreken’ kunt aanmelden? 
- u intenties voor de periode 1 t/m 14 februari u kunt opgeven voor 22 januari 2021? 
 
CITAAT: 

Wie smaak vindt in het lezen van goede boeken, 
is bij machte om de eenzaamheid te dragen, 
waar dan ook en met groot gemak. 
Mahatma Gandhi, Indiaas politicus, leefde van: 1869-1948 
 


