
 

 KERKKLOKJE VAN 9 FEBRUARI 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 14 t/m 27 FEBRUARI 2021 
Zondag 14 februari 09.30 uur  H. Mis (met live streaming). 
12.00 uur: Poolse mis. 
Maandag 15 februari 09.00 uur H. Mis: voor alle vluchtelingen. 
Woensdag 17 februari Aswoensdag 09.00 uur H. Mis met askruisje. 
Vrijdag 19 februari 09.00 uur H. Mis: voor alle vrijwilligers. 
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
 
 
Zondag 21 februari 09.30 uur  H. Mis (met live streaming) 
Intenties: 
- 1e jrd. John Pakbier; 
- jrd. ouders Rijkx-Muitjens en kinderen 
12.00 uur: Poolse mis. 
Maandag 22 februari 09.00 uur H. Mis 
- voor alle corona slachtoffers. 
Vrijdag 26 februari 09.00 uur H. Mis  
- om kracht voor de eenzamen. 
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. THEMA: Op weg naar Pasen in 
coronatijd 
We gaan op weg naar de 
veertigdagentijd, de zogenoemde 
vastentijd voor Pasen. En die begint 
zoals gebruikelijk en traditioneel met 
Aswoensdag. Normaliter wordt 
Aswoensdag voorafgegaan door de 
carnavalsdagen. Maar dit jaar gaat 
alles anders en sterker nog, veel gaat 
zelfs niet. Ik kan me het vorig jaar 
nog best goed herinneren, de 
carnavalsdagen waren voorbij, en 
Aswoensdag was gevierd. Het was 
toen een week later. Er leek niets aan 
de hand, tot begin maart. Toen 
werden veel activiteiten afgelast, H. Missen werden niet meer toegankelijk en de 
Paasvieringen werden zelfs zonder parochianen gevierd. Dat was een hele aparte ervaring 
voor ons allemaal. Tot en met Pinksteren bleven de kerken leeg. De communievieringen 
werden opgeschort tot verdriet en teleurstelling van de communicanten, hun ouders en 
mijzelf. Wat te doen? Hoe nu verder? Nou we hebben het geweten. De communieviering 
werd een jaar opgeschoven, evenals een enkele vormselviering. Dit alles met de gedachte 
dat het na één jaar wel weer gewoon zou zijn en de feestelijke vieringen door zouden 
kunnen gaan. Dus, kom op, effe doorbijten. Maar wat een teleurstellingen hebben we met 
z’n allen toch moeten incasseren het afgelopen jaar. Ja, zelfs de Kerst werd een klein 

onderonsje. Nu zijn we een jaar verder 
en nog zijn er veel te veel 
onzekerheden. Afgelopen weekend zou 
de Carnavalsmis zijn met een bonte 
bezetting in de kerk. Maar helaas, ook 
dit feestje zat er niet in. Toch zie je 
links en rechts de sneeuwklokjes 
opkomen, als teken dat de lente nabij 
is. De eerste groepen hebben het 
vaccin ontvangen. De weg naar het 
Mecc voor het ontvangen van de eerste 
prik, is voor menigeen best moeilijk en 
zwaar, maar dit is de weg naar de 
nieuwe vrijheid, naar opnieuw eindelijk 
samen zijn, zonder angstig te zijn. Dit 

is de weg naar een Pasen dat ons dichter bij elkaar brengt. Want na de verlatenheid van 
Jezus in het graf, volgt de verrijzenis met Pasen. Laat ons dat beeld voor ogen houden, op 
weg naar Pasen in coronatijd, te beginnen met Aswoensdag op 17 februari. 
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. ‘MAAR’ WORDT ‘EN’… 
Soms hoor of lees je iets dat in je hoofd blijft rond spoken. 
Zo hoorde ik iemand zeggen: “Als we nu het woordje ‘maar’ eens zouden vervangen door 
‘en’. Welk verschil maakt dat?” Probeer het maar eens dacht ik. En, jawel. 
- Ik zou u wel willen helpen maar…… 
Dat betekent: ik kan niet; ik wil niet; ik zeg maar wat om er vanaf te zijn. 
En dan:  
- Ik zou u wel willen helpen en……. 
Dat lukt nu niet, later misschien? Hoe lossen we dit op? 
Of: Ik heb niets tegen die mensen maar…… 
Ze horen hier niet; ze doen niet wat ik wil enzovoort… 
En dan: Ik heb niets tegen die mensen en …. 



Dat is niet altijd eenvoudig. Soms moet ik wennen aan een andere manier van kijken. 
Dan merk ik ook hoeveel rijker je wereld wordt als je je open durft te stellen voor iets 
nieuws. 
Zo zijn er veel voorbeelden. Ik denk dat de spreker gelijk had toen gezegd werd: 
‘Maar’ slaat alles dicht. 
‘En’ opent en laat je mogelijkheden zoeken. 
En dat is mooi en ook niet altijd eenvoudig. 
Maar, daar denkt u misschien anders over. 
Bertie Bemelmans-Stevens 
 
4. VASTENTIJD IS QUARANTAINETIJD. 
Sinds de uitbraak van corona is het woord quarantaine weer helemaal terug in ons 
spraakgebruik. Wie ziekteverschijnselen heeft of vermoedt, wordt geadviseerd om zich een 
aantal dagen terug te trekken. In die tijd kun je niemand besmetten en zelf genezen.  
Het woord quarantaine is afgeleid van het Italiaanse ‘quaranta giorni’, wat veertig dagen 
betekent. In de 14e eeuw moesten in Venetië schepen uit landen waar de pest heerste 
veertig dagen buiten de haven blijven liggen, om de ziekte niet aan land te brengen. 
Mensen die afgelopen jaar noodgedwongen in quarantaine moesten, zeiden achteraf dat ze 
in die tijd tot rust waren gekomen en oog voor andere aspecten van het leven hadden 
gekregen. 
In de kerk kennen we al heel lang het gebruik om veertig dagen ‘in quarantaine’ te gaan. 
Jezus zelf trok zich veertig dagen terug in de woestijn, voordat hij aan zijn openbare leven 
begon. De tijd na Aswoensdag is voor gelovigen méér dan het aftellen van veertig dagen 
tot Pasen. Het is een tijd om geestelijk in quarantaine te gaan, om even uit de hectiek van 
het dagelijks leven te stappen en te genezen van de drukte van alledag en tijd vrij te 
maken voor God. 
 
5. BISSCHOP BEZOCHT DOOR BRAND GETROFFEN KERK NOORBEEK. 
Daags na de grote brand (4/2) in de Sint-Brigidakerk in Noorbeek heeft bisschop Harrie 
Smeets van Roermond donderdagmiddag een bezoek gebracht aan de zwaar getroffen 
kerk. De bisschop kon met eigen ogen zien welke ravage de brand heeft aangericht. 
“Verschrikkelijk,” was het eerste woord dat hij kon uitbrengen bij de aanblik van het 
interieur van de 13e-eeuwse kerk. 

Mgr. Smeets kreeg ter plekke uitleg van pastoor 
Paul Tervoort en leden van het kerkbestuur, die 
een dag na de brand nog steeds diep onder de 
indruk zijn van wat er is gebeurd. Het barokke 
hoofdaltaar is volledig door de brand verwoest 
en ligt in verkoolde stukken op het priesterkoor. 
Enkele slierten van de geelwitte drapeaus die de 
kerk sierden, hangen nog aan de kroonluchter of 
liggen half verschroeid op de grond, naast 
zwartgeblakerde kaarsenstandaards. Het beeld 
van de Brigida – patrones van de kerk – is op 
wonderbaarlijke wijze gespaard gebleven. 
Over de oorzaak van de brand is nog niets 

bekend. Deze is in ieder geval niet in de sacristie begonnen, zoals aanvankelijk werd 
gedacht. Of de oorzaak ooit achterhaald kan worden is zelfs nog maar de vraag. Experts 
zijn op de dag van de brand tot half twee ’s nachts bezig geweest om de schade op te 
nemen. 
 
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. 
 
7. DE DIGITALE 40-DAGENRETRAITE 2021 VAN DE JEZUÏETEN 
Het licht van uw gelaat is de titel van de online 40-dagenretraite in 2021. De retraite gaat 
op Aswoensdag 17 februari van start en eindigt op Paaszondag. Het is alweer de 
veertiende digitale retraite van de jezuïeten. De teksten zijn geschreven door jezuïet Bert 
Daelemans. 
Deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, 



citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, 
de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven. 
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org 
Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite: 
- “Ik heb in het openbaar vervoer in de stiltecoupé de tijd genomen om de retraite te 
doen, omdat er thuis veelal geen stilte is.” 
- “Ik ben het meest blij dat ik als protestant mee mag/kan liften met m'n rooms-
katholieke familie!” 
- “De digi-tijd breekt aan! Gezien er steeds meer kerken niet meer actief zullen zijn, zullen 
wij gelovigen moeten leren gebruik te maken van de digitale mogelijkheden zodat we 
pelgrims blijven en geen dolers worden.” 
- “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een 
klein moment van aandacht en bezinning.” 
Voor deze veertiende digitale retraite van de jezuïeten rekenen we op 20.000 retraitanten 
uit Nederland en Vlaanderen. 
Deelnemers schrijven zich in door hun e-mailadres op te geven via 40dagenretraite.org. 
Ze ontvangen gedurende de 40-dagentijd dagelijks een gebedsmail. 
 
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 28 februari t/m 13 maart kunt opgeven voor 19 februari 
2021? 
 
GEDICHT: 
Carnaval 2021 
Geen optocht,  
geen zittingen, 
geen prinsen 
met veren op hun steek. 
Het lijkt onwerkelijk in Limburg. 
Carnaval hoort erbij. 
Toch gaat het dit jaar  
net even iets anders. 
Vergeet dan niet  
dat echte blijdschap  
niet in praalwagens zit 
of in zelfgemaakte ‘pekskes’, 
hoe creatief ook. 
Echte blijdschap zit in je hart. 
Een échte carnavalist  
weet ook nu  
een lach om de mond te toveren. 
Een blij gezicht 
en stralende ogen 
zijn de mooiste schmink die er is. 
 
 


