
 

 KERKKLOKJE VAN 23 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 28 FEBRUARI t/m 13 MAART 2021 
Zondag 28 februari 09.30 uur  H. Mis (met live streaming) 
Intenties: 
- zeswekendienst voor Anneke Masius-Snoeren; 
- jrd. ouders Driessen-Habets (stg); 
- Johanna Block, recent overleden op 12 januari en voor haar 35 jr. geleden overleden 
echtgenoot Paul Pötgens; 
- Els Schoffelen-Hendriks (ofg); 
- bijzondere intentie; 
- Sjir Souren tgv zijn verjaardag; 
- jrd. Lei Janssen en Marie Janssen-Ploumen; 
- Men Bruls. 
12.00 uur: Poolse mis. 
Maandag 1 maart 09.00 uur H. Mis 
- om kracht voor de zieken. 
Vrijdag 5 maart 09.00 uur H. Mis  
- voor vrede in de wereld. 
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
Zondag 7 maart 09.30 uur  H. Mis (met live streaming) 
Intenties: 
- Jo Sijben (ofg); 
- Louise Beckers tgv verjaardag, tevens voor overl. Fam (stg); 
- Zef en Hella Gerards-Peters (stg); 
- jrd. Harrie Quicken, tevens voor Miets Quicken-Jamin. 
12.00 uur: Poolse mis. 
Maandag 8 maart 09.00 uur H. Mis 
- voor het welzijn van de parochianen. 
Vrijdag 12 maart 09.00 uur H. Mis  
- om geloof in de gezinnen. 
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
 
 



1. THEMA: Kracht uit geluksmoment  
In een groep of in een kring ontstaat soms een vertrouwde 
sfeer waardoor mensen elkaar deelgenoot kunnen maken 
van belevenissen die in hun leven van bijzondere betekenis 
zijn. Denk aan een voorval of gebeurtenis die een groot 
stempel op je leven gedrukt heeft. Of neem een bepaalde 
gelukservaring, iets dat je nooit meer vergeten bent en waar 
je in de rest van je leven kracht uit kunt putten. Is het niet 
zo dat in wezen iedere mens zulke ervaringen met zich 
meedraagt, ervaringen die juist sterk bij je naar boven 
komen wanneer je eraan terugdenkt? Het slagen voor een 
examen waar je hard voor gewerkt had, die eerste baan die 
je zo graag wilde, de dag dat je verliefd werd op degene die 
later je levenspartner zou worden, de geboorte van een 
kind, het zijn toch voor heel velen ervaringen om nooit te 

vergeten. De herinnering aan zulke geluksmomenten kan kracht geven op moeilijke 
momenten in het leven. 
Ieder van ons heeft een persoonlijke 
levensgeschiedenis. Want naast deze 
geluksmomenten, waren er ook 
ogenblikken van radeloosheid en diepe 
wanhoop, momenten waarin we werden 
geconfronteerd met moeilijkheden, 
tegenwerking en verlies. Momenten 
waarop we ten einde raad waren en niet 
meer wisten hoe het verder moest. Dan 
kan de last te zwaar worden en wil je dat 
het voorbij is. Velen, jong en oud, ervaren 
deze momenten in deze tijd heel goed. Dan is het juist goed om in die situatie een of 
meerdere verzamelde geluksmomenten naar boven te halen om er kracht uit te putten. 
We kunnen ook God vragen om ons te helpen weer de juiste weg te zien. Zoals Jezus een 
bevestiging ontvangen heeft toen Hij zijn lijdensweg nog moest gaan, zo mogen ook wij 
op Hem vertrouwen wanneer moeilijkheden op onze weg komen. Want God wil bij ons 
zijn, Hij laat ons niet aan ons lot over.  
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. 
- maandag 1 maart: 20.00 uur: doopvoorbereiding 
- vrijdag 5 maart: vanaf 10.30 uur ziekencommunie 
 
3. OVERLEDEN 
Op maandag 20 februari is dhr. John Spaetgens overleden (Valkenburgerweg 66). Hij 
was geboren op 2 mei 1950 in Nuth. Zijn uitvaartmis vond plaats op zaterdag 20 februari 
waarna begrafenis. 
 

                     



JOHN SPAETGENS  
Op 15 februari 2021 overleed onze waardevolle collega John Spaetgens. 
Hij was vanaf 2013 lid van het Kerkbestuur van de H. Bavo Nuth en tot het laatst toe heeft 
hij zich helemaal ingezet voor de kerk en haar gemeenschap. Hij zorgde al die tijd voor 
een goede bouwkundige staat van alle kerkelijke gebouwen en was een kei in organiseren 
en regisseren. Een geweldige steunpilaar voor onze gemeenschap is ons nu ontvallen. We 
gaan hem heel erg missen. 
We wensen zijn echtgenote Mieke, de kinderen, hun partners, de kleinkinderen en 
betrokken families heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies. 
Kerkbestuur van de H. Bavo, 
mede namens de gehele parochiegemeenschap Nuth 
                          
4. HEILIGE WOEDE  

Een tijd geleden ben ik naar een lezing geweest in Klooster 
Wittem, en wel op 8 juni 2019. Het was onderdeel van een 
Pinksterlezing, vandaar de titel 'Heilige woede' wat het 
onderwerp was in deze periode. De spreker was Thomas 
Quartier, nog een jonge gast van in de 40. Hij is uiteindelijk als 
geestelijke het klooster ingetreden. Het boek dat hij hierover 
heeft geschreven laat zijn strijd zien hoe hij na een lange 
zoektocht toch voor het kloosterleven kiest. Tijdens een aantal 
bezoeken van hem aan het klooster vooraf aan deze keuze, 
worden zijn vooroordelen weggenomen. Via omwegen en een 
late roeping, maakt hij dit besluit bewust. 
Het boek geeft aan dat soms omwegen nodig zijn om je doel te 
bereiken. Dat vond ik wel een eye-opener. We willen altijd recht 
op ons doel af, maar soms zijn er omwegen nodig waarvan je 
pas achteraf het nut van inziet. 
In zijn boek geeft hij een kijkje in het kloosterleven waar we in 

het algemeen weinig vanaf weten en wat een gesloten geheel is naar de buitenwereld toe. 
Af en toe zetten ze de deuren open, je kunt er voor een korte periode op retraite maar 
dan heb je het gehad. Wat broeders in het klooster doen is voornamelijk bidden naar de 
getijden van de dag waarbij ze al vroeg opstaan en om kwart over zes met het eerste 
gebed beginnen. Omdat de meeste kloosterlingen al op leeftijd zijn hebben ze het naar 
achteren geschoven, wat betekent dat andere kloosters nog eerder op de ochtend 
beginnen. Het boek "De Heilige Woede" gaat over zijn strijd als jong persoon met de 
tradities in het klooster. In het begin verzet hij zich en stoort zich aan medebroeders. 
Wanneer je met een vast gezelschap continu bij elkaar bent, onttaan er kleine irritaties. 
Dat is heel normaal, in een huwelijk heb je dat ook en uiteindelijk vind je hier samen een 
weg in. Alleen is die wereld wat groter, omdat je ook contacten en werk hebt, wat zorgt 
voor afwisseling. In een klooster is dit een behoorlijke uitdaging, waar vaak naar de leer 
van Benedictus wordt verwezen met als basis verdraagzaamheid en de juiste focus, en dat 
betekent geen afleiding. Op deze manier vindt Thomas zijn weg in het klooster en wordt 
uiteindelijk opgenomen. Een mooi boek om te lezen en het leest ook gemakkelijk. Na een 
dag van allerlei bezigheden is dit boek een mooie afsluiting wanneer ik voor het slapen 
gaan een paar bladzijden lees. Een aanrader wanneer je wat meer over het kloosterleven 
van nu wil weten in een geestelijke context. 
Paul Koten 
 
5. QUARANTAINE KAN ONS DICHTER BIJ GOD BRENGEN. 
Bisschop Smeets in Vastenbrief: ‘Quarantaine kan ons dichter bij God brengen’ 
“Quarantaine brengt het menszijn terug naar de essentie: ze confronteert ons met onszelf 
en onze driften, maar ook met onze vrijheid om Gods genade te ontvangen.” Dat schrijft 
bisschop Harrie Smeets van Roermond in zijn Vastenboodschap, die dit weekeinde in de 
alle kerken in Limburg is voorgelezen of gepubliceerd. 
De bisschop verbindt de Bijbelverhalen van Noach in de ark en Jezus die veertig dagen in 
woestijn verbleef met de coronapandemie, die ervoor zorgt dat mensen zich in onze tijd 
soms ook noodgedwongen van anderen moeten afzonderen. Volgens Mgr. Smeets worden 
mensen in zo’n periode geconfronteerd met twee soorten krachten: natuurlijke oerdriften 
en krachten die we van Gods genade krijgen. 
De bisschop wijst in dit verband op de rellen van enkele weken geleden, waarbij redeloos 
gedrag zich van mensen meester leek te maken. Daar staan volgens hem ook heel veel 
goede daden van anderen tegenover. “Het goede dat we doen, komt minder in de 



publiciteit dan het kwade. Maar dat wil niet zeggen dat het  er niet is. Ook en juist in dit 
laatste jaar zien we belangeloze daden van medemenselijkheid en nabijheid en ervaren 
veel mensen midden in de pandemie dat bidden kracht geeft. Het zijn tekenen dat wij ook 
in onze woestijndagen dichter bij God kunnen komen,” aldus bisschop Smeets 
 
6. VIERPASEN 
Bisschoppen roepen met een speciale website iedereen op: Vier Pasen! Onder dat motto 
zijn de gezamenlijke Nederlandse bisdommen een campagne gestart om gelovigen te 
helpen ondanks de lockdown de veertigdagentijd en Pasen bewust te beleven. Deze week 
is de speciale website www.vierpasen.nl online gegaan, die bezoekers de gelegenheid 
biedt ook thuis stil te staan bij de vastentijd en Pasen. De site helpt mensen ook om de 
eigen parochie te vinden. De Nederlandse bisschoppen zijn deze campagne gestart omdat 
de kans groot is dat de huidige beperkende coronamaatregelen nog wel even zullen 
aanhouden. Dat betekent dat voor het tweede achtereenvolgende jaar Pasen anders 
gevierd moet worden. De campagne VierPasen wil net als de eerdere campagne 
VierKerstmis mensen helpen om het feest niet zomaar over te slaan, maar in kleine kring 
stil te staan bij de betekenis ervan. 
 
7. HOOFDROLLEN THE PASSION ROERMOND BEKEND 

Nieuwe en actuele elementen zorgen dat de 
11de editie vertrouwd én vernieuwend wordt. 
Met een zeer gevarieerde cast, een virtuele 
processie en een duidelijke oproep om voor 
anderen klaar te staan: #ikbenervoorjou. Voor 
het eerst worden er Engelstalige nummers in 
het Nederlands gezongen. 
Freek Bartels en Trijntje Oosterhuis vervullen 
dit jaar de rollen van Jezus en Maria in de elfde 
editie van The Passion. De Verteller is 
Humberto Tan. Acteurs Leo Alkemade en Tygo 
Gernandt vertolken de rollen Petrus en Pilatus. 

Artiest Rob Dekay kruipt in de huid van Judas en KRO-NCRV presentatrice Anita Witzier 
haalt als verslaggever verhalen uit het hele land op en doet verslag van de virtuele 
processie. 
Na tien jaar wordt The Passion dit jaar alleen door KRO-NCRV uitgezonden. KRO-NCRV 
vindt het belangrijk dat dit verhaal verteld blijft worden en iedereen aanspreekt – jong, 
oud, gelovig of niet. De afgelopen editie die in het teken stond van de onzekerheid in 
coronatijd, benadrukte de behoefte van Nederland aan verbinding, hoop en inspiratie die 
dit paasevenement biedt. Dat komt ook in deze editie nadrukkelijk naar voren. 
 
WEET U DAT:  
- de vieringen met live streaming worden uitgezonden via www.bavonuth.nl ? 
- u zich nog steeds moet aanmelden voor een mis via het parochiebureau? 
- u intenties voor de periode 15 t/m 28 maart kunt opgeven voor 5 maart 2021? 
 
CITAAT: 
We zijn zo graag in de vrije natuur  
omdat deze geen mening over ons heeft. 
(Friedrich Nietzsche, Duits dichter en filosoof 1844-1900)  


