
 

 KERKKLOKJE VAN 9 MAART 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 MAART 2021 
Zondag 14 maart 09.30 uur  H. Mis (met live streaming). 
Intenties: 
- 1e jrd. Harry Wilders, tevens voor Joke Wilders-v. Dommelen 
- jrd. Louise Beckers, tevens voor overleden fam. (stg). 
12.00 uur: Poolse mis. 
Maandag 15 maart 09.00 uur H. Mis. Intenties: 
- uit dankbaarheid voor Gods genade; 
- Martin en Gemma Bertrand en gezin; 
- voor de zielenrust van Jo Knoben. 
Vrijdag 19 maart  
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
19.00 uur: einde van de noveen voor de H. Jozef met een plechtige viering van het 
Hoogfeest van de H. Jozef (met live streaming). 
- voor alle vluchtelingen: 
- voor de zielenrust van Jo Knoben. 
 
Zondag 21 maart 09.30 uur  H. Mis (met live streaming) 
Intenties:  
- 1e jrd. Gertie Meertens-Loop; 
- Annie Vroemen-Weusten tgv haar verjaardag (ofg); 
- jrd. ouders Mathieu en Arnoldina Habets-Martens (stg); 
- overleden familieleden Beckers-Jaspar (stg); 
- Til Schonewille-Hoekstra (ofg); 
- bijzondere intentie; 
- overleden ouders Driessen-Esser 
12.00 uur: Poolse mis. 
Maandag 22 maart 09.00 uur H. Mis 
- voor alle vrijwilligers. 
Vrijdag 26 maart 09.00 uur H. Mis 
- voor alle corona slachtoffers. 
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 



1. THEMA: Licht dat alle duisternis verdrijft  
 
We zitten momenteel midden in de 
veertigdagentijd. We zijn op weg naar 
Pasen en aan de liturgische kleur van 
halfvasten – roze – kunnen we zien dat 
het licht van Pasen al een beetje 
zichtbaar is: doorheen het donkere paars 
schijnt reeds het felle wit. Licht is in 
staat om zelfs de donkerste duisternis te 
doorbreken. Heel het leven van Jezus 
was hierop gericht: dat het Licht in de 
wereld zou komen en het licht zou 
overwinnen. 
 

Bij het evangelieverhaal van de 4e zondag in deze veertigdagentijd, vindt er een gesprek 
plaats tussen Jezus en de Farizeeër Nikodemus. Nikodemus is in de nacht bij Hem 
gekomen. Waarom niet gewoon op klaarlichte dag zou je kunnen zeggen? Nou, Jezus is 
een verdacht persoon in Jeruzalem, 
Hij ligt bij de kerkelijke overheid niet 
zo goed, en dus daar wil je niet 
zomaar in het openbaar mee gezien 
worden. Je wil je het liefste 
distantiëren van een persoon waar 
een vlekje aan zit. En toch geldt dit 
niet voor Nikodemus. Hij wil juist in 
contact komen met deze Jezus. Het 
lijkt of Nikodemus naar het licht 
zoekt… Kennelijk voelt hij zich 
daarom door Jezus aangetrokken, 
deze man die dingen zegt die hem 
tot in het diepst van zijn ziel raken, 
die een ander, nieuw licht laat 
schijnen op de teksten uit de Schrift. Als Farizeeër weet Nikodemus alles van de Schrift, 
hij behoort tot de leiders van het Joodse volk, hij is een man van gezag. En nu voegt hij 
zich, in het geheim, bij zo’n jonge kerel, Jezus, die pas groot opzien had gebaard door met 
harde hand de tempel schoon te vegen. Wat ziet hij toch in Jezus, dat hij dit grote risico 
wil lopen toch gezien te worden? Dat is nu het verschil tussen oordelen en redden! Wie 
oordeelt, blijft op afstand, wie redt komt de ander nabij. Laten wij in deze tweede helft 
van de veertigdagentijd ook doorheen het duister, reeds het nieuwe Licht zien. 
Pastoor Jan Geilen 
 
2. PAROCHIEAGENDA 
- donderdag 11 en 18 maart 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. BELOFTES  

Op maandag kreeg ik deze “aanbieding” in het oog en woensdag erop 
volgend zie ik dat de benzineprijs 4 cent hoger is !   
Humm…. fraaie belofte, dacht ik toen. 
Past dit geheel in deze tijd? Met verkiezingen in aantocht; een overheid 
die strooit met toezeggingen; beloftes aan jezelf in het begin van dit 
nieuwe jaar; plannen om deze vastentijd anders in te richten? Het is 
toch een moeilijk gegeven: een belofte, een toezegging iets te doen of 
te laten. We kennen een informele vorm: “je krijgt het boek morgen 

van me terug” of nadrukkelijker: “ik beloof je dat je het boek morgen terugkrijgt”. Meest 
actueel is nu wel een verkiezingsbelofte: een belofte die een politieke partij of politicus 
doet op het moment dat de verkiezingen in aantocht zijn. Deze belofte moet dan kiezers 
aan de partij binden. Wanneer de verkiezingen zijn geweest en de partij in de regering zit, 
is het tijd om de belofte in te lossen. Opmerkelijk genoeg blijkt het dan vaak om een loze 
belofte te gaan, omdat de belofte niet in het regeerakkoord paste, of simpelweg omdat 
iedereen de belofte alweer is vergeten. 



In geloofsboeken zoals de bijbel, koran en vele andere geschriften wordt dit woord ook 
regelmatig gebruikt.  
Wat is nu de waarde van dit woord? In hoeverre geloof je nu een belofte? We kennen 
immers: “het breken van een belofte, het nakomen ervan en belofte maakt schuld”. 
Helpt het ons om in het woord “geloven”, het “vertrouwen” meer waarde toe te kennen? 
Iets waar je zelf invloed op hebt. Niet te veel gaan aanleunen op beloftes van anderen en 
dan vervolgens achteraf verwijten te gaan maken omdat…..! Maar varen op jouw eigen 
kracht, jouw eigen geloof, jouw eigen vertrouwen. De kracht om met anderen te willen 
delen en samenwerken. Zou zo’n belofte aan onszelf ons verder helpen? 
Sjef Starmans 
 
4. OVERLEDEN 
Op 6 maart is mevr. Sophie Klander-Korczijnski (Voorsterstraat 13) overleden. Ze was 
geboren op 2 mei 1931 in Hoensbroek. De uitvaartmis is op zaterdag 13 maart om 12.30 
uur waarna crematie. 
 
5. SINT JOZEFJAAR 
De paus heeft op 8 december 2020 een St. Jozefjaar afgekondigd, bij gelegenheid van de 
150ste verjaardag van het uitroepen van de H. Jozef tot patroon van de universele Kerk, 
door paus Pius IX op 8 dec. 1870. 
De paus heeft een speciale brief geschreven bij gelegenheid van het St. Jozefjaar. 
Hij schrijft dat St. Jozef Maria aanvaardt, hij aanvaardt de opdracht van God om voor zijn 
Zoon te zorgen, zonder voorwaarden. De H. Geest geeft hem kracht het leven te 
accepteren zoals het komt, met al de tegenstellingen, frustraties en teleurstellingen, maar 
ook met alle mooie momenten. De H. Jozef moedigt ons aan anderen te aanvaarden en te 
verwelkomen zoals ze zijn, zonder voorwaarden en uitzondering, en om speciale zorg te 
geven aan de zwakken. 
De paus zegt: “Vaders worden niet geboren, maar gemaakt.” Een man wordt geen vader 
door een kind te verwekken, maar door de verantwoordelijkheid en zorg voor het kind op 
zich te nemen. Daaruit blijkt het ware vaderschap. Ook bij de opvoeding moet je jezelf 
niet voorop plaatsen, je moet het kind niet domineren maar opvoeden tot het nemen van 
verantwoorde keuzes in het leven, in liefde opvoeden. 
Noveen voorafgaand aan het Hoogfeest van St. Jozef 
Dit jaar valt het Hoogfeest van St. Jozef op vrijdag 19 maart. In de parochies van ons 
cluster willen we ons daarop voorbereiden door een noveen te bidden tot de H. Jozef. 
Vanaf woensdag 10 maart tot en met vrijdag 19 maart wordt iedere H. Mis in het cluster 
besloten met het bidden van de litanie van de H. Jozef. De H. Jozef is patroon van de 
universele Kerk en we willen dan ook graag onze parochies aan zijn vaderlijke zorgen 
toevertrouwen.  
De noveen wordt op woensdag 10 maart geopend tijdens de H. Mis in de H. Clemenskerk 
in Hulsberg om 19.00 uur, en wordt besloten met een plechtige viering van het 
Hoogfeest van de H. Jozef op vrijdag 19 maart om 19.00 uur in de H. Bavokerk. 
 
6. BATEN EN LASTEN PAROCHIE H. BAVO 
Beste parochianen, 
We praten er misschien te weinig over, maar we willen jullie nu via het Kerkklokje 
deelgenoot maken van onze financiële positie. In het overzicht zien jullie dat we in 2019 
minder inkomsten hadden dan in 2018. Tegelijkertijd zijn we er in geslaagd door een goed 
bezuinigingsbeleid de kosten meer omlaag te krijgen dan de verminderde inkomsten. Het 
eindresultaat daarvan is dat het verlies van afgerond €33000 (in 2018) verminderd is tot 
€17000 (in 2019). 
Blijft moeilijk om bij een dergelijk negatief resultaat van verbetering te spreken, maar zo 
voelt het wel. We waren op de goede weg. Helaas strooide corona in 2020 zand in onze 
voornemens. 
De jaarrekening 2020 is opgemaakt, maar kascontrole en goedkeuring door het Bisdom 
liggen nog vòòr ons. Wel kunnen we al melden dat het negatieve resultaat weer groter is, 
namelijk om en nabij de €25000. 
Als kerkbestuur maken we ons hierover zorgen, we hopen dat die door jullie gedeeld 
worden. Het is niet alleen corona dat ons bezwaart, maar in het algemeen worden 
(deelnemers aan de) kerkbijdragen minder en ook collectegelden gaan achteruit. 
Gebruikelijk was dat we dit onderwerp in een parochiebijeenkomst zouden bespreken. 
Daar is nu geen uitzicht op, vandaar dat we voorlopig op deze manier met u 



communiceren. 
Overigens is er ook goed nieuws: de kosten van de herinrichting van het kerkinterieur 
worden volledig gedragen door de specifieke acties die daarvoor zijn opgezet, en ook door 
een bijzondere bijdrage. Ze komen dus niet extra ten laste van deze resultaten. 
Kerkbestuur H. Bavo, maart 2021 
 

 
 
7. VASTENACTIE IN CORONATIJD 
In de kerk liggen de vastenzakjes (die dit jaar niet worden rondgebracht) om te vullen. 
Informatie over digitale bijdrage aan de Vastenactie Bisdom Roermond kunt u vinden op 
https://vastenactiebisdomroermond.digicollect.nl/jan-
geilen?utm_source=digicollect&utm_medium=email&utm_campaign=vastenactie-
missiebureau-roermond  
of overmaken via deze qr-code: 

 
WEET U DAT:  
- de vieringen met live streaming worden uitgezonden via www.bavonuth.nl ? 
- de tarieven van de kaarsen sinds januari gewijzigd zijn: smalle kaars € 0,40; Bavokaars 
€ 2,50; noveenkaars € 4,50? 
- u zich nog steeds moet aanmelden voor een mis via het parochiebureau? 
- u intenties voor de periode 28/3-2021 t/m 10/4-2021 u kunt opgeven voor 16 maart 
2021? 
 
 



GEBED TOT DE HEILIGE JOZEF, BESCHERMER VAN HET HUISGEZIN 
Heilige Jozef, bewaarder van het Heilig Huisgezin, bescherm onze gezinnen.  
Verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf. 
Sta ons bij in de strijd tegen het kwaad.  
Geef ons de moed om iedere dag onze plichten te vervullen  
en de Wil van God te volbrengen.  
Weerhoud onze tong van onwaarheid en kwetsende woorden. 
Verlicht ons verstand als wij beslissingen moeten nemen.  
Sterk ons in tegenspoed en in ontmoediging.  
Verstevig onze liefde opdat in ons gezin  
steeds wederzijds vertrouwen en verdraagzaamheid zouden heersten. 
Keer alle gevaren naar ziel en lichaam van ons af: aan huis, bij de arbeid  en op de weg.  
En moge tenslotte God steeds de ereplaats bekleden in ons gezin en in onze harten.  
Heilige Jozef, patroon van de heilige Kerk, help onze paus, bisschoppen, priesters en 
religieuzen en help heel speciaal onze gezinnen en de jongeren die mogen opgroeien.  
Dat het Heilig Huisgezin, waarvan U de toegewijde vader was,  
een afspiegeling moge vinden in onze gezinnen.  
Amen  
(Uit: ‘Ga tot Jozef, het verhaal van de stille Heilige’ van broeder René Stockman f.c.) 
 


