
 

 KERKKLOKJE VAN 20 APRIL 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 25 APRIL t/m 8 MEI 2021 
Zondag 25 april 09.30 uur: H. Mis (met live streaming) 
- John Pakbier (ofg); 
- Josephina Bruls (stg); 
- jrd. Cato Delahaye (stg); 
- Gerard Bresser en overleden familieleden. 
Maandag 26 april 09.00 uur: H. Mis  
Vrijdag 30 april 09.00 uur H. Mis 
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
 
Zondag 2 mei 09.30 uur: H. Mis (met live streaming) 
Maandag 3 mei 09.00 uur: H. Mis  
Vrijdag 7 mei 09.00 uur H. Mis 
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
 
1. THEMA:  
Van de Goede Herder en de schapen 
Elk jaar op de vierde zondag van pasen viert de kerk roepingenzondag. 
We horen dan in het evangelie Jezus zeggen dat Hij de Goede Herder 
is. De Herder die iedereen bij naam kent. Die ook blijft als het moeilijk 
wordt. Een goede herder gaat tot het uiterste en laat zich niet uit het 
veld slaan. Overal waar hij gaat, draagt hij de zorg voor zijn kudde en 
is begaan met wie hem is toevertrouwd. Hij is bekommerd om zijn 
schapen, probeert te voorkomen dat ze pijn lijden en hen waar nodig 
verlossen uit en beschermen tegen gevaarlijke situaties. 
Christenen – mensen die zich door Jezus geroepen weten – zijn ook 
herkenbaar aan hun daden, die van naastenliefde, van zorg voor 
elkaar, van oog en oor hebben voor noden, angsten, alledaagse zorgen 
van mensen. Goede herders en herderinnen maken er hun dagelijks 
werk van om Gods Naam handen en voeten te geven, elke dag 
opnieuw, met het beeld van Jezus als Goede Herder voor ogen. Hij 
vormt hun belangrijkste inspiratie, hun doel voor en weg door het 



leven: ‘Hier ben ik’, antwoordt degene die geroepen wordt. 
Om herder en herderin te willen zijn voor mensen, keuzes 
niet uit de weg te gaan, niet schromen je handen vuil te 
maken omwille van het geluk van anderen, dat is ware 
roeping. Voelt u zich ook geroepen of aangesproken? 
In de kerk van vandaag en met name in onze eigen 
parochies zijn er meer dan ooit mensen nodig die zich 
geroepen voelen om de medeparochianen bij te staan en te 
ondersteunen. Om de kinderen, jongeren, ouders en 
ouderen te helpen in hun leven vanuit onze opdracht 
waartoe we allemaal geroepen zijn. Als meer mensen een 
klein stukje willen meedragen, dan kunnen we samen de 
gehele gemeenschap verder dragen. 
Als je je hierdoor geroepen voelt, geef ons dan gerust een 
seintje, een telefoontje of mailtje (telnr. 06-25393435), dan 
kunnen we samen kijken wat mogelijk is. 
Pastoor Geilen 

 
2. PAROCHIEAGENDA 
- donderdag 29 april 15.00 uur: mogelijkheid om het sacrament van boete en verzoening 
te ontvangen of gewoon een gesprek in de kerk met pastoor Geilen 
- maandag 3 mei 20.00 uur: doopvoorbereiding in de pastorie 
- donderdag 6 mei 13.30 uur: mogelijkheid om het sacrament van boete en verzoening te 
ontvangen of gewoon een gesprek in de kerk met pastoor Geilen 
- vrijdag 7 mei : vanaf 10.30 uur ziekencommunie 
 
3. CORONA 
Vandaag  24 maart 2021, de dag na de zoveelste persconferentie van de ministers Rutte 
en De Jonge over de stand van zaken van corona in ons land. 
Alle beperkingen blijven tot 20 april en de avondklok wordt per 30 maart verplaatst van 
21.00 naar 22.00 uur. Voor de rest is de boodschap: volhouden, houd je aan de regels, 
1,5 m afstand, handen wassen, mondkapje en de vage belofte dat het medio 2021 weer 
vrijer wordt, als er meer mensen zijn gevaccineerd. 
Mooie woorden, maar ik heb  het gevoel dat de regering de aanpak van corona laat 
afhangen van toevallige gebeurtenissen in plaats van een vaste koers en beleid. Heeft de 
regering  echt de kennis en kunde om de coronapandemie ook echt aan te pakken? Hoe zit 
het met het krijgen van vaccins? Wat is het “prikbeleid”? Of is het modieus om te zeggen “ 
wie roept komt aan de beurt” ? 
Mensen in moeilijke leefomstandigheden (huisvesting, inkomen, gezondheidstoestand), 
hebben het zwaarst te lijden onder corona. De artsen verpleegsters in ziekenhuizen, de 
medewerkers in de thuiszorg, huisartsen, wijkverpleging, de mensen in de GGZ en 
welzijnswerkers kunnen de lichamelijke en mentale problemen, gerelateerd aan corona, 
met moeite aan. 
Gelukkig zijn gewone mensen, vrijwilligers, die medemensen in “coronanood” bijstaan met 
activiteiten als boodschappen doen, iets extrá meekoken enz., maar gewone aandacht, 
een praatje met het in acht nemen van de coronaregels, op straat aan de deur of binnen,  
kan ook helpen bij mensen, die eenzaam thuis zitten te “verpieteren”. 
Natuurlijk denken we verschillend over corona en hoe die aan te pakken. Er zijn inmiddels, 
meer dan 17 miljoen “virologen”, die  17 miljoen visies en meningen hebben.  Maar 
gewoon aandacht hebben voor je medemens, daar hebben we allemaal behoefte aan. 
Laat iedereen eens bij zichzelf te rade gaan wat hij/zij kan doen voor de medemens in de 
straat of ergens anders. Ik heb dat ook gedaan en probeer dat op mijn manier waar te 
maken. Naast het vaccineren en testen kan dat er toe bijdragen om de corona echt de 
baas te worden, zodat het toch nog een mooie zomer en najaar kunnen worden.  
Jan Janssen 
 
4. KERKBIJDRAGE AFTREKKEN BIJ UW BELASTINGAANGIFTE 
Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften / kerkbijdragen bij uw 
belastingaangifte.  
Uw gift is een periodieke gift als: 
- u de gift hebt laten vastleggen 
- u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar Parochie H. Bavo, die 



de ANBI-status heeft met RSIN/fiscaal (identificatie)nummer 003112834. 
- u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of 
vereniging. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden. 
Als uw periodieke gift voldoet aan deze voorwaarden, kunt u die aftrekken in uw aangifte 
inkomstenbelasting. 
Invulformulier periodieke gift te downloaden via 
https://www.bavonuth.nl/index_periodieke-gift.html 
Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld‘ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld 
wilt doen aan onze kerk. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor 
de parochie. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie 
bewaren. 
Let op! U hoeft dit formulier niet naar de belastingdienst te sturen. Dit formulier is voor 
uzelf en het goede doel aan wie u de gift doet. U moet de overeenkomst wel goed 
bewaren. De belastingdienst kan de aangifte controleren en om deze schriftelijke 
overeenkomst vragen. 
 
5. GEBEDSPRENTJES HEILIGE JOZEF 
Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Sint-Jozef werd uitgeroepen tot patroonheilige van de 
Kerk. Om dat te herdenken heeft paus Franciscus 2021 uitgeroepen tot een Jaar van Sint-
Jozef. Bij gelegenheid daarvan geeft het bisdom Roermond een nieuw gebedsprentje uit 
van Sint-Jozef. Op de voorkant staat een afbeelding van het beeld van Sint-Jozef met het 
Kind Jezus, zoals dat te vinden is in de kapel van het bedevaartoord van Sint-Jozef in 
Smakt, bij Venray. Dit is het enige bedevaartoord in Nederland dat toegewijd is aan de 
heilige Jozef. Op de achterkant van het prentje staat een nieuw gebed ter ere van Sint-
Jozef. De prentjes worden via alle kerken in Limburg verspreid. Ook in onze kerk kunt u 
zo’n prentje vinden. U kunt ze ook bestellen via info@bisdom-roermond.nl. 
 
Heilige Jozef,  
geliefde vader,  
teder en liefhebbend,  
zuiver en sober, 
bescheiden en moedig tegelijk, 
gehoorzaam en ontvankelijk voor wat van God komt, 
leer ons geduldig onze roeping aanvaarden 
en Gods wegen te gaan.  
 
6. PELGRIMINI’S: BEDEVAARTEN VAN ÉÉN DAG 
Dit voorjaar is het nog niet mogelijk om met grote groepen pelgrims meerdaagse 
bedevaarten naar bijvoorbeeld Lourdes of Rome te maken. Daar heeft het Huis voor de 
Pelgrim in Maastricht iets op gevonden: Pelgrimini’s. Dat zijn minibedevaarten van één 
dag in Nederland, die met een kleine groep deelnemers coronaproof kunnen worden 
gehouden.  
De bedoeling is dat de deelnemers zich vooraf aanmelden en op de dag van de bedevaart 
op eigen gelegenheid naar de betreffende locatie toegaan. Daar wordt binnen de op dat 
moment geldende coronaregels een programma aangeboden met vieringen, rondleidingen, 
wandeltochten en een veilige lunch. De volgende Pelgrimini’s zijn gepland: 
Bezoek aan bedevaartoord 
Woensdag 12 mei: Klein-Lourdes, Tienray (gemeente Horst aan de Maas) 
Donderdag 3 juni: Pater Karel, Munstergeleen 
Woensdag 23 juni: Klooster Wittem (Sint Gerardus en wandeling in regio) 
Dinsdag 12 juli: Onze-Lieve-Vrouw ter Nood, Heiloo (Noord-Holland) 
Datum nog niet bekend: Peerke Donders, Tilburg  
Datum nog niet bekend: Religieuze parels in het Smalste Stukje Nederland, Echt-
Susteren  
Wandelpelgrimages  
Vrijdag 14 mei: Bunderbos (Bunde-Elsloo) 
Vrijdag 11 juni: Roode Beek (Brunssummerheide) 
Donderdag 1 juli: Geleenbeekdal (Nuth-Schinnen) 
Vanaf september hoopt het Huis voor de Pelgrim weer reizen naar Lourdes en andere 
internationale bedevaartoorden te kunnen aanbieden. Voor aanmelden en meer informatie 
over de programma’s van de Pelgrimini’s: www.huisvoordepelgrim.nl 
 



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 9 mei t/m 22 mei u kunt opgeven voor 30 april? 
 
GEBED VOOR HET FEEST VAN JOZEF ARBEIDER (1 mei) 
God,  
Schepper van al wat bestaat, 
Gij hebt voor de mens  
de arbeid gemaakt 
tot wet van zijn leven. 
Geef dat wij,  
onder de bescherming van de heilige Jozef, 
naar zijn voorbeeld  
het werk volbrengen 
dat U ons opdraagt  
en het loon ontvangen 
dat U belooft. 
Door Christus onze Heer. 
Amen 
 
 
 


