
 

KERKKLOKJE VAN 4 MEI 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 9 t/m 22 MEI 2021 
 
Zondag 9 mei 09.30 uur: H. Mis (met live streaming) 
- 1e jrd. Bertiny Florax; 
- Annie Luijten-Erens vanwege haar verjaardag (ofg); 
- Henry Croes; 
- levenden en overleden leden van de Mariavereerders van de Mariakapel Hellebroek. 
Maandag 10 mei 09.00 uur: H. Mis  
Donderdag 13 mei 09.30 uur Hemelvaartsdag: H. Mis (met live streaming) 
- Marcel van Oppen. 
Vrijdag 14 mei 09.00 uur H. Mis 
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
 
 
Zondag 16 mei 09.30 uur: Presentatie Communicanten H. Mis (met live streaming) 
- jrd. Jan en Wiel Wijers (stg); 
- Maria Brassé (stg); 
- Jan Doeschate. 
Maandag 17 mei 09.00 uur: H. Mis  
Vrijdag 21 mei 09.00 uur H. Mis 
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
Zaterdag 22 mei Pinksterzaterdag 19.30 uur: H. Mis (met live streaming) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. THEMA: Liefde vanuit de hemel 
 

                   
Volgende week donderdag vieren we Hemelvaartsdag, de dag dat Jezus naar de Vader 
teruggaat. 
Jezus verdween uit het zicht van de leerlingen. Vol ongeloof staarden zij omhoog naar de 
plaats waar Hij verdween. Ze moesten, bijna letterlijk, teruggehaald worden naar de 
aardse werkelijkheid waarin ze zonder Hem verder moesten. 
Ook wij worden weleens teruggefloten naar de aarde. Het meest herkenbaar is dat als we 
met onze gedachten heel ver weg zijn. We zijn dan letterlijk van de wereld. Vaak is er dan 
iets of iemand die ons terughaalt naar de werkelijkheid van alledag. 
Maar terugkeren in de werkelijkheid kan ook heel hard zijn. Als je beseft dat je alleen 

bent, dat degene van wie je houdt er niet meer 
is, vertrokken naar een plek die je niet kent. 
Dat het nooit meer zal zijn zoals het was. Zo 
ongeveer zullen ook de leerlingen zich hebben 
gevoeld toen Jezus definitief van hen wegging 
om terug te keren tot zijn hemelse Vader. Hij 
had ze alles verteld en de tijd genomen om 
afscheid te nemen. Dat is toch een troostrijke 
gedachte, niet alleen voor de leerlingen toen, 
maar ook voor ons vandaag. Net als de 
leerlingen weten ook wij niet wanneer Jezus 
terugkomt en wanneer we de ander zullen 

terugzien. Om in tussentijd niet teleurgesteld te raken, is het beter om te kijken wat we 
kunnen doen van wat Hij ons heeft geleerd, dat is tenslotte onze opdracht in deze wereld. 
Hij geeft ons ook dit weekend weer de opdracht, ja zelfs het gebod om elkaar lief te 
hebben zoals Hij ons lief heeft. Met zijn hulp laten we God oplichten in deze wereld. Jezus 
heeft ons niet verlaten. Hij is nooit weggeweest, want Hij heeft aangegeven bij ons te zijn 
tot het einde van de tijd. Ons belangrijkste instrument van de naastenliefde is momenteel 
het geduld te beoefenen ten bate voor de ander. Volhouden en volharden voor elkaar.  
Pastoor Jan Geilen 
 
2. PAROCHIEAGENDA 
- donderdag 6 mei van 13.30 -14.30 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 
- dinsdag 11 mei 19.00 uur: 2e kruisdag vanuit kapel Terziepe naar kruis De Ping 
- elke werkdag om 18.30 uur: rozenkransgebed in kapel Terziepe (met beperkt aantal 
bezoekers) 
- elke werkdag om 19.30 uur: rozenkransgebed in kapel Hellebroek (met beperkt aantal 
bezoekers) 
 
3. MENSELIJKE MAAT 
Al enige tijd hoor je het steeds weer: “de menselijke maat.” Klinkt goed. Vraag is waar 
hebben we het dan over? Voor mij is het net zoiets als: maatwerk. 
Hoe vaak horen we, vooral tijdens vergaderingen, niet de term maatwerk vallen?  Ja, en 
wie bepaalt de maat?  
Zo ook nu. Als ik zeg dat de menselijke maat bestaat uit een duidelijke uitleg van de 



plichten waaraan een uitkeringsgerechtigde moet voldoen, is dat menselijke maat? Ik had 
het toch goed uitgelegd.  
Ervaring is vaak dat iemand die genoodzaakt wordt een uitkering aan te vragen, met een 
aantal zaken te maken krijgt.  
• Je voelt je rot want je kunt het niet. 
• Allereerst krijg je te horen dat je aan een aantal voorwaarden moet voldoen om 
recht te hebben op hulp. 
• Vervolgens hoor je dat er een serie plichten zijn. Houd je je daar niet aan dan is 
helaas de hulp misschien over. 
• Van jou wordt volledige openheid verwacht. Zowel financieel als wat je dagelijkse 
leven betreft. 
• Je moet zo snel mogelijk zorgen dat je geen uitkering meer nodig hebt. Je leeft 
tenslotte van het geld van de samenleving. Dit zal je wel niet zomaar lukken maar daar is 
de coach voor. Niet alles kan. De coach bepaalt mee of iets voor jou geschikt is. Werk 
weigeren kan je de uitkering kosten. 
Een paar ervaringen van mensen die zich wel erg klein voelden. En, begrijp me goed: de 
persoon die de intake deed bedoelde het heel goed. Hij of zij hanteerde de menselijke 
maat: ik help je.  
Daarom vind ik al na dit ene voorbeeld dat we eerst eens moeten zorgen voor een 
duidelijk beeld van wat menselijke maat is. Gelijkwaardigheid van mensen, of het goed of 
slecht met hen gaat, is daar een belangrijk item in. De meeste mensen die een uitkering 
krijgen, en die ik spreek, voelen dat niet zo. Hun grootste angst is dat ze niet hebben 
voldaan aan een plicht die voorwaarde is voor de uitkering.  
Mijn pleidooi gaat er dus in feite over dat we niet moeten praten over de menselijke maat 
als we dat niet eerst besproken hebben met cliënten. Wat is menselijke maat? Laten we 
ons eens bescheiden opstellen en eerst luisteren naar de deskundigen op dit gebied: de 
cliënt. 
Bertie Bemelmans-Stevens 
 
4. NIEUWS VAN HET KERKBESTUUR 
Zoals we al vermeld hebben is de herinrichting van de kerk bijna afgerond. 
Er staan op korte termijn (mei/juni) nog twee grotere klussen gepland en aan te komen. 
Dat betreft allereerst de bekleding met rode kussens van alle banken in het voorste deel 
van de kerk, gelijk aan de banken die als proef zo zijn bekleed. 
Daarnaast wordt achter het ingangsportaal een hekwerk geplaatst, zodat het overige deel 
van de kerk overdag wel zichtbaar blijft, maar niet meer betreden kan worden. 
Dit in verband met veiligheid en diefstalgevaar. 
Nogmaals dank voor alle inspanningen en bijdragen aan dit project door vrijwilligers en 
parochianen.  
 
5. PINKSTERLEZING 2021 KLOOSTER WITTEM  
“Maria en de kerk van vandaag” - door kerkhistoricus André Roes. 
De Pinksterlezing van Klooster Wittem wordt dit jaar verzorgd door kerkhistoricus André 
Roes. Roes schreef onlangs het boek ‘Maria - Pleidooi voor een barmhartige en 
vreugdevolle Kerk’. In de Pinksterlezing komen overwegingen en gedachten uit dit boek 
aan de orde: 
In een ontkerkelijkt Europa blijven mensen tot Maria bidden, soms in stilte, soms openlijk 

in grote groepen, op oude en nieuwe bedevaartsplaatsen. Waarom 
doen mensen dit? Roes zoekt naar een nieuw verstaan van Maria. Hij 
benadrukt het belang van Maria voor de toekomst van de kerk en hij 
pleit voor een barmhartige en vreugdevolle kerk, die zich laat 
inspireren door Maria. 
De Pinksterlezing vindt – zoals ieder jaar – plaats op de zaterdag van 
Pinksteren, dit jaar op 22 mei, van 14.00 uur tot ca. 16.00 uur. 
Vanwege de corona-maatregelen zal de lezing dit jaar online 
gehouden worden: u kunt voor € 5,- een link kopen, waarmee u 

thuis, op uw eigen computer, de lezing kunt volgen. 
Aanmelden is mogelijk via www.kloosterwittem.nl/pinksterlezing. Meer info gewenst? Bel 
de receptie van het klooster, tel. 043 4501741. 
Als u het boek van André Roes wilt kopen – wellicht na het horen van de lezing - kunt u 
naar de winkel gaan, maar u kunt het ook bestellen, via de website van de boekwinkel 
(www.kloosterboekwinkelwittem.nl) of per telefoon (043 450 2332). Dan wordt het zonder 



verzendkosten bij u thuis bezorgd. 
Klooster Wittem, Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem 
 
6. ENVELOPJESWANDELING, ONTDEKKINGS- EN INSPIRATIETOCHT  
KLOOSTER WITTEM  

In deze wandeltocht van 3, 5 of 8 km wordt de route in stukjes 
prijsgegeven via enveloppen, die gedurende de tocht worden 
opengemaakt. Bij elk routestukje zit een kaart bedoeld als 
informatie of inspiratie, soms met een foto en met een opdracht. 
De ontdekkingstocht is bedoeld voor iedereen die houdt van 
verrassingen onderweg. 
In principe zijn alle routes voor volwassenen geschreven, maar 
de kortste route is ook geschikt voor gezinnen met kinderen. 
Daartoe zijn ook vragen voor kinderen opgenomen. De paden 
zijn helaas niet erg geschikt voor kinderwagens of rolstoelen. Je 
kunt alleen lopen of in een groep; aan één set enveloppen heb je 

genoeg.  
€ 3,95 per set, tijdens openingstijden te koop bij de receptie van het klooster. 
 
WEET U DAT:  
- er nu 40 kerkbezoekers zijn toegestaan tijdens een kerkviering in onze kerk)? 
- Pinksterzaterdag de avondmis begint om 19.30 uur? 
- de vieringen met live streaming worden uitgezonden via www.bavonuth.nl ? 
 - u intenties voor de periode 22 mei t/m 5 juni u kunt opgeven voor 14 mei? 
 
CITAAT: 
Jij mag je kinderen geven van je liefde, 
maar niet van je gedachten, want zij hebben hun eigen gedachten.  
Je mag hun lichamen huisvesten,  
maar niet hun zielen want hun zielen toeven in het huis van morgen,  
dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen.  
Je mag proberen hun gelijk te worden,  
maar tracht hen niet aan je gelijk te maken. 
(Kahlil Gibran 
Libanees-Amerikaans schrijver en kunstschilder 1883-1931) 


