KERKKLOKJE VAN 6 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 11 t/m 24 APRIL 2021
Zondag 11 april 09.30 uur: H. Mis (met live streaming).
Intenties:
- Annie Luijten-Erens t.g.v. sterfdatum van echtgenoot Wiel (ofg);
- ouders Mathieu en Mia Jacobs-Collaris, tevens moeder Louise Jacobs-Geelen en Alphons
Collaris.
Maandag 12 april 09.00 uur: H. Mis.
Vrijdag 16 april 09.00 uur H. Mis.
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.
Zondag 18 april 09.30 uur: H. Mis (met live streaming).
Intentie:
- Niek Weijermans in dankbare herinnering.
Maandag 19 april 09.00 uur: H. Mis.
Vrijdag 23 april 09.00 uur H. Mis.
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.
1. THEMA: En nu de dagen na Pasen…
En nu de dagen na Pasen…
De Paasdagen zijn reeds enkele dagen
voorbij. Hoe heeft u deze ervaren? Heeft
u de Pasen op afstand beleefd of veel
intenser? Dat is zo verschillend voor
mensen. We zijn alweer onderweg naar
het einde van de Paastijd, op weg naar
de volgende feesten van Hemelvaart en
Pinksteren. Voor de communicanten zijn
de 1e of 2e Pinksterdag het meest
belangrijke. Want dan mogen ze
eindelijk voor de eerste keer deelnemen
aan de Communie, de gemeenschap met
Jezus. De komst van de H. Geest, de Geest van de Vader en de Zoon, speelt hierbij een

heel belangrijke rol, maar zal toch niet zo uitdrukkelijk worden beleefd wellicht.
We zijn weer begonnen met aftellen, veertig dagen tot Hemelvaartsdag. De tijd die Jezus
na zijn verrijzenis en zijn verschijningen aan zijn leerlingen gebruikt om hen verder te
onderwijzen hoe het nu verder moet. Ze zijn heel blij als Hij bij hen is, maar als Hij weer is
verdwenen, dan voelen ze zich eenzaam. Ze hebben zijn regie en leiding nodig, iedere dag
opnieuw. De zondag na Pasen staat in het teken van de ongelovige Thomas, de leerling
die Jezus nog niet gezien had. Toch is Thomas degene die bij het zien van Jezus, zijn
belijdenis volmondig uitspreekt: “Mijn Heer en mijn God”. Zover zijn de twee leerlingen uit
Emmaus nog niet, die volgende
week zondag op weg terug zijn
naar hun dorp. Ze zijn nog vol
teleurstelling en ontgoocheling.
Ook bij deze leerlingen weet
Jezus zich kenbaar te maken,
zodat zij weer geloven en er
nieuwe hoop en vreugde in hen
opstaat. En dat alles als Jezus
samen met hen aan tafel gaat
en opnieuw het Brood voor hen
breekt en zo tot hen komt.
Want daar in herkenden ze
Hem. Herkennen wij Hem ook
als Hij in ons leven is of komt?
Pastoor Jan Geilen
2. PAROCHIEAGENDA
- elke 1e donderdag van 13.30-14.30 uur en de andere donderdagen 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. TRAGISCH OPTIMISME
Ja, waarover schrijf je in deze tijd, waarin het sociale leven al zo lang op slot zit? Zeker
niet over de harde en botte reacties die ik soms als commentaar op Facebook zie staan.
Negativiteit kunnen we niet gebruiken. Maar ook aan simpel optimisme hebben we niet
veel. Het wegduwen van moedeloosheid, verdriet of rouw om het leven dat we op dit
moment niet kunnen leiden, helpt ons niet verder. Er zijn mensen die meteen beginnen uit
te leggen hoe goed wij het hebben, hoe dankbaar we moeten zijn. Je kunt zeggen: “Ze
hebben gelijk.” Maar dan gaan ze voorbij aan de pijn van anderen.
Laatst kwam ik de term tegen “tragisch optimisme”. Daarmee bedoelde de schrijver dat er
hoop en zinvolheid bestaat terwijl er ook erkenning is voor lijden, pijn en verlies. Je mag
je slecht, triest, eenzaam en boos voelen. Dat is alleen maar menselijk. Na de erkenning
van die negatieve gevoelens blijf je er echter niet in steken. Je kijkt wat je in deze
omstandigheden wél geboden wordt en je pakt de draad van het dagelijkse leven weer op.
We zijn deze tijden langzamerhand beu, we willen uit deze crisis, we willen gevaccineerd
en wel op het terras zitten, mensen ontmoeten, kleinkinderen knuffelen, genieten van
bijeenkomsten, bioscoop en theater, maar het is nu niet zo.
Laat ons eerst erkennen hoe we daar last van hebben, laat ons eerst het verdriet delen
van mensen die getroffen zijn door het virus. En laat ons dan hoopvol naar de toekomst
kijken, doen wat we kunnen doen en dankbaar en blij zijn om wat we wél hebben. Blijf
gezond en geniet van de ontluikende lente!
Marie-Rose Van de Wall
4. VRIJWILLIGERS GEHULDIGD IN PAASVIERINGEN
Ondanks de toegestane beperkte aanwezigheid van kerkgangers werd de Paaswake weer
in een mooi versierde omgeving gehouden - met dank aan de groep van Roger Hameleers
- met stemmige muziek en zang.
Aan het einde van de Paaswake werden de zangers in de schijnwerpers gezet die de
missen in deze coronatijd opluisteren.
Jo Ritzen en Ed Coenen hebben vanaf de eerste mis zonder bijwoning van kerkgangers
de viering opgeluisterd met zang en muziek. En zijn nog steeds present.
Toen er weer kerkgangers tijdens de mis aanwezig mochten zijn, zongen Mia Nijsten en
Cinny Souren mee en droegen zo bij aan de vertrouwde sfeer tijdens de viering van de

mis, ook te horen voor de livestream-kijkers.
Ook Ralf Coenen werd bedankt die elke keer aanwezig was om die livestream te
verzorgen, zodat iedereen op die manier de mis toch kon volgen.

Voor Jo Ritzen was er in de viering van Paasmaandag nog een extra verdiende
verrassing. Aan het einde van deze mis ontving hij de Bavopenning met oorkonde voor
zijn opluistering van alle vieringen tijdens de coronaperiode. Vanaf de eerste mis tot nu
toe heeft hij nooit verzaakt. Tevens verdiende hij deze huldiging ook voor zijn jarenlange
leiding aan de Gregoriaanse Schola.
Deze Bavopenning wordt uitgereikt aan vrijwilligers die in onze parochie langdurig
bijzondere taken verrichten/hebben verricht waardoor de parochie goed kan/kon
functioneren.
John Spaetgens heeft voor deze manier van bedanken gepleit en mogelijk gemaakt.
Omdat in deze viering de zeswekendienst van John werd gehouden, besloot het
kerkbestuur om juist aan het einde van déze dienst de Bavopenning uit te reiken aan Jo.

5. BELOKEN PASEN
Beloken Pasen is de eerste zondag na Pasen (octaafdag van Pasen). Op die dag wordt de
paasweek (het paasoctaaf) afgesloten. Deze dag heet sinds het Jubeljaar 2000
Barmhartigheidszondag (of Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid).
In dat jaar (2000) riep paus Johannes Paulus II op 30 april deze dag uit tot Zondag van de
Goddelijke Barmhartigheid. De Poolse paus, in 2005 gestorven op de vooravond van deze
zondag, had een grote achting voor de Poolse zieneres Maria Faustina Kowalska, die zei
dat Christus vanaf februari 1931 aan haar verschenen was en Zichzelf bekend had
gemaakt als de Goddelijke Barmhartigheid. Naar aanleiding van een verzoek dat Jezus aan
Zuster Maria Faustina Kowalska zou hebben gedaan in een verschijning aan haar, heeft
paus Johannes Paulus II de Barmhartigheidszondag als feestdag ingesteld. Op
voornoemde datum werd zij heilig verklaard. Voorafgaand aan deze zondag (vanaf Goede
Vrijdag), kan de noveen tot de Goddelijke Barmhartigheid worden gebeden. Volgens de
verklaring van zuster Faustina schrijft Jezus voor, om op die dag de H. Communie te
ontvangen en in verband daarmee enige dagen vóór of na die zondag te biechten (volgens
de huidige regels van de Kerk in deze zaak, voor het verkrijgen van een volle aflaat).
Op Barmhartigheidszondag wordt gevierd dat God iedere zondaar die berouw heeft zal
vergeven, zoals tijdens de verschijningen van Jezus aan Zuster Faustina werd
doorgegeven.
6. PASSIESPELEN ALSNOG IN PREMIÈRE
Op zondag 18 april gaan in Tegelen de uitgestelde Passiespelen in première. Eigenlijk had
de theatervoorstelling over het lijden van Christus vorig jaar al moeten plaatsvinden, maar
vanwege de coronapandemie werd dit uitgesteld. De nieuwe Passiespelen gaan in een
aangepaste vorm coronaproof door.
Het wordt een compacte, iets kortere voorstelling, zonder pauze, die daardoor twee keer
per dag gespeeld kan worden. Per voorstelling zal er minder publiek zijn. Aan de
voorstelling doen ook minder acteurs en figuranten mee, zodat iedereen op gepaste
afstand van elkaar kan blijven. In totaal staan er tussen 18 april en 5 september zestig
voorstelling gepland. Dat wil zeggen: als de lockdown is opgeheven en het geven van
voorstellingen op deze manier is toegestaan.
Kaarten bestellen kan via www.passiespelen.nl
7. KRO-TELEVISIE-MIS LIVE
Op zondag 18 april komt de televisiemis van de KRO live vanuit openluchttheater De
Doolfhof in Tegelen. Later op de dag gaat daar de nieuwe editie van de Passiespelen in
première. Hoofdcelebrant tijdens de tv-mis is bisschop Harrie Smeets van Roermond.
Voorafgaand aan de eucharistieviering is om 9.45 uur het programma Geloofsgesprek te
zien. Daarin praat Leo Fijen deze keer met een van de medewerker van de Passiespelen.
Beide programma’s zijn op 18 april bij de KRO te zien op NPO2. Het geloofsgesprek begint
om 9.45 uur en de openluchtmis om 10.00 uur.
8. 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.
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 25 april t/m 8 mei kunt opgeven voor 16 april?
CITAAT:
Een man is niet oud totdat spijt de plaats in neemt van dromen.
(John Barrymore; Amerikaans acteur 1882-1942)

