
 

 

KLOKJE JOHANNES 
Parochie van de Heilige Johannes de Doper Mechelen  Jaargang 17        Nummer 4        December 2020  

WEG VAN DE SNELWEG 
 

E n allemaal razen wij voort over 
de snelweg, de een omdat hij 

wel moet, omdat hij haast heeft 
vanwege zijn werk. En je moet 
eens opletten hoeveel mensen dat 
woord „moeten“ gebruiken, zodra 
het over hun werk gaat. Een ande-
re groep is op weg naar een vrije-
tijdsbestemming. En toch nemen 
ook zij die snelweg, om de simpele 
reden dat zij echt geen zin hebben, 
om voor een stoplicht te moeten 
wachten. Want stel het je voor, 
dat jij moet wachten, om een an-
der voor te laten gaan.  
 
Maar dan plotseling komt heel dat 
verkeer zomaar en abrupt tot stil-
stand. Want er is een blokkade op 
de weg, die alles tot stilstand 
brengt. En de naam van die blok-
kade die luidt corona. En de een 
beklaagt zich en terecht want je 
zult maar door corona een dierba-
re hebben moeten afstaan.  
Maar de beste stuurlui staan weer 
aan wal, zij beklagen zich over de 
corona maatregelen, terwijl weer 

anderen daarin zo ver gaan, dat zij 
corona zelfs durven te ontkennen. 
En dat zolang volhouden, totdat zij 
zelf betroffen zijn. Maar er is nog 
een groep en om bij dat beeld van 
die snelweg te blijven: zij gaan van 
die snelweg af, zij verlaten hem via 
de vluchtstrook en nemen de 
eerstvolgende uitrit. En komen dan 
terecht in dat netwerk van secun-
daire wegen, die ze eigenlijk allang 
kennen, maar die ze die laatste 
jaren nooit meer aandacht ge-
schonken hebben. Daar zijn ook 
landwegen bij, en bospaden en 
zelfs complete wandelroutes, ge-
markeerd en wel. Hoe lang zou dat 
geleden zijn, dat ik voor deze we-
gen gekozen heb? 
 
Ga zelf eens ontdekken, welke we-
reld daar voor je open gaat. Zet 
eerst die auto eens langs de kant, 
en doe datgene, wat je op geen 
enkele snelweg ooit lukken zal: kijk 
gewoon eens om je heen. Sla eens 
acht op die kleine wonderen van 
de natuur, al in de berm zul jij ze 
vinden. Kies dat ritme dat bij jou 
past, je hoeft geen trein te halen. 

 
 
Weet u nog? Dat ene gezin dat 
geen plekje in de Herberg kreeg? 
Het Kerstkind, dat vanuit de hemel 
kwam uit liefde voor de mensen, 
werd geboren in een stal.  
 
Laten wij wel tijdens dit bijzonder 
jaar plek in de herberg maken. 
Wellicht kan het niet fysiek, maar 
laten we in elk geval aandacht voor 
elkaar hebben. Laten we geen kop-
pige Ezel zijn, maar laten we net 
zoals het Kindje ons hart openen 
voor onze naasten. 

 Info: www.parochiesems.nl 

Kerstfeest? 
 

H et is een bijzonder jaar. Nog 
nooit zaten we zo vaak thuis 

met de kersttrui aan voor de tv 
filmpjes kijken, de kerstversiering 
dagelijks opnieuw gerangschikt en 
kijkend of de beelden in de kerst-
stal toch echt niet bewegen.  
We zijn er helemaal klaar mee/
voor. Het is bijna kerstmis. Een 
feest waarbij we normaal allemaal 
samen thuis zijn. Dit jaar zijn we 
ook thuis, maar helaas niet samen. 
Door corona is dit jaar geen plek 
voor veel mensen in de Herberg.  

 
 
Op g’n Sjtroat wenst u een Zalig 
Kerstfeest en een goede gezond-
heid toe. 

Sta open voor elke nieuwe ont-
moeting en ieder spontaan ge-
sprek met mensen en luister ook 
naar hun verhaal, wie weet steek 
je er zelfs iets van op. Laat je niet 
leven, maar leef en durf daarbij je 
eigen keuzes te maken. Niet om-
dat het moet, maar omdat jij 
daarvoor kiest. En terwijl jij zo 
door het leven gaat, bemerk in-
tussen bij dit alles, dat jij een 
spoor aan het trekken bent, want 
zijn wij daartoe niet op aarde? En 
gelooft u mij: voor wie de hemel 
op aarde probeert te halen, is 
straks die hemel beslist niet ver. 
 
De Advent is begonnen, onze 
voorbereiding op het komend 
Kerstfeest. Of het Kerstfeest dit 
jaar zo heel anders dan anders zal 
zijn, hangt niet alleen van corona 
af maar evenzeer van onszelf. 
Maak eens tijd voor rust en bezin-
ning, laat je niet afleiden door die 
façade van oppervlakkig vertoon 
en eindeloze consumptie en ont-
dek, dat in dit Kind in de kribbe de 
hemel beslist niet meer ver is. 

Uw pastoor Rick van den Berg 



 

 

 

MEDEDELINGEN VAN DE PAROCHIERAAD 

Rollator-vriendelijk 
De hal van de kerk is overdag toegankelijk voor ieder die een kaarsje wil 
komen opsteken of die zo maar even op het bankje komt zitten voor een 
moment van bezinning. Probleem was steeds het opstapje dat mensen, 
slecht ter been of met rollators,  moesten nemen. De letterlijke drempel 
was voor menigeen veel te hoog. 
Maar: goed nieuws. De bestrating is zodanig aangepast dat men zonder 
problemen de kerk binnen kan gaan. Iedereen is welkom! 
In de hal vindt u allerhande info, misintentie-formulieren en ook het ge-
dachtenisprentje van Allerzielen is nog verkrijgbaar. 
 
Kerkhof en begraafplaats 
Onderhoud 
Zoals met Allerzielen al te zien was, ondergaan de beide begraafplaatsen 
een flinke make-over. Vrijwilligers zijn dagen in de weer geweest om krui-
wagens nieuwe split aan te brengen. Een noodzakelijk kwaad: de oude 
rode split voldeed niet meer aan de milieunormen en moest vervangen 
worden. Deze werkzaamheden zijn samen met het ruimen van verschil-
lende graven aangepakt waarvoor dank aan de vrijwilligers! 
 
Groenbegraafplaats 
Op de begraafplaats aan de Pastoor Ruttenstraat zijn een aantal voor-
beeld grafsteentjes op de groenbegraafplaats geplaatst. Zo krijgen be-
langstellenden een indruk van hoe het  graf eruit kan komen te zien. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerder Huub Colen. 
 
Clusteruitbreiding 
In 2011 publiceerde het bisdom de “Blauwdruk 2020” waarin zij haar visie 
op de toekomst van de parochies heeft beschreven. Hoe kunnen paro-
chies vitaal blijven ondanks een teruglopend kerkbezoek, dalende inkom-
sten en een groeiend priestertekort. Dat heeft in 2015 geleid tot het sa-
menwerkingsverband EMS (Epen, Mechelen, Slenaken).  
Als verdere uitwerking van de “Blauwdruk 2020“ wordt nu gewerkt aan 
een samenwerkingsverband van de parochies Epen, Mechelen, Slenaken, 
Gulpen, Reijmerstok, Wijlré, Scheulder, Wahl- en Nyswiller en Eys.  
Het cluster zal gaan werken met één bestuur, één pastoraal team en in 
elke parochie een parochieraad. Door de clustervorming zullen de paro-
chies zowel pastoraal als economisch beter op de toekomst zijn voorbe-
reid. Meer details zijn nu nog niet bekend, maar we houden u op de 
hoogte.  
 
Dikke jas en warme sjaal 
Door het uitbreken van de corona-epidemie zijn de plannen voor het rea-
liseren van een dagkapel enige tijd op een laag pitje komen te staan.  Mo-
menteel zijn we erg blij met ons grote kerkgebouw! We hebben wel en-
kele aanpassingen gedaan in verband met de RIVM-adviezen. Onze kerk 
wordt verwarmd door heteluchtverwarming. Omdat nog niet helemaal 
duidelijk is hoe het Covid-19 virus zich via luchtcirculatie verspreidt, is de 
verwarming zo geprogrammeerd dat zij enkele minuten voor aanvang 
van de diensten uit gaat. Geen geblaas van hete lucht dus. Dat betekent 
wel dat de ruimte na circa 20 minuten begint af te koelen en dat het koud 
in de kerk wordt. Helaas, voorlopig kan het niet anders. 
Een dikke jas en warme sjaal is aanbevolen! 

KALENDER 
 

ma 14 december 
16.00 uur Adventsviering in de kerk 
voor Seniorenvereniging Mechelen 
Alleen voor genodigden 
 
do 17 december 
19.00 uur H. Mis met Boeteviering 
voor de drie parochies EMS 
Aanmelden kan vóór aanvang van de 
dienst 
 
do 24 december Kerstavond 
16.00 uur Kinderviering met 
Woord– en Communiedienst 
 
20.00 uur Plechtige Nachtmis  
m.m.v. organist mw. Ingrid Oomen 
 
vr 25 december  
Hoogfeest van Kerstmis 
9.15 uur Plechtige Hoogmis  
m.m.v. organist mw. Ingrid Oomen  
 
13.00 uur – 16.00 uur. Kerk open 
voor bezichtiging kerststal. 
 
za 26 december Tweede Kerstdag  
10.00 uur Plechtige Hoogmis  
 
13.00 uur – 16.00 uur. Kerk open 
voor bezichtiging kerststal. 
 
zo 27 december  
Feest Heilige Familie 
9.15 uur Hoogmis 
m.m.v. organist mw. Ingrid Oomen  
 
do 31 december Oud jaar  
18.00 uur Hoogmis voor het welzijn 
van de parochie met afsluitend zege-
ning met het Allerheiligste.  
m.m.v. organist mw. Ingrid Oomen  
 
vr 1 januari Nieuwjaarsdag 
10.45 uur H. Mis in Slenaken 
voor de drie parochies EMS 
Het nieuwjaarstreffen na afloop op de 
pastorie gaat niet door. 
 
Algemene RIVM-adviezen: 
Houdt anderhalve meter afstand 
Bij ziekte blijf thuis 
Ontsmet je handen 
Draag een mondkapje 
 
Voor Mechelen geldt: 
Besloten is om voorlopig alle H.H. 
Missen na zondag 20 december tot 
zaterdag 2 januari te laten vervallen. 
Besloten vieringen, zoals uitvaarten, 
gaan wel door. 
Nadere informatie vindt u in de week-
bladen en op de site. 
 
 

Houdt afstand  
bij het binnenkomen en  
bij het naar buiten gaan!!! 



KERKSCHATTEN 
 
Ciborie met kersttaferelen 

D e kerkschatten waarover ik 
in de afgelopen jaren heb 

geschreven zijn meestal duidelijk 
zichtbaar in onze kerk. Maar in 
deze tijd waarin het kerkbezoek 
noodgedwongen zeer beperkt is 
door een voor het oog onzicht-
baar virus, heb ik enkele kerk-
schatten gekozen die ook nauwe-
lijks zichtbaar zijn. 
Het zijn enkele afbeeldingen die 
zo klein zijn, dat kerkgangers ze 
normaal niet kunnen zien. De 
afbeeldingen zijn te vinden op de 
voet van een ciborie die in het 
tabernakel staat. Een ciborie is 
een kelk met een deksel, met 
daaroverheen meestal nog een 
kelkvelum (een versierd hoesje). 
Het tabernakel is het kluisje dat 
midden op het altaar staat. In het 
tabernakel worden in de cibories 
de gewijde hosties bewaard, die 
na de communie over blijven. 
 
De ciborie waar de afbeeldingen 
op te vinden zijn, is een verguld 
zilveren exemplaar dat zo rond 
1900 gemaakt moet zijn. De cibo-
rie is kunstig versierd met op het 
deksel een opstaande rand en 
gegraveerde symbolen van de 
vier evangelisten.  

Bovenop staat een kruis met een 
klein rood steentje. Onder de 
cup van de kelk zijn in metaal 
gegoten bladmotieven en een 
opengewerkte nodus (knop) met 
steentjes. Maar de mooiste ver-
siering is naar mijn mening te 
vinden op de voet. Tussen mooi 
filigrainwerk (versiering met heel 
dunne draadjes) staan vijf prach-
tige kleine medaillons in “niello”. 
Ze zijn ongeveer 4 cm in door-
snee en hebben afbeeldingen 
van de aankondiging van de en-
gel (annunciatie), de geboorte 
van Jezus, de aanbidding van de 
wijzen, de kruisdood en Christus 
Triomfator (met boek en wereld-
bol).  
 
Niello is een bewerkingstechniek 
om zilver te versieren. Het woord 
is afgeleid van het Latijn en bete-
kent “zwartachtig”. In het zilver 
wordt een voorstelling uitgesne-
den of gegraveerd waarin een 
legering van zilver, koper, lood 
en zwavel, het “niëllo,” wordt 
gewreven. Het geheel wordt in 
een oven verhit waardoor het 
mengsel smelt en zich hecht aan 
het zilver. Door de verhoudingen 
van het mengsel te variëren ont-
staan er zwarte of meer grijze 
tinten. Na het afslijpen en polijs-
ten blijft het niëllo alleen in de 
uitgesneden vormen achter. De 
voorstelling is dan duidelijk zicht-
baar en heeft een zachte glans. 
Deze techniek was al in de Ro-
meinse tijd bekend. Heel wat 
Middeleeuwse en Byzantijnse 
kerkelijke kunst heeft versierin-
gen in niëllo. De techniek werd 
na 1850 herontdekt en beleefde 
weer een grote populariteit en 
niet alleen bij kerkelijke kunst. 
 
Al zal kerstmis dit jaar zeker niet 
zo groots gevierd kunnen wor-
den als voorheen, ik wens u een 
zalige kerst en dat u ook mag 
genieten van de vele mooie klei-
ne dingen. 

 
Lei Koonen 

De aankondiging van de engel 
Gabriël aan Maria 

De geboorte van  Jezus 

De aanbidding van de koningen 

De voet van de ciborie met fili-
grainwerk en medaillons 

 



 
ADVENTSBOODSCHAP 2020 

 
Broeders en zusters in Christus, 
 
Een foto uit de media: voor de kerk van Nice staat een soldaat met een mondkapje op en in zijn handen heeft hij 
een geweer. Die foto zegt veel over het afgelopen jaar, want in die ene foto zitten twee vormen van gevaar die dit 
jaar om aandacht vroegen: er zijn mensen die het leven van anderen bedreigen en er is een virus dat evenzeer 
levensbedreigend kan zijn. En dus letten we op, zijn we waakzaam: waakzaam dat corona niet verder verspreid 
wordt en waakzaam dat het leven van mensen niet door anderen bedreigd wordt. De foto van de soldaat met 
mondkapje en geweer toont die waakzaamheid in één beeld. Zou dat de waakzaamheid zijn die Jezus bedoelt in 
het evangelie als Hij zegt: ‘Wees waakzaam’? 
 
Is deze waakzaamheid het nieuwe normaal voor onze toekomst? Bij alle maatregelen, hoe begrijpelijk en zinnig 
ook, is er ook iets in ons binnenste dat zich verzet tegen het idee dat dit het nieuwe normaal zou zijn: dat we op 
weg zijn naar een wereld waarin onze handen gevuld worden met een geweer en ons gezicht bedekt wordt, zodat 
het bijna onmogelijk is om te zien welk gevoel daarop te lezen staat. In het verlengde daarvan was onlangs in het 
nieuws dat heel jonge mensen, eigenlijk nog kinderen, steeds vaker een mes bij zich dragen om zichzelf een ge-
voel van veiligheid te geven. 
 
Een van de oer-menselijke gevoelens, die dit jaar nogal sterk naar voren kwam, is angst: een bedreigend virus in 
de buurt of geweld dat een mens blijkbaar zomaar kan treffen: het roept angst op. Bang zijn, is een heel menselij-
ke eigenschap die ertoe kan leiden dat we ons verschansen achter de schijnveiligheid van een wapen, van scher-
pe woorden of van een gezichtsuitdrukking waaraan niets valt af te lezen. 
Met heel ons wezen voelen wij aan dat het niet de bedoeling kan zijn dat dit normaal is, dat wij in permanente 
angst zouden moeten leven. Als mensen verwachten, hopen en geloven we dat een ander ons in principe wel 
goed gezind is en dat onze wereld fundamenteel wel goed geschapen is. Kortom: dat we bestemd zijn om zonder 
constante bedreiging te leven en evenzeer bestemd zijn om samen te leven. 
 
Jezus roept op tot waakzaamheid aan het begin van de Advent. Dit is echter geen waakzaamheid om het onheil 
buiten de deur te houden, maar waakzaamheid om het heil binnen te laten. Om het heil dat God ons schenkt niet 
voorbij te lopen, maar onze ogen, onze handen en ons hart ervoor open te houden. 
Maar verwachten wij nog heil van Godswege of hebben veel mensen God in het verleden opgesloten? Geloof, dat 
was vroeger, wordt dan gezegd. Of: van geloof komt alleen maar ellende. Daar is veel op af te dingen. En als God 
er alleen in het verleden was, wat houden we dan over voor de toekomst? Waar vinden we dan nog heil als het 
leven ons te machtig dreigt te worden? 
 
Uiteraard dienen we onze eigen en elkaars gezondheid te beschermen, onze duur bevochten vrijheid te verdedi-
gen en ook is het goed dat jonge mensen zo’n mes afgenomen wordt. Maar zou het niet nog beter zijn als de 
angst zelf van ons weggenomen zou worden, als we zouden ervaren dat angst niet nodig is?  
De profeet Jesaja gebruikt een mooi beeld: Het volk van Israël zit in de problemen en God lijkt onzichtbaar gewor-
den, onzichtbaar verscholen achter de wolken. Het volk heeft God blijkbaar vergeten. ‘Niemand die eraan dacht 
uw Naam aan te roepen, die op U zijn vertrouwen durfde te stellen,’ zegt Jesaja. Dan vraagt hij: ‘Scheur toch de 
hemel open en daal af.’ Christus is het die ons heil brengt. Hij daalt af, komt naar ons toe en deelt ons menszijn. 
Niet zodat alle problemen van ons weg genomen worden, maar om te laten zien dat angst niet nodig is; dat Hij 
ons leven deelt en redt. 
 
‘God staat bij, wie op hem durft te hopen.’ Dat is de belofte van Jesaja. En iets durven, veronderstelt dat we niet 
te bang zijn. Laten we niet bang zijn op God te vertrouwen. In het groeiende Licht van de Advent kan Hij de wol-
ken van onze bange duisternis verdrijven en ons brengen tot Christus: Licht uit Licht. 
Een gezegende Adventstijd toegewenst. 
             Roermond, november 2020 

 
             + Harrie Smeets, 
             bisschop van Roermond 
 


