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BESTE VRIENDEN VAN DE 
GERARDUSKALENDER 
 

Medewerkers en vrijwilligers van 
Klooster Wittem willen elk jaar een 
evenwichtige Gerardusdagkalender 
presenteren met informatie, humor 
en serieuze bijdragen. 
 

Dit jaar zijn er o.a. nieuwe rubrie-
ken met bijzondere Maria-oorden in 
Nederland, Nobelprijswinnaars en 
opmerkelijke spoorwegen. 
 

We hopen dat we u ook in 2021 
wat 'spirit' kunnen brengen en dat u 
365 dagen lang plezier aan deze 
kalender beleeft. 
 

De samenstellers 
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H. Maria, Moeder van God 
 

Numeri 6,22-27 
Galaten 4,4-7 
Lucas 2,16-21 

 
Nieuwjaar 

 
 

 
 

vrijdag

januari
 
 08:48 16:38 19:00 10:46   

week 531 

Mensen verwachten te veel van 
één jaar en te weinig van tien.
 (George Bernard Shaw)



NIEUWJAAR 

Ik wensche U een jaar 
dat zachte als zijde is. 
 

Ik wensche U een jaar 
dat blank en blijde is. 
 

Ik wensche U een jaar 
dat verre van krank is. 
 

Een deugdelijk jaar 
zoo breed als ’t lang is. 
 

Ik wensche U een jaar 
dat als het voorbij is  
een zalig jaar voor U en mij is. 
 

Guido Gazelle 
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H. Basilius en H. Gregorius, Oosterse bisschoppen 
en kerkleraren (4e eeuw)  
 

Bijbellezingen: 
1 Johannes 2,22-28 

Johannes 1,19-28 
 

 
 
 

 
 

zaterdag

januari
 
 08:48 16:39 20:18 11:16   

week 532 

Wie het leven wil liefhebben, 
moet van het verleden houden. 
 (Marguerite Youcenar)



NIEUWE SUPPOOST 

Trots meldt de nieuwe suppoost 
van het Rijksmuseum zich aan het 
einde van zijn eerste werkdag bij 
de directeur. 
“Mijnheer de directeur, ik denk dat 
u over mij tevreden zult zijn. Ik heb 
vandaag al drie Rembrandts en 
twee Picasso’s verkocht!” 
 

 
 

 

VERGETEN EN VERGEVEN 

Zij: “Je bent, snik, al weer, snik, 
onze trouwdag vergeten!” 
Hij: “Ach lieverd, dat is toch ge-
woon een vorm van vergevings-
gezindheid?” 
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Openbaring van de Heer 
 

Jesaja 60,1-6 
Efeziërs 3,2-3a+5-6 

Matteüs 2,1-12 
 
 
 

 
 

zondag

januari
 
 08:48 16:41 21:38 11:39   

week 533 

Bewaar al je herinneringen goed;
je kunt ze niet opnieuw beleven.
 (Bob Dylan)



BEWUST CONSUMEREN  

Van het gas af 
 

Nederland moet van het gas af, op 
zijn laatst in 2050. Hoe dat zijn 
beslag gaat krijgen, is nog niet 
helemaal duidelijk. Maar de bewus-
te consument kan nu al maatrege-
len nemen die een goede bijdrage 
leveren. Die maatregelen zijn: 
 isoleren van het huis 
 zonnepanelen plaatsen 
 zonneboiler voor warm water 

plaatsen 
 elektrisch koken 
 groene stroom gebruiken. 
Er is een warmtefonds in de maak, 
waar huiseigenaren maximaal  
€ 25.000 kunnen lenen tegen 2% 
rente om die maatregelen te bekos-
tigen. Zoek via www.ecosia.org. 
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Bijbellezingen: 
1 Johannes 3,22-4,6 

Matteüs 4,12-17+23-25 
 

 
 
 

 
 

maandag

januari
 
 08:47 16:42 22:58 11:58   

week 14 

Een dwaas die weet dat hij een 
dwaas is, is wijzer dan een 
dwaas die denkt dat hij wijs is. 



TV-HITS VAN TOEN 

Top of Flop 
 

In 1961 verscheen Top of Flop bij 
de VARA op de buis, gepresen-
teerd door Herman Stok. De met 
toeter en bel gewapende presenta-
tor liet een panel beslissen over de 
kwaliteit van de door hem gedraai-
de nieuwe plaatjes uit de jukebox. 
De toeter betekende Flop en een 
belletje Top, en vaak stond dat 
nummer dan ook meteen in de 
hitparade. 
Het tienerpubliek joelde en krijste 
en kon daarmee soms de keuze 
van de jury beïnvloeden. 
In 2009 kwam er gedurende één 
seizoen een nieuwe versie met 
Paul de Leeuw en Giel Beelen. 
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H. Johannes Neumann CSsR, bisschop in de VS 
 

H.Karel Houben, passionist uit Munstergeleen  
 

H.Gerlachus, kluizenaar te Houthem/Valkenburg 
 

Bijbellezingen: 
1 Johannes 4,7-10 

Marcus 6,34-44 
 

 
 
 

 
 dinsdag

januari
 
 08:47 16:43 --:-- 12:16   

week 15 

Kijk naar de hemel en zing 
omdat de zon gratis voor je 
schijnt. (Phil Bosmans)



BIDDEN BIJ DE BUREN 

De met Wittem verbonden Stichting 
Pelgrimswegen & Voetpaden (SPV) 
heeft een boekje samengesteld met 
wandelingen vanuit Limburg naar 
tien bedevaartplaatsen net over de 
grens, zoals Kranenburg en Keve-
laer in Duitsland, en Moresnet, en 
Heppeneert in Belgie. Het boekje 
heet ‘Bidden bij de buren’. 
Een bedevaart heeft vaak iets van 
‘even eruit zijn’; die sfeer wordt nog 
verhoogd, als het doel van de tocht 
‘over de grens’ ligt en men iets 
ervaart van een andere cultuur, taal 
of landschap. Enkele van deze met 
name Maria-oorden worden ver-
derop in deze kalender beschre-
ven. Het is een uitnodiging om ook 
eens te gaan ‘bidden bij de buren’.  
De SPV organiseert ook groeps-
wandelingen: www.spvlimburg.nl. 
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Bijbellezingen: 
1 Johannes 4,11-18 

Marcus 6,45-52 
 

 
Driekoningen 

 
 

 
 

woensdag

januari
 
 08:47 16:44 00:19 12:33   

week 16 

Hij die op weg is naar een ster, 
keert niet om. (Leonardo da Vinci)
 

laatste kwartier



TAALKRONKELS 

Rond 1940 kwam de picknickgrill 
uit, handig voor de kok met hoge 
poten en een asla. 
 

Brabants Dagblad 
 

Professionals werpen zich op  
barbecue. 
 

Hanos Courant 
 

Mac van Dinther sprak oud wereld-
kampioen barbecueën Peter de 
Clercq. Zijn stoomcursus is nog 
altijd actueel. 
 

De Volkskrant 
 

Boom deze winter niet te zien in het 
veld. 
 

De Volkskrant 
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Bijbellezingen: 
1 Johannes 4,19-5,4 

Lucas 4,14-22a 
 

 
 
 

 
 

donderdag

januari
 
 08:46 16:46 01:41 12:50   

week 17 

Jezus had net als Socrates veel 
bewonderaars en nauwelijks 
navolgers. (Sören Kierkegaard)



125 JAAR GELEDEN 

Begin januari 1896 maakte de Wie-
ner Presse de ontdekking van de 
röntgenstraling bekend. En daar-
mee werd Wilhelm Röntgen een 
wereldberoemd persoon. Hij was in 
1894 al begonnen met onder-
zoeken naar de mogelijkheden van 
röntgenstraling. Na de eerste proe-
ven op zijn eigen lichaam zette hij 
die in het geheim voort; hij wilde 
voorkomen dat hij zijn grote reputa-
tie zou verliezen indien zou blijken 
dat hij zich had vergist. Een paar 
weken later maakte hij met succes 
de eerste röntgenfoto van de hand 
van zijn vrouw. Röntgen ontving in 
1901 de eerste Nobelprijs voor 
Natuurkunde. 
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