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   Parochienieuws week 4 - 2023  
   Liturgische agenda voor de week van 21 - 27 januari 2023 
 

Weekend  21 - 22  januari: 
Derde Zondag door het Jaar: Zondag van het woord van God 
 
Zaterdag  21 januari 19.00 uur: H. Mis op Reuver; (grote zaal Parochiehuis)  

    De presentatieviering, die in de kerk zou plaats vinden 
    is om organisatorische redenen verschoven naar 4 feb. a.s. 

 We zingen samen liederen die passen bij deze zondag. 
(Vanwege het lage plafond zullen we in de parochiezaal geen 
wierook meer gebruiken…)  

Misintentie:   - - - - - 
 
 
Zondag  22 januari 9.15 uur: H. Mis in Beesel       

   We zingen samen liederen, die bij deze zondag passen  

  Onder orgelbegeleiding van mevr. Margriet Hodselmans 

Misintentie:    - - - - - 
 

Zondag  22 januari  10.45 uur: Mis op Reuver (in de kerk)    

 Het Lambertuskoor zingt onder leiding en orgelbegeleiding van 

dhr. Jos Hodselmans en mevr. Margriet Hodselmans.  

Misintentie:   - - - - - 

 

Lezingen dit weekend:    Jesaja,  hoofdstuk 8, 23b. hoofdstuk 9, vers 3 

  1 Korinte,  hoofdstuk 1, 10 - 13. 17 
   Matteüs,  hoofdstuk 4, 12 - 23 

 

Roeping van enkele vissers 

 

De Zondag van het woord van God, wordt 

volgens de wil van paus Franciscus sinds 2020 

jaarlijks gehouden op de derde zondag van de tijd 

door het jaar. 

 

Deze zondag herinnert allen, herders en andere 

gelovigen, aan het belang en de waarde 

van de Heilige Schrift voor het christelijk leven, 

evenals aan de relatie tussen het woord van God 

en de liturgie. 

Parochiefederatie 

      Beesel – Reuver – Offenbeek 
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Maandag 23 januari 8.30 uur: bidden van de rozenkrans 

   9.00 uur: Mis op Reuver op 

  maandag in week 3 door het jaar (kleine zaal Parochiehuis) 

Misintentie:   - - - - -  
Lezingen:   Hebreeën hoofdstuk 9,  vers 15.24 - 28 
  Marcus hoofdstuk  3,  vers 22 - 30 
 
 
Dinsdag 24 januari: 15.30–16.30: Gebedsuur Fatima-gebedsgroep (kleine zaal) 
   18.30 uur: bidden van de rozenkrans 
   19.00 uur: H. Mis op Reuver op  
   dinsdag in week 3 door het jaar (kleine zaal Parochiehuis) 
Intentie:   - - - - -  
Lezingen:  Efeziërs hoofdstuk   3, vers   8   - 12  
   Johannes hoofdstuk 15, vers   9   - 17  
   ( lezingen, bij de gedachtenis van navolgende heilige ) 

 

Vandaag gedenken wij de Heilige Franciscus van Sales, bisschop 

en kerkleraar.  

In 1567 in Savoie geboren, gaf Franciscus na zijn priesterwijding al 

zijn krachten aan het herstel van het katholieke geloof in zijn 

vaderland. 

Als bisschop van Genève toonde hij zich een ware herder, die door 
daad en geschrift geestelijk-heid en gelovigen tot een diepere 
geloofsbeleving bracht en voor allen een voorbeeld was. 
Hij stierf op 28 december 1622 te Lyon en werd op 24 januari 1623 
te Annecy begraven. 
( tekst uit het altaarmissaal ) 
 

Franciscus was een temperamentvol mens, die uitgroeide tot een 
zachtmoedig mens, vol van de heilige Geest.   
 
   

 

Woensdag  25 januari  18.30 uur: bidden van de rozenkrans 

  19.00 uur: H. Mis op Reuver (kleine zaal Parochiehuis) 

 Misintentie:   - - - - -  
 Lezingen:  Handelingen hoofdstuk 9, vers   1 - 22 
     Marcus hoofdstuk 16, vers 15 – 18 

  

Vandaag gedenken wij de bekering v.d. H. apostel Paulus – feest.  

 

Aan de herdenking van de bekering van Paulus, zoals deze door 

Lucas en door hemzelf in de Handelingen van de Apostelen is 

verhaald, is de gedachtenis verbonden van zijn roeping tot apostel 

der heidenen overeenkomstig het woord van de Heer:  

“Die man is mijn uitverkoren werktuig om mijn Naam uit te 

dragen…   ( Handelingen 9, 15 ) 
 

( tekst uit het altaarmissaal ) 
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Donderdag 26 januari  9.30 uur: H. Mis Beesel: (Parochiekantoor) 
Misintentie:  Ons gebed wordt gevraagd voor kardinaal Adrianus Simonis 

Lezingen:  Titus hoofdstuk   1, vers 1 - 5 

   Lucas hoofdstuk 10, vers 1 – 9 

 

Gedachtenis van de heilige Timotheüs en Titus, bisschoppen Timotheus Apostel, Efese, 
Klein-Azië; apostel & martelaar; † 97. 
 

Timotheus is vooral bekend, omdat 
de apostel Paulus († ca 67; feest 29 
juni) aan hem twee brieven heeft 
geschreven welke in het Nieuwe 
Testament zijn opgenomen. Hij was 
afkomstig uit Lystra, een plaatsje in 
de buurt van Iconium in Klein-Azië (= 
ongeveer het huidige Turkije).  
 
Hij ontmoette Paulus op diens eerste 
missiereis. De Apostel bekeerde hem 
tot het christendom. Timotheus was 
zijn 'lievelingsleerling' en werd door 
Paulus aangesteld tot bisschop 
('opziener'). In die hoedanigheid trad 
hij herhaaldelijk bij belangrijke 

gebeurtenissen op als plaatsvervanger van Paulus. Ondanks zijn jeugd wist hij bekwaam leiding 
te geven. 
Hij hield Paulus tijdens diens gevangenschap in Rome enige tijd gezelschap, tot hij - althans 
volgens zeggen van de kerkhistoricus Eusebius († 339) - omstreeks het jaar 63 bisschop werd 
van Efese, destijds de hoofdstad van de Romeinse provincie Asia. 
 
Efese was in de klassieke cultuur het heiligdom van Artemis, godin van de liefde. Daar vonden in 
de ogen van Joden en christenen zulke schandalige vertoningen plaats dat Timotheus er 
manmoedig stelling tegen begon te nemen. Dat werd niet geaccepteerd door de priesters en 
vereerders van de godin. Hij moest het tenslotte met zijn leven bekopen. Naar verluidt heeft het 
volk hem doodgeknuppeld of gestenigd. 
 
Titus Apostel (ook van Gortyn of van Kreta), Kreta, Griekenland; bisschop; † ca 105. 
Titus was metgezel van de apostel Paulus. Deze stuurde hem verscheidene malen naar de grote 
havenstad Korinte, in Griekenland, om daar de eerste christengemeenschap te organiseren. 
Toen er ruzie uitbrak, was hij degene die er op orde op zaken moest gaan stellen. Later werd hij 
de eerste bisschop (= opziener) op het eiland Kreta; hij zetelde in de stad Gortyn. 
In het Nieuwe Testament is een brief van Paulus aan Titus bewaard gebleven. Zijn hoofd rust in 
de San Marco te Venetië. Hij is patroon van Kreta. Hij wordt afgebeeld met een stralend gezicht.  
 

 

Vrijdag 27 januari   9.00 uur: heilige H. Mis op Reuver op 

vrijdag in week 3 door het jaar (kleine zaal Parochiehuis) 

Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor Mariëlle Janssen (jaardienst) 

Lezingen:   1 Petrus hoofdstuk 4, vers 7b - 11   

        Marcus hoofdstuk 9, vers 34 - 37  
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Vandaag gedenken wij de Heilige Angela Merici, maagd.   

   

Angela Merici werd omstreeks 1470 geboren in Desenzano aan het 

Gardameer. 

 

Als religieuze van de derde orde van de heilige Franciscus legde zij 

zich toe op de christelijke vorming van meisjes met het oog op 

caritatief werk. 

 

In 1535 stichtte zij te Brescia een gemeenschap van vrouwen, 

Ursulinen genaamd, voor de christelijke opvoeding van arme 

meisjes. 

 

Zij stierf in 1540. 

 

 
 
Na de H. Mis wordt zoals op elke vrijdag het Allerheiligste uitgesteld, het rozenhoedje  
 gebeden en is er gelegenheid tot aanbidding tot 11.30 uur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Parochieblad ’t Klökske wordt uitgegeven door Parochiefederatie BRO  
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