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   Parochienieuws week 10 - 2023  
   Liturgische agenda voor de week van 4 – 10 maart 2023 
 
Weekend 4 - 5 maart: - Tweede Zondag van de Veertigdagentijd 
 
Zaterdag 4 maart 19.00 uur: H. Mis op Reuver: (grote zaal Parochiehuis)  

    We zingen samen liederen, die passen bij deze zondag. 
Misintentie:    Ons gebed wordt gevraagd voor Harry Rijnders (jaardienst) 

 

Zondag 5 maart  9.15 uur: H. Mis in Beesel:  

We zingen samen, onder orgelbegeleiding van mevr. Margriet 

Hodselmans, liederen passend bij deze zondag  

Misintentie:     - - - - -  

 

 

Zondag 5 maart  10.45 uur: H. Mis op Reuver : (‘kapel van de zusters’) 

De misgezangen worden verzorgd door het herenkoor onder 

leiding en orgelbegeleiding van mevr. Margriet Hodselmans 

Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor Dimph Kivits (vanwege haar 

verjaardag op 26 februari) Ze stond aan de wieg van Geloof en 

Licht Nederland  

In deze Mis zal gebruikt worden gemaakt van ‘voorbeden-briefjes’; uitleg volgt na de liturgische 

kalender… 

 

Lezingen dit weekend:  Genesis hoofdstuk 12, vers 1 - 4a. 

2 Timoteüs hoofdstuk 1, vers 8b - 0 

Matteüs hoofdstuk 17, vers 1 - 9 

 
 
 
Jezus met Mozes en Elia  
 
 
 
Aansluitend aan de H. Mis zal er in de grote zaal van het 
Parochiehuis gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten en een kop 
koffie of thee te gebruiken… 
Welkom! 
 
  
 

Maandag 6 maart  8.30 uur: bidden van de rozenkrans 

Parochiefederatie 

      Beesel – Reuver – Offenbeek 
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   9.00 uur: H. Mis op Reuver op maandag  

  in week 2 van de veertigdagentijd (kleine zaal Parochiehuis) 

Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor Stien Simons – Kuijpers ( oud-
onderwijzeres in Beesel )  

Lezingen:   Daniël  hoofdstuk  9, vers 4b.- 10  
  Lucas  hoofdstuk 6,  vers 36 - 38  
 
 
Dinsdag  7 maart  18.30 uur: bidden van de rozenkrans 
  19.00 uur H. Mis op Reuver op dinsdag  
  in week 2 van de veertigdagentijd (kleine zaal Parochiehuis) 
Misintentie:    - - - - -  
Lezingen:   Jesaja  hoofdstuk 1, vers  10.16 -  20 
  Mattheus  hoofdstuk 23, vers         1 -  12 

 

 

 

BIJBELAVOND  20.00 uur: – (grote zaal Parochiehuis)  
 
 
 
 
Vandaag gedenken wij de heiligen Perpetua en Felicitas, martelaressen.    
Perpetua en Felicitas stierven in 203 tijdens de christenvervolging onder keizer Septimius 

Severus de marteldood. 

Het verhaal van hun laatste levensdagen is ons 

bewaard gebleven in hun martelaarsakten, die uit 

dezelfde tijd dateren. ( tekst uit het altaarmissaal ) 

 
Aangezien hun namen genoemd worden in het 

eerste Eucharistisch Gebed ( de Romeinse Canon 

) wil ik ze graag ‘vieren’. Ik neem de lezingen en 

de gebeden van de dag, maar tevens het 

openingsgebed van deze heiligen. 

 

 
    
 

Woensdag 8 maart  18.30 uur: bidden van de rozenkrans  

 19.00 uur: H. Mis op woensdag in week 2 van de 

veertigdagentijd in de Kapel van de zusters in verband met 

het bezoek van onze vicaris-generaal Quaedvlieg aan onze 

parochie.  

Misintentie:   - - - - -   

Lezingen:   Jeremia  hoofdstuk 18, vers   18 -   20 

  Matteüs  hoofdstuk 20, vers   17 -   28 
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Vicaris-generaal Quaedvlieg is bezig met visitatiebezoeken in 

Noord-Limburg en op woensdagavond 8 maart bezoekt hij ons 

in Reuver. Hij hoopt dan bijeen te komen met enkele mensen 

die in onze parochiefederatie actief zijn.  

Het gaat niet om een parochievergadering; we hebben gewoon 

een aantal mensen uitgenodigd, die binnen onze federatie 

actief zijn. 

Mocht u het op uw hart hebben/krijgen ook daarbij aanwezig te 

willen zijn terwijl u geen uit-nodiging hebt ontvangen meldt u zich dan zo spoedig mogelijk aan bij 

de secretaris van ons kerkbestuur, mevr. Karin Houwers ( j.houwers3@kpnplanet.nl ) 

 

Pastoor J. Rosenhart 

 

 

 

Vandaag gedenken wij de Heilige Johannes de Deo, religieus 

Johannes werd in 1495 in Portugal geboren.  

Na een gevaarvolle militaire loopbaan besloot hij zich geheel 

aan de verzorging van zieken te wijden. 

In Granada ( Spanje) richtte hij een ziekenhuis op. 

Toen anderen zich bij hem aansloten, werd de grondslag 

gelegd voor de orde van de H. Johannes de Deo. Groot was 

zijn liefde voor armen en gebrekkigen. 

Hij stierf te Granada in 1550 ( tekst uit het altaarmissaal ) 

 

 

Quatertemperdag. De tweede woensdag in maart is één van 

de vier seizoensgebonden quatertemperdagen. De viering 

ervan is facultatief. 

Er zijn verschillende thema’s mogelijk: ik neem voor deze Mis 

het thema vluchtelingen en ballingen in verband met de oorlog 

in de Oekraïne en het thema van de vastenactie. 

De lezingen zijn van de dag; de gebeden uit het altaarmissaal…misformulier, tevens voor de 

vluchtelingen en ballingen…( blz 1242 ) 

Ik moet natuurlijk een slag om de arm houden omdat de vicaris – generaal de hoofdcelebrant zal 

zijn…☺ 

   

 
Donderdag 9 maart 9.30 uur: H. Mis Beesel op donderdag  
  in week 2 van de veertigdagentijd (parochie-kantoor) 
Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor prof. Jan Ambaum, priester 

Lezingen:   Jeremia hoofdstuk 17, vers    5 - 10  

  Lucas  hoofdstuk 16, vers  19 - 31  

 De lezingen en de gebeden neem ik van de dag; ik neem ook 

het openingsgebed van de Heilige Francisca Romana die we 

vandaag gedenken. 

 
   
 

mailto:j.houwers3@kpnplanet.nl
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De Heilige Francisca Romana was religieuze. Ze werd in het jaar 1384 te 
Rome geboren. 
Op jeugdige leeftijd trad zij in het huwelijk en werd moeder van drie zonen.  
Haar leven viel samen met een tijd van rampspoed, waarin zij haar bezit 
aan de armen uitdeelde en zieken verpleegde. 
 
Zij onderscheidde zich door haar voortdurende zorgen voor de 
behoeftigen en haar bijzondere toeleg op de deugden van nederigheid en 
geduld. 
In 1425 stichtte zij een congregatie van vrouwelijke oblaten met de regel 
van de heilige Benedictus. 
Zij stierf in het jaar 1440. ( tekst uit het altaarmissaal ) 

 
   

 

 

Vrijdag 10 maart 9.00 uur: H. Mis op Reuver op vrijdag  

  in week 2 van de veertigdagentijd (kleine zaal Parochiehuis) 

Misintentie:    - - - - -  

Lezingen:   Genesis  hoofdstuk 37, verzen  3 - 4 .12 - 13a. 17b - 28 

  Matteüs hoofdstuk 21 , verzen 33 - 43.45 - 46  
  

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. 

 

 

 

Over de voorbeden… 
 

In de Missen in het weekend zijn er altijd voorbeden: we bidden voor de noden in kerk en wereld… 

Er zit een bepaald schema in… van groot naar klein, maar daar zal ik u verder niet mee lastig 

vallen… 

Er wordt met grote regelmaat gebeden voor leiders in kerk en wereld… voor de vrede…. 

voor de slachtoffers van rampen…, voor de zieken…voor roepingen, maar ook voor 

de gezinnen…voor alleenstaanden en uiteraard voor overledenen… 

 

Soms krijgen we ook wel intenties door in de trend van : X is ernstig ziek …kunnen we in de heilige 

Mis er niet voor bidden… 

Dat gebeurt dan vrijwel altijd…; soms met naam…. vaker zonder naam… 

 

In die lijn willen we U op de eerste zondag van de maand bij de voorbeden in de gelegenheid stellen 

om iets wat u ter harte gaat mee te nemen in de heilige Mis… 

 

Hoe gaan we dat doen? 

 

Voor de H. Mis krijgt u niet alleen een Laus Deo aangeboden, maar u kunt ook op een briefje Uw 

gebedsintentie opschrijven… 

 

Er zullen twee mandjes zijn:  1. eén mandje met ‘stille intenties’, die niet hardop worden voorgelezen 

  Dat mandje  zal op het altaar worden neergezet…. 

 2. één mandje met intenties, die wel worden voorgelezen: dat wordt 

dan gedaan vanaf de ambo…  
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degene die het heeft opgeschreven… die hoeft U niet eens te noemen! 

Bijvoorbeeld: 

       

       Intentie: Uit dankbaarheid voor verkregen gunsten. 
       Een mede-parochiaan. 
 
Om het iets concreter te maken: stel, u maakt het mee dat één van de kinderen 

al jaren niet meer thuiskomt… Dan zou u dat kunnen opschrijven…( let maar eens op… dat doet ook al 

goed…!!!): 

U zou het in het mandje met de ‘stille intenties’ kunnen doen… 

Hoe u het ook geformuleerd heeft…het wordt niet voorgelezen!!! 

 

U stopt in het andere mandje, dan wordt het wel voorgelezen, maar zonder ‘afzender’ erbij te 

vermelden. 

Het voordeel is dat u iets dat u ter harte gaat bij Onze Lieve Heer brengt… en ook de gemeen-

schap vraagt voor die intentie te bidden… 

In iedere gemeenschap zijn biddende mensen, die de voorgelezen intentie meenemen in hun 

gebed… 

De onderlinge band kan worden versterkt! Kerk-zijn krijgt meer handen en voeten! 

 

 

Over de vastenaktie… 
 

Campagneproject 2023: Zuid-Soedan  

Sinds december 2013 hebben gewelddadige conflicten 

miljoenen mensen in Zuid-Soedan op de vlucht gejaagd. 

Een op de drie inwoners moest zijn huis ontvluchten.  

Naar schatting zijn het er 4,5 miljoen, waarvan bijna 90% 

vrouwen en kinderen. 

Veel mensen zijn naar buurlanden Ethiopië, Oeganda en 

Congo gevlucht (ongeveer 2,5 miljoen), maar een deel  

(2 miljoen) bleef in Zuid-Soedan. 

Naar schatting 400.000 mensen werden gedood sinds de 

oorlog uitbrak. 

In 2021 waren ongeveer 8,3 miljoen mensen in Zuid-

Soedan in nood: ze hadden onvoldoende voedsel en water ter beschikking. 

Hoewel de burgeroorlog formeel is beëindigd, is het geweld nog niet voorbij: lokale groepen zaaien nog 

steeds dood en verderf in veel gebieden. 

Het project dat we steunen, richt zich op kwetsbare groepen ontheemden, op remigranten en op andere 

kwetsbare groepen, zoals ouderen. 

In grote delen van Zuid-Soedan is het ecosysteem erg fragiel. De deelnemers worden daarom getraind in 

de principes van agro-ecologie en duurzame landbouw- en veeteeltmethodes. 

Doel is dat 1500 corporatieleden voldoende voedsel voor hun familie kunnen verbouwen én voldoende 

zaaigoed overhouden voor het volgende seizoen. 

Door samen op te trekken, vormen de boeren een sterkere onderhandelingspartner voor partijen die hun 

oogst willen kopen. 

Het campagneverhaal 2023 vertelt het verhaal van twee ontheemde vrouwen in Zuid – Soedan,  

Awut en Ajak.  

De twee vrouwen moesten met hun kinderen vluchten voor geweld in hun woonplaats en kwamen letterlijk 

met lege handen aan in het dorp waar ze nu wonen. Daar moesten ze helemaal opnieuw beginnen. 
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Awut en Ajak, Zuid-Soedan: ‘Samen overleven is gemakkelijker dan alleen’ 

 

Awut en Ajak uit Zuid-Soedan zijn overlevers. 

Ze doorstonden al een oorlog, maar elke dag blijft een strijd: om voedsel te verbouwen, om de school van 

hun kinderen te betalen. Een strijd om te overleven en iets op te bouwen. Ze helpen elkaar erdoorheen. 

Awut en Ajak kenden elkaar niet toen ze hun huizen en echtgenoten verloren in de gewelddadige 

burgeroorlog van Zuid-Soedan. 

Ver van de dorpen waar ze vroeger woonden, werken ze nu hard om uit de as iets nieuws op te bouwen. 

Zonder eten en drinken in de bush.  

Toen haar man in de oorlog was gedood, vluchtte Awut met acht kinderen weg van het geweld, op zoek 

naar een veilige haven. 

Een barre tocht door de bush bracht hen naar Malek aan de Witte Nijl. Ze werd daar met open armen 

ontvangen en kreeg een eigen stuk land. 

Awut praat niet graag over deze tijd. Op de vlucht in de gevaarlijke wildernis stond ze doodsangsten uit, 

voor haarzelf en voor haar kinderen.  

‘Het was vreselijk om te moeten vluchten,’ vertelt ze. ‘We leden honger en dorst in de bush. 

Dagenlang zaten we onderweg zonder eten en drinken.’ 

Veel hadden de mensen in Malek niet te delen, toen Awut en haar familie aankwamen. 

Het was maart, bekend als een ‘hongermaand’. 

De oogst van vorig jaar loopt dan op zijn eind, maar de nieuwe is nog niet volgroeid. 

Wat er nog over was, deelden de bewoners echter met de weduwe en haar kinderen. ‘We leefden van 

wilde vruchten,’ herinnert Awut zich die moeilijke periode.  

‘Toen kwam de lokale partner van Vastenactie, die bood hulp en dat veranderde ons leven. 

De bewoners van Malek gaven me een stukje land en van de hulporganisatie kregen we zaden. 

Nu plant ik mijn eigen gewassen. Met hard werken kan ik mijn familie onderhouden. Sterker nog: we 

kunnen wat sparen en we lenen inmiddels zelf geld uit aan de gemeenschap.’  

 

Vriendinnen  

Al snel kon Awut de steun en liefde die ze zelf kreeg, doorgeven aan anderen.  

Zoals aan Ajak, die met zeven kinderen terugkeerde naar haar geboortedorp Malek, omdat haar man in 

de oorlog ernstig gewond was geraakt. 

Hij overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen. 

Awut zag een kans om te helpen, zoals ze zelf ook 

was opgevangen.  

‘Awut verwelkomde ons en gaf ons een plek vlak 

naast die van haar,’ vertelt Ajak. ‘Vanaf de eerste 

dag zorgde zij dat we genoeg te eten hadden. 

We mochten zelfs haar borden en bestek 

gebruiken. Zelf had ik helemaal niets, totdat zij ons 

hielp.’ Toeval bracht de twee vrouwen bij elkaar, 

want ze komen uit verschillende regio’s van Zuid-

Soedan. 

Hun achtergrond verschilt, maar tegenwoordig zijn 

ze goede vriendinnen en blijven ze elkaar 

ondersteunen. ‘Ik ben haar dankbaar,’ zegt Ajak. 

‘Ze heeft me erdoorheen gesleept toen mijn man 

erg ziek was en ik niets meer had. 

Ze gaf me een slaapplaats en zorgde voor mijn 

familie tot ik dat zelf weer kon. Nu zitten we vaak 
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samen en praten we over het 

leven. We delen veel. Als zij het 

moeilijk heeft, kan ik haar 

opvrolijken. En andersom. Ze is 

een heel goede vriendin 

geworden: 

 

We helpen elkaar.’ Awut knikt 

instemmend. ‘We delen alles,’ zegt 

ze. ‘En Ajak en ik doen ook alles 

met z’n tweeën. 

Doordat we samen ons land 

bewerken, kunnen we allebei voor 

onze familie zorgen. En we 

houden de kinderen hier veilig bij 

elkaar.’  

‘Als vluchteling is het slim om de handen ineen te slaan,’ vindt Ajak. ‘Samen overleven is makkelijker dan 

alleen. En het allerbelangrijkste: bewaar de vrede. Het liefst zou ik zien dat niemand in oorlog zou moeten 

leven. Laten we als één volk in één wereld samenleven!’ 

 

Awut en Ajak hebben veel overwonnen, maar er blijven uitdagingen voor hen en hun families. ‘We werken 

hard op het land, maar als het regent wordt het moeilijker,’ legt Ajak uit. 

‘Ik ben een weduwe met zeven kinderen, ook dat maakt het ingewikkeld. Hoe erg ik ook mijn best doe, ik 

kan niet altijd zorgen voor schoolgeld, uniformen en alle andere benodigdheden. 

Dus moeten de kinderen soms thuisblijven. Het is een gevecht, maar ik heb nog steeds hoop voor de 

kinderen.’ 

 

Awut en Ajak laten zien wat je met doorzettingsvermogen, solidariteit en moed kunt bereiken. Toen alles 

tegen hen leek, hielpen zij elkaar. En nu de coronapandemie voor nieuwe problemen zorgt,  doen ze dat 

nog steeds. Zo zijn ze een voorbeeld voor ons allemaal. 

U kunt uw bijdrage deponeren in de bekende bus of storten op NL 21 INGB 000 300 0046 

vastenactie, Den Haag 
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