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Parochienieuws week 51 2022 
 

Agenda met bijzonderheden in de maand eind december/januari 
 

Let op: In verband met de lagere temperaturen zal met ingang van december de H. Mis van 

19.00 uur op zaterdagavond in Reuver in de grote zaal van het parochiehuis worden gevierd.  
 
 
 

 
 
20 december 19.00 uur H. Mis met Boetevering kerst in Reuver 
21 december 16.30 uur Biechtgelegenheid in Reuver tot 17.30 uur 
22 december 16.30 uur Biechtgelegenheid in Reuver tot 17.30 uur 
24 december 18.00 uur Gezinsmis in Reuver 
24 december 20.00 Nachtmis in Beesel 
25 december 09.15 uur Kerstviering 1e kerstdag in Beesel 
25 december 10.45 uur Kerstviering 1e kerstdag in Reuver 
26 december  10.30 uur!! H. Mis 2e kerstdag in Reuver 
31 december 19.00 uur Oudejaarsviering in het parochiehuis in Reuver  

     1 januari  09.15 uur Nieuwjaarsviering in Beesel, aansluitend receptie 
                   1 januari 10.45 uur Nieuwjaarsviering in Reuver, aansluitend receptie 
 
 
 
 

21 januari 19.00 Presentatieviering communicanten in Reuver 
 
 

Kerstgebed 
 
Steeds opnieuw wordt het kind geboren 
in de winternacht, in de stal, in ons hart. 
Goede God, 
Hoe is het mogelijk dat juist het donkerste, het nietigste 
zoveel licht kan geven, zoveel hoop voor alle mensen. 
Dat wij ons naar Uw licht blijven richten, 
het kleine eren, het stro niet afdanken 
en zelf een licht durven zijn voor anderen. Amen 
 

Gehoord 
De geschiedenis staat vol van mensen die God wilden worden.  
Er is maar één God die mens wilde worden! 

Parochiefederatie 

      Beesel – Reuver – Offenbeek 
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Liturgische agenda voor de week van 17 december – 23 december 2022 
 

 weekend  17  en  18  december:  vierde zondag van de advent  
 
Zaterdag 17  december 19.00 uur: Mis op 

Reuver in de parochiezaal 
      

Het Fatima-koor zingt onder leiding van 
mevr Angelique Pijnenburg. 

 
Intentie: --  Hay Crooijmans ( jaardienst ) 

Zondag  18  december   9.15 uur: Mis in Beesel  

      
   We zingen samen een paar passende liederen met begeleiding  

   van mevr Margriet Hodselmans 

    

Intentie:  Mevrouw Timmermans – Winkelmolen ( jaardienst ) 
 

      10.45 uur: Mis op Reuver in de parochiezaal 

   Het dameskoor zingt onder leiding van dhr Jos Hodselmans met   

   begeleiding van mevr Margriet Hodselmans. 

Aangezien er rond dit tijdstip een kerstmatinee van het Reuvers 

Mannenkoor wordt gehouden zal dit getalsmatig gevolgen hebben voor 

deze Mis. Aangezien het ook nogal koud is in de kerk lijkt het mij een goede 

zaak om deze Heilige Mis ook in de parochiezaal te doen! 

 

Intentie: Jaardienst Truus Schouren-

Heuijerjans;  

Jan en Gonnie Jacobs-Stroeken 

 

 

 

 

 
Jesaja, 7, 10-14 

 

Lezingen: Jesaja     hoofdstuk 7, vers 10 -  14 

  Romeinen hoofdstuk 1, vers   1 -    7 
  Matteüs hoofdstuk.1, vers 18 -  24 

 

In het kader van de Kribkestocht zal de kerststal van de kerk en die van het parochie- 

huis te bewonderen zijn vanaf 17.00 – 20.30 uur… 

In het parochiehuis koffie/thee en wafels… 

 

Maandag 19 december 8.30 uur: bidden van de rozenkrans 

   9.00 uur: Mis op Reuver 
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Mis in de kleine zaal van het parochiehuis 

  

Intentie: Hans Boulboulle ( overleed in 2015 ) 

 

Lezingen: Rechters hoofdstuk 13, vers 2 - 7; vers 24 - 25a 
  Lucas  hoofdstuk  1,  vers 5 - 25 
   
Dinsdag 20 december 15.30 uur – 16.30 uur: gebedsuur van de  
     Fatima gebedsgroep in de kleine zaal van 
     ons parochie-huis 
 

18.30 uur: bidden van de rozenkrans 
19.00 uur: Mis op Reuver met boeteviering ingesloten 

     in ons parochiehuis 
 
Intentie:     ------ 

 

Lezingen Kolosse hoofdstuk  3,  vers 12 - 17 

  Lucas  hoofdstuk  1,  vers 26 - 38 

 

Woensdag  21 december vanaf 16.30 uur – 17.30 uur 

gelegenheid om te biechten in de kleine zaal van het parochiehuis 

 

     18.30 uur: bidden van de rozenkrans 

19.00 uur: Mis op Reuver in de kleine zaal van het 

parochiehuis 

  

Lezingen: Sefanja hoofdstuk   3, vers 14 - 18a 

  Lucas, hoofdstuk   1,  vers 39 - 45 

 
Donderdag 22 december 9.30 uur: Mis Beesel:  
   

Intentie:    ---- 
 
Lezingen: 1 Samuël hoofdstuk 1, vers  24 - 28 
  Lucas  hoofdstuk 1, vers  46 - 56 

 

Vanaf 16.30 uur – 17.30 uur gelegenheid om te biechten in de kleine zaal van het 

parochiehuis op Reuver 

 

Vrijdag 23 december  9.00 uur: heilige Mis op Reuver ; 

     in de kleine zaal van het parochiehuis 
 

 

Intentie:     ---- 
 
Lezingen:  Maleachi hoofdstuk 3,   1 - 4.5 - 6 
  Lucas  hoofdstuk 1, 57 - 66 
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   Na de Mis wordt zoals op elke vrijdag het 
Allerheiligste uitgesteld, het rozenhoedje gebeden 
en is er gelegenheid tot aanbidding tot 11.30 uur. 

 
 

 
 
Van cluster naar federatie. 
 

Sinds 2004 werken  de parochies H. Gertrudis, H. Lambertus en Onbevlekt Hart van Maria al 
intensief samen met een overkoepelend kerkbestuur onder de naam parochiecluster Beesel – 
Reuver – Offenbeek.  Door krimp en onderbezetting, maar ook om in de  toekomst als 
geloofsgemeenschappen  nog voldoende slagkracht en aansturing te hebben, is het noodzakelijk 
meer samen te werken.  Ook vanuit het bisdom wordt al jaren toegewerkt naar zogenaamde 
parochiefederaties. In onze situatie gaat dat betekenen dat er naast het kerkbestuur voor de 
gezamenlijke drie parochies ook een gezamenlijke financiële exploitatie komt. De vermogens 
blijven echter nog gescheiden en de parochies blijven ook als afzonderlijke rechtspersonen 
bestaan.  Wij gaan deze stap nu zetten. Dat houdt in dat wij voortaan verder gaan als 
parochiefederatie Beesel -Reuver – Offenbeek. In een latere fase moet dit leiden tot een fusie 
van de onze drie parochies. Dan dus wel een nieuwe rechtspersoon, met één bestuur en één 
gezamenlijk vermogen.  
  

Bezoek van onze bisschop aan Beesel… 

 

Vorige week kreeg ik ineens een telefoontje van het bisdom dat onze bisschop 

van plan was naar Beesel te komen… naar de Mis van 9.15 uur. 

Het was ook nog zo dat op die zondag vier kerstgroepen in de kerk waren op gezet. 

Aansluitend aan de Mis heeft onze bisschop die gezegend. 

 

Na het Rorate heeft de bisschop nog een kort woord gesproken: 

• Een woord van bemoediging voor de vrijwilligers, die de parochie draaiende 

houden 

• Een woord van waardering voor de kleine groep, die er was om samen Eucharistie 

te vieren: met de verrezen Christus; er waren geen mensen, die er op uit waren om de 

‘opgestane Lazarus’ te zien  

Er waren zowel mensen, die voor de Mis even naar hem toe zijn gegaan en ook na de Mis… 

Het was fijn hem zo in ons midden te hebben. 

Een woord van dank, die onze bisschop even hebben geholpen en ook aan 

degene, 

die hem terug naar Roermond heeft gebracht. 

 

Pastoor Jos Rosenhart  
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 Nieuwe website 

 
 
Al sinds geruime tijd werd er door Pascal Gommans (lid van het kerkbestuur) hard gewerkt aan 
een nieuwe website en facebookpagina voor onze parochies. Sinds vorige week zijn deze online 
gezet. Natuurlijk zijn er nog punten die moeten worden aangepast of worden toegevoegd, daar 
wordt hard aan gewerkt. De website is zowel op de browser als mobiel te bezoeken via de link: 
www.parochiesbeesel.nl. 
 

Uitsmijter   
   
 

 
 
LEUGENAAR! 
Tijdens catechisatie geeft de lerares een opdracht voor de volgende week. 
"Volgende zondag," zegt ze, "gaan we praten over leugenaars en ter voorbereiding van onze 
les wil ik dat jullie allemaal hoofdstuk 17 van Markus lezen." 
De week erop, aan het begin van de les, zegt de lerares: 
"Oké, iedereen die zich heeft voorbereid voor de les door hoofdstuk 17 van Markus te lezen, 
kom maar even bij mij staan." 
Ongeveer de helft van de klas staat op en loopt naar voren. 
"De mensen die nog zitten mogen gaan," zegt de lerares, "ik ga praten met de mensen die hier 
vooraan staan. Er is namelijk geen hoofdstuk 17." 

      

Wilt u ook ’t Klökske digitaal ontvangen?? Geef uw mailadres via de 

telefoon: 077 8504330,  op een briefje in de brievenbus of gewoon via 

pcreuver@parochiesbeesel.nl  

http://www.parochiesbeesel.nl/
mailto:pcreuver@parochiesbeesel.nl

