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             Parochienieuws week 50 - 2022  
 Liturgische agenda voor de week van 10 - 16 december2022 
 

Weekend 10 en 11 december: Derde Zondag van de Advent 
 
Zaterdag 10 december 19.00 uur: H. Mis op Reuver 
  H. MIS in de parochiezaal 

We zingen samen liederen, 
passend bij de Advent.  

Misintentie:   - - - - - 

 
Zondag 11 december  9.15 uur: H. Mis in Beesel  

 We zingen samen liederen, 

passend bij de Advent. 

  Onder orgelbegeleiding van mevr. Margriet Hodselmans 

Misintentie:   Gebed uit dankbaarheid  

 

Als ’t God blieft zal onze bisschop Mgr. Harrie Smeets aanwezig zijn…tezamen met een 

paar familieleden. Hij vindt het fijn om de H. Mis in een parochie mee te maken. 

Ik vind het bijzonder dat hij dat doet; onlangs was hij in Blerick. Aan het einde van de H. Mis 

mag u hem gerust een hand geven… Daarna gaat hij graag weer naar huis…. 

 
 

Zondag 11 december  10.45 uur: H. Mis op Reuver  

Het Dameskoor zingt onder leiding en orgelbegeleiding 

van dhr. Jos Hodselmans en mevr. Margriet Hodselmans. 

 

Misintentie:   
Ons gebed wordt gevraagd voor Miep Hukkelhoven-

Janssen (Jaardienst) 

 

Lezingen:  

Jesaja,  hoofdstuk 35  vers 1 - 6a 

Jakobus,  hoofdstuk 5,  vers 7 - 10 
Matteüs,  hoofdstuk.11, vers 2 - 11 

 

 

Johannes, meer dan een profeet - Matteüs, 11, 2-11 
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Maandag 12 december 8.30 uur: bidden van de rozenkrans 

   9.00 uur: H. Mis op Reuver op 

  maandag in week 3 van de Advent    

  H. Mis in kleine parochiezaal  

Misintentie:   - - - - -  
Lezingen:   Jesaja,  hoofdstuk 7,  vers 10 -14; hoofdstuk 8, 10 c 
   Lucas  hoofdstuk 1,  vers 39 - 47  
(Dit zijn de lezingen die horen bij de H. Maagd Maria van Guadalupe; Romeins missaal. Lectionarium 
Supplement dat recent is uitgekomen)  

Ik volg deze lezingen en neem de gebeden zowel van de derde 
maandag in de Advent als van deze Mariale Gedachtenis. De 
prefatie neem ik van de Advent.  
 

Wij gedenken de Heilige Maagd Maria van Guadalupe. 

In het jaar 1531 verscheen de Maagd Maria op de heuvel 
Tepeyac nabij Mexico-Stad, in het gebied dat nu Mexico is, aan 
Juan Diego Cuauhtlatoatzin.  
Juan Diego Cuauhtlatoatzin was afkomstig uit een geslacht van 
inheemse Indianen. 
Op zijn mantel bleef op wonderbare wijze een beeltenis achter, 
die de christengelovigen aldaar nog steeds vereren. 
Door deze man, die een zeer zuiver geloof bezat, roept de 
Moeder van God en van de Kerk alle volkeren tot Christus’ 
liefde. ( tekst uit het supplement van het altaarmissaal ) 

 

 
 
Dinsdag 13 december 8.30 uur: bidden van de rozenkrans 
   9.00 uur: H. Mis op Reuver op  
  dinsdag in week 3 van de Advent 
  H. Mis in kleine parochiezaal 
 

 In verband met andere verplichtingen heb ik de Mis van de 
avond naar de morgen verschoven! 

 

Misintentie:   - - - - -  

Lezingen:   II Korinte hoofdstuk 10, vers 17 - hoofdstuk 11, vers 2 

   Matteüs hoofdstuk 25, vers 1   - 13 

 
   
Vandaag gedenken wij de Heilige Lucia, maagd en martelares  
Lucia stierf de marteldood te Syracuse, waarschijnlijk tijdens de vervolging onder 
Diocletianus. 
Haar verering verbreidde zich sedert de oudheid, over nagenoeg de gehele kerk en haar 
naam werd in de Romeinse canon opgenomen. (tekst uit het altaarmissaal) 

   

Iets meer over Lucia: ze is in de derde eeuw ( 286 ? ) geboren in Syracuse op Sicilië. 

Ze kreeg een christelijke opvoeding en gaf al spoedig de wens te kennen maagd te willen 

blijven. 

Familiebelangen hadden echter voorrang en de wens van Lucia belette haar ouders niet om 

haar aan een heidense jongeman uit te huwelijken. 

In de verlovingsperiode werd Lucia’s moeder Eutychia, ongeneeslijk ziek.  
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Moeder en dochter gingen op bedevaart naar het graf 

van de heilige Agatha (5 februari) in Catania. Daar kreeg 

het meisje een visioen van Agatha, die haar verzocht 

haar leven in dienst van God te stellen.  

Op hetzelfde moment was Eutychia genezen.  

 

Lucia verbrak meteen de verloving. 

Alles wat ze bezat schonk ze weg aan de armen. 

Uit woede en liefdesverdriet verraadde de afgedankte 

verloofde bij de stadhouder, dat Lucia christen was 

geworden. 

In een poging van haar een afvallige te maken, werd ze 

in een bordeel geplaatst. De kar die haar daarheen moest 

vervoeren kwam echter niet van zijn plaats, omdat de 

ossen, liefst twintig in getal, geen stap wilden zetten. 

Ook duizenden soldaten lukte het niet haar van haar 

plaats te krijgen. Lucia zwichtte niet. Daarop werd een straffere maatregel getroffen. Ze 

werd met kokende olie overgoten, maar dat deerde haar niet. Het meisje belandde op de 

brandstapel. De vlammen doofden zonder schade aan te richten. De stadhouder werd zo 

kwaad dat hij besloot Lucia nu maar snel te doden. Zij werd met een dolksteek in de hals 

om het leven gebracht. 

 

Op haar graf in Syracuse werd later de kerk gebouwd, die naar haar is vernoemd. 

De catacomben met haar graf, waarop een inscriptie, zijn teruggevonden, maar de relieken 

waren verdwenen. 

Steden als Metz en Venetië claimen het bezit van de originele overblijfselen van Lucia. 

In de zesde eeuw verscheen voor de eerste keer een levensverhaal van haar. 

De heilige Lucia wordt voorgesteld met een dolk door haar hals gestoken of met een schaal 

waarop twee ogen liggen. Daar bestaan twee verklaringen voor. 

 

Om niet langer lastiggevallen te worden door haar heidense aanbidder zou ze zich volgens 

een legende zelf beide ogen hebben uitgedrukt. 

Een andere legende vertelde dat haar ogen tijdens een marteling waren uitgestoken. 

 

Laatmiddeleeuwse beelden van de heilige bevinden zich onder andere in de kerk van 

Venray en in het rijksmuseum Catharijneconvent in Utrecht.   

 

(Bovengenoemde tekst komt uit het al eerder door mij aangehaalde boek ‘ 366 

Heiligendagen’ van Paul Spapens 

Kees van Kemenade; uitgeverij Kempen Uitgevers, Zaltbommel; ISBN 90 6657 072 5 ) 

Volgend jaar - als ’t God blieft - meer… 

 

Woensdag  14 december  18.30 uur: bidden van de rozenkrans 

   19.00 uur: H. Mis op Reuver op 

  woensdag in week 3 van de Advent 

  H. Mis in kleine parochiezaal  

Misintentie:   - - - - - 

Lezingen:   1 Korintiërs, hoofdstuk 2, 1 - 10a  

  Lucas,  hoofdstuk  14, vers 25 - 33 
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Vandaag gedenken wij de Heilige Johannes van het Kruis, 

priester en kerkleraar.  

Johannes werd omstreeks 1542 te Fontiveros in Spanje 

geboren. Na enige jaren van kloosterleven als karmeliet, 

ontmoette hij de heilige Teresia van Avila en begon hij, op 

haar aanraden, met hervorming van zijn orde. Dat kostte hem 

zeer veel moeite en offers. 

Hij stierf in 1591 te Ubeda in de roep van heiligheid en 

wijsheid. Daarvan getuigen ook zijn geestelijke geschriften. 
( tekst uit het altaarmissaal ) 

 

 

 

Donderdag 15 december  9.30 uur: H. Mis Beesel op   

  donderdag in week 3 van de Advent 
Misintentie:  Ons gebed wordt gevraagd voor overledenen van  
  de families Rosenhart – de Broer 
Lezingen:   Jesaja  hoofdstuk 54, vers  1   - 10 
   Lucas  hoofdstuk  7, vers  24 – 30 

 

 

Vrijdag 16 december  9.00 uur: H. Mis op Reuver op    

  vrijdag in week 3 van de Advent  

  H. Mis in kleine parochiezaal  

Misintentie:   - - - - -  
Lezingen:    Jesaja  hoofdstuk 56, 1 - 3a.6 - 8 

   Johannes hoofdstuk   5, 33 – 36 
 

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. 
 

 

19.00 uur: Vormselviering op Reuver. 

De vormheer is onze deken Mgr. Jos Spee.    

De muziek / zang zal weer worden verzorgd door dhr. Martin Wilbers. 

 

Kort iets over het Vormsel … 

Het is iets moois als 17 kinderen het sacrament van het Vormsel gaan ontvangen… 

Het kan bijna niet anders of ik denk terug aan mijn eigen Vormsel! 

 

Hebt u - beste lezer - herinneringen aan uw Vormsel? 

Was dat samen met vele andere kinderen in een dekenale kerk of zo? 

Waren uw ouders erbij?  

Dat was zeker langer geleden niet vanzelfsprekend… 

Wat is u nog bijgebleven?  

 

Mijn Vormsel was in zekere zin ‘apart’: ik heb nooit op een katholieke school gezeten en 

dus ook niet met een klas de Eerste Heilige Communie gedaan of het Vormsel ontvangen… 
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Nee, ik heb toen ik een jaar of 18 was in de parochiekerk van de heilige Lodewijk in Leiden 

het sacrament van het Vormsel ontvangen uit handen van de toenmalige bisschop van 

Rotterdam, Mgr Simonis.  

Er waren toen kinderen bij in de leeftijd van 12 jaar, en ook een paar oudere Vormelingen, 

waaronder ik zelf en mijn twee broers. 

Hoe wij als Haarlemmers daar verzeild zijn geraakt 

zal ik u besparen. 

Ik weet nog hoe ik neergeknield ben voor de bisschop 

en hoe hij met zijn hand op mijn hoofd mij met 

chrisma gezalfd heeft… 

Er stond een oudere acolyt bij, die even later met 

watten mijn hoofd schoonveegde… ( of zoiets ☺ ) 

 

Ik was er zeer van onder de indruk. 

Als kind gedoopt…; nu door de kracht van de  

Heilige Geest gezalfd om zelf als ‘volwassene’ 

verantwoordelijk te zijn voor je ‘gelovig’ leven en daar 

ook van te getuigen. 

Die hulp van de heilige Geest had ik ook wel nodig: in verschillende klassen was ik bijna de 

enige katholiek. 

Soms werden er vragen gesteld door leraren of klasgenoten waar ik niet onmiddellijk een 

antwoord op wist… 

Het heeft bijgedragen tot een zoektocht…: toen was er geen Google… of computer waar je 

wat kon opzoeken… 

Ik leerde een neef van mijn vader kennen die priester bleek te zijn… (Rector Jan Rosenhart). 

Die heeft mij één keer in de twee weken catechese gegeven aan de hand van de leer der 

kerk (vertaling van de nieuwe Duitse katechismus uit 1956 ☺ ) 

Later kocht ik van mijn bij elkaar gespaarde verjaardagsgeld een vijfdelig handboek van de 

kerkgeschiedenis van Dr. Poste en Abbink, die de kerkgeschiedenis van Kardinaal de Jong 

hebben herzien (1961 ). 

 

Geschiedenis interesseerde me en ook kerkgeschiedenis… 

Zo kreeg ik enige kennis van ons geloof… 

Ik zeg niet dat ik dagelijks om de heilige Geest gebeden heb…; dat is later gekomen… 

Het Vormsel… is in de loop van de tijd meer het feest 

van de heilige Geest geworden. 

Hoe verschillend de Vormselvieringen ook kunnen 

zijn… Soms proef je iets van die heilige Geest die je 

zelf ooit hebt mogen ontvangen… 

 

Misschien dat u denkt: Hé, dat kan ook iets voor mij 

zijn…worden… Het zou de deur voor de heilige Geest 

wellicht open kunnen doen… 

U bent van harte welkom! Bid voor die jonge kinderen en hun ouders…: dat ze het nodige 

van de heilige Geest mogen gaan ervaren…  

Pastoor Jos Rosenhart 
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Derde week van de Advent 

Een praktische tip: neem eens contact op met iemand, die u al een tijd niet meer hebt           

gesproken. 

Het kan met de telefoon of een kaartje!  

Een fijne derde week van de advent toegewenst! 

 

Oh ja, nog bedankt voor de goede wensen bij gelegenheid van mijn 64ste verjaardag! 

Ik heb het zeer gewaardeerd… 

 

Pastoor Jos Rosenhart 

 

Uitvaart, in meer besloten kring, vanuit de kloosterkapel is ook mogelijk. 

Deze week hebben we van twee parochianen afscheid moeten nemen. 

In Reuver was dat op donderdag 1 december van  

Mevrouw Leen Crins-Franssen  

In Beesel was dat op vrijdag 2 december van  

Mevrouw Anna Eliza Helena Thijssen-Reinders ofwel van “An v d Haorepos” 

 

 
Uitvaart vanuit de kloosterkapel heeft een meer besloten karakter en biedt in deze koude en 

dure tijden een warmere ruimte met veel minder energieverbruik dan in de kerk. 

In de kapel is ruimte voor ca 130 personen.  


