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Parochienieuws week 9 - 2023 

 
 
Agenda met bijzonderheden in de maand maart 
 
16 maart    9.30 uur viering H. Gertrudis in Beesel 
28 maart  19.00 uur H. Mis met Boetevering Pasen in Reuver 
29 maart  16.30 uur Biechtgelegenheid in Reuver tot 17.30 uur  
30 maart  16.30 uur Biechtgelegenheid in Reuver tot 17.30 uur 
 

 
Kindergebed voor als we fouten maken 

Goede God, 
Soms doen we niet wat U van ons verwacht 
Sorry, God, het spijt ons echt.  
Wij blijven het proberen om te leven 
zoals we van Jezus hebben geleerd. 
 
Wij bidden U: 
Blijf bij ons en ga met ons mee, 
overal waar wij naar toe gaan, 
want U bent altijd bij de mensen, 
vroeger al en nu en altijd. 
Amen, oh ja, 
alle dagen van ons leven.      

Amen.  
 

 
 
Gehoord 
 
De eerste stap om van een fout te leren is toe te geven dat je er een hebt gemaakt.  
 

 
 
 
 
 

Parochiefederatie 

      Beesel – Reuver – Offenbeek 
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Liturgische agenda voor de week van 25 februari – 3 maart 2023 
 

Eerste Zondag van de Veertigdagentijd - Weekend  25 - 26  februari: 
  
Zaterdag 25 februari  19.00 uur: H. Mis op Reuver (grote zaal Parochiehuis) 

 De misgezangen worden verzorgd door het Fatimakoor onder  
leiding en orgelbegeleiding van mevr. Angelique Pijnenburg. 

Misintentie:   - - - - - 

 

 

Zondag 26 februari 9.15 uur: H. Mis in Beesel:  

 We zingen samen liederen die bij deze zondag passen, onder 

orgelbegeleiding van mevr. Margriet Hodselmans 

Misintentie:     Ons gebed wordt gevraagd voor  

  Tom en Toke Schatorie – Schouren  

  en voor Mina Hendrix (jaardienst) 

 

 

Zondag 26 februari  10.45 uur: H. Mis op Reuver : (kapel van de zusters) 

 De gregoriaanse misgezangen worden verzorgd door het Schola-

koor onder leiding en orgelbegeleiding van koorleider dhr. Harry 

Joosten 

Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor  

  mevr. Custers-Gelissen en voor  
  Jan en Gonnie Jacobs- Stroeken    

 

 

 

Lezingen dit weekend:   

 

Genesis hfdstuk 2, vers 7-9 hfdstuk 3, vers 1-7  

 

Romeinen hoofdstuk 5, vers 12-19 

 

Matteüs hoofdstuk 4, vers 1-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
Door de duivel op de proef gesteld; 
Matteüs, 4, 1-11 
 



               Jaargang 20    nr. 9    25 februari 2023 pagina 3 van 6 

Maandag 27 februari 8.30 uur: bidden van de rozenkrans 
  9.00 uur: H. Mis op Reuver op  
  maandag in week 1 van de veertigdagentijd 
  (kleine zaal Parochiehuis) 

Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor  
  Juf. Pia-May Rijnders, die vandaag 90 wordt; 

  voor ouders Rijnders – Spreeuwenberg,  
  voor Pierre en Harry Rijnders 

Lezingen:   Leviticus hoofdstuk 19, vers 1 - 2. 11 - 18 
  Matteüs hoofdstuk 25, vers 31 -  46 
 
 
 
Dinsdag 28 februari:  

15.30 – 16.30 uur: gebeds-uur van de 
Fatimagebedsgroep    
 
18.30 uur: Bidden van de rozenkrans 
 
19.00 uur: H. Mis op Reuver op 
dinsdag in week 1 van de veertigdagentijd  
(kleine zaal Parochiehuis) 
 
Misintentie:  - - - - - 
 
Lezingen:   
Jesaja hoofdstuk 55, vers 10 - 11 
Matteüs hoofdstuk 6, vers 7 – 15   

 

 
 
 
 
 
Het Laatste Oordeel   
Matteüs 25, 31-46 
 

 

 

 

 

Woensdag  1 maart 18.30 uur: bidden van de rozenkrans 

   19.00 uur: H. Mis op Reuver op 

  woensdag in week 1 van de veertigdagentijd 

   (kleine zaal Parochiehuis) 

Misintentie:   - - - - -  

Lezingen:   Jona  hoofdstuk 3, vers 1 - 10 

   Lucas  hoofdstuk 11, vers 29 - 32 
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Donderdag  2 maart 9.30 uur: H. Mis Beesel op 
  donderdag in week 1 van de veertigdagentijd  
  (Parochiekantoor) 
Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor 

  Ans Swart - Opbroek ( vanwege haar verjaardag ) 

Lezingen:   Ester  hoofdstuk 14, vers 1. 3 – 5, 12 - 14  

   Matteüs hoofdstuk 7, vers 7 - 12 

 

 

 

Vrijdag  3 maart 9.00 uur: H. Mis op Reuver op 

  vrijdag in week 1 van de veertigdagentijd 

  (kleine zaal Parochiehuis) 

Misintentie:   - - - - -  

 

Lezingen:    

 

Ezekiël,  hoofdstuk18, vers 21 – 28  

 

Matteüs hoofdstuk 5, vers 20 – 26 

 

 

 

 

 

Jezus onderwijst: Matteüs 5, vers 20 - 26 

 

 
 

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 kan nog steeds.  

Zie voor de bankrekening-nummers de colofon op de laatste 

bladzijde van dit Klökske. 

 

Bij voorbaat dank. 
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Uitvaartdienst 

 

Donderdag jl. hebben we vanuit 

de st. Gertrudiskerk de uitvaart-

dienst van Jan Staaks gehad. 

De gregoriaanse gezangen in de 

dienst werden verzorgd door het 

Schola-koor onder leiding en 

orgelbegeleiding van koorleider 

dhr. Harry Joosten.  

 

Het Schola-koor is het 

gregoriaans-koor waar Jan ook 

lange tijd lid van is geweest. 

Zijn dochter Audrey had 

eveneens een duidelijke 

muzikale inbreng met enkele 

laatste muzikale groeten op 

dwarsfluit.  

 

 

 

 

Uitsmijter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het sterfbed 

 

Een oude Amerikaanse dominee lag thuis op zijn sterfbed. Hij besefte dat hij nog maar weinig tijd had en liet 

zijn dokter en advocaat komen. 

Toen ze er waren, werden ze naar zijn slaapkamer gebracht. De dominee zat met uitgestoken handen en 

gebaarde dat ze aan weerszijden van hem moesten gaan zitten. Lange tijd was het stil. Tenslotte nam de 

dokter het woord en zei: “Dominee, u maakt het niet lang meer. U kunt ons maar beter vertellen waarom u 

ons liet komen.” De dominee verzamelde al zijn krachten en zei moeizaam: ”Jezus stierf tussen twee 

misdadigers. Zo wilde ik ook sterven.” 
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Hebt u de vernieuwde website van onze Federatie al gezien???  

 

Zoek op: 

Parochiesbeesel.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

Het Parochieblad ’t Klökske wordt uitgegeven door Parochiefederatie BRO 

Redactieadres: Pastoor Vranckenlaan 6 5953 CP Reuver tel 077 8504330 

 

Verspreiding Klökske: 

- Digitaal op de website www.parochiesbeesel.nl 

- Digitaal naar uw eigen mailadres; Geef u hiertoe op bij: pcreuver@parochiesbeesel.nl 

- Achter in de kerk, kosteloos mee te nemen 

- Publicator op buitenmuur bij ingang van de Lambertuskerk 

 

 

Bereikbaarheid Pastoor Jos Rosenhart: 077 4741265 

 

 

Openingstijden parochiekantoren: 

Beesel, Kerkplein 1 vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur; tel: 077 4741308 

 

Reuver, Pastoor Vranckenlaan 6 

Woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, tel: 0778504330 

 

 

Bankrekening-nummers voor de kerkbalans-bijdrage: 

Reuver: Par. Kerkbijdrage H. Lambertus NL36 RABO 0143 6009 23 

Beesel:  Par. H. Gertrudis Gezinsbijdrage NL85 RABO  0105 3043 44 

Offenbeek: Kerkbijdrage Fatima parochie NL88 RABO 0143 6017 33 

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

