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   Parochienieuws week 52 - 2022  
   Liturgische agenda voor de week van 24 - 30 december 2022 
 

Weekend 24 tot en met 26 december: 

Kerstmis - Geboorte van de Heer 

 
Zaterdag 24 december 18.00 uur: Kerst - Gezinsmis op Reuver (in de kerk) 

      
Aanwezige communicanten en 
andere kinderen worden bij de 
viering betrokken… 
Hetty Gommans verzorgt de 
gezangen en begeleidt zichzelf 
daarbij op gitaar! 
  
Misintenties: Ons gebed wordt 
gevraagd voor: 
-Riky Stevens-van der Wiel;  
-Paul en Alfred Janssen;  

-John Ramakers; 

-Doortje en Jeu Stocks,  

-Baer en Jo Geerlings-Dorssers 

 

Zaterdag 24 december 20.00 uur: Nachtmis in Beesel 
 Aanwezige kinderen kunnen het ‘Kindje’ met kaarsen 
begeleiden naar voren… 
 Een aantal heren, koorleden uit Beesel en Reuver, zullen de 
gezangen verzorgen onder leiding en orgelbegeleiding van 
mevr. Margriet Hodselmans. 
 

Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor Hub Maas  
Lezingen:   Jesaja  hoofdstuk 9,  vers 1 - 3. 5 – 6  
  Titus  hoofdstuk 2, vers 11 – 14  
   Lucas  hoofdstuk 2, vers   1 – 14 
 
 

 

Zondag 25 december 9.15 uur: H. Mis in Beesel 

 We zingen samen bekende kerstliederen onder 

orgelbegeleiding van mevr. Margriet Hodselmans   

Misintentie:     Ons gebed wordt gevraagd voor Jan van Roy 

Parochiefederatie 

      Beesel – Reuver – Offenbeek 
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Zondag 25 december  10.45 uur: H. Mis op Reuver (in de kerk)  

 Het Lambertuskoor zingt onder leiding en orgelbegeleiding 

van dhr. Jos Hodselmans en mevr. Margriet Hodselmans.  

Misintenties:  Ons gebed wordt gevraagd voor:  
   -Ellie Rutten-Tacken en ouders Rutten-Seuren en kinderen 

  -voor ouders Crutzen-Moonen en Riet, René en Ger 
   -voor Pieter Bongers en ouders Bongers-Ruyten 
   -en voor ouders de Vlieger- van Son 

Lezingen:    Jesaja  hoofdstuk 52, vers 7 - 10 

  Hebreeën  hoofdstuk  1, vers 1 -   6 
  Johannes  hoofdstuk  1, vers 1 - 18 
 

Maandag 26 december Tweede Kerstdag - H. Stefanus, eerste martelaar, feest 

   10.30 uur: H. Mis op Reuver (in de kerk) 

 Het Fatimakoor en een aantal heren van het Herenkoor 

verzorgen samen, onder leiding en orgelbegeleiding van  

mevr. Angelique Pijnenburg, de gezangen in deze dienst. 

 

 Misintenties:   Ons gebed wordt gevraagd voor:  

  -Willy Naus;  

  -Mia en Herm Stroeken-Hoezen en Wies Bongers-Stroeken; 

  -May Jacobs;  

  -ouders Sniekers-Franssen en overleden familieleden; 

 -ouders Rutten-Reinders, Pierre, Henri, Pierre, Gerard, 

Jacques en Truus Rutten vanwege haar verjaardag ( 28 dec.)  

  Deze heilige Mis wordt tevens opgedragen uit dankbaarheid 

 
 Lezingen: 
Handelingen hoofdstuk 6, vers 8-10; hoofdstuk 7 vers 54-60 

  Matteüs hoofdstuk 10, vers 17-22 
 Daags na het hoogfeest van Christus’ geboorte gedenken wij 
de eerste christen, die met zijn bloed voor Hem getuigd heeft: de 

apostelleerling Stefanus, een man vol geloof en heilige Geest, vol genade en kracht, machtig in 
woord en daad, gekozen tot helper van de apostelen 
in de diakonie, d.w.z. bij het dienstbetoon aan de armen. 
Zijn mondeling getuigenis is door Lucas opgetekend in de Handelingen van de Apostelen; 
Paulus is de eerste die hem de naam ‘getuige’ ( martyr, waarvan martelaar is afgeleid ) geeft, 
wanneer hij, na zijn bekering voor Gods aanschijn verklaart:  
Toen het bloed van uw getuige Stefanus vergoten werd, stond ik er ook bij en stemde er mee in 
( Hand.22, 20 ) ( tekst uit het altaarmissaal ) 
 
Dinsdag 27 december 18.30 uur: bidden van de rozenkrans 
   19.00 uur: H. Mis op Reuver (kleine zaal van het parochiehuis) 
   op de derde dag onder het Octaaf van Kerstmis 
Misintentie:   - - - - -  
Lezingen:    1 Johannes hoofdstuk  1,  vers 1 - 4    
  Johannes hoofdstuk 20, vers 2 - 8  
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Vandaag gedenken wij de Heilige Johannes, apostel en evangelist, feest  
Johannes, zoon van Zebedeüs en broer van 
Jakobus, noemt zichzelf de leerling, die door Jezus 
werd bemind ( Joh. 13,23; 20,2).  
Bij het laatste avondmaal bevond hij zich in de 
onmiddellijke nabijheid van de Heer.  
Met Petrus en Jakobus was hij getuige van zijn 
doodsangst in Getsemani, evenals hij met hen 
aanwezig was geweest bij Zijn verheerlijking op de 
berg en bij de opwekking van het dochtertje van 
Jaïrus. 
Met de moeder des Heren stond hij onder het kruis 
en hoorde hij de woorden: Vrouw, zie daar uw zoon 
en zie daar uw moeder (Joh 19, 26-27)  
In de morgen van de derde dag na Jezus’ dood 
snelde hij Petrus vooruit en kwam het eerste bij het 
lege graf aan. 
Zijn evangelie is het relaas van een ooggetuige, die 
diep is doordrongen tot de zin van de feiten. 
Daarom wordt hij geëerd als diegene onder de 
evangelisten die bij uitstek vervuld was van de 
geest van wijsheid en verstand (vgl. Sir.15,5), als de 
theoloog van het mysterie van Gods menswording. 
(tekst uit het altaarmissaal)    
 

 

Woensdag  28 december  18.30 uur: bidden van de rozenkrans 

   19.00 uur: H. Mis op Reuver  

  in de kleine zaal van het Parochiehuis 

  op de vierde dag onder het Octaaf van Kerstmis 
 
Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor de kinderen, die het 

levenslicht niet mochten zien.  
Lezingen:   1 Johannes hoofdstuk 1,  vers    5 - 2, 2   
   Matteüs hoofdstuk 2,  vers   13 - 18  

 
Vandaag gedenken wij de Heilige Onnozele kinderen, martelaren, feest  
Op de kinderen die onschuldig zijn gedood omwille van de pasgeboren Koning der Joden wordt 
toegepast wat in de Openbaring van Johannes staat over de christenen uit de begintijd die 
trouw zijn gebleven in de vervolging en voor altijd met de Heer verenigd zijn in het Rijk 

 
“Zij zijn vrijgekocht als de eerstelingen van de mensheid 
voor God en het Lam. In hun mond is geen leugen 
gevonden: zij zijn zonder smet.” ( Apok.14, 4 – 5 ) 
Door God voorbestemd om door hun dood te getuigen 

van de in Betlehem geboren Messias, zijn deze Joodse 

kinderen gerechtvaardigd en verheerlijkt door het  

Mysterie van Hem, die komen is om zijn leven te geven 

als losprijs  

voor velen. ( tekst uit het altaarmissaal ) 
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Donderdag 29 december  9.30 uur: H. Mis Beesel    
   op de vijfde dag onder het Octaaf van Kerstmis  
Misintentie:   - - - - -   
Lezingen:   1 Johannes hoofdstuk 2 , vers   3 - 11 
   Lucas  hoofdstuk 2 , vers 22 – 35 
 
Vrijdag 30 december   
9.00 uur: H. Mis op Reuver 
Viering van de H. Familie (kleine zaal van het parochiehuis) 

Misintentie:  - - - - -  
Lezingen:    
Sirach hoofdstuk 3, vers 2- 6.12 - 14 
Matteüs hoofdstuk 2, vers 13 - 15 19 - 23  
 
In de jaren waarin er onder het Octaaf van Kerstmis 
geen zondag valt - zoals dit jaar – wordt het feest  
van de Heilige Familie op 30 december gevierd. 
 

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. 

 

 
 
Bijzondere activiteit van de gezamenlijke buurten 
Een leuke Kribbetjestocht met mooie muziek in de grote zaal van ons parochiehuis… 
Dank aan degenen, die het georganiseerd hebben en een aantal van onze vrijwilligers 
die de schouders ermee onder hebben gezet! Dank ook aan degenen, die de kerstgroepen 
hebben neergezet en die de kerk(en) hebben versierd  
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Tenslotte nog een mooi verhaal voor Kerstmis… 
Er was eens een Schotse boer, die niet in het kerstverhaal geloofde. 
Het idee dat God mens zou worden, vond hij absurd. 

Zijn vrouw was echter diepgelovig en voedde haar kinderen op in haar geloof. 

De boer maakte het haar soms moeilijk door haar geloof in de vleeswording van God in het kind 

van Betlehem te bespotten. “Het is allemaal onzin’, zei hij. ‘Waarom zou God Zich verlagen en 

een mens worden als wij ? Het is zo’n belachelijk verhaal.’ 

Op een sneeuwachtige zondagavond ging zijn vrouw met de kinderen naar de kerk, terwijl de 

boer rustig thuis zat. Toen ze wegwaren, verslechterde het weer en stak er een verblindende 

sneeuwstorm op. Toen hoorde hij een harde klap tegen het raam. 

En toen nog één. Hij ging naar buiten om te kijken water aan de hand was. 

Dat was vreemd! Een troep ganzen was neergestreken op zijn land! 

Op hun trek naar het zuiden waren ze in de storm de weg kwijtgeraakt. 

Ze waren op zijn boerderij gestrand en konden niet meer vliegen of zien waar ze heen moesten. 

De boer had met ze te doen. 

Hij wilde ze helpen en bedacht dat ze in zijn schuur veilig konden overnachten. 

Hij zette de schuurdeuren open en ging op zij om ze binnen te laten. 

Maar ze beseften niet dat ze daar veilig zouden zijn. 

Dus probeerde hij de ganzen naar binnen te jagen, maar ze renden alle kanten op. 

Verbaasd pakte hij een stuk brood en legde zo een spoor naar de schuurdeur. 

Maar ze kwamen nog steeds niet. 

Hij kreeg ze met geen mogelijkheid in de 

warme, veilige schuur. 

Ten einde raad riep hij uit: ‘Waarom 

komen ze niet achter me aan?  

Snappen ze dan niet dat dit de enige plek 

is waar ze de storm kunnen overleven?                            

Hoe krijg ik ze in vredesnaam achter me 

aan? Hij dacht even na en realiseerde zich 

toen dat ze niet achter een mens zouden 

aan gaan. Hij overlegde bij zichzelf: hoe 

kan ik ze redden? Dat lukt alleen als ik een 

gans word. Kon ik maar één van hen 

worden. Dan zou ik ze kunnen redden. Ze zouden achter me aan komen en ik zou ze in 

veiligheid brengen. 

Opeens besefte hij wat hij zei. De woorden klonken na in zijn hoofd: ‘Kon ik maar één van hen 

worden. Dan zou ik ze kunnen redden’. Eindelijk gingen zijn ogen open voor Gods liefde voor 

de mensheid. Hij viel op zijn knieën in de sneeuw en aanbad Hem.  

Het Parochieblad ’t Klökske wordt uitgegeven door Parochiecluster BRO  

Redactieadres: Pastoor Vranckenlaan 6 5953 CP Reuver tel 077 8504330  Verspreiding:  
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