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   Parochienieuws week 11 2023  
   Liturgische agenda voor de week van 11–17 maart 2023 
 
Weekend 11-12 maart: Derde Zondag van de Veertigdagentijd 
 

 
Zaterdag 11 maart 11.00 uur: Uitvaartdienst voor dhr. Nico Kluiters  
  in de kapel van de zusters 

 

  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 12 maart  9.15 uur: H. Mis in Beesel:  

 We zingen samen liederen passend bij deze zondag, onder 

orgelbegeleiding van mevr. Margriet Hodselmans. 

Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor overleden leden Buurt 

Wittenberg 

 

Zondag 12 maart 10.45 uur: H. Mis op Reuver (‘kapel van de zusters’) 

 De misgezangen worden verzorgd door de dames van het 

Lambertuskoor onder leiding van dhr. Jos Hodselmans en 

orgelbegeleiding van mevr. Margriet Hodselmans. 

Misintentie:    - - - - - 

 

Lezingen dit weekend:  

 

Exodus hoofdstuk 17, vers 3-7 

 

Romeinen  hoofdstuk 5, verzen 1 - 2. 5 - 8 

 

Johannes hoofdstuk 4, vers 5 - 42 

 
 
 
 
Jezus en de Samaritaanse vrouw :  
Johannes 4, vers 5-42  

Parochiefederatie 

      Beesel – Reuver – Offenbeek 
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Maandag 13 maart  8.30 uur: bidden van de rozenkrans 
   9.00 uur: H. Mis op Reuver op maandag in week 3  

  van de veertigdagentijd (kleine zaal Parochiehuis)  

Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor mijn weldoeners …( P-M. R. ) 
Lezingen:   2 Koningen hoofdstuk 5, vers 1.- 15a  
  Lucas  hoofdstuk 4,  vers 24 - 30  
 
 
Dinsdag  14 maart  10.30 uur: Uitvaartdienst voor mevr. Tien Houwers – Cox  
  in de kerk van Reuver 
 
 
Dinsdag  14 maart  15.30 – 16.30 uur: gebeds-uur van de Fatima-gebedsgroep 
   18.30 uur: bidden van de rozenkrans 
  19.00 uur H. Mis op Reuver op dinsdag in week 3  
  van de veertigdagentijd (kleine zaal Parochiehuis)  
Misintentie:   - - - - -  
Lezingen:   Daniël  hoofdstuk 3,  vers  25.34 -  43 
  Matteüs hoofdstuk 18, vers       21 -  35   

 

 

Woensdag  15 maart 8.30 uur: bidden van de rozenkrans        

  19.00 uur: H. Mis op Reuver op woensdag in week 3  

  van de veertigdagentijd (kleine zaal Parochiehuis)    

Misintentie:   - - - - -  

Lezingen:   Deuteronomium hoofdstuk 4, vers   1. 5 - 9 

  Matteüs  hoofdstuk 5, vers   17 - 19 

 

 

Donderdag  16 maart  9.30 uur: H. Mis Beesel: (parochie-kantoor) 

 
Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor Gusta Wolfs 
  en oma Dings - van de Wurf ( uit Tegelen ) 
 
Lezingen:    Filippenzen  hoofdstuk  3, vers   8 - 14   
  Lucas  hoofdstuk 12, vers 35 - 40   
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Vandaag gedenken wij de Heilige Gertrudis: patroon van de parochie 

van Beesel (Feest)  

Gertrudis was de dochter van Pepijn de Oudere en werd geboren in 

626. 

Als meisje wees ze het huwelijk met een rijke man af en trad in het 

door haar moeder gestichte klooster Nivelle in België. Toen haar 

moeder stierf in 652 werd Gertrudis abdis. 

Ze werd bekend om haar naastenliefde en haar kennis van  de heilige 

Schrift. 

Ze was zeer belezen. Ze liet uit Rome boeken komen voor haar 

verdere ontwikkeling. 

Ze nodigde Ierse monniken uit naar haar klooster te komen en liet voor 

hen een eigen onderdak bouwen. 

Gertrudis van Nivelles stierf op 17 maart 659 en werd in haar klooster 

bijgezet. De prachtige reliekschrijn uit het jaar 1272 werd in de 

Tweede Wereldoorlog vernietigd.  

Volgens een legende beëindigde Gertrudis eens door haar gebed een 

muizen- en rattenplaag en redde daarmee de oogst van het land. 

Vandaar dat zij als patrones van veld- en tuin-vruchten vereerd wordt 

en bij muizen- en rattenplagen wordt aangeroepen. 

In de Middeleeuwen droegen verschillende ziekenhuizen haar naam 

vanwege haar grote liefde voor zieken en stervenden. 

Gertrudis wordt meestal afgebeeld als abdis, maar ook in vorstelijke gewaden.  

Op verschillende afbeeldingen kruipen muizen omhoog op haar habijt of op haar staf. ( zie het 

beeld van Gertrudis in de kerk van Beesel ) 

   

Vrijdag 17 maart 9.00 uur: H. Mis op Reuver op vrijdag in week 3  

  van de veertigdagentijd (kleine zaal Parochiehuis) 

Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor Jan Geurts ( oud-pastoor van 

de Jozefparochie in Weert )  

Lezingen:   1 Petrus  hoofdstuk   4,  vers   7 b - 11 

  Lucas     hoofdstuk   5 ,  vers     1 – 11 

    

Vandaag gedenken wij de Heilige Patrick. 

Omstreeks 385 in Groot - Brittannië geboren werd Patrick als 

jongeman gevangen naar Ierland weggevoerd en daar als 

schaapherder te werk gesteld. Toen hij zijn vrijheid herkregen had 

vroeg hij opname in de geestelijke stand. 

Later wijdde hij zich als bisschop van Ierland geheel aan de 

verkondiging van het evangelie onder de heidense bevolking en 

bekeerde hij velen tot het christendom. 

Hij legde er tevens de grondslag voor de kerkelijke organisatie. 

Hij stierf in 461 bij de plaats Down. 

 

Na de Mis wordt zoals op elke vrijdag het Allerheiligste uitgesteld, het rozenhoedje  

 gebeden en is er gelegenheid tot aanbidding tot 11.30 uur. 
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Vastenactie 2023: Mensen onderweg 

In 2023 kijken we naar mensen die al dan niet gedwongen hun huis verlaten. 

De redenen waarom mensen dat doen, verschillen. 

Sommige mensen slaan op de vlucht vanwege oorlog, natuurrampen of omdat een overheid 

of groot bedrijf zich de kostbare grond toe-eigent waar ze leven. 

Anderen vertrekken in de hoop op een beter leven of om geld te verdienen voor hun familie. 

Eind 2020 waren er 82.4 miljoen mensen op de vlucht, in eigen land of daarbuiten. 

Dat is 1 % van de totale wereldbevolking. 

In 2022 raakten door de oorlog in de Oekraïne nog eens miljoenen mensen op drift. 

Het lijkt alsof de meeste vluchtelingen naar het rijke westen komen, maar de meeste 

vluchtelingen gaan naar de buurlanden. 

Zo zijn het Turkije, Pakistan en Oeganda, die de meeste vluchtelingen opvangen. 

      

Hoe kunt u helpen ? 

Schoffel, schep en gieter    12 euro 

Zaad en gereedschap         22 euro 

Kruiwagen                           41 euro 

Ploeg                                   85 euro 

Waterpomp en zonnepanelen  240 euro 

 

Wilt u helpen, dan kunt U Uw bijdrage storten op 

rekening NL 21 INGB 000 300 0046  t.n.v. 

Vastenactie, Den Haag 

U kunt ook gebruik maken van de 

vastenactiezakjes en die in de bekende ‘tonnen’ 

achter in de kerk of in de kapel te deponeren. 

Aansluitend aan de H. Mis op zondag 2 april zal bij de koffie nader aandacht worden besteed  

aan ons vastenactieproject. 

In het verleden is dat ook in onze parochie gebeurd, maar corona heeft dat enkele jaren 

onmogelijk gemaakt ….. 

Noteer het alvast in uw agenda! 

 

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 

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

