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   Parochienieuws week 7 - 2023  
   Liturgische agenda voor de week van 11 - 17 februari 2023 
 

Weekend 11 - 12 februari: Zesde Zondag door het Jaar 
  
     
Zaterdag 11 februari 19.00 uur: H. Mis op Reuver (grote zaal Parochiehuis) 

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

Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor ouders Schatorie-Beks 

 
Zondag  12 februari 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 een vriend, die ernstig ziek is 

 

 

Zondag  12 februari  10.45 uur: H. Mis op Reuver : (‘Kapel van de Zusters’)  

 De misgezangen worden verzorgd door de dames van het 

Lambertuskoor, onder leiding en orgelbegeleiding van dhr. Jos 

Hodselmans en mevr. Margriet Hodselmans.  

Misintenties:    Ons gebed wordt gevraagd voor:  

  Tiny van der Pol – Josso (zeswekendienst) 

  voor Bert Peeters en Otto Bosman 

  en voor Sjra en Bets Schoolmeesters-Mestrom (jaardienst) 

 

    Lezingen dit weekend: 

  

 Sirach  hoofdstuk 15, vers 15 -  20 

  

 1 Korinte hoofdstuk   2, vers   6 -  10 

  

 Matteüs hoofdstuk   5, vers 17 -  37 

 
 
 
 
 
Maar Ik zeg jullie…..      Mateüs 5, 17-37 
 
 

Parochiefederatie 

      Beesel – Reuver – Offenbeek 
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Maandag 13 februari 8.30 uur: bidden van de rozenkrans 
   9.00 uur: H. Mis op Reuver op  

  maandag in week 6 door het jaar (kleine zaal Parochiehuis) 

Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor Herman van Mal  

 

Lezingen:   Genesis  hoofdstuk 4,  vers 1 - 15.25 

  Marcus  hoofdstuk 8,  vers 11 - 13 

 
   
Bijbelavond  20.00 uur: (grote zaal Parochiehuis) 
 
 
 
Dinsdag 14 februari 18.30 uur: bidden van de rozenkrans 
   19.00 uur: H. Mis op Reuver (kleine zaal Parochiehuis)  
Misintentie:   - - - - -  
Lezingen:   Handelingen  hoofdstuk 13, vers 46 - 49 
  Lucas   hoofdstuk 10, vers 1 -   9 

 

Vandaag gedenken wij de Heiligen Cyrillus, monnik en Methodius, bisschop, beiden patronen 

van Europa, Feest. 

 
Cyrillus werd geboren in Thessalonica (het huidige Saloniki in Griekenland) en ontving in 

Constantinopel een uitstekende wetenschappelijke opleiding. 

Later vertrok hij met zijn broer Methodius naar Moravië om daar het evangelie te verkondigen. 

Samen verzorgden zij een Slavische vertaling van 

de liturgische teksten in zogenaamd Cyrillisch 

schrift. 

Tijdens hun verblijf in Rome, waarheen zij 

geroepen waren, stierf Cyrillus op 14 februari 869;  

 

Methodius werd tot bisschop gewijd en vertrok 

naar Pannonië (Hongarije), waar hij zich 

onvermoeid wijdde aan het bekeringswerk. 

Veel had hij te lijden van personen die hem uit 

naijver bestreden, maar steeds vond hij steun bij 

de pausen. 

Hij stierf te Velahrad, in het huidige Tsjechië op 6 

april 885. 
 ( tekst uit het altaarmissaal ) 

 
 

Woensdag  15 februari  18.30 uur: bidden van de rozenkrans 

  19.00 uur: H. Mis op Reuver op 

  woensdag in week 6 door het jaar (kleine zaal Parochiehuis) 

Misintentie:   - - - - -  

Lezingen:   Genesis  hoofdstuk  8, vers  6 - 13. 20 - 22 

  Marcus  hoofdstuk  8, vers   22 - 26 
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Vandaag vieren we de gedachtenis van de 

Heilige Claude de la Colombière, biechtvader 

van Margaretha - Maria Alacoque in  

Paray-le-Monial. 

Zijn gedachtenis wordt gevierd door de Orde 

van het Heilig Hart van Jezus en door de orde 

van de Jezuieten. Hij was zelf een Jezuïet. 

De verspreiding van de verering van  
het Heilig Hart is door De la Colombière actief 
ter hand genomen, ook al stuitte dat op grote 
weerstanden. 
Hij belandde in de kerker en werd verbannen 
als gevolg van intriges binnen zijn orde. 
 
Tegenwoordig wordt zijn verdienste onder meer gezien in het verband dat hij legt tussen de 
verering van het Heilig Hart en de Eucharistie.  
 
Via de aanbidding van de Eucharistie wordt deze devotie enerzijds verbonden met het leven van 
de heilige Drieëenheid anderzijds met de "Goddelijke Barmhartigheid" en de heilsgeschiedenis.  
 
Volgens paus Johannes Paulus II is de visie van De la Colombière een van de antwoorden op de 
huidige meditatievormen, die zichzelf tot onderwerp hebben en niet Jezus Christus. 
 

   

 
 
Donderdag  16 februari 9.30 uur: H. Mis Beesel op  
  donderdag in week 6 door het jaar (Parochie-kantoor)  
Misintentie:   - - - - -   

Lezingen:   Genesis  hoofdstuk 9, vers     1   - 13   

  Marcus  hoofdstuk 8, vers   27   - 33   

 

 

Vrijdag  17 februari 9.00 uur: H. Mis op Reuver op 

  vrijdag in week 6 door het jaar 

  (kleine zaal Parochiehuis)  

Misintentie:  

Ons gebed wordt gevraagd voor Juffrouw Miep Delsing  

(vanwege haar verjaardag) 

 

Lezingen:  

Romeinen hoofdstuk   8,  vers  26 - 30 

Matteüs    hoofdstuk 19,  vers 27 - 29 
(Dit zijn de lezingen, die bij navolgende gedachtenis kunnen worden genomen) 

 

Vandaag gedenken wij de H. Stichters van de Servietenorde.  

De zeven mannen, die vereerd worden als stichters van de orde der 

Servieten waren oorspronkelijk kluizenaars die op een berg nabij 

Florence woonden en zich onderscheidden door hun liefde tot Maria. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eucharistie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aanbidding
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volksdevotie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Johannes_Paulus_II
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk_benaderd)
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Al predikend trokken zij later door heel Toscane en legden zij de grondslagen van de Orde der 

Dienaren van de Heilige Maagd Maria, die in 1304 door de heilige Stoel werd goedgekeurd. 

Omdat 17 februari 1310 geldt als de sterfdatum van één hunner, Alexius Falconieri, worden zij 

allen vandaag herdacht. ( tekst uit het altaarmissaal ) 

 

   

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. 

 

 

Overlijdensbericht 

Op 8 februari 2023 is in Beesel overleden A.W.B. Kluiters Thijssen, 

bij veel mensen beter bekend als Ans Kluiters. 

Ans mocht 88 jaar oud worden. 

Ze woonde met haar man Nico op de Monseigneur Theelenstraat 5. 

 

De uitvaartdienst van Ans zal plaatsvinden vanuit de “Zusterskapel” in Reuver, 

op dinsdag 14 februari aanstaande, om 12.00 uur 

 

 

         

         Uitnodiging vervolg Alpha- cursus 

Beste mensen, 

In onze parochie gaan wij weer een nieuwe Alpha Curses (catechese 
en verdieping avonden) organiseren. De eerste Alpha was een 
succes.  

Alpha 2 heet Sycamore, en dit is voor iedereen! Het is de plek waar 
je jezelf mag zijn. De plek waar je alles mag delen. De plek waar je 
mag twijfelen. De plek waar je welkom bent. En bovenal: de plek waar alle verhalen 
samenkomen. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen. 

Locatie: zaaltje Antoniuskerk, Antoniuslaan 93, Blerick 

Contactpersoon: Jan Hol 0645256215 

Start op maandag: 06.03.23 (10 avonden - telkens op maandag) 

Tijd: 20:00 uur - 21:30 uur (inloop - 19:45 uur) 

Meer info over Alpha 2 vinden jullie op onze website: https://parochieblerick.nl/alpha-cursus-2  

 

Wilt u ook ’t Klökske digitaal ontvangen??  
Geef uw mailadres via de telefoon: 077 8504330,   

op een briefje in de brievenbus van het Parochiekantoor, 
of gewoon via pcreuver@parochiesbeesel.nl 

https://parochieblerick.nl/alpha-cursus-2
mailto:pcreuver@parochiesbeesel.nl

