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 Parochienieuws week 3-2023  
 Liturgische agenda voor de week van 14 - 20 januari 2023 
 

Weekend 14 - 15 januari: Tweede Zondag door het Jaar 
 
Zaterdag 14 januari 19.00 uur: H. Mis op Reuver (grote zaal Parochiehuis )  

   We zingen samen liederen die passen bij deze zondag. 
Misintentie:   - - - - - 

 
 
Zondag 15 januari 9.15 uur: H. Mis in Beesel       

 We zingen samen passende liederen, onder  

orgel-begeleiding van mevr. Margriet Hodselmans  

Misintentie:    Ons gebed wordt gevraagd voor  

  An Thijssen – Reinders (zeswekendienst) en 

                                     voor een bijzondere intentie 
 

Zondag 15 januari  10.45 uur H. Mis op Reuver (in de kerk) 

   Samenzang…    

Misintentie:    - - - - - 

 

 

Lezingen dit weekend:    Jesaja    hoofdstuk 49, vers   3. 5 - 6 

  1 Korinte  hoofdstuk   1, vers   1 -    3 
  Johannes  hoofdstuk   1, vers 29 -  34 

 

In verband met de gebedsweek voor de eenheid van de christenen neem ik dit weekend het 

misformulier voor de eenheid uit het 

altaarmissaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het getuigenis van Johannes   1, 

29-34 

Maandag 16 januari 8.30 uur: bidden van de rozenkrans 

Parochiefederatie 

      Beesel – Reuver – Offenbeek 
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   9.00 uur: H. Mis op Reuver (kleine zaal Parochiehuis) 

Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor  
  Pater Leo Elders s.v.d.  (14 oktober 2019 overleden; o.a. 

docent aan het Groot – Seminarie Rolduc) 
Lezingen:   Efesiërs      hoofdstuk 3, vers    8 - 12.14 - 19  
  Johannes    hoofdstuk 1, vers    1 -   5. 9 – 14. 16 - 18 
 
Op 15 januari is de gedachtenis van de Heilige Arnold Janssen. Die viel nu op een zondag en 
dan gaat de liturgie van die dag voor op de gedachtenis van Arnold Janssen.  
Aangezien op 16 januari geen heilige te vieren staat ‘neem’ ik maandag Arnold Janssen. 
 
Arnold Janssen werd geboren op 5 november 1837 te Goch, bisdom Münster, in Duitsland. 
Zijn studies deed hij op het bisschoppelijk seminarie 
te Gaasdonck, daarna te Münster, waar hij 15 
augustus 1861 tot priester werd gewijd. 
Als jonge priester ijverde hij voor het Apostolaat het 
Gebed, maar ook in het bijzonder  voor de 
missie. Daarom gaf hij een missietijdschrift uit om 
gelovigen te werven voor gebed en hulp voor de 
verkondiging van het geloof. 
Op 8 september 1875 stichtte hij te Steyl in ons 
bisdom een seminarie voor de missie. 
In 1885 werd deze gemeenschap de 
missiecongregatie van het Goddelijk Woord.  
Later stichtte hij ook nog twee congregaties van dienaressen van de Heilige Geest, 
(missiezusters en zusters van de aanbidding; beter bekend onder de aanduiding ‘blauwe zusters’ 
en ‘roze zusters )’ 
Priesters, broeders en zusters van deze congregaties werkten al in alle werelddelen toen Arnold 
Janssen op 15 januari 1909 te Steyl stierf. Daar ligt hij ook begraven. 
Hij werd in 1975 door paus Paulus VI zalig verklaard; en in 2003 door paus Johannes Paulus II 
heilig verklaard.  
 
Vorig jaar ben ik met een paar parochianen naar het graf van Arnold Janssen geweest…; ik kan 
het van harte aanbevelen! 
 
Dinsdag 17 januari 18.30 uur: bidden van de rozenkrans 
  19.00 uur: H. Mis op Reuver op dinsdag 

  in de tweede week door het jaar (kleine zaal Parochiehuis)  
  Misintentie:   - - - - - 
  Lezingen:  Efeziërs hoofdstuk 6, vers   10 - 13 - 18 

    Matteüs hoofdstuk   19, vers   16 - 21 

  Bijbelavond:20.00 uur (grote zaal Parochiehuis) 

  Vandaag gedenken wij de Heilige Antonius, abt  
 Deze grote monnikenvader werd omstreeks 250 in Egypte 

geboren. Na de dood van zijn ouders deelde hij zijn bezit onder 

de armen uit en trok hij zich terug in de eenzaamheid, waar hij 

een boetvaardig leven leidde en talrijke volgelingen kreeg. 

 Hij maakte zich voor de kerk verdienstelijk door de 

geloofsgetuigen tijdens de vervolging onder Diocletianus te 

steunen en de heilige Athanasius bij te staan in zijn strijd tegen 

de Arianen. Hij stierf in 356. ( tekst uit het altaarmissaal ) 

Woensdag 18 januari  18.30 uur: bidden van de rozenkrans 
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  19.00 uur: H. Mis op Reuver op woensdag 

  in week 2 door het jaar (kleine zaal Parochiehuis)   

Misintentie:   - - - - -  
Lezingen:  Hebreeën hoofdstuk 7,  vers  1 - 3 15 - 17 
   Marcus hoofdstuk 3,  vers  1 - 6  

 
Donderdag 19 januari  9.30 uur: H.Mis Beesel op donderdag  
  in week 2 door het jaar (in het parochiekantoor) 
Misintentie:  - - - - -  

Lezingen:  Hebreeën hoofdstuk 7, vers 25 - hoofdstuk 8, vers 6 

   Marcus hoofdstuk 3, vers   7 - 12 

 

Vrijdag 20 januari  9.00 uur: H. Mis op Reuver, op vrijdag   

  in week 2 door het jaar (kleine zaal Parochiehuis) 

Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor mijn moeder ( jaardienst ) 
Lezingen:   1 Petrus   hoofdstuk    3 ,  vers  14 - 17  
  Matteüs  hoofdstuk  10,  vers  28 - 33 
 

Lezingen, die horen bij navolgende gedachtenis van Fabianus en Sebastianus. 
Heilige Fabianus, paus en martelaar, Heilige Sebastianus, martelaar.  

 

In het jaar 236 tot bisschop van de kerk van Rome gekozen, stierf Fabianus, volgens het 

getuigenis van de heilige Cyprianus, in 250 de marteldood, in 

het begin van de vervolging onder keizer Decius. 

Na zijn dood werd Fabianus bijgezet in de catacombe van 
Callistus. (tekst uit het altaarmissaal) 
 

Sebastianus stierf te Rome als martelaar in het begin van de 
vervolging onder keizer Diocletianus. 
Zijn graf aan de Via Appia bij de catacomben werd vanouds 
door de christenen in ere gehouden. 
( tekst uit het altaarmissaal )    
 
   
 

Na de Mis wordt zoals op elke vrijdag het Allerheiligste 
uitgesteld, het rozenhoedje gebeden en is er gelegenheid 
tot aanbidding tot 11.30 uur. 
 

 

 

Korte terugblik op Kerstmis en zo…  

 

Terugkijkend begon voor mij kerst met de kerstgroepen in Beesel, die al waren neergezet 

in verband met de kerstmarkt en die gezegend zijn door onze bisschop, die op 11 december 

in de kerk van Beesel aanwezig was… 

Het licht van Kerst begon voor mij al te stralen… mede door zijn bemoedigende aanwezigheid! 

 

Dank aan de verschillende vrijwilligers, die daar uren mee zijn bezig geweest en aan een 

paar leden van het team van Beesel, die een oogje in het zeil hebben gehouden. 
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Natuurlijk wil ik ook de vrijwilligers bedanken, die in de kerk van Reuver, het parochiehuis 

en de kapellen de kerststallen/kerstgroepen hebben neergezet… 

De prachtige kerstversiering in de kerk en de sfeervolle aankleding van de grote 

zaal wil ik graag benoemd hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenlijk hoorden de adventskransen hoe groot of hoe klein ze ook waren daar ook bij. 

Paars lint vervangen door wit en je hebt mooie kerstkransen! 

 

Als er engelenzang was bij de geboorte van Jezus is het ook fijn als er koren zijn, die 

van zich laten horen: 

• Het koor dat in de Mis van Beesel om 20.00 uur gezongen heeft… 

Hulde aan de verschillende leden, die ook nog bij het Lambertuskoor en het 

Fatimakoor meegezongen hebben!!! 

Natuurlijk dank aan de begeleiding van de organisten en dirigent! 

De hoogmis op de eerste kerstdag mocht er ook zijn omdat mensen zich extra hebben 

ingezet omdat er verschillende zieken waren. 

 

• Het Fatimakoor gesteund door een aantal heren op de Tweede Kerstdag, heeft fijn 

gezongen. 

 

• Engelenzang van Hetty Gommans, die de gezinsmis heeft verzorgd. 

Graag wil ik ook mijn dank uitspreken aan moeders, die ervoor gezorgd 

hebben dat het een en ander goed liep…met kaarsen, lezers, helpers. 

Nogmaals dank aan Mieke voor het verzorgen van de gezinsmisboekjes… 
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Boekjes zullen de engelen niet hebben nodig gehad, maar wij wel ☺! 

 

• Een woord van waardering ook voor onze vaste medewerkers …op Reuver de  

koster Wim en zijn vrouw, acolyten, collectanten en lectoren… 

In Beesel Henny, die door verschillende omstandigheden het alleen ‘moest’ doen 

en dat ook met overgave heeft gedaan! 

 

 

 

Ik heb het ook prachtig gevonden dat Hanna het ‘keramieke Jezus- kind’ gedragen heeft’ 

en in de stal van Beesel heeft gelegd. 

 

 

Dank ook aan degenen, die in de nachtmis van Beesel en later ook met Nieuwjaarsdag in 

Reuver een kaars hebben opgestoken…bij de stal …voor hen, die wij missen…voor hen 

die een bijzondere plaats innemen in ons leven en die we bij Maria gebracht 

hebben…op 1 januari onder handbereik en niet alleen dan trouwens! 

Dat heeft me goed gedaan! 

 

Natuurlijk was ik ook blij met de inzet van degenen, die in Beesel en op Reuver de 

nieuwjaarsreceptie verzorgd hebben. 

 

Dankbaar ben ik ook ten opzichte van degenen, die de kerstgroepen en bomen nog laten 

staan tot na 2 februari …Opdracht van de Heer in de tempel… 
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Dat ga ik vieren in het weekend van 4 en 5 februari… 

 

Ere wie ere toekomt…!     

GLORIA IN EXCELSIS DEO!!! 

 

 

 

 

 

 

Pastoor Jos Rosenhart 
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