
               Jaargang 20    nr. 2    7 januari 2023 pagina 1 van 4 

 
 
 
   

 
 

 

  Parochienieuws week 2 - 2023  
  Liturgische agenda voor de week van 7-13 januari 2023 
  
Weekend  7 - 8  januari:  
 
Openbaring des Heren ofwel 
Driekoningen genoemd 
 
Zaterdag 7 januari  

19.00 uur: H. Mis op Reuver (in de 
grote zaal van het parochiehuis)  
Het Fatimakoor zingt onder leiding en 
orgelbegeleiding van  

 Mevr. Angelique Pijnenburg. 
Misintentie: - - - - - 

 
 
Zondag 8 januari    

 9.15 uur: H. Mis in Beesel 

 We zingen samen bekende kerstliederen  

 onder orgelbegeleiding van mevr. Margriet Hodselmans  

Misintentie:  - - - - - 
 
 
Zondag 8 januari    10.45 uur: H. Mis op Reuver (in de kerk) 
   Het Dameskoor zingt onder leiding en orgelbegeleiding 

  van dhr. en mevr. Hodselmans   

Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor Leen Crins – Franssen  

 ` voor wie het de zeswekendienst is 

 

Lezingen dit weekend:       

Jesaja  hoofdstuk 60, vers   1 -   6 

 Efeze  hoofdstuk   3, vers   2 -  3a. 5 - 6 
 Matteüs hoofdstuk   2, vers   1 -  12 

 

 

 

 

 

 

 
Doop van de Heer – feest 

Parochiefederatie 

      Beesel – Reuver – Offenbeek 
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Maandag 9 januari 8.30 uur: bidden van de rozenkrans 

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

Misintentie:   - - - - - 
Lezingen:   Jesaja  hoofdstuk  42,  vers  1 - 4.6 - 7 
   Handelingen hoofdstuk  10  vers  34 - 38  
   Matteüs hoofdstuk   3, vers. 13 - 17 
 
 
Dinsdag 10 januari 15.30 uur-16.30 uur: gebedsuur Fatima gebedsgroep  
  (kleine zaal Parochiehuis) 
   18.30 uur: bidden van de rozenkrans 
   19.00 uur: H. Mis op Reuver (kleine zaal Parochiehuis) 
Misintentie:   - - - - -  

 

Lezingen:   

Hebreeën hoofdstuk    2, vers   5 - 12 

Marcus hoofdstuk    1, vers 21 - 28 

 

 

 

 

 

 Genezingen te Kafarnaüm 

Marcus 1, 21-28 

 

20.00 uur: vergadering werkgroep pastoraal 

 

 

Woensdag  11 januari  18.30 uur: bidden van de rozenkrans 

  19.00 uur: H. Mis op Reuver op  
  woensdag in week 1 door het jaar (kleine zaal Parochiehuis) 

Misintentie:   - - - - - 
Lezingen:  Hebreeën hoofdstuk 2,  vers  14 - 18  

   Marcus hoofdstuk 1,  vers  29 - 39  

 
Donderdag 12 januari  9.30 uur: H. Mis Beesel op    

  donderdag in week 1 door het jaar (in het parochie-kantoor) 
 
  Misintentie: 

 Ons gebed wordt gevraagd voor pater Dr. H. van der Meer s.J.  

 (o.a. oud – rector van Rolduc) 

 

  

 Lezingen:  

 Hebreeën hoofdstuk   3, vers   7 - 14 

  Marcus hoofdstuk   1, vers 40 - 45 

 

 

 Reiniging van een melaatse Marcus 1, 40-45  
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Vrijdag 13 januari  9.00 uur: H. Mis op Reuver op  

vrijdag in week 1 door het jaar (kleine zaal Parochiehuis) 

Misintentie:    - - - - - 
Lezingen:   1 Johannes hoofdstuk 2, vers  18 - 25 
   Matteüs hoofdstuk 5, vers  13 – 19  
   ( lezingen, die bij navolgende gedachtenis genomen kunnen worden ) 

 
Vandaag gedenken wij de Heilige Hilarius, bisschop en kerkleraar.  
In het begin van de vierde eeuw te Poitiers geboren, werd Hilarius 
rond het jaar 350 tot bisschop van zijn geboortestad gekozen. 
 
Om zijn bestrijding van de dwaalleer der Arianen werd hij door 
keizer Constantius verbannen.   
 
Met grote bekwaamheid schreef hij verschillende werken ter 
verdediging van het katholieke geloof en ter verklaring van de 
heilige Schrift. 
   
Hij stierf op 13 januari 367. ( 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. 
 

Boekenbeurs 2023 op 6-7 en 8 januari! 

Na het succes van 2022 komt er op de oude, vertrouwde, plek in het Blariacumcollege, 
Drie Decembersingel 40, 5922 BD Venlo (Blerick) weer een Boekenbeurs! 
En wel op vrijdag, zaterdag en zondag 6-7-8 januari 2023. 
 
Vele tienduizenden boeken in allerlei genres staan al klaar in ons magazijn en dagelijks komen er nog titels 
bij.  
Vanwege het corona-effect hebben wij nog nooit zoveel aanbod gehad van prima boeken die toe zijn aan 
een tweede leven. Dus de kans om een mooie titel te scoren is hoger dan ooit! 
En de prijzen.....zo onwaarschijnlijk laag dat je wel moet toeslaan... Kom daarom schuimen en snuffelen op 
6-7-8 januari. 
 
De inwendige mens wordt daarbij, zoals altijd, verzorgd door onze eigen catering, naar huis voor lunch of 
diner is dus niet nodig!  
Er blijft niets aan de strijkstok hangen, de gehele opbrengst is voor onze goede doelen! 

Deze boekenbeurs wordt georganiseerd door de stichting Boeken Steunen Mensen. 

 

Het eerste jaar dat ik hier was ben ik ook bij deze beurs geweest en heb mijn ogen uitgekeken 

en ook mijn slag geslagen… 

Een aantal boeken, die je bijna niet meer te pakken kunt krijgen heb ik hier kunnen bemachtigen 

tegen zeer lage prijzen. Een bezoek waard… 

Ik heb trouwens ook boeken weg kunnen brengen naar Steyl: dan hebben anderen er wellicht 

nog iets aan… 

Pastoor Jos Rosenhart 



               Jaargang 20    nr. 2    7 januari 2023 pagina 4 van 4 

Mogelijkheid tot een uitvaart in meer beslotenheid en bij aangenamere temperaturen 

 

 
 

 

 

Het Parochieblad ’t Klökske wordt uitgegeven door Parochiecluster BRO  

Redactieadres: Pastoor Vranckenlaan 6 5953 CP Reuver tel 077 8504330  

Verspreiding:  

- Digitaal op de website www.parochiesbeesel.nl  

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

- Achter in de kerk 

- Publicator bij ingang van de Lambertuskerk  

Bereikbaarheid Pastoor Jos Rosenhart: 077 4741265  

Openingstijden parochiekantoren: 

Beesel, Kerkplein 1 

geopend: vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur; tel: 077 4741308 

Reuver, Pastoor Vranckenlaan 6 

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

Rekeningnummers voor de kerkbijdrage: 

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 
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