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Parochienieuws week 6 - 2023  

   Liturgische agenda voor de week van 4 - 10 februari 2023 
 

Weekend 4 - 5 februari: Vijfde Zondag door het Jaar   
Opdracht van de Heer in de tempel 
 
Zaterdag 4 februari 19.00 uur: H. Mis op Reuver;  

 In verband met de presentatie-mis van de communicanten 
vindt de H. Mis plaats in de kerk.  

     Na kruisteken en genadewens zal de presentatie plaats vinden 
                        met muzikale begeleiding van Martin Wilbers. 
                        Aangezien dat enige tijd met zich mee zal brengen beperk ik 
    de lezingen tot het evangelie… Ik zal dan geen preek houden. 
                        In deze H. Mis geen lichtprocessie!!  

Misintentie:    - - - - -  
 
Zondag 5 februari 9.15 uur: H. Mis in Beesel  

   
Hoe gaan we de Opdracht van de Heer concreet vieren ? 
Bij de stal vindt de opening van de H. Mis plaats met een korte toelichting 
op: het feest, de zegening van de kaarsen en aansluitend de korte 
processie. Via het zijpad door het middenpad. Uw kaarsen kunt u dan ‘kwijt’ 
op de kaarsenstandaard, die onder aan de trappen van het altaar staat. Het  
‘Jezus-kind’ uit de kribbe nemen we mee in de processie en dat leg ik dan 
bij het altaar neer… 
Aangezien de processie als boete-act wordt beschouwd komt de 

schuldbelijdenis en het Heer ontferm U te vervallen. Het Gloria wordt 

gezongen als we zijn aangekomen bij het altaar.  

Aansluitend aan de H. Mis zal de Blasiuszegen worden gegeven ‘tegen 

keelziekte en andere kwaad’. 

 
Gezangen: 
We zingen samen liederen, die bij deze zondag passen 
onder orgelbegeleiding van mevr. Margriet Hodselmans 
    

Misintentie:  

Ons gebed wordt gevraagd voor  

Wiel en Lies Simons - Vincent ( jaardienst ) 

 

 

Lucas  hoofdstuk 2, vers 22 - 32  

Opdracht van de Heer in de tempel 

Parochiefederatie 

      Beesel – Reuver – Offenbeek 



               Jaargang 20    nr. 6    4 feb. 2023 pagina 2 van 5 

Zondag 5 februari  10.45 uur: H. Mis op Reuver (‘kapel van de zusters’)  

 

De opening van de H. Mis en de zegening van de kaarsen vindt plaats, achter in de kerk, onder 

het oksaal…in de nabijheid van het koor. De processie is dan beperkt tot het lopen naar het 

altaar. 

 Het herenkoor, onder leiding en orgelbegeleiding van Mevr. 

Margriet Hodselmans, verzorgt de gregoriaanse misgezangen 

van de Vijfde Zondag door het Jaar. 

Misintentie:   - - - - -  

Lezingen dit weekend: Maleachi hoofdstuk 3, vers 1   -    4  

  Hebreeën hoofdstuk 2, vers 14 -  18  

  Lucas  hoofdstuk 2, vers 22 -  32 

  Ook na deze H. Mis zal de Blasiuszegen worden uitgereikt. 
 
Na afloop van de H. Mis is er, zoals gebruikelijk op de eerste zondag van de maand, gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten en een kop koffie of thee te gebruiken in het Parochiehuis. 
Welkom! 
 
Na dit weekend zullen de kerststallen en de bijbehorende kerstversiering worden 

afgebroken en opgeruimd. Dat geldt zowel voor Reuver als Beesel… 

Dank aan de vrijwilligers die de stallen ook dit jaar langer hebben laten staan!!!☺    

 

 

Maandag 6 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) 

 
 
Vandaag gedenken wij de Heilige Paulus Miki en gezellen, martelaren. 

 
Paulus Miki werd tussen 1564 en 1566 in Japan 
geboren. 
Als lid van Jezuïeten-orde verkondigde hij met veel 
succes het evangelie  onder zijn landgenoten. 
 
Na het uitbreken van een christenvervolging werd 
hij met 25 anderen gevangengenomen. 
Deerlijk mishandeld, werden zij op transport 
gesteld naar Nagasaki, waar zij op 5 februari 1597 
werden gekruisigd. 
 
 

 
Misintentie:    Ons gebed wordt gevraagd voor Herman van Mal 
 
Lezingen:   Galaten  hoofdstuk 2,  vers 19 - 2  
  Matteüs  hoofdstuk  28,  vers 16 - 20 
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Dinsdag 7 februari 15.30–16.30 Gebeds-uur Fatima gebedsgroep  
   in de kleine zaal van ons parochiehuis    
   18.30 uur: bidden van de rozenkrans 
   19.00 uur: H. Mis op Reuver op 
  dinsdag in week 5 door het jaar (kleine zaal parochiehuis) 
Misintentie:   - - - - - 
Lezingen:   Genesis  hoofdstuk    1, vers 20 - hoofdstuk    2,  4a 

  Marcus hoofdstuk    7, vers    1 - 13 

 
 

Woensdag  8 februari  18.30 uur: bidden van de rozenkrans 

   19.00 uur: H. Mis op Reuver op  

  woensdag in week 5 door het jaar (kleine zaal parochiehuis) 

Misintentie:   - - - - - 

Lezingen:   Genesis  hoofdstuk  2, vers 4b - 9. 15 - 17 
  Marcus hoofdstuk  7, vers   14 - 23 
 
Vandaag gedenken wij de Heilige Hieronymus Emiliani  

  

 

Hieronymus Emiliani werd in 1486 te Venetië geboren. 

Als jongeman begon hij een militaire loopbaan, die hij echter opgaf om 

zich geheel aan de armenzorg te kunnen wijden. 

Alles wat hij bezat deelde hij aan de noodlijdenden uit. 

 

Voor de verzorging van arme en ouderloze kinderen stichtte hij de orde 

van de reguliere clerici van Somasca bij Bergamo in 1537. 

 

Donderdag  9 februari 9.30 uur: H. Mis Beesel op 
  donderdag in week 5 door het jaar (parochiekantoor) 
Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor Jan Muters ( oud-voorzitter 

van het schoolbestuur Weert - Zuid ) 

Lezingen:   Genesis  hoofdstuk 2, vers   18   - 25   

  Marcus  hoofdstuk 7, vers   24   - 30   

 

Vrijdag  10 februari 9.00 uur: H. Mis op Reuver op 

  vrijdag in week 5 door het jaar (kleine zaal parochiehuis)  

  Misintentie:    

  Ons gebed wordt gevraagd voor fr. Henk van de Peet O.S.B 

 Lezingen:   Genesis  hoofdstuk  3,   vers   1 -   8 
     Marcus hoofdstuk  7,   vers 31 - 37 

 

  Gedachtenis van de heilige Scholastica, maagd 

 Scholastica was een eigen zuster van de heilige Benedictus en 

werd omstreeks 480 te Norcia in Umbrië geboren. 

  Samen met haar broer wijdde zij zich geheel aan God. 

 Zij volgde Benedictus naar Monte Cassino, waar zij omstreeks 

547 stierf. 
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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. 

 

  

 

Zaterdag 11 februari 9.00 uur: H. Mis op Reuver op  

   zaterdag in week 5 door het jaar (kleine zaal parochiehuis)   

  Dit is een extra H. Mis …. 

  

Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor de gemeenschappen van 

Geloof en Licht Nederland  

Lezingen:   Jesaja  hoofdstuk 66,  vers   10 - 14 c 

  Johannes hoofdstuk  2, vers     1 - 11 

 

Vandaag gedenken wij Onze Lieve Vrouw van Lourdes  

 

In het jaar 1858 verscheen de onbevlekte Maagd Maria in de grot 

van Massabielle bij Lourdes aan Bernadette Soubirous. 

 

Niet het historische feit van de verschijningen wordt liturgisch 

gevierd, maar de persoon van Maria, die door dit eenvoudige 

meisje zondaars tot bekering roept en in de kerk nieuwe bezieling 

wekt voor gebed en naastenliefde vooral ten dienste van zieken 

en noodlijdenden. 

 

   

Een paar uitspraken om over na te denken: 

 

‘Ik weet dat God me niets zal opdragen wat ik niet aankan. 

Ik zou alleen willen dat Hij niet zo’n groot vertrouwen in me had’ 

Moeder Teresa 

 

‘Er zijn twee soorten mensen:  

mensen, die tegen God zeggen: ‘Uw wil geschiede’ 

En mensen tegen wie God zegt: ‘Oké, jij je zin.’ 

C.S. Lewis 

 

Wie in de Heer leven, zien elkaar nooit voor de laatste keer. 

 

Toeval is; wanneer God anoniem wenst te blijven 

 

Deze teksten vond ik in Kort en krachtig van J.John en Mark Stibbe 

ISBN 90338 18264 

Ark Boeken – VHHS/BKV 
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Uitvaart vanuit onze Lambertuskerk 

 

Deze week hebben we, op dinsdag 31 januari, vanuit 

de Lambertuskerk de uitvaart gehad van  

Mevrouw J.M.J. de Wit Reintjes, beter bekend als Jo 

de Wit. 

 

Jo overleed in de leeftijd van 90 jaren, op 25 januari 

in Swalmen waar zij de laatste tijd woonde.  

 

Jo was getrouwd met Ari de Wit, die reeds in 2021 is 

overleden. 

 

 

 

 

Na de 

uitvaartdienst is Jo 

begraven op het 

Oude Kerkhof in 

Reuver. 

 

 

 

Wilt u ook ’t Klökske digitaal ontvangen?? Geef uw mailadres via de 

telefoon: 077 8504330,  op een briefje in de brievenbus of gewoon via 

pcreuver@parochiesbeesel.nl  
 

 

Het Parochieblad ’t Klökske wordt uitgegeven door Parochiefederatie 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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