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   Parochienieuws week 12 - 2023  
   Liturgische agenda voor de week van 18 – 24 maart 2023 
 
Vierde Zondag van de Veertigdagentijd / Zondag ‘Laetare’ - Halfvasten 
Weekend 18 - 19 maart: 
  
 
Zaterdag 18 maart  19.00 uur: H. Mis op Reuver: (grote zaal Parochiehuis) 

  We zingen samen liederen, passend bij deze zondag van de 
Veertigdagentijd.  

Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor Janssen-Ickenroth, Catharina 
Janssen, Peter en Sef - jaardienst 

 

Zondag 19 maart  9.15 uur: H. Mis in Beesel:  

We zingen samen liederen, passend bij deze zondag van de 

Veertigdagentijd, onder orgelbegeleiding van mevr. Margriet 

Hodselmans.  

Misintentie:     Ons gebed wordt gevraagd voor Wim de Vroedt ( stg ) 

 

Zondag 19 maart  10.45 uur: H. Mis op Reuver: (‘kapel van de zusters’). 

De gezangen worden verzorgd door het Lambertuskoor onder 

leiding en orgelbegeleiding van Dhr. Jos Hodselmans en  

mevr. Margriet Hodselmans.  

Misintentie:     - - - - -  

    

Lezingen dit weekend: 

   

1 Samuël hoofdstuk 16, vers 1b. 6 - 7 .10 - 13a. 

      

Efeziërs hoofdstuk  5,  vers  8  - 14 

      

Johannes hoofdstuk  9,   vers 1 -   41 

 

 

Dit gezegd hebbende, spoog Hij op de 
aarde, en maakte slijk uit dat speeksel, 

en streek dat slijk op de ogen des 

blinden; 

En zeide tot hem: Ga heen, was u in het 

badwater Siloam        (Johannes vers 6-7) 

Parochiefederatie 

      Beesel – Reuver – Offenbeek 
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Maandag 20 maart  8.30 uur: bidden van de rozenkrans 
     9.00 uur: H. Mis op Reuver (kleine zaal Parochiehuis) 

Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor mijn weldoeners …( P-M. R. ) 
voor een speciale intentie  

Lezingen:  2 Samuël hoofdstuk 7, vers 4 - 5a. 12 - 14a. 16 
     Romeinen hoofdstuk 4, vers 13. 16 - 18 22 

     Lucas  hoofdstuk 2, vers 41 - 51a 

 

Vandaag gedenken wij de Heilige Jozef, bruidegom van de heilige Maagd Maria, hoogfeest 
Van de heilige Jozef weten we niet meer dan hetgeen het Nieuwe Testament van hem meedeelt, 

met name in het zogenaamde kindsheid-evangelie.  

Zo kennen wij hem alleen in de context van Jezus’ geboorte en 

kinderjaren: gewetensvol ten opzichte van haar die hij tot zijn 

echtgenote heeft gekozen, zich bewust van zijn vaderlijke plicht met 

betrekking tot Jezus. 

Daarom kenmerkt het evangelie hem als rechtvaardig of rechtschapen, 

d.w.z. als trouw in zijn verplichtingen jegens God en de mensen. 

Terecht wordt zijn gedachtenis in de liturgie eerst en vooral  rond het 

kerstfeest gevierd en wel op zondag na kerstmis. Dan viert de kerk in de 

Romeinse liturgie het feest van de Heilige Familie; en de kerk in veel 

oosterse liturgieën, het feest van de voorouders des Heren en van de 

heilige Jozef. De datum 19 maart hangt mogelijk samen met de 

gedachtenis van de aartsvader Jozef. 

 

Tot de algemene verering van de heilige Jozef hebben heiligen als Birgitta van Zweden, Teresia 

van Avila en Bernardinus van Siena veel bijgedragen.  

Paus Pius IX heeft de heilige Jozef uitgeroepen tot beschermer van de kerk ( 1870 ) 

Johannes XXIII heeft hem bijzonder aangeroepen als beschermer van het Tweede Vaticaans 

Concilie. ( tekst uit het altaarmissaal ) 

  

Zoals u boven hebt kunnen lezen en waarschijnlijk wel weet is de eigenlijke dag van het hoogfeest 

van de Heilige Jozef op 19 maart. 

Dit keer valt dat op zondag en dan gaat de liturgie van de vierde zondag van de veertigdagentijd 

voor op St. Jozef. Onze kerk heeft dat verschoven naar vandaag, maandag 20 maart. 
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Dinsdag  21 maart  18.30 uur: bidden van de rozenkrans 
       19.00 uur: H. Mis Reuver op dinsdag  

in Week 4 van de Veertigdagentijd (kleine zaal Parochiehuis)  
Misintentie:     - - -- - - 
Lezingen:     Ezechiël hoofdstuk 47, vers  1 -   9. 12 
     Johannes hoofdstuk 5,  vers  1 -  3a.   5 - 16  
   

 

 

Woensdag 22 maart   18.30 uur: bidden van de rozenkrans 

       19.00 uur: H. Mis op Reuver op woensdag  

in Week 4 van de Veertigdagentijd (kleine zaal Parochiehuis) 

Misintentie:     - - - - - 

Lezingen:     Jesaja  hoofdstuk 49, vers   8 - 15 

     Johannes hoofdstuk 5,  vers 17 - 30 

 

 

 

Donderdag  23 maart  9.30 uur: H. Mis Beesel op donderdag  

in week vier van de veertigdagen tijd (parochie-kantoor)  

Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor Toos van Tuel ( vanwege haar 

verjaardag – oud-huishoudster in Weert )  

Lezingen: Exodus    hoofdstuk 32, vers   7 - 14   

     Johannes   hoofdstuk   5, vers 31 - 47   
 

 

 

Vrijdag 24 maart  9.00 uur: H. Mis op Reuver op vrijdag  

in Week 4 van de Veertigdagentijd (kleine zaal Parochiehuis) 

Misintentie:     - - - - -  

Lezingen:     Wijsheid hoofdstuk   2,  vers   1 a.12 - 22 

           Johannes hoofdstuk   7 ,  vers  1 – 2.10.25 - 30 
  

 

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.  

 

 

 

 

Reminder: 

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

aan ons vastenactieproject. 

 

Noteer het alvast in uw agenda! 
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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 rek. 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. De vastenactiezakjes liggen bij de ‘tonnen’ 

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

