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   Parochienieuws week 1- 2023  
   Liturgische agenda voor de week van  

31 december 2022 – 6 januari 2023 
 

Weekend 31 december en 1 januari: 
Heilige Maria, moeder van God, Octaaf van Kerstmis 
 
Zaterdag 31 december 19.00 uur: H. Mis op Reuver (grote zaal Parochiehuis) 

     We zingen samen passende liederen. 
 
Zondag 1 januari 9.15 uur: H. Mis in Beesel      

 We zingen samen een paar bekende kerstliederen onder 

orgelbegeleiding van mevr. Margriet Hodselmans  

Misintentie:   ------ 

Aansluitend is er in de kerk - onder het oksaal – Nieuwjaarsreceptie met koffie… 

 

Zondag 1 januari  10.45 uur: H. Mis op Reuver (in de kerk) 

   Het Herenkoor zingt onder leiding en orgelbegeleiding  

  van mevr. Margriet Hodselmans.  

Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor een jarige die ernstig ziek is 

Lezingen dit weekend: Numeri hoofdstuk   6, vers 22 - 27 

   Galaten hoofdstuk   4, vers    4 - 7 
   Lucas     hoofdstuk   2, vers 16 – 21  

Aansluitend is er in de grote zaal van het Parochiehuis de Parochiële Nieuwjaarsreceptie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parochiefederatie 

      Beesel – Reuver – Offenbeek 
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Maandag 2 januari 8.30 uur: bidden van de rozenkrans 

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

Misintentie:    - - - - -   
Lezingen:   Efeze  hoofdstuk   4,  vers  1 - 7. 11 - 13 
   Matteüs hoofdstuk 23,  vers  8 - 12  
 
Vandaag gedenken wij de Heilige Basilius de Grote en de Heilige Gregorius van Nazianze 
Basilius, in 330 uit christelijke ouders geboren te Cesarea in Cappadocië, onderscheidde zich 
door wetenschap en deugd.  

Na zijn studiejaren leidde hij een 
verstorven leven in de eenzaamheid, 
maar in 370 werd hij bisschop van zijn 
geboortestad.  
Krachtig bestreed hij de dwaalleer van 
de Arianen. 
Onder zijn vele en belangrijke 
geschriften nemen zijn regels voor het 
monniksleven een geheel eigen plaats 
in: Nu nog worden zij door monniken in 
het Oosten onderhouden. 
Voor de armen toonde hij zich een 
vader. Hij stierf op 1 januari 379. 
 
Eveneens in 330 werd Gregorius 

geboren bij Nazianze. Voordat hij zijn vriend Basilius in de eenzaamheid volgde, had hij op zijn 
vele reizen zijn geest verrijkt met kennis en wetenschap. 
Priester en bisschop gewijd, werd hij in 381 gekozen tot bisschop van Constantinopel, maar toen 
zijn kerk door partijtwisten werd verdeeld trok hij zich terug in Nazianze, waar hij op 25 januari 
389 of 390 stierf.Om zijn hoogstaande leer en zijn grote welsprekendheid wordt hij Gregorius de 
theoloog genoemd. (tekst uit het altaarmissaal )  

 
 

Maandag  2 januari:            13.00 uur Uitvaartdienst van Mevr. Tiny van der Pol - Josso.  
in de kapel van de zusters. 
 
Tiny is ruim 20 jaar werkzaam geweest in onze parochie. 
Zij was contactpersoon voor de parochie op de pastorie en 
deed daar ook verschillende administratieve werkzaamheden. 
Dit zette zij voort ( samen met Ardie Peeters) toen wij het 
parochiehuis kregen. 
Samen met haar man Cas brachten zij ( letterlijk) in weer en 
wind de post rond voor diverse acties van de parochie. Regen, 
hagel of sneeuw, het boeide niet, zij gingen er gewoon door, 
want het moest op tijd in de bus.  
In het parochiehuis was zij de helpende hand voor allerlei 
voorkomende werkzaamheden. Zij was een vrijwilligster met en 
voor ons allen. 
Ze is 88 jaar mogen worden en is in Herkenbosch, waar zij 
kortgeleden heen verhuisde, overleden. 
In 2014 vierde ze nog haar 80-jarige verjaardag met familie, 
vrienden en goede bekenden in de grote zaal van het 
Parochiehuis. 
Bedankt Tiny voor je ondersteuning in al die jaren. 
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Dinsdag 3 januari: 18.30 uur: bidden van de rozenkrans 
   19.00 uur: H. Mis op Reuver (kleine zaal Parochiehuis) 
Misintentie:    - - - - -  

Lezingen:  Filippenzen hoofdstuk    2, vers   1 - 11 

   Lucas  hoofdstuk    2, vers 21 - 24 

(lezingen, die eigen zijn aan navolgende gedachtenis uit het supplement van het lectionarium) 

 
Vandaag gedenken wij Heilige Naam Jezus. 
De naamgeving van Jezus is verbonden met zijn besnijdenis op de achtste dag na zijn geboorte. 

Al spoedig ontstond er een bijzondere eerbied voor de naam van Jezus. 

Petrus gebood de lamme op te staan in de Naam van Jezus (Handelingen 3, 6). 

Paulus getuigt in zijn brief aan de Filippenzen: “God heeft Hem de Naam verleend die boven alle 

namen is, opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen in de hemel, op aarde 

en onder de aarde”(Fil. 2, 9 - 10) 

 
 

Woensdag  4 januari  8.30 uur: bidden van de rozenkrans 

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

 In verband met collegiale verplichtingen heb ik de avondmis 

naar de morgen verplaatst! 

  weekdag van de kersttijd voor Epifanie (Openbaring des Heren) 

Misintentie:   - - - - -  
 

Lezingen:    

1 Johannes hoofdstuk 3,  vers    7 - 10  

Johannes hoofdstuk 1,  vers  35 - 42  

 

Vandaag gedenken wij de Heilige Gerlachus. 

De Heilige Gerlachus wordt, bijzonder in Zuid-

Limburg, vereerd als de kluizenaar die in een holle 

boom in het Geuldal bij Valkenburg woonde en die 

zijn verblijfplaats slechts van tijd tot tijd verliet om op 

bedevaart te gaan naar Maastricht of Aken. 

Hij eindigde zijn leven van gebed en boetvaardigheid 

op 5 januari 1164 of 1165 te Houthem, waar zijn 

relieken worden bewaard. 

Aangezien de gedachtenis van Gerlachus samenvalt 
met die van pater Karel heb ik besloten om Gerlachus 
een dag naar voren te schuiven…☺ 
 
 
Donderdag 5 januari  9.30 uur: H Mis 
Beesel:    
  weekdag van de kersttijd vóór Epifanie (Openbaring des Heren) 
Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor iemand, die ernstig ziek is en 

haar man, kinderen en kleinkinderen 

Lezingen:  Jesaja  hoofdstuk 61, vers 1   - 3a 

   Marcus hoofdstuk 16, vers 15 – 20 

Vandaag gedenken wij de Heilige Karel (Houben) van Sint Andries  
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Johannes Andreas Houben is op 11 december 1821 te Munstergeleen geboren, als vierde kind in 

een gezin van in totaal tien kinderen. 

Het doopsel ontving hij op zijn geboortedag. 

Ondanks moeilijkheden bleef hij zich met een 

hardnekkig doorzettingsvermogen inzetten voor zijn 

studie, want langzaam rijpte in hem zijn levensdoel: 

Priester worden, en wel als passionist. 

Op 5 november 1845 trad hij in, in het Noviciaat van 

de Paters Passionisten en ontving hij bij zijn inkleding 

de naam: Karel van Sint Andries. 

 

Na zijn priesterwijding op 21 december 1850 werd 

Karel uitgezonden naar Engeland.  

Daar kregen in het pastorale werk de immigranten uit 

het arme Ierland zijn bijzondere aandacht. 

Hij was dan ook zeer gelukkig toen hij op 8 juli 1857 

naar Dublin mocht vertrekken, waar door de Paters 

Passionisten een nieuwe stichting was begonnen op 

het landgoed Mount Argus. In Ierland werd veel van 

zijn krachten gevraagd. Maar al spoedig ontdekten de 

mensen dat hij een heilig priester was. 

Hij zat bijna elke dag in de biechtstoel en kreeg faam 

als zielenarts. 

Hij stond vanuit een diep innerlijk leven elke dag klaar voor de armen, de zieken en noodlijdenden. 

 

Hij werd meegesleept in de diepere deelname aan het geheim van Christus’ lijden. 

Gebedsleven en apostolaat waren geconcentreerd op Christus, de gekruisigde. 

Hij stierf op 5 januari 1893. 

Pater Karel werd op 16 oktober 1988 door paus Johannes Paulus II te Rome zalig verklaard. 

Op 3 juni 2007 werd hij door paus Benedictus XVI heilig verklaard. 

 

 

Vrijdag 6 januari  9.00 uur: H. Mis op Reuver (kleine zaal Parochiehuis)  

   weekdag van de kersttijd vóór Epifanie (Openbaring des Heren) 
Misintentie:    Ons gebed wordt gevraagd ter ere van het Heilig Hart 
Lezingen:   1 Johannes hoofdstuk 5, vers   5 - 13 
   Marcus hoofdstuk 1, vers 6b - 11 
 

 
 
 

Na de Mis wordt zoals op elke vrijdag 
het Allerheiligste uitgesteld, 

het rozenhoedje gebeden 
en is er gelegenheid tot aanbidding tot 11.30 uur. 
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Keramische Kerststal in de St. Gertrudiskerk te Beesel - Kerst 2022                     (Kleurbewerking H N) 

                              

 
 

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  

mailto:pcreuver@parochiesbeesel.nl

