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 Parochienieuws week 8 - 2023  
 Liturgische agenda voor de week van 18 - 24 februari 2023 
           
Zevende Zondag door het Jaar weekend 18 - 24 februari: 
  
     
Zaterdag 18 februari 18.30 uur: H. Mis in Beesel  
Vastelaovesmès: Georganiseerd door de c.v.de Drake 
Celebrant:   Pastoor Geraets  
Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor  
  Sjaak Maas ( jaardienst ) 
 
Zaterdag 18 februari 19.00 uur: H.Mis op Reuver 

Vastelaovesmès: Georganiseerd door de  

  v.v. De Windjbuujels  

Celebrant:   Pastoor Rosenhart  

Misintentie:   - - - - - 

 

 Zondag 19 februari   

 9.15 uur: H. Mis in Beesel:  

 zoals gebruikelijk komt deze H. Mis te vervallen 

 

   

 Zondag 19 februari  

 10.45 uur:  H. Mis op Reuver : (kapel van de zusters)  

    Samenzang 

  Misintentie:  Ons gebed wordt gevraagd voor    

    Pastoor Jos Van der Ven (jaardienst)  

 

 

 

Lezingen dit weekend:  

Leviticus hoofdstuk 19, vers 1 - 2.17 – 18  

1 Korinte hoofdstuk 3, vers 16 - 23 

Matteüs hoofdstuk 5, vers 38 - 48 

 
    Mateüs : 5, 38-48     Géén - Oog om oog tand om tand
  

Parochiefederatie 

      Beesel – Reuver – Offenbeek 
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Maandag 20 februari  8.30 uur: bidden van de rozenkrans 
   9.00 uur: H. Mis op Reuver op 

  maandag in week 7 door het jaar (kleine zaal Parochiehuis) 
Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor onze zieken  
Lezingen:   Sirach  hoofdstuk 4,  vers 1 - 15.25  
  Marcus hoofdstuk 9,  vers 14 - 29 
 
 
Dinsdag 21 februari 8.30 uur: bidden van de rozenkrans 
  9.00 uur: H. Mis op Reuver (kleine zaal Parochiehuis) 
  In verband met de vastelaovund - ook voor pastoor ☺ -  
  is de H. Mis verschoven naar de dinsdagmorgen! 
Misintentie:   - - - - -  
Lezingen:   II Timoteüs hoofdstuk  4, vers     1 -   5 
  Johannes hoofdstuk 15, vers     1 -   8 
  (lezingen die bij navolgende gedachtenis genomen kunnen worden) 

 
Vandaag gedenken wij de Heilige Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar. 
Petrus Damiani werd in 1007 te Ravenna geboren. 
Na voltooiing van zijn studies wijdde hij zich 
gedurende korte tijd aan het onderwijs, waarna hij 
zich terugtrok in de eenzaamheid en zich aansloot 
bij de kluizenaarsgemeenschap van de 
Camaldulenzen van Fonte Avellana. Tot prior 
gekozen, bevorderde hij krachtig het religieuze 
leven. 
In de rampzalige omstandigheden, waarin zich de 
kerk van zijn dagen bevond stond hij de pausen 
met raad en daad ter zijde ; meermalen trad hij op 
als hun legaat. 
Ook door zijn geschriften droeg hij veel bij tot verbetering van de toestanden in de kerk. 
Door Stefanus IX werd hij benoemd tot kardinaal-bisschop van Ostia. Reeds onmiddellijk na zijn 
dood werd hij als heilige vereerd. 
 

Woensdag  22 februari  18.30 uur: bidden van de rozenkrans 

Aswoensdag   19.00 uur: H. Mis op Reuver (in de kerk)  

Intentie:   - - - - -  

Lezingen:   Joël  hoofdstuk 2, vers 12 - 18 

  2 Korintiërs hoofdstuk 5, vers 20 - 6, 2 

  Matteüs  hoofdstuk 6, vers 1 - 6. 16 -18  

“Op Aswoensdag vindt opleggen van de as plaats. Dit sobere ritueel van de as dat de liturgie van 

Aswoensdag kenmerkt is een symbool van boetvaardigheid en behoort tot het oude ritueel van 

de sacramentele boetedoening. Het ontvangen van de as op deze dag heeft de betekenis dat 

men de eigen broosheid en sterfelijkheid erkent, die door Gods 

barmhartigheid verlost moet worden. 

 

De gelovigen, die komen om de as te ontvangen, dienen 

geholpen te worden om de innerlijke betekenis van dit gebaar te 

zien: het maakt hen ontvankelijk voor de bekering en voor de 

vernieuwing van Pasen”. 
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Donderdag  23 februari 9.30 uur: H. Mis Beesel op 
  donderdag na Aswoensdag (parochie-kantoor) 
Misintentie:   - - - - -  

Lezingen:   Deuteronomium hoofdstuk 30, vers    15   - 20   

  Lucas   hoofdstuk   9, vers    22   - 25   

 
Vandaag gedenken wij de Heilige Polycarpus, bisschop en martelaar.  
 
Polycarpus, bisschop van Smyrna in Klein Azië, het huidige Izmir in 
Turkije, was een leerling van de apostelen. 
 

Te Antiochië was hij de gast van de Heilige Ignatius die aldaar bisschop 

was. 

Bekend is zijn verblijf in Rome waar hij met paus Anicetus de kwestie 

van de paasdatum trachtte te regelen. Omstreeks 115 onderging hij de 

marteldood: hij werd levend verbrand in het amfitheater van zijn stad. ( 
tekst uit het altaarmissaal ) 

 

 

Vrijdag  24 februari 9.00 uur: H. Mis op Reuver op 

  vrijdag na Aswoensdag (kleine zaal Parochiehuis)  

Misintentie:   - - - - -  

Lezingen:   Jesaja  hoofdstuk 58,  vers   1 - 9a 

  Matteüs    hoofdstuk   9,  vers 14 - 15 
  

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. 

 

 

Uitvaarten binnen ons Parochiecluster, vanuit de Kloosterkapel. 

Deze week hebben we twee uitvaarten gehad vanuit ons Parochiecluster. 

De eerste was, zoals eerder aangekondigd in het vorige Klökske, op dinsdag de 

uitvaart van Ans Kluiters. 

 

 

 

De tweede uitvaart, op woensdag, betrof 

die van Dhr. Cremers. 

 

Dhr. Cremers woonde de laatste tijd op 

Bösdaellaan 3-8. 

 

Hij was weduwnaar van  

Anny Cremers-Gisbertz  

en overleed op 23 februari op 88-jarige 

leeftijd. 
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Zoals beloofd …  

Aangezien wij u voor het weekend moeilijk hebben kunnen bereiken i.v.m. de ingelaste actie voor 

Turkije en Syrië, krijgt u hieronder een gedeelte van de brief van ons missiebureau te lezen: 

 

“Het Missiebureau heeft contact met Father 

Francis in Antakya (voorheen Antiochië).  

Antakya ligt op minder dan tweehonderd 

kilometer van Gaziantep, de stad dicht bij 

het epicentrum van de aardbeving.  

Francis vertelt: “Hele gebouwen zijn 

ingestort, moskeeën en kerken zijn 

verwoest.  

Er zijn al vele doden geteld en er liggen nog 

veel mensen begraven onder het puin. Het 

is ijskoud, er is geen licht en        Reddingsactie in Antakya 

geen water. De straten liggen vol met puin en zijn onbegaan-baar. De parochiekerk is 

grotendeels onbeschadigd, maar de moskee en de minaret die vlak naast de parochie stonden, 

zijn ingestort. 

Twee grote moskeeën in de stad werden ook verwoest, evenals de orthodoxe kerk en de 

protestantse kerk. 

De parochie heeft haar deuren geopend om ontheemde gezinnen op te vangen. Ze voelen zich 

hier veilig, maar er is een enorme behoefte aan water, voedsel, tenten en dekens.  

We hebben een hulpplan voor deze eerste dagen, maar ook voor de langere termijn is hulp 

nodig. Met uw gift kunnen we hulpgoederen uitdelen, zoals warme winterkleding, dekens, 

voedsel en hygiëneartikelen.” 

 

Ook het noorden van Syrië werd zwaar getroffen door deze aardbevingen. 

Omdat veel landen de diplomatieke betrekkingen met Syrië hebben verbroken en een deel van 

het getroffen gebied bovendien niet onder controle is van de Syrische overheid, is internationale  

hulpverlening ingewikkeld.  

Het internationale caritasnetwerk van de Rooms-Katholieke Kerk is een belangrijke schakel om 

de mensen in Syrië snel de hand te kunnen reiken.  

Het Missiebureau werkt hierin samen met de landelijke Vastenactie. 

 

Beide organisaties zijn geschokt door de omvang van deze ramp.  

Wij verzoeken u daarom om komend weekend (11 en 12 februari) aandacht te besteden aan 

deze vreselijke ramp en één van uw collecten voor deze hulpactie te reserveren of anderszins 

geld voor deze noodactie aan ons beschikbaar te stellen.  

Maar met alleen financiële hulp komen we er niet. We vragen ook om uw gebed. 

Gebed voor de vele slachtoffers en hun nabestaanden. 

 

Uw bijdragen kunnen overgemaakt worden ten gunste van rekeningnummer  

NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Missiebureau bisdom Roermond  

onder vermelding van ‘Gezamenlijke Hulpactie’ 

Doet u ook mee…Bedankt al vast.   

Pastoor J. Rosenhart 


