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Parochienieuws week 5 - 2023  
 
Agenda met bijzonderheden in de maand eind februari 
 
  4 februari  19.00 uur Maria Lichtmis in Reuver met aansluitend de Blasius zegen 
  5 februari   9.15 uur Maria Lichtmis in Beesel met aansluitend de Blasius zegen 
   10.45 uur Maria Lichtmis in Reuver met aansluitend de Blasius zegen 
18 februari  19.00 uur Vastelaovesmis in Reuver 
   18.30 uur Vastelaovesmis in Beesel met pastoor Geraets 
19 februari  09.15 uur De reguliere mis in Beesel vervalt. 
22 februari  19.00 uur Aswoensdag mis in Reuver 
 
 
 
 

Gebed in de vastentijd 
 

Goede God, 
U roept ons om op weg te gaan   
naar een nieuwe aarde,  
het Beloofde Land. 
Maar de weg is lang. 
We vergeten wat het doel is van onze 
levensreis. 
We zijn zo vaak met onszelf bezig, 
dat we het roepen van de mens 
die met ons meegaat, niet horen. 
God, breng ons in herinnering 
dat we elkaar nodig hebben in de woestijn. 
Want alleen redden we het niet. 
Ga met ons mee,  
alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
 
Gehoord 
 
Altijd zonneschijn schept een woestijn. 

   

Parochiefederatie 

      Beesel – Reuver – Offenbeek 
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Parochienieuws week 5 - 2023  
Liturgische agenda voor de week van 28 januari - 3 februari 2023 
 

Weekend 28 - 29 januari: Vierde Zondag door het Jaar  
 
Zaterdag 28 januari 19.00 uur: H. Mis op Reuver; (grote zaal Parochiehuis)  
    Het Fatimakoor zingt onder leiding en orgelbegeleiding  
    van mev. Angelique Pijnenburg.  
Misintentie:    Ons gebed wordt gevraagd voor May Jacobs (jaardienst) 
 
 

Zondag  29 januari 9.15 uur: H. Mis in Beesel 

 We zingen samen liederen, passend bij deze zondag onder orgelbegeleiding van 

mevr. Margriet Hodselmans  

In deze heilige Mis zullen de drie kinderen, die dit jaar in Beesel hun Eerste Heilige Communie 

gaan ontvangen, zich voorstellen. De kinderen zullen de voorbeden doen en helpen met het 

klaarmaken van het altaar. ( presentatie – Mis ) In verband daarmee zal ik alleen het Evangelie 

nemen… 

 

Zondag  29 januari  10.45 uur: H. Mis op Reuver : (in de ‘Kapel van de Zusters’) 

 Afgelopen zondag was het zo koud in de kerk, dat we 

besloten hebben om de H. Mis te doen in de kapel. 

 Het scholakoor zingt de gregoriaanse misgezangen onder 
leiding en orgelbegeleiding van mevr. Margriet Hodselmans  

Misintentie:     Ons gebed wordt gevraagd voor de overledenen van  
    de familie Hukkelhoven- Janssen 
 

Lezingen dit weekend:  

    

Sefanja  hfdst 2, vers 3 en hfdst 3, vers 12 - 13 

1 Korinte hoofdstuk 1, vers 26 - 31 
Matteüs  hoofdstuk 5, vers 1 -   12a 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Bergrede, Matteüs 5,1-12  
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Maandag 30 januari  8.30 uur: bidden van de rozenkrans  

  9.00 uur: H. Mis op Reuver op  

  maandag in week 4 door het jaar (kleine zaal Parochiehuis)  
Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor een speciale intentie 
Lezingen:   Hebreeën hoofdstuk 11,  vers 31 - 40 
   Marcus hoofdstuk   5,  vers    1 - 20 
 
 
Dinsdag 31 januari 18.30 uur: bidden van de rozenkrans 
   19.00 uur: H. Mis op Reuver op 
  dinsdag in week 4 door het jaar (kleine zaal Parochiehuis) 
Misintentie:   - - - - -  

Lezingen:   Filippenzen hoofdstuk    4, vers   4  -   9 

  Matteüs hoofdstuk  18, vers   1  -   5 

  (lezingen, die bij navolgende heilige kunnen worden genomen) 
 
 
Vandaag gedenken wij de Heilige Don Bosco, priester.  
Don Bosco werd in 1815 te Castelnuovo in het bisdom Turijn 

geboren. 

 

Na zijn jeugdjaren in behoeftige omstandigheden te hebben 

doorgebracht, wilde hij als priester al zijn krachten in dienst 

stellen van de opvoeding van de jeugd. 

Met de bedoeling jonge mensen als christenen op hun taak voor 

te bereiden, stichtte hij twee congregaties. 

Ook schreef hij enige kleine werken ter bescherming en 

verdediging van de godsdienst.  

 

Hij stierf in 1888. 
 

 

Woensdag  1 februari  18.30 uur: bidden van de rozenkrans 

  19.00 uur: H. Mis op Reuver op  

  woensdag in week 4 door het jaar (kleine zaal Parochiehuis) 

Misintentie:   - - - - -  

Lezingen:   Hebreeën  hoofdstuk 12, vers 4 - 7. 11 – 15 

  Marcus  hoofdstuk 6,  vers 1 – 6 
 
 
Donderdag 2 februari 9.30 uur: H. Mis Beesel (parochie-kantoor) 
Misintentie:   Ons gebed wordt gevraagd voor Rob Volkert (lid van de 

voormalige gemeenschap van de Regenboog van Geloof en Licht)  

Lezingen:    Maleachi  hoofdstuk 3, vers 1 – 4 

   Hebreeën  hoofdstuk 2, vers 14 – 18 

   Lucas   hoofdstuk 2, vers 22 – 32 

Aansluitend aan deze Heilige Mis zal ik de Blasius-zegen geven. 
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Vandaag gedenken wij de Opdracht van de Heer, feest. 
Naar het gebruik van de oude kerk van Jeruzalem herdenken 

we op deze dag hoe het kind Jezus, overeenkomstig het 

voorschrift van de Joodse wet, veertig dagen na zijn geboorte 

aan God werd opgedragen in de tempel.  

Evenals op de feesten van de Openbaring des Heren en van 

Christus’ doop in de Jordaan vieren we op dit feest een aspect 

van de veelvormige openbaring des Heren:  

Bij zijn opdracht wordt het kind van Maria door Simeon in de 

tempel herkend als het Heil dat God heeft bereid voor de 

volken en als een Licht dat voor de heidenen straalt. 

Daarom is deze dag in de eerste plaats een feest des Heren ( 

in de traditie van de Oosterse kerken ‘Ontmoeting van de 

Heer’ genaamd ) en vervolgens pas een Mariafeest. 

Daarom is de benaming Purificatio of Zuivering van Maria in de 

nieuwe kalender vervallen. 

De Nederlandse naam Maria Lichtmis  herinnert aan de 

lichtprocessie, die als een hulde aan Maria werd gezien, maar 

die volgens de liturgie van deze dag de betekenis heeft van 

onze opgang naar het huis van God waar wij de Heer 

ontmoeten bij het breken van het brood, voordat Hij 

wederkomt. 

In het weekend van 4 en 5 februari zullen we dit uitgebreider vieren, dan met lichtprocessie! 

 

Vrijdag 3 februari 9.00 uur: H. Mis op Reuver op  

  vrijdag in week 4 door het jaar (kleine zaal Parochiehuis)   

Misintentie:  Ons gebed wordt gevraagd ter ere van het H.Hart.  

Lezingen:   Romeinen hoofdstuk   5, vers   1 - 5  

  Marcus hoofdstuk 16, vers 15 - 20 

 

 Vandaag gedenken wij de Heilige Blasius, bisschop en 

martelaar.  

 

 De heilige Blasius leefde in de vierde eeuw en was bisschop 

van Sebaste in Armenië. 

 Zijn verering heeft zich in de middeleeuwen over de gehele kerk 

verbreid.  

 Dat wij hem nu nog kennen, heeft vooral te maken met een 

gebeurtenis die zich tijdens zijn gevangenschap afspeelde. De  

 legende vertelt dat op een dag een wanhopige vrouw met haar 

zoontje op de armen bij Blasius kwam. De jongen was de 

verstikkingsdood nabij, omdat een visgraat in zijn keel was 

blijven steken. Blasius raakte de jongen aan en de graat sprong 

uit zijn keel. 

 Tijdens zijn gevangenschap zou Blasius nog meer wonderen  
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hebben verricht, maar vooral door het voorval met de visgraat is hij de geschiedenis ingegaan als 

de Heilige die aangeroepen wordt tegen keelaandoeningen zoals: angina, hik, bof, astma, en krop. 

 

Daaruit ontstond in de 13e eeuw het gebruik van de Blasiuszegen. Deze zegen met twee 

gekruiste kaarsen voor de borst wordt nog steeds op of rond 3 februari in veel parochiekerken in 

Limburg aan de gelovigen gegeven. 

 

In dit weekend zal ook de Blasius-zegen gegeven worden; degenen, die dan niet in de gelegen-

heid zijn kunnen op de eigenlijke dag van Blasius die zegen ontvangen.  

 

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

het rozenhoedje gebeden en is er gelegenheid tot aanbidding tot 

11.30 uur. 

 

 

DANK aan de vrijwilligers, die de kerststallen in Beesel en Reuver hebben laten staan 

tot en met het weekend van en 5 februari en die het daarna allemaal gaan opruimen! 

 

DANK ook aan de vrijwilligers, die in deze dagen in Offenbeek, Reuver en Beesel de 

post bezorgen in het kader van de actie kerkbalans en degenen, die het voorwerk 

hebben verricht!!! 

 
 

Namens het kerkbestuur…, pastoor Jos Rosenhart 

 

 

 

 

 

    

    

   Uitsmijter: 
 

 

  

Redding:  

Als je een ongeluk hebt gekregen kom je in aanmerking voor een ambulance. 

Als je ziek bent kom je in aanmerking voor een ziekenhuisbed. 
Als je een zondaar bent kom je in aanmerking voor een Redder……  


