Voorbereiding
Eerste Communie

Donderdag 26 maart is om
18.30 uur de tweede mogelijkheid deel te nemen aan de
rondleiding in de Lambertuskerk voor onze communicanten
en hun ouders.

Naast de lessen in het Parochiehuis, wordt er in deze weken

Colofon

In memoriam

ook de nodige tijd besteed aan
het oefenen van de liedjes.

Jeu Verlinden

Verder wordt er nog een bezoek
gebracht aan de bakker en voor
de Palmpasenviering maken de
kinderen op school hun eigen
Palmhöltje.

Op 15 februari overleed Jeu Verlinden. Jeu was meer dan
60 jaar kerkzanger en sinds 1962 lid van het kerkkoor in
Offenbeek, tegenwoordig het Fatimakoor.
Voor zijn inzet voor het koor en de parochiegemeenschap
ontving hij de gouden speld van de Gregoriusvereniging.
Jeu was een zeer trouw lid en wij zullen zijn mooie stem
en ook zijn humor missen.

Het Parochieblad ‘t KLÖKSKE wordt uitgegeven door
het Parochiecluster Beesel – Reuver – Offenbeek en
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Na een operatie eind 2015 knapte hij heel langzaam op,
maar niet meer voldoende om thuis bij zijn gezin te kunnen wonen. De laatste weken was hij terug in Reuver en
is daar in het bijzijn van zijn familie overleden.
Wij bewezen Jeu de laatste eer tijdens de plechtige uitvaartdienst in de Lambertuskerk, door samen de dienst
op te luisteren met de gezangen die Jeu zo graag hoorde
en zong.
Wij wensen zijn echtgenote Riet en de kinderen veel sterkte om het heengaan van Jeu een plaats te kunnen geven.
Dat Jeu moge rusten in vrede.
Dirigent, bestuur en leden van het Fatimakoor Reuver-Offenbeek.

www.parochiesbeesel.nl

Indien pastoor niet bereikbaar is (alleen in dringende
gevallen): SOS telefonische hulpdienst: telefoon 0773518889

Openingstijden parochiebureaus:
Beesel Kerkplein1 tel. 4741308
Reuver Past. Vranckenlaan 6 tel. 8504330;
geopend dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

