Gods koffie
Onze klas uit de priesteropleiding heeft een bezoek
gebracht aan onze Oude professor. Ons gesprek ging over
ons huidige leven met drukke
werkzaamheden en veel spanning en stress.
Hij bood ons koffie aan en
ging daarvoor naar de keuken. Daarna kwam hij weer
binnen met een ouderwetse koffiepot en verschillende
soorten kopjes van porselein,
kristal en glas; enkelen zagen
er eenvoudig uit, maar sommige luxueus en chique van
vorm. Hij zei schenk maar zelf
de koffie in. Toen wij allemaal

andert de bedoeling van ons
leven niet. Soms concentreren mensen zich alleen op het
kopje en vergeten ze de koffie.

een kopje koffie hadden ingeschonken, zei hij glimlachend:
ja, ik zie dat iedereen de chique kopjes heeft uitgezocht en
niet de gewone kopjes.

God heeft bijzonder lekkere
koffie voor ons klaargemaakt:
dat is het LEVEN. Dus geniet
van Gods koffie! “De gelukkigste mensen in de wereld hebben misschien niet het beste
van alles, maar zij maken van
dat wat zij hebben het beste!
Gelukkig zijn is niet krijgen wat
wij verlangen, maar tevreden
zijn met wat wij hebben. De
duur van het aardse leven
is niet hetgeen waar het om
gaat. Hoe je het leven inhoud
hebt gegeven maakt de herinnering die je achterlaat.”

Wij keken elkaar verbaasd
aan. Hij zei verder: schijnbaar
is het normaal om het beste
voor jezelf te kiezen, maar
dat is precies de bron van het
stress- probleem. Jullie moeten weten dat het kopje niets
toevoegt aan de kwaliteit of de
smaak van de koffie. Meestal
lijkt de koffie duurder en lekkerder te smaken in de chique
kopjes. Maar in werkelijkheid
blijft de koffie hetzelfde.

Bijzondere agendapunten
27 april Koningsdag H. Mis in Reuver 9.30 uur
4 mei	Dodenherdenking Beesel 18.30 uur
4 mei	Dodenherdenking Reuver 19.30 uur
20 mei Eerste Heilige Communie in Beesel 10.00 uur
20 mei Pinksterzondag H. Mis in Reuver om 10.45 uur
21 mei Pinkstermaandag H. Mis in Beesel om 9.15 uur
21 mei Pinkstermaandag H. Mis in Reuver om 10.45 uur
27 mei	Eerste Heilige Communie Bösdael in Reuver
om 9.00 uur
27 mei	Eerste Heilige Communie Meander en Triolier
in Reuver om 11.00 uur

Gebedje

Dus met andere woorden:
wees royaal met je echte liefhebbende zorg, ook als je over
anderen spreekt!
Wat wij wilden hebben was de
koffie en niet het kopje. Echter
heel bewust kiezen wij voor
het mooiste kopje ondanks dat
dit niet belangrijk is. Doordat

wij allemaal “het mooiste kopje” willen hebben ontstaat er
jaloersheid en afgunst.
Het Leven is de koffie. Wel-
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Geniet van Gods koffie!

Pastoor Cesar

In brood en wijn wil
Jezus bij ons zijn
Dat klinkt in koor uit de monden van kinderen die voorbereiden
op de 1e h.communie.
Tijdens de 4 buitenschoolse lessen wordt er in gegaan op specifieke zaken van ons katholieke geloof zoals b.v. het doopsel en
het laatste avondmaal.
Op school hebben we,samen met de hele klas, de meer algemene lessen behandeld. Deze lessen behoren bij de kerndoelen van
het onderwijs in Nederland. Zo is b.v. het Scheppingsverhaal, een
verhaal van zingeving , welk in Thora, Bijbel en Koran identiek
beschreven wordt.

Kom Heilige Geest
met uw vuur en met uw kracht
maak mij sterk, dag en nacht
geef mij vrede, maak mij trouw
Waai tot hier en kom heel gauw!
Amen.
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vaart, positie en macht zijn
de chique kopjes. En die zijn
eigenlijk het middel om het
Leven vast te houden en te
besturen. Het type kopje ver-
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Jesmey van der Velden en Rens Beulen

Op vrijdag 4 mei vindt om
19.30 uur in de Lambertuskerk
de traditionele dodenherdenking plaats. In deze dienst zijn
er een drietal korte toespraken
door resp. pastoor Cesar, burgemeester Gellen van Brüggen en burgemeester Dassen
van Beesel.
Nieuw is dit jaar de toespraak
van de Duitse burgemeester.
Ongetwijfeld zal hij dit doen
in de Nederlandse taal; burgemeester Gellen spreekt voortreffelijk Nederlands.

Gehoord
God vervult niet al jouw wensen,
maar wel zijn beloften.

Het Reuvers Mannenkoor zal
voor toepasselijke gezangen
zorgen.
Om 19.55 uur verlaat het
gezelschap de kerk om de
herdenking op de Katholieke
begraafplaats af te sluiten met
o.a. de kranslegging, 2-minuten stilte, de Last Post en het
Wilhelmus door het Mannenkoor.
Graag willen we iedereen
uitnodigen deze dienst bij te
wonen!
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Tijdens de viering van de 1e
H.Communie worden de communicanten ondersteund door
Ons Kinderkoor o.l.v. Josine
Beulen en Wilmy Stocks. En de
communicanten mogen in het
zaaltje van het parochiehuis
samen met Wilmy en Josine de
liedjes van viering oefenen.
Afgaande op het zangtalent
belooft het nu al een welluidende viering te worden, op
die zondag in mei.
Als ik tijdens de catecheselessen vraag om het vadergebed te
bidden, beginnen kinderen spontaan het Onze-Vader te zingen ,
zoals geleerd tijdens de zanglessen.
Met de inzet van vele vrijwilligers, de hulp van betrokken ouders,
de samenwerking van alle betrokkenen en een beetje geloof,
krijgen we een Communieviering, in Beesel op 20 mei en in
Reuver op 27 mei, dat één groot feest wordt. Want in brood en
wijn wil Jezus bij ons zijn !

Onze Vastenactie:
Gaan voor Ghana!
Momenteel is nog niet
bekend, wat de opbrengst van
onze Vastenactie 2018 is. Wel
weten we dat de kinderen uit
onze parochie al flink actief
zijn geweest. Ook tijdens de
carnavalsmissen in Reuver
en Beesel en via de collecte
op Aswoensdag is het nodige
geld ingezameld.
Op palmzondag is er een vastenactiemiddag geweest in

het parochiehuis.
De voorlopige tussenstand is
nu 3094,23euro. De bedragen
die via de bank zijn overgeschreven, zijn nog niet meegeteld.
In het volgende Klökske zullen
we berichten hoeveel geld we
kunnen overmaken voor de
school in Kitase in Ghana.
Alle gulle gevers van harte
bedankt!

Zomerkampen:
Durf te duiken!
Duik in het diepe! Dat is het
motto van de zomerkampen
voor kinderen en tieners die
het bisdom deze zomer aanbiedt.
Tijdens de kampen wordt het
thema op allerlei manieren
uitgewerkt. Er zijn verdiepende momenten en heel veel
sport, spel, muziek en plezier.
Er zijn kampen voor kinderen

van 7 – 12 jaar en voor tieners
van 12 – 17 jaar. De kampen
vinden dit jaar plaats in Epen,
Kinrooi (B), Sittard en Weert.
De prijzen variëren tussen 85
en 100 euro voor een volledige
verzorgd kamp van vijf dagen.
Lees meer info op:
www.bisdom-roermond.nl/
jongeren

Bedevaarten naar Banneux
Verstopt tussen de heuvels
van de Belgische Ardennen ligt
Banneux. Niet meer dan een
gehucht. Maar sinds Maria hier
85 jaar geleden verscheen aan
Mariette Beco wereldberoemd
als bedevaartsoord.
Caritas Banneux Bisdom Roermond biedt samen met het
Huis voor de Pelgrim meerder
keren per jaar dagtochten en
meerdaagse bedevaarten naar
Banneux.
De meerdaagse triduüms zijn
ook geschikt voor mindervaliden of mensen die zorg nodig
hebben.
Tijdens het verblijf in Banneux
wordt een volledig verzorgd
Nederlandstalig programma
aangeboden, begeleid door
eigen priesters en diakens.
Vanuit Reuver wordt vertrokken op 15 mei ‘s morgens om
ongeveer 7.45 uur per touringcar. De kosten voor deelname
zijn € 45.00. Hiervoor krijgt u

de busreis, 2 x koffie met vlaai
en een diner. Wilt u alleen
deelnemen aan de busreis en
zelf uw natje en droogje rege-

www.parochiesbeesel.nl

len, dat kan ook; in dat geval
betaalt u € 21,50.
Opgeven kan bij: Har Simons,

Leeuwerikstraat 3, Reuver, tel.
077-4762279. Van hem krijgt
u ook het programma van de
gehele dag.

