BELANGRIJKE MEDEDELING!
Maatregelen in ons Parochiecluster B.R.O. i.v.m. het Coronavirus:
De nieuwste richtlijnen van de overheid m.b.t. publieke samenkomsten betekenen het
volgende voor onze Parochiecluster B.R.O.:
- Vanaf 24 maart zijn met onmiddellijke ingang de doordeweekse vieringen en de
weekendvieringen geschrapt. Deze maatregel duurt ten minste tot 1 juni.
- Let wel: dit geldt ook voor alle diensten in de Goede Week en de Paasvieringen.
- U kunt de H. Mis iedere zondag volgen op NPO 2 om 10.00, telkens vanuit een
andere kerk, ergens in Nederland.
- De beide parochiekantoren van Beesel en Reuver zijn vanaf nu gesloten.
- Ook de viering van de Eerste Heilige Communie op 10 mei in Reuver gaat niet
door. Deze is na overleg vastgesteld op 21 juni. Over de EHC in Beesel is overleg
over de nieuwe datum nog gaande.
- Voor de Doopsels kunt u zich het beste wenden tot mijnheer pastoor: 0774741265.
- Enige ruimte voor besloten diensten t.b.v. bruiloften en uitvaarten blijft bestaan.
- Onze pastoor doet wel elke dag de H. Mis en intenties zijn zeer welkom.
- Een ander belangrijk agendapunt was de start van de Bijbelavonden op 21 april.
Ook deze gaan uiteraard niet door. Wellicht dat dit project in de herfst opgestart
kan worden. U wordt hierover tijdig ingelicht.
- Voor persoonlijk gebed en het opsteken van een kaarsje blijven de
Mariakapellen van de beide kerken, alsmede de overige kapellen in
onze gemeente, geopend.
Er is dus voor het eerst in de lange historie van ’t Klökske: geen Agenda
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Gebedje met Pasen
God,
het is Pasen vandaag.
Jezus is opgestaan uit het graf.
Wij willen de paaskaars zien,
het licht van Jezus.
Wij hebben al die andere dingen gezien
die bij Pasen horen.
Wat zijn er vandaag veel verhalen!
We bidden dat dat licht van Pasen
mag schijnen, God, in onze wereld.
Om blijdschap te brengen.
Om mensen te helpen die alleen zijn
of verdrietig.
Dat donkere stenen mogen veranderen
in stenen met veel kleuren.
Dank U wel God, U maakt ons blij,
U hoort bij ons.
Amen.

Gehoord:
Als Jezus uit de dood is opgestaan,
dan is Pasen geen eitje!

Veertigdagentijd: woestijntijd…
In de liturgie van de veertigdagentijd komen
teksten aan bod, die verwijzen naar de woestijn:
bijv. de tocht van Gods volk door de woestijn en
Jezus’ verblijf in de woestijn voor zijn openbare
leven. Het woord ‘woestijn’ roept bij mij in
eerste instantie niets positiefs op: het is een
plek van droogte, dorheid, dorst en van ‘afzien’.
Als ik het echter in het perspectief van Gods
woord lees kan het ook de plaats zijn waarin
God spreekt en/of Zijn leiding nadrukkelijk laat
merken. Ik kreeg ooit een kaartje uit de
Verenigde Staten met de volgende tekst: “I, the
Lord, will draw you into the desert and speak
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tenderly to your heart”. (vgl. Hosea 2, 16) “Ik,
de Heer zal je de woestijn in leiden en liefdevol
tot je hart spreken” (vrije vertaling). Ik moest
onwillekeurig terugdenken aan deze tekst met
het oog op de tijd waar we nu in leven: nog niet
eerder in mijn leven … ook niet in mijn
priesterleven heb ik zo’n bizarre tijd
meegemaakt…Restaurants dicht, cafés dicht,
veel andere winkels dicht, scholen dicht…In de
weekenden (en nu onlangs verordend) ook door
de week geen openbare Missen meer…
U mag best weten dat ik geschokt was (ben) …:
het is alsof je tegen ouders van thuiswonende
kinderen zegt: je mag niet meer voor ze
zorgen…Je mag ze niet te eten geven…
Voordat u twijfelt aan mijn verstandelijke
vermogens nodig ik u uit om even in het
evangelie van Johannes te lezen. Neem dan het
zesde hoofdstuk vers 48 tot 58. Jezus zegt daar:
“Ik ben het levende brood dat uit de hemel is
neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal
hij leven in eeuwigheid. Het brood dat ik zal
geven is mijn vlees ten bate van het leven der
wereld” (vers 51).
Dat was aanleiding voor nogal wat deining
onder zijn gehoor, maar Jezus nam er niets van
terug… in tegendeel: luister maar of lees zelf:
….”als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet
en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet
in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt
heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan
op de laatste dag. (vers 54 )….Wie mijn vlees eet
en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.
Zoals Ik door de Vader die leeft, gezonden ben
en leef door de Vader, zo zal ook hij die Mij eet,
leven door Mij.” (vers 56-57)
Deze tekst wordt niet voor niets de
eucharistische rede genoemd… Diegenen, die
geregeld Eucharistie vieren weten dat het om
Jezus zelf gaat die ons voedsel is voor het leven
met Hem en de Vader…tot over de grenzen van
ons aardse leven heen. Als priester ben ik nauw
verbonden met de Eucharistie, met de Heer van
de Eucharistie…Als ik dat dan zelfs niet meer
met een kleine groep van Gods volk mag vieren
dan ben ik eigenlijk sprakeloos… Het mag
duidelijk zijn dat ik verder geen enkele behoefte
heb aan een conflict (met eventuele boetes)
met welke overheid dan ook!
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Dus gaan we als kerk een paar maanden een
echte woestijntijd in, die dan niet helemaal
parallel loopt met die van de liturgie…Een tijd
zoals boven al aangegeven van dorheid en
‘afzien’. Die Engelse tekst zou zo maar eens op
een nieuwe wijze werkelijkheid kunnen
worden. Misschien heeft God wel een
bedoeling met deze woestijntijd: Hij wil
blijkbaar liefdevol tot ons hart spreken.
Soms bereikt Hij ons het beste als we innerlijk
afstand nemen tot het gewone (kerkelijke)
leven van elke dag met zijn eigen haastige ritme
en druk(te). Het kan dan gebeuren dat je jezelf
wezenlijke vragen gaat stellen: wat ben ik aan
het doen? Waar leef ik eigenlijk voor? Wie ben
ik? Ik heb ooit een keer een preek gehoord van
Henri Nouwen, die hij gehouden heeft bij Hour
of Power. Centraal stond de vraag: Wie ben ik?
Er zijn drie antwoorden: ik ben wat ik doe (mijn
prestaties); ik ben wat anderen over mij zeggen
en ik ben wat ik heb. Het zal hopelijk duidelijk
zijn dat die antwoorden niet echt voldoen, want
wat moet als je door wat voor omstandigheden
steeds minder kunt, als je het ene moment
opgehemeld wordt en het andere moment
verguisd of als je ineens ontslag krijgt en je je
huis niet meer kunt betalen… Wat ben ik dan
wel? Wat bent u dan wel? Ik ben de geliefde
zoon…U bent de geliefde dochter van God, onze
vader. God wil dat vol liefde tegen u en mij
zeggen in deze woestijntijd, zoals Hij dat eens
uitsprak bij de doop van Jezus.
Dat die boodschap tot uw en mijn hart mag
doordringen!
Dan zou dit zo maar eens een heilzame
woestijntijd kunnen worden voor de kerk als
geheel… voor ieder van ons ... voor u en mij.
Pastoor Jos Rosenhart

Het Corona gebed

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, Uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van
dit virus zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de
gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij Uw nabijheid en zegen mogen ervaren in
hun werk ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot Uw liefde is voor
ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de
kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan Uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Beterschap
Ook in onze parochie zijn de eerste slachtoffers
gevallen door het corona-virus. Sommigen
verkeren nog in de beginfase, anderen zijn er al
erger aan toe. Laten wij als parochiegemeenschap
elkaar steunen en beterschap toewensen. Dat
geldt ook voor hun families. Daarnaast zijn er
verschillende ernstig zieken die andere kwalen
hebben dan “Corona”. Deze betrekken we ook
hierbij. Heer, geef onze zieken geduld en
vertrouwen. Moge het u allen sterken dat onze
pastoor in zijn dagelijkse viering van de H.
Eucharistie u en ons allemaal in zijn gebeden
betrekt. Laten wij ook voor hem bidden dat hij
gezond blijft.
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PERSONALIA
•

COLOFON

Overleden

Beesel:
1 feb. Sjaak Lennaerts
Reuver:
4 feb. Jan Wolters

90 jaar
90 jaar

Het Parochieblad ’t Klökske wordt
uitgegeven door Parochiecluster BRO
Het volgende nummer verschijnt op
1 mei
Redactieadres:
Pastoor Vranckenlaan 6
5953 CP Reuver
tel 077 8504330

Vastenactie Ghana
De Vastenactie van dit jaar heeft alleen
aandacht gekregen in onze parochiële pers (!!!)
en in Puik. De wervelende middag in het
parochiehuis moest door het corona-virus
helaas afgelast worden. Daardoor hebt u ook de
aandacht in de kerk moeten missen want een
gedeelte van de tentoonstelling is van het
parochiehuis naar de kerk verplaatst. Vandaar
toch nog even aandacht voor deze actie. Laat u
zich ondanks onze zorgen om het corona-virus
extra inspireren om deze te steunen. U kunt
gebruik maken van de mogelijkheid om uw
bijdrage te storten op een van de genoemde
rekeningnummers, die genoemd worden op de
toelichting in de vastenactiezakjes die
gedistribueerd zijn. Deze
zakjes zijn
overduidelijk herkenbaar aan het opgeplakte
logo van ons Parochiecluster. Mocht er bij u
geen vastenactiezakje in de bus vallen dan kunt
u uw bijdrage desgewenst storten op een van de
volgende rekeningen:
• Beesel:
NL85 RABO 0105 3043 44
Par. H. Gertrudis Gezinsbijdrage
• Offenbeek: NL88 RABO 0143 6017 33
Kerkbijdrage Fatimaparochie
• Reuver:
NL36 RABO 0143 6009 23
Par. Kerkbijdrage H. Lambertus

Verspreiding:
- Digitaal op de website
www.parochiesbeesel.nl
- Digitaal naar uw eigen mailadres;
Geef u hiertoe op bij:
pcreuver@parochiesbeesel.nl
- Achter in de kerk
- Publicator bij ingang van de
Lambertuskerk
Bereikbaarheid
Pastoor Jos Rosenhart: 077 4741265

Uw Inbreng:
Wilt u in deze tijden, waarin we
noodgedwongen
op
onszelf
zijn
toegewezen, toch uw medeparochianen
een hart onder de riem steken in de vorm
van een gebed, een mooie foto of een
opbeurend verhaal, schroom dan niet
om contact op te nemen met de
redactie: pcreuver@parochiesbeesel.nl
Samen doorstaan we met z’n allen deze
beproeving.

Uit(s)mijter:
Iemand zei tegen Jozef van Arimatea,
u kent hem wel: hij gaf zijn graf aan Jezus, ‘Het
was zo’n schitterend, kostbaar, met de hand
uitgehakt graf. Waarom heb je er iemand
anders in laten begraven?
‘O’, zei Jozef, ‘Hij had het alleen maar voor het
weekend nodig.’
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