Agenda

30 oktober

De traditionele kerkdienst om 19.00 uur (met aansluitend de processie naar het
met lichtjes versierde kerkhof naar het monumentje voor het ongedoopte kind)
gaat niet door. Een en ander wordt nu gecombineerd met de H. Mis op
zaterdagavond 31 oktober. De processie komt geheel te vervallen.

31 oktober

H. Mis Beesel om 17.30 uur met herdenking van de overledenen.
H. Mis Reuver om 19.00 uur met herdenking van de overledenen.

1 november
Allerheiligen

H. Mis Beesel om 9.15 uur met herdenking van de overledenen.
H. Mis Reuver om 10.45 uur met herdenking van de overledenen, aansluitend
de gravenzegening op het RK kerkhof.
Gravenzegening op de algemene begraafplaats Reuver om 14.00 uur.
Lof met aansluitend gravenzegening Beesel 15.00 uur.

28 november

Kinderviering Advent H. Mis om 19.00 uur
.

Gebed om troost
Lieve Jezus,
dank U wel dat U 'Ho, stop' zei tegen de dood.
Dank U wel, dat U bij ons wilt zijn als we verdriet
hebben.
Wilt U ons troosten?
Dank U wel, dat U altijd voor ons wilt zorgen.
Wij bidden U, wilt U bij ... (namen van personen) zijn,
die veel verdriet hebben?
Wilt U hen troosten en hen laten merken dat U dichtbij
hen wilt zijn?
We bidden U ook voor de mensen die bij U in de
hemel leven.
We zullen ze niet vergeten.
Dank U dat ze bij U mogen zijn.
Amen.
Gehoord:
Door vol te houden bereikte ook de slak de ark!
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Allerzielen 2020
U weet dat priesters en diakens het brevier bidden: behalve het morgen het middag-, het
avondgebed en de dagsluiting is er ook een deel dat de daglezing heet.
Het bestaat uit een openingspsalm, een hymne, drie psalmen, een langere tekst uit de Bijbel
en een tekst uit de grote rijkdom van onze kerk…
Soms van een ‘kerkvader’ uit de eerste eeuwen van ons christendom, soms van schrijvers uit de
Middeleeuwen, het Tweede Vaticaans Concilie of schrijvers uit de twintigste eeuw.
Een tekst, die mij jaren geleden al heeft aangesproken is een tekst van Cyprianus, die leefde in de
tweede/derde eeuw.
Hij schrijft daar over de dood.
Ook al is het misschien geen ‘taal van 2020’, de inhoud is zo rijk aan troost en bemoediging,
dat ik het ‘tijdloos’ vind en zo de moeite waard om de tekst aan u door te geven.
“ Geliefde broeders en zusters,
Wij moeten overwegen en bedenken dat wij de wereld afgezworen hebben en intussen
als gasten en pelgrims hier verblijven.
Laten wij de dag omhelzen waarop ieder van ons zijn woonplaats krijgt toegewezen en
waarop wij terugkeren naar het paradijs en naar het koninkrijk zodra wij aan dit leven ontrukt
en van de strikken van deze wereld bevrijd zijn.
Wie haast zich niet, als hij in het buitenland verblijft, om naar zijn vaderland terug te keren?
Wij beschouwen het paradijs als ons vaderland: daar wacht ons het grote aantal van onze
dierbaren.
Daar verlangt naar ons een talrijke,
omvangrijke menigte ouders, broers,
zusters en kinderen.
Zij zijn al zeker van hun redding en
tevens bezorgd om ons heil.
Hoeveel gezamenlijke vreugde
verschaft het zowel aan hen als aan
ons,
voor hun aangezicht te verschijnen
en hen te omhelzen!
Welke vreugde is daar in het rijk der
hemelen, zodat men er geen angst
voor de dood meer
hoeft te hebben!
Wat is het een geweldig en blijvend
geluk om eeuwig te leven!
Daar is het roemrijke koor der
apostelen, daar is het getal der
jubelende profeten,
daar is de ontelbare stoet der
martelaren, gekroond vanwege de
overwinning in hun strijd
en in hun lijden en dood.
Daar zijn de zegevierende maagden
die de lichamelijke lust bedwongen
hebben door de
kracht van de onthouding.
Daar zijn zij die voor hun
mededogen de beloning ontvangen
hebben.
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Daar zijn de mensen die, door voedsel te verschaffen en hun rijkdom te schenken aan de armen,
de werken van gerechtigheid beoefend hebben.
Daar zijn allen, die door de geboden van de Heer te onderhouden, hun aardse erfgoed
overgebracht hebben naar de hemelse schatkamers.
Laten wij, dierbare broeders en zusters, ons vol brandend verlangen daarheen haasten.
Laat God deze gedachte in ons zien, laat Christus dit voornemen van ons hart en van ons
geloof aanschouwen.
Naarmate mensen immers méér naar Christus verlangen, zal Hij hen ook een groter loon
van zijn liefde geven.”
Ik hoop dat u er ook troost en bemoediging in vindt.
U, die in deze weken en maanden - met mooie feestdagen in het verschiet uw overleden dierbaren extra zult missen, wens ik veel sterkte en troost toe.
Pastoor Jos Rosenhart.

De H.Mis op zaterdagavond in Beesel
Onze pastoor Jos Rosenhart had het
idee om ook in Beesel op
zaterdagavond een H. Mis te lezen. En
zo is dit ook vanaf 5 september als
experiment ingevoerd en de pastoor
doet dit met veel “plezier”. Erg talrijk
wordt deze H. Mis niet bezocht, de
groep parochianen die komt is zeer
klein: vijf tot zeven mensen…
En daar wringt nou net de schoen.
Want, nu we weer in het stookseizoen
zitten betekent dit dat de kerk ook op
zaterdagavond verwarmd moet zijn.
Wetende dat de kachel al op
zaterdagavond aan moet om de
temperatuur zondagmorgen een beetje
aangenaam te hebben in de kerk, zal iedereen begrijpen dat gedurende het stookseizoen de H.
Mis van zaterdagavond om 17.30 uur even de “ijskast” in gaat……….
Deze maatregel gaat in per 7 november a.s.
In Reuver blijft de H. Mis van 19.00 uur staan.

Personalia
Doopsels:
Reuver
Emma Kamphuis

11 oktober

Overleden
Beesel
Annie Simons-Spee

20 augustus
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Annie Bouten-Thijssen

28 augustus

69 jaar

Reuver
Lies v.d. Geijn-v.d. Zandt
Lies Gubbels-Huys
Pierre Verstappen
Louis Denessen

17 augustus ,
10 september
30 september
21 oktober

96 jaar
98 jaar
88 jaar
67 jaar

Uit(s)mijter

Zenuwachtig
De nieuwe priester was zo zenuwachtig tijdens zijn eerste mis dat hij nauwelijks kon praten. Voor
zijn tweede preek vroeg hij de bisschop hoe hij zich het beste kon ontspannen. Deze zei:
misschien helpt het als je de komende zondag wat wodka in de waterkan doet. Na een paar
slokjes zal het beslist beter gaan.
Die zondag volgde de priester het advies op en preekte als Brugman. Hij voelde zich fantastisch.
Maar toen hij weer in de pastorie kwam, vond hij een briefje van de bisschop:
Beste pater,
1: Neem de volgende keer kleine slokjes in plaats van grote teugen.
2: Er zijn 10 geboden, geen 12.
3: Er zijn 12 apostelen en geen 10………………

COLOFON
Het Parochieblad ’t Klökske wordt uitgegeven door Parochiecluster BRO
Redactieadres: Pastoor Vranckenlaan 6 5953 CP Reuver tel 077 8504330
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
Openingstijden parochiekantoren:
Beesel: geopend: vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur; tel: 077 4741308
Reuver: geopend: woensdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur
Pastoor Vranckenlaan 6, tel: 0778504330
Het volgende nummer verschijnt op 27 november
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