
 

   
 

Parochieblad Reusel. 

 

Deze keer geen parochieblad, maar een nieuwsbrief, omdat onze redactie vanwege ziekte momenteel niet 

actief kan zijn. We wensen Jan van Dooren veel beterschap, en we mogen ook een nieuw redactielid 

verwelkomen die de rubriek “efkes buurten mi” zal gaan verzorgen. Op het moment dat ik dit artikel aan 

het schrijven ben geeft de veertiendaagse weersverwachting veel onzekerheid, wind, regen en onweer aan, 

maar aan het einde van de tunnel gloort er licht, warmte en zonneschijn. 

 

Hopelijk zal het ook zo gaan met de huidige situatie waarin we ons nog bevinden. Hopelijk komt er een 

einde aan het “nieuwe normaal” en kunnen we weer op een gewone manier met elkaar omgaan, groeten, 

handen schudden en elkaar nabij zijn. Los van de economische malaise, de vele zieken en de sterfgevallen 

en het bijbehorende verdriet hebben heel veel mensen de nabijheid gemist. We hebben gemist wat we 

altijd zo gewoon en vanzelfsprekend hebben gevonden, en hopelijk zien we er in de toekomst nog meer de 

waarde van in.  

 

Beste mensen, ik wens u een zo zorgeloos mogelijke zomertijd toe, waarin we mogen genieten van mooi 

weer en van elkaars gezelschap om de accu op te laden om er met frisse moed weer tegenaan te kunnen. In 

onze parochie vinden in september de Eerste Communie plaats, het Vormsel en mijn pastoorsinstallatie. 

Uiteraard hebben we rekening gehouden met Reusel kermis, waarvan ik hoop dat die ook weer zo veel 

mogelijk als van oudsher kan plaatsvinden. Kermis komt trouwens van kerk-mis, een feest dat plaatsvond 

na de plechtige consecratie van de parochiekerk. De huidige kerk is op maandag 23 september 1895 

geconsacreerd door de toenmalige bisschop van s’Hertogenbosch, Wilhelmus van de Ven, en pastoor – 

deken Van der Wee vierde tevens zijn gouden priesterjubileum. Het was een groot feest voor iedereen in 

Reusel, zoals de huidige kermis dat hopelijk dit jaar en in de toekomst ook weer mag zijn.  

 

Ik wens u alle goeds, en als we een beetje oppassen, ons gezond verstand gebruiken en rekening houden 

met de situatie en met elkaar een nieuw begin toe, want daar snakken we op onze manier allemaal toch 

wel naar. 

 

Met hartelijke groet, 

Pastoor David van Dijk. 

 

Voedselbank. 

De inzamelingsactie voor de Voedselbank gaat nog steeds door. Ik heb al vele tientallen keren met een 

volgeladen auto naar Bladel mogen rijden, en daar ben ik dankbaar om, en de vele tientallen mensen die 

hier (helaas) gebruik hebben mogen maken denk ik ook. Ik ken die mensen niet, u waarschijnlijk ook niet, 

maar de armoede, die stil en verborgen kan zijn, is soms dichterbij dan u denkt, en het kan ieder van ons 

treffen. Mooi en goed dat we er mede door deze actie voor elkaar mogen zijn, dank nogmaals en van harte 

aanbevolen! U kunt natuurlijk ook een gift overmaken naar de Voedselbank in Bladel.  

Giften zijn welkom op: IBAN/SEPA nummer: NL24 RABO 012.60.76.731 

T.n.v.: Stichting Voedselbank Bladel 

BIC nummer: RABONL2U 

 

Eerste Heilige Communie. 

 

Deze vindt plaats op zondag 26 september om 11.30 uur. Dan mogen 29 jongens en meisjes Jezus voor het 

eerst ontvangen in de H. Communie. De voorbereiding is dit jaar anders dan anders, maar als het niet kan 

zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. De sfeer is goed, en zoals ik vaak zeg: Als er een goede 

geest heerst, dan kan er van alles, en die geest komt van God. Ik wens onze aanstaande communicanten, 

hun ouders, broers en zussen en familie een hele mooie zonnige dag, veel geluk, geloof, hoop en liefde 

toe! 

 

Pastoor David van Dijk. 



 

Het Heilig Vormsel. 

 

Dit vindt plaats op vrijdag 24 september om 19.00 uur, en de bedienaar er van is deken Leendert Spijkers. 

Op dit moment druppelen de aanmeldingen nog binnen en moet de voorbereiding nog starten, en dat gaat 

dus ook weer duidelijk anders dan andere jaren. Maar ik merk dat de werkgroep heer heel goed en flexibel 

mee omgaat, en dat is ontzettend fijn. Dit geldt trouwens ook voor al onze andere vrijwilligers, het loopt 

goed en het gaat goed in onze parochie, en dat mag ook wel eens gezegd worden! Iedereen die daar zijn of 

haar steentje aan bijdraagt: Heel hartelijk dank! 

 

Pastoorsinstallatie. 

 

Op zondag 19 september vindt mijn pastoorsinstallatie plaats door onze bisschop, Mgr. Gerardus de Korte. 

De Heilige Mis begint om TIEN UUR met. o.a. een delegatie van de vijf Gildes die onze parochie rijk is. 

Na de Mis is er een receptie met koffie, thee en iets lekkers in een tent in de pastorietuin, waarbij iedereen 

welkom is. Persoonlijk vind ik deze “derde helft” misschien nog wel het belangrijkste, want pastoor ben ik 

toch al, maar elkaar spreken, leren kennen en ontmoeten brengt verbinding, iets wat we hebben moeten 

missen vanwege corona, maar ook iets waar ik altijd de nadruk op heb willen leggen. We hebben elkaar 

nodig, vullen elkaar aan en we mogen er zijn voor elkaar. Kijk je naar waar je over van mening verschilt, 

dan heb je bij wijze van spreken zo bonje met iedereen, maar kijk je naar waar je wel hetzelfde over denkt, 

dan zie je veel meer overeenkomsten dan verschillen, en dan kun je wel met elkaar door een deur, en dat 

brengt positiviteit. 

 

Hoog van de toren blazen…. 

 

Wellicht is het u opgevallen dat er een aantal mannen zonder hoogtevrees op het kerkdak en de toren 

zaten. Vanwege stormschade moesten de nodige reparaties uitgevoerd worden, en op de traptoren 

ontbraken al geruime tijd de nodige leien met de nodige gevolgen van dien. Dank aan het bestuur en de 

werkers, echte vaklieden. Verder zie je maar weer dat de kerk letterlijk en figuurlijk altijd veel wind vangt, 

en dat er daarom altijd werk aan de winkel is. Dat dit het nodige kost, mag duidelijk zijn, en het is daarom 

goed om te zien dat de kerkbijdrage een stijgende lijn laat zien. Hopelijk zet die trend zich voort om de 

kosten te kunnen blijven dekken, maar ook om allerlei activiteiten te kunnen organiseren ten bate van de 

geloofs – en dorpsgemeenschappen, voor de mensen. Ik hoop in de toekomst weer eens een balans van 

onze parochie te kunnen laten publiceren, want transparantie is belangrijk. 

 

OVERLEDENEN: 

Het medeleven van de parochie gaat naar de nabestaanden van: 

 

3 april   Truus van Deursen-van Herk    78 jaar  uit Reusel 

7 april   Tina van Gestel-Boers       94 jaar  uit Hooge Mierde 

8 april   Corrie Roijmans-Gevers   79 jaar  uit Reusel 

10 april   Jan van Gompel    86 jaar  uit Reusel 

11 april   Jo van Loon     76 jaar  uit Reusel 

2 mei    Miet vd Voort-Meulenbroeks  95 jaar  uit Hooge Mierde 

21 mei   Mien van der Sterren-Verhagen  80 jaar uit Reusel 

20 juni   Hennie Janssen    71 jaar  uit Duizel 

1 juli    Fien Hendrikx-Meijs   88 jaar  uit Lage Mierde 

 

GEDOOPT: 

De volgende kinderen zijn in onze Parochie gedoopt: 

 

9 mei   Jaivey Antonis, zoon van Jeroen Antonis en Janita Klop 

23 mei   Tim van Gorp, zoon van Dennis van Boekel en Diana van Gorp 

27 juni   Jessica Zielinska, dochter van Adam Zielinski en Stanislawa Kot 

4 juli   Jens zoon van Dirk Paridaans en Ilona Vervoort 

18 juli   Milan Roos, zoon van Jeroen Roos en Miranda van Gestel 

 


