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Woordje van de pastoor
*******************************
Het leven kan een feest zijn
Het leven is een feest, zegt de één en gaat fluitend naar zijn
werk. Het leven is keihard, zegt de ander en hij somt moeiteloos
al zijn tegenslagen op. Het leven is doelloos en zinloos, zegt weer
een ander.
Het zijn drie facetten van het leven, die we maar al te goed
herkennen; facetten die alles te maken hebben met de zingeving
van ons bestaan.
Ik zeg wel eens ooit tegen ouders bij de Doop van hun kind of
tijdens de voorbereiding op de Eerste Communie:
"De kunst van opvoeden is om je kind aan te
spreken op het positieve, dat het in zo’n grote mate
in zich heeft, en dat helpen ontwikkelen.”
Gewetensvorming
Bij het ontwikkelen daarvan speelt de gewetensvorming een
belangrijke rol: het beoordelen wanneer iets goed of verkeerd is...
Het leren maken van juiste keuzes, waarbij je altijd je eigen
belang moet leren afwegen tegen het belang van je medemensen
en de gemeenschap, waarvan je deel uitmaakt. En in die vorming
speelt ook ons geloof een grote rol.
Ons geloof dat ons uitnodigt, of liever nog, dat ons uitdaagt om
samen te bouwen aan een wereld, waarin God zich herkent. Een
wereld, waarin mensen eerbied hebben voor elkaars menselijke
waardigheid. Een wereld, waarin de rechten van de mens door
niemand meer geschonden worden.
Mensen worden uitgenodigd tot een open communicatie met
elkaar. Jezus heeft ons - met gevaar voor eigen leven - steeds
voorgehouden, dat liefde sterker is dan welke vorm van haat of
geweld ook.

Zelfs toen ze Hem aan het kruis sloegen hoorden we Hem
bidden: "Vader, vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen".
Ze hebben toen wel zijn lichaam gedood, maar niet zijn liefde,
want die voelen wij nu nog.
Groepsverband
Jongelui die langs de straat lopen te slenteren, alles vernielend
wat los of vast zit, houden zich alleen maar staande door in
groepsverband te grijpen naar zinloos geweld. Dat dit vandaag de
dag in zo' n grote mate gebeurt, soms ook in ons eigen Reusel,
geeft toch aan hoe "leeg" sommige mensen zich voelen. Moeten
we ons daar passief bij neerleggen?
Als Jezus zegt "liefde is sterker dan haat", dan heeft Hij het over
een levenshouding. Hij doet een beroep op jonge ouders om hun
kinderen die liefde te geven, die ze als fijn ervaren. Want een
kind heeft behoefte aan veilige geborgenheid. De waarde van die
liefde heb je ook nodig als je als jongere je eigen weg in het leven
gaat zoeken: ‘ liefde die getuigt van zelfrespect, maar ook van
eerbied voor de waardigheid van het leven van je medemens,
ook als het gaat over seksualiteit‘.
Bouwstenen
De waarden en normen, die Jezus ons in het evangelie aanreikt,
zijn de bouwstenen voor een menswaardige samenleving.
De zorg voor de allerarmsten, de
zwakste groepen in onze
samenleving, de zorg voor zieken,
bejaarden en gehandicapten, de zorg
voor mensen, die op de vlucht zijn
voor het geweld in eigen land of voortdurend op zoek naar
voedsel, is een zorg die ons allemaal aangaat.
In het evangelie vertelt Jezus ons de prachtige parabel van een
man, die al zijn vrienden uitnodigt voor een feestmaaltijd (Lucas
14, 16-24). Ze legden bijna allemaal de uitnodiging naast zich
neer. Ze hadden geen tijd. Ze werden volledig in beslag
genomen door hun werk. Dat kan ook iemands’ levensinvulling
zijn. Doch voor de uitnodiging tot de Maaltijd van Jezus zou alle
tijd beschikbaar moeten zijn.

2

Het ontvangen van het Lichaam en Bloed van Jezus Christus.
Samen Eucharistie vieren !!!
En dit jaar ook voor onze 51 Communicanten !!!
“Doe dit tot mijngedachtenis“.

Info en mededelingen pastoor - parochiebestuur
(pastorie tel.: 641360)
*******************************************************************
1. Wanneer parochianen graag de H.Communie willen
ontvangen op de 1e Vrijdag van de maand dan kan men naar de
pastorie bellen en met de pastoor daarover een afspraak
maken.(tel.: 641360)
2. Voor misintenties en andere vragen kunt u de pastorie altijd
bezoeken op maandag–, dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen
tussen 10.00 – 12.00 uur. Op donderdagmorgen is er niemand
aanwezig. De pastoor kunt u altijd bellen voor een afspraak op de
pastorie of bij u thuis.
3. Voor het Sacrament van de Ziekenzalving kunt u een
afspraak maken met de pastoor. Ook wanneer er spoed bij is,
komt de pastoor op elk uur van de dag.
4. Voor een ziekenbezoek kunt u altijd bellen met de pastoor en
hij is graag bereid naar u toe te komen. ( tel.: 641360 ) Dat geldt
ook voor Mariahof, Verpleeghuis Floriaan, Kempenland,
ziekenhuizen in Tilburg, Eindhoven of Veldhoven.
1e H. Communie 2012
*******************************

Op zondag 15 april(Klimop) en zondag 22 april(De Leilinde) om
11.00 uur hebben 35 kinderen hun 1e H.Communie gedaan.
Bij deze vieringen heeft het koor van de
Communicanten de gezangen verzorgd o.l.v.
onze dirigent Jacques Lemmens.
Op zondag 13 mei doen nog eens 16 kinderen
van de Mariaschool hun 1e.H.Communie en
dat ook met het communicantenkoor o.l.v.
dirigent Jacques Lemmens.
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Meimaand - Mariamaand
**********************************
Elke woensdagavond in de maand mei om
19.00 uur worden de gezangen verzorgd door
ons Kerkkoor. Hierbij worden in het bijzonder
Marialiederen gezongen tijdens deze
Mariamaand. U wordt hierbij ook in het
bijzonder uitgenodigd.
Bij de Mariaomgang op maandag 7 mei om
19.00 uur zal de eucharistie gevierd worden in
de kerk met gezangen van ons Kerkkoor.
Er zal daarna géén processie plaatsvinden.

Extra collectes periode april - mei 2012
******************************************************
28-29 april: Voor de priesteropleiding aan het St.Janscentrum
Opleiding van onze priesters voor de toekomst.
Met uw steun kunnen er pastoors zijn voor de
toekomstige parochies en kerkgemeenschappen.
5 - 6 mei:
Voor de Oosterse Kerken. De Katholieke Vereniging
voor Oecumene wil de Oosterse spiritualiteit onder
de aandacht brengen als inspiratiebron aan ons
Westerse christenen.
19 - 20 mei: Voor de Nederlandse Missionaris. Beoogd om
middelen te verzamelen voor de Nederlandse
missionaire werkers en werksters in vooral de
Derde Wereld.

Verkoop woning Groeneweg 11
*******************************************
Hebt u belangstelling of weet u een koper dan schroom niet en
breng ons in verbinding met de kandidaat-koper. Wij hopen op
korte termijn de verkoop te doen afronden. Het is financieel
belangrijk dat deze woning een andere eigenaar krijgt, waardoor
de parochie niet langer de lasten heeft te dragen. En wij iemand
gelukkig kunnen maken met een prachtige woning vlakbij het
centrum van Reusel.
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Parochie O.L.Vr. Tenhemelopneming Reusel
Kerkstraat 1, 5541 EM Reusel
tel. (0497) 64 13 60
e-mail: kerkreusel@hetnet.nl
Bank: 14 34 01 963

UITNODIGING !!!
OPEN DAG
VOOR ALLE PAROCHIANEN
HEMELVAARTSDAG
17 MEI A.S.
10.30 - 13.00 UUR
OPENSTELLING VAN
PASTORIE EN TUIN

MET KOFFIE/THEE –
BORREL EN HAPJE
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Opendeurdagen Wereldwijd
Op zaterdag 5 en zondag 6 mei van 11.00 tot 16.00 uur zijn het
weer opendeurdagen bij ‘Wereld Wijd’ in Den
Horst, Mierdseweg 16B te Reusel.
Dit jaar werken we voor zuster Clementine
Wouters, werkzaam in Brazilië, waar zij de zorg
heeft over een grote kindercrèche.
U bent allen van harte welkom, er is weer van
alles te beleven, bij een lekker kopje koffie of
thee met een lekkere vers gebakken wafel.
Tot ziens bij ‘Wereld Wijd’.

Jubileumbedevaart naar Beauraing, België
16 t/m 19 juni 2012
De vierdaagse bedevaart van NBC Pro
Maria afdeling bisdom Den Bosch is van
16 t/m 19 juni met begeleiding van een
priester en het Nederlandse Rode Kruis.
Er is goede medische begeleiding
aanwezig.
Programma:
Dagelijks H. Mis, lof met persoonlijke
ziekenzegen, rozenhoedje, Mariawake met handoplegging,
ontspanningsavonden, DVD waarin een zienster zelf vertelt over
de verschijningen, stille aanbidding, Mariaal museum,
tentoonstelling.
Op maandag komt zangeres Marie Christien met haar
programma “Met een knipoog naar Maria”.
De dagbedevaarten naar de moeder met het Gouden Hart zijn op
22 april met Valkenswaard als opstapplaats en op 17 juni met
Eersel, Westerhoven en Bergeijk als opstapplaats.
Info bij het pelgrimssecretariaat van NBC Pro Maria: mevrouw R.
Senders, 0497-682296, website http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/.
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Parochiekroniek
Dopen
Van harte feliciteren wij de ouders die in
de afgelopen maand hun kindje lieten dopen.
Wij wensen hen een gelukkige en gelovige
toekomst toe samen met hun kind(eren).
25-3 Luc

z.v. Ron Wouters en Ankie Wouters-Lavrijsen

Overlijden
Door het sterven van onze parochianen gaat ons
medeleven uit naar de nabestaanden van:
14-3
26-3
28-3
04-4

Barbara Schellens-van der Heijden
Jo van Dijsseldonk - van Dooren
Jo Verhagen – Maas
Jos Bressers

93 jr
87 jr
83 jr
80 jr

Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en ons hoop geven
op een weerzien in het Hemelse Rijk.

H. Vormsel mogen ontvangen van Mgr. Mutsaerts,
vrijdag 30 maart 2012
Jordi Ansems - Daphne Beerends - Robin v.d. Berg - Kevin de
Brouwer - Lex Dieker - Niels Dirkx - Rowan Fabrie - Britt Geerts Lenne v. Gelderen - Kim Gerritsen - Mikey Goewie - Demi
Goossens - Luuk van Gorp - Hein Groenen - Aillas Harmsen Anna Hermans - Wessel v.d. Heijden - Steffi van Hoof - Iris
Huijbregts - Luc Jansen - Nina Kaethoven - Jeroen Klessens Janne Krijnen - Youri Larmit - Lotte Lathouwers - Jens Lavrijsen Martijn Maas - Diede Michiels - Cas Mols - Milou v. Poppel - Max
Schellekens - Kim Spooren - Mees v. Veldhoven - Wout Vosters Victor Wils. Wij feliciteren van harte deze 35 vormelingen met dit
mooie Sacrament!

Overzicht vieringen
Maandag t/m vrijdag
18.30 uur Rozenkransgebed – 19.00 uur
Eucharistieviering en vrijdag om 19.30 uur Uitstelling van het
Allerheiligste met Aanbidding.
Zaterdag
19.00 uur Eucharistieviering
Zondag
09.30 en 11.00 uur Eucharistieviering
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Eucharistievieringen april – mei 2012
Za. 28 april 19.00 uur 4e zondag van Pasen - Eucharistie
Zo. 29 april 09.30 uur 4e zondag van Pasen - Eucharistie
11.00 uur 4e zondag van Pasen - Eucharistie
Vrij. 4 mei 19.00 uur Eucharistie - Dodenherdenking
Za. 5 mei
19.00 uur 5e zondag van Pasen - Eucharistie
Zo. 6 mei
09.30 uur 5e zondag van Pasen - Eucharistie
11.00 uur 5e zondag van Pasen - Eucharistie
Za. 12 mei 19.00 uur 6e zondag van Pasen - Eucharistie
Zo. 13 mei 09.30 uur 6e zondag van Pasen - Eucharistie
11.00 uur viering 1e H. Communie 16
communicanten Mariaschool m.m.v.
Communiecantenkoor o.l.v. Jacques Lemmens.
Do. 17 mei 09.30 uur Hoogfeest van Hemelvaart - Eucharistie
m.m.v. het kerkkoor
11.00 uur vervalt i.v.m. ‘Open Dag’
Za. 19 mei 19.00 uur 7e zondag van Pasen - Eucharistie
Zo. 20 mei 09.30 uur 7e zondag van Pasen - Eucharistie
m.m.v. de Gregoriaanse Schola
11.00 uur 7e zondag van Pasen - Eucharistie
Za. 26 mei 19.00 uur Slotviering communicanten –
vormelingen 2012 m.m.v. Communicantenkoor o.l.v.
Jacques Lemmens
Zo. 27 mei 09.30 uur Hoogfeest van Pinksteren – Eucharistie
m.m.v. het kerkkoor
11.00 uur Hoogfeest van Pinksteren - Eucharistie
Ma. 28 mei 09.30 uur 2e Pinksterdag - Eucharistie
Za. 2 juni
19.00 uur Hoogfeest H. Drie-eenheid – Eucharistie
Zo. 3 juni 09.30 uur Hoogfeest H. Drie-eenheid - Eucharistie
11.00 uur Hoogfeest H. Drie-eenheid – Eucharistie

Nieuwe kopij inleveren vóór 7 mei 2012 op de pastorie
of via e-mail: kerkreusel@hetnet.nl

8

