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GENIETEN VAN HET LEVEN 
Een van de mooiste ervaringen in de vakantieperiode is dat je alle 
tijd hebt om in een ontspannen sfeer mensen te ontmoeten die zelf 
ook alle tijd van de wereld hebben. Je hebt tijd voor een gezellige 
fietstocht, want we wonen in een prachtige omgeving. Op je 
wandeling geniet je van een prachtig stukje natuur en zittend op 
een bankje op de Hulselsedijk proef je 
de stilte en waan je je bijna in het 
Aartsparadijs. 
Zittend op dat bankje op de Hulselsedijk 
of in een prachtige pastorietuin kun je in 
de stilte God ontmoeten en met Hem in 
gesprek raken, zoals Jezus dat zo vaak 
deed ... zich terugtrekken op een 
eenzame plek om even alleen met God te zijn.  
In zo’ n stille ontmoeting krijgen je gedachten de vrije loop. Je bent 
met je gedachten bij mensen met wie je heel veel ervaringen hebt 
mogen delen, ervaringen die er echt toe doen, en je bent blij en 
dankbaar als je ziet hoe mensen vaak sterker uit een crisis te 
voorschijn komen. Door ervaringen gerijpt zijn ze uitgegroeid tot 
mensen met een boodschap. Velen van hen hebben de ervaring 
dat God hun karretje duwde toen het te zwaar was om alleen te 
trekken. 
Genieten van het leven ... ik vraag me wel eens af waarom we 
alleen onder de vakantie over dat thema praten, alsof er anders zo 
weinig te genieten valt. Als we eens zouden kunnen genieten van 
alles wat mensen beter kunnen dan wijzelf ... dan is er veel te 
genieten. 
Het beste naar boven halen 
Als je mensen ziet schilderen, beeldhouwen, van een hoop ouwe 
dingen de mooiste dingen ziet maken en proeft hoe ze de natuur 



de mooiste kleuren geven in hun tuin, dan valt er veel te genieten. 
Datzelfde geldt voor mensen die van muziek hun hobby maken, 
goed zijn in welke sport ook.  
Laten we eerlijk zijn: ook onze parochie draait om mensen die hun 
beste beentje voorzetten, die het beste uit zichzelf naar boven 
halen om hun parochie van dienst te zijn. En wat voor de parochie 
geldt, geldt ook voor iedere vereniging die ons dorp rijk is. Het 
brengt je tot een levenshouding: geef mensen de kans om te doen 
waar ze goed in zijn, overvraag ze niet, maar stimuleer ze, het 
leven zou er veel mooier van worden. 
En heeft God de mens zo niet bedoeld? Ieder van ons heeft Hij 
begiftigd met onze eigen gaven en talenten en ons gevraagd om 
die optimaal te benutten. In een van zijn eerste preken zegt Jezus 
ons: “Je moet eens kijken naar de vogels in de lucht, hoe vrij die 
zich voelen”. En dan zie je een hele zwerm vogels voorbij komen, 
dicht opeen vliegend, terwijl die vogels elkaar alle ruimte geven om 
hun vleugels wijd uit te strekken. Je vleugels kunnen uitstrekken, 
mogen zijn wie je bent ... we zouden er allemaal wel bij varen. 
En dan zegt Hij: “Kijk eens naar de bloemen, hoe mooi ze zijn, met 
een beetje water zijn ze tevreden. Ze staan er om van te genieten. 
Je krijgt ze cadeau”. Die bloemen staan symbool voor die vele 
kleine zegeningen die het leven ons dagelijks in veelvoud aanreikt. 
Leer je zegeningen tellen en je leven krijgt de mooiste kleuren. 
Genieten van het leven kun je alleen maar als je anderen 
binnenlaat in je leven, als je af en toe even de stilte opzoekt om 
God te ontmoeten, op dat bankje op de Hulselsedijk of in onze 
mooie kerk. De Mariakapel is de hele dag 
open. Ik hoop dat we onszelf de kans geven 
om te groeien in die levenshouding, die ons 
dichter brengt bij God en bij elkaar. Dan 
brengen de komende vakantieweken pas 
echt vruchten voort die blijvend zijn, vruchten 
die ons in staat stellen om te genieten van 
het leven, ook als het geen vakantie is. Ik 
wens eenieder een mooie,  zonnige en 
devote vakantie toe ! 
 

Pastoor van Roosmalen 
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Info en mededelingen pastoor - parochiebestuur (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.  
 

Geen Eucharistieviering meer op zondag om 11.00 uur   
****************************************************************** 
Vanaf 1 juli 2012 is er niet langer een Eucharistieviering op zondag 
om 11.00 uur in de kerk van O.L.Vr.Tenhemelopneming in Reusel. 
Dat betekent,  dat de misintenties voortaan alléén gelden voor de 
zondagmorgen om 09.30 uur. Wij hopen, dat dit voor onze 
parochianen niet op problemen zal stuiten. 
 

Verkoop woning Groeneweg 11 voor  € 289.000,00  k.k . 
****************************************************************** 
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 vrijstaande 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 in het 
centrum van Reusel. 
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De nieuwe parochie Reusel - De Mierden 
************************************************* 
De stuurgroep is voor de eerste maal bijeengeweest op dinsdag 26 
juni. De stuurgroep bestaat uit Jacques van Oppen (Bisdom), Sjef 
van Herk (Hulsel), Wim de Jong (Lage Mierde),  Jan van 
Gisbergen (Hooge Mierde), Gust Lavrijsen (Reusel) en pastoor 
Van Roosmalen (beoogd pastoor nieuwe parochie).  De opdracht 
van de stuurgroep is om de nieuwe parochie op het bestuurlijke 
vlak voor te bereiden.  
De eerste bijeenkomst is er gesproken over de invulling van de 
parochiespiegels en hieraan gekoppeld een sterkte-zwakte 
analyse. De penningmeesters zullen binnenkort bijeenkomen voor 
het uitwisselen van recente financiële gegevens en opstellen van 
een begroting 2013 en 2014 voor de nieuwe parochie. Op de 
agenda voor de komende maanden staan ook: de administratieve 
organisatie van de nieuwe parochie, traject en procedure van 
onttrekken aan de eredienst van twee kerken, de naamgeving, 
taak en samenstelling diverse werkgroepen, vrijwilligersbeleid, 
communicatie en de samenstelling van het bestuur van de nieuwe 
parochie. 
 

Extra collecte voor de MIVA weekend 25 en 26 august us 
******************************************************************** 
Missionarissen en ontwikkelingswerkers in de Derde Wereld te 
voorzien van communicatie- en verkeermiddelen.  Vaak in 
afgelegen gebieden kansarme mensen een beetje toekomst te 
geven. Ook voor vrede en verzoening tussen die volken.  
 

Website Parochie 
********************************** 

Sinds enige tijd heeft onze parochie ook een website. Door op de 
computer in Internet Explorer (de E op het bureaublad) de regel 
www.parochiereusel.nl in te typen kom je op onze site.  
Hier vindt je, door op een woord onder de grote foto te klikken, 
allerlei informatie over onze parochie. Daaronder staan dan weer 
woorden met andere informatie. Dit zijn de zogenaamde menu's 
en submenu's. Zo staan bijvoorbeeld onder het woord kerkhof de 
tarieven voor dit jaar, maar ook het woord plattegrond en 
overledenen. 
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Door hier weer op te klikken krijg je dan weer een plattegrond van 
het kerkhof of een lijst met iedereen die hier begraven ligt. Onder 
parochie en dan publicaties staan dan weer alle parochieklanken, 
ook deze die je nu leest. Verder zie je overal woorden in het blauw 
met een streep eronder. Door hierop te klikken vindt je dan weer 
informatie over dat woord. Zo staat er op de eerste bladzijde 
(homepage) het woord pastoor in kleur en onderstreept. Klik je 
hierop dan lees je een voorstelling van onze pastoor van 
Roosmalen. Als je een ‘facebook’ account hebt (met foto) en je 
vindt de pagina leuk, dan kun je ook nog klikken op ‘Vind ik leuk’, 
zo komt ook jouw foto op de site. Voor nadere informatie kun je 
terecht bij onze webmaster Kees van Kemenade. 
 

Bedevaart naar Kevelaer, donderdag 16 augustus 2012  
 

Broederschap van Kevelaer van de regio Eindhoven/De Kempen 
gaat dit jaar op donderdag 16 augustus 2012 op bedevaart naar 
Kevelaer(Duitsland).  
De kosten bedragen € 16,00 voor een volwassene en € 8,00 voor 
kinderen tot en met 12 jaar. Pastoor Goris van Eindhoven zal de 

hoofdcelebrant zijn bij de eucharistieviering in 
de Basiliek van Kevelaer om 11.15 uur.   
Sinds de Dertigjarige Oorlog is de kapel het 
doel van ontelbare bedevaarten naar de 
'Moeder Gods van Kevelaer'. Voor de 
wonderdadige prent, een kleine Antwerpse 
kopergravure, liet de marskramer Hendrick 
Busman in 1642, naar aanleiding van een 
visioen, een kapelletje bouwen.  

Hieromheen ontstond in 1654 een kleine zeshoekige koepel in 
sobere landelijke barokvorm. Van 1643-1645 bouwde H. van 
Arssen de eerste bedevaartkerk, de zgn. Kaarsenkapel. Van 1858-
1864 werd de nieuwe bedevaartkerk St. Maria, een aan 5000 
personen plaats biedende neogotische basilica, opgetrokken. 
Opgave bij Maria van Gompel-van Limpt, Hoogakker 43, 5541 ES 
Reusel, tel.: (0497) 642874 vóór 15 juli 2012.  
Denk ook aan een geldig paspoort of identiteitsbewijs. 
We vertrekken om 07.15 uur in de morgen en hopen omstreeks 
20.15 uur weer terug te zijn in Reusel. 
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Lourdesbedevaart  9 – 17 september 2012   
 

Van zondag 9 t/m 17 september 2012 wordt er bij voldoende 
belangstelling i.s.m. de erkende bedevaartorganisatie Stichting 
Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken (NLZ) een 9-daagse 
bedevaart georganiseerd naar Lourdes. Het is een volledig 
verzorgde busreis met onderweg o.a. een bezoek aan de prachtige 
kathedraal in Reims en Nevers, de plaats waar de H. Bernadette 
opgebaard ligt. Van dinsdag t/m zaterdag is 
er in Lourdes een volledig Nederlandstalig 
programma, samen met ruim 700 NLZ 
pelgrims die met de trein en vliegtuig 
gekomen zijn. Op de terugweg wordt o.a. 
een bezoek gebracht aan de prachtige 
bedevaartsplaats Rocamadour. 
Voor eventueel zieke of minder valide 
pelgrims is medische en verpleegkundige begeleiding beschikbaar. 
Een grote groep vrijwilligers zorgt desgewenst voor rolstoelvervoer.  
Bijzonder aan de reizen van de NLZ is dat diverse ziektekosten-
verzekeraars al vanaf de oprichting aan de organisatie verbonden 
zijn. Zij bieden hun cliënten de mogelijkheid om tegen een 
gereduceerd tarief naar Lourdes te gaan. Bent u verzekerd bij CZ 
of Agis dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking 
komen voor een tegemoetkoming in de reiskosten. 
De bedevaart wordt begeleid door pastoor A. Verschure, reis- en 
hotelleider is Jos van der Heijden. Beiden gaan al vele jaren als 
vrijwilliger mee met de NLZ bedevaart. De reis is een unieke 
combinatie van een toeristische reis en een bedevaart. 
Meer informatie 
Vraag nu vrijblijvend een brochure aan NLZ, Raadhuisplein 1, 
6226 GN Maastricht. Telefoon kantoor NLZ: 043-3215715 (Janine 
Moenen of Chantal Piters), of kijk op de website: 
www.nlzbedevaarten.nl. 
Voor informatie kunt u ook bellen met Jos van der Heijden 0499-
373779 of e-mail: vwkn.lourdes@gmail.com of bellen met pastoor 
Verschure, pastorie Knegsel 040-2051575. Na aanmelding wordt u 
bezocht door de reisleider, vooraf is er nog een kennismakings-
bijeenkomst met alle deelnemers in de kerk te Knegsel. 
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Parochiekroniek 
 

Dopen: 
Van harte feliciteren wij de ouders die in de 
afgelopen maand hun kindje hebben laten 
dopen. Wij wensen hen een gelukkige en 
gelovige toekomst toe, samen met hun 
kind(eren) : 
01-07  Sven  z.v. Remco en Mieke Verhoeven-Lavrijsen  
15-07  Bram  z.v.  Rob Swinkels en Annemiek van Herk 
 

Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden van:  
 
13-06 Jan Sanders 82 jr 
13-06 Jan Heesters 84 jr 
13-06 Nel Lavrijsen - van Gompel 61 jr 
16-06 Marianne Overgaag-Gennissen 61 jr  
23-06 Kees Lauwers 91 jr 
 
Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en ons hoop geven op 
een weerzien in het Hemelse Rijk. 
 
Bereikbaarheid Pastorie 
 

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 10 tot 12.00 uur is het 
secretariaat van de parochie bemand. Buiten deze tijden kunt u 
telefonisch contact opnemen met nr. 64 13 60. 
 
Misintenties  
 

Misintenties kunnen maandag, dinsdag, woensdag of vrijdag  
’s morgens tussen 10.00 uur en 12.00 uur worden  
opgegeven op de pastorie. Wilt u zeker zijn van publicatie van  
uw intentie in de lokale kranten, dan dient u deze misintenties 
tenminste 14 dagen van tevoren op te geven. 
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Overzicht vieringen 
 

Maandag t/m vrijdag 18.30 Rozenkransgebed   
 19.00 uur Eucharistieviering. 
Vrijdag om  19.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste met 
  aanbidding. 
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering. 
Zondag   09.30 Eucharistieviering. 
 

Eucharistievieringen augustus – september 2012 
 

Za. 4 aug. 19.00 uur 18e zondag door het jaar - Eucharistie 
Zo. 5 aug.  09.30 uur 18e zondag door het jaar - Eucharistie 
Za. 11 aug. 19.00 uur 19e zondag door het jaar - Eucharistie 
Zo. 12 aug.  09.30 uur  19e zondag door het jaar – Eucharistie 
  m.m.v. het Kerkkoor 
Woe. 15 aug. 19.00 uur Hoogfeest Maria Tenhemelopneming 
  Eucharistie m.m.v. het Dameskoor 
Za. 18 aug. 19.00 uur  20e zondag door het jaar - Eucharistie 
Zo. 19 aug.  09.30 uur 20e zondag door het jaar - Eucharistie  
  m.m.v. de Gregoriaanse Schola 
Za. 25 aug. 19.00 uur 21e zondag door het jaar – Eucharistie 
  Extra collecte voor de MIVA  
Zo. 26 aug. 09.30 uur 21e zondag door het jaar - Eucharistie  
 m.m.v. het Kerkkoor; Extra collecte voor de MIVA 
Za. 1 sept. 19.00 uur 22e zondag door het jaar - Eucharistie 
Zo. 2 sept.  09.30 uur 22e zondag door het jaar - Eucharistie 
Za. 8 sept. 19.00 uur 23e zondag door het jaar - Eucharistie 
Zo. 9 sept.  09.30 uur 23e zondag door het jaar – Eucharistie 
  m.m.v. het Kerkkoor 
Za. 15 sept. 19.00 uur 24e zondag door het jaar – Eucharistie 
  Extra collecte voor de Vredesweek 
Zo. 16 sept. 09.30 uur 24e zondag door het jaar – Eucharistie 
m.m.v. de Gregoriaanse Schola ; Extra collecte voor de Vredesweek 
 

 

Nieuwe kopij inleveren vóór 27 augustus 2012  op de pastorie 
of via e-mail: kerkreusel@hetnet.nl 
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