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Waarachtig leven 
“Ik heb nog nooit een vlieg kwaad gedaan”, hoor ik vaak uit de 
mond van mensen als we het hebben over biechten. “Ik doe geen 
mens kwaad”. Dat is blijkbaar de norm als we het hebben over de 
kwaliteit die we aan ons leven geven. “Ik doe geen mens kwaad”.  
Jezus legt de lat wat hoger. Het is een hot item in zijn prediking: 
“Leef zo, dat de waardigheid van ieder mensenleven tot z’n recht 
komt “ . 
Als je het evangelie er op na slaat, voel je dat Jezus de daad bij 
het woord voegt. Jezus houdt van mensen, wie en hoe ze ook 
zijn. Voor Hem zijn ze allemaal gelijk, hoe zwak, broos en teer ze 
ook zijn. Het maakt Hem niet uit of het gaat over tollenaars, 
verschoppelingen of zondaars. Hij wil iedere mens het gevoel 
geven: 
“Jij bent als mens voor Mij de moeite 
waard”. 
“Ik doe geen mens kwaad”. Jezus zou 
ons, bij het horen van die uitspraak, heel 
vriendelijk aankijken, en ons vragen: “ 
Wat heb je gedaan om de ander beter en 
fijner te laten leven”? 
De beperktheid van onze normen wordt 
heel treffend verwoord door de bekende 
dichter Adriaan Morrïen. In één van zijn vele gedichten verwoordt 
hij die gedachte zo: 
“Ik zal je niet slaan, maar je ook niet strelen, 
 Ik zal je nooit bijten, maar ik zal je ook niet kussen, 
 Ik zal je niet overweldigen, maar ook niet met je spelen, 
 Ik zal je niet doden, maar je ook niet laten leven.” 

Vrij vertaald: De mens gaat niet alleen dood door oorlog en 
geweld, maar ook door onverschilligheid en haat.  



Mensen kunnen elkaar op allerlei manieren het leven onmogelijk 
maken, variërend van pestgedrag tot het aanjagen van angst. In 
zijn bergrede geeft Jezus aan alle regels en geboden een positieve 
wending. Voor Hem betekent het gebod: “Gij zult niet doden”, niet 
alleen dat we geen vlieg kwaad doen, maar dat we respect hebben 
voor elkaar en voor de hele schepping, en een positieve bijdrage 
leveren aan een meer leefbare wereld. 
 
Trouw 
En daarom neemt Jezus zo vaak het woordje “trouw” in de mond. 
Jezus vraagt ons om trouw te zijn aan elkaar, trouw te zijn aan de 
relaties die we aangaan met mensen. Trouw zijn vraagt er om dat 
we het beste in elkaar naar boven halen, elkaar aanspreken op het 
positieve dat we allemaal in ons hebben. Hij vraagt ons om die 
trouw optimaal waar te maken in de intimiteit van een 
huwelijksrelatie om daardoor wezenlijk iets toe te voegen aan het 
geluk van je levenspartner. In de unieke liefde die er kan opbloeien 
tussen twee mensen wil God zijn ware gezicht laten zien. Liefde is 
meer dan geen ruzie hebben met elkaar. 
Trouw zijn in de geest van Jezus vraagt om de bereidheid om met 
elkaar te delen, wat het leven ons te bieden heeft. Vraagt er ook 
om dat we er actief aan mee werken om de kloof tussen arm en rijk 
te overbruggen. Trouw zijn vraagt er om, dat iedereen zich bij ons 
veilig kan voelen, dat we betrouwbaar zijn in ons doen en laten, 
open en eerlijk. Iedereen, van klein tot groot, moet zich bij ons 
veilig voelen. En daarmee zegt Jezus meer dan we op het eerste 
oog denken.  
We moeten kinderen het beste geven 
wat we in ons hebben, en dat is een 
hart vol liefde, waardoor ze zich 
geborgen weten en het beste uit 
zichzelf kunnen halen. In hele duidelijke 
bewoordingen nodigt Jezus ons in zijn prediking uit om het leven 
voor elkaar leefbaar te maken van de wieg tot het graf. Beseffend 
dat onze samenleving zo sterk is als de zwakste schakel.  
Waarachtig leven doe je vanuit je hart. 
 
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. 
Door de aanstaande fusie met de parochies in Hooge-Mierde, 
Lage-Mierde en Hulsel moeten we rekening houden met het 
uitvallen en verschuiven van mistijden. Om daar al enigszins op in 
te spelen komt deze mistijd op zondag nu al te vervallen.  
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. 
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De nieuwe parochie Reusel - De Mierden 
******************************************* 
Donderdag 31 mei 2012 is in aanwezigheid van Mgr. Mutsaerts, 
hulpbisschop en vicaris-generaal van het bisdom van  
’s-Hertogenbosch, een eerste overleg gevoerd. De nieuwe 
parochie zal onder leiding komen te staan van pastoor van 
Roosmalen. De nieuwe parochie zal over twee kerkgebouwen 
kunnen beschikken, de kerk van Onze Lieve Vrouw 
Tenhemelopneming in Reusel en vooralsnog de kerk van de         
H. Johannes Evangelist in Hooge-Mierde. Dat wil zeggen dat de 
kerken van de H. Clemens in Hulsel en H. Stephanus’ Vinding in 
Lage-Mierde op termijn aan de eredienst zullen worden onttrokken. 
Met de twee  kerken die nu open blijven is er hopelijk voor iedere 
parochiaan van de nieuwe parochie een kerkgebouw binnen een 
redelijk bereik. 
Het is verder belangrijk om aan te geven, dat beide kerkgebouwen, 
die als kerkgebouw open blijven, van en voor alle parochianen zijn: 
alle parochianen mogen er zich thuis weten en alle parochianen 
hebben er een stem. 
De besturen willen samen met de huidige pastoors en samen met 
de parochianen de schouders er onder zetten voor onze nieuwe 
parochie. 
 
Verkoop woning Groeneweg 11 
**************************************** 
Hebt u belangstelling of weet u een koper schroom dan 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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Afsluiting voorbereiding 1e H.Communie / H.Vormsel 
2012 
***************************************************************** 
Op zaterdag 26 mei om 19.00 uur hebben we in de kerk de 
afsluitende viering van de Eucharistie gehad met de 
communicanten en vormelingen van het afgelopen jaar. 
De communicanten hebben weer de gezangen verzorgd tijdens 
deze viering o.l.v. onze dirigent en organist Jacques Lemmens. 
Ook is tijdens deze viering het spaargeld voor Kika,  dat de 51 
communicanten hebben gespaard bekend gemaakt.  Dat was 
totaal een bedrag van € 249,28. 
Hartelijk dank ook namens Kika. En 13 communicanten zijn ook in 
het gelukkige bezit gekomen van een mooi spaarvarken van Kika. 
De ouders hebben ook kunnen deelnemen aan een schriftelijke 
evaluatie over de voorbereiding van de 1e H.Communie en het 
H.Vormsel. Met een resultaat dat zeer zeker als positief mag 
worden bestempeld en we hebben dit ook toegezonden aan de 
ouders. Nadrukkelijk een felicitatie aan alle ouders en begeleiders 
van deze voorbereidingen. 
Er is nadien ook geëvalueerd met de werkgroep 1e H.Communie 
en met de leerkrachten van groep 4 en 8 van De Leilinde en de 
Mariaschool, die ook de resultaten van de evaluatie van de ouders 
hebben ontvangen.    
Wij zien de voorbereidingen voor volgend jaar hoopvol tegemoet 
en zullen de ouders hierover in september 2012 informeren via de 
basisscholen en de parochieklanken. 
 

Lourdes: 9-daagse busbedevaart 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. Nadere 
informatie in volgende Parochieklanken. 
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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. 

Bedevaartcentrum met genadekapel en de 
bijbehorende Mariabasiliek en kaarsenkapel.  
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. 
 
Vakantie 
 

Pastoor en parochiebestuur willen eenieder een 
zonnige, ontspannen en devote vakantie 
toewensen. Ook het kerkkoor mag van een 
welverdiende vakantie genieten en dus zullen de 
vieringen in juli stille vieringen zijn. Vanaf 15 augustus, feest van 
O.L.Vrouw Tenhemelopneming, patrones van onze parochie, zal 
het koor de Eucharistievieringen weer opluisteren. 
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Parochiekroniek 
 

Dopen: 
 

Van harte feliciteren wij de ouders die in 
de afgelopen tijd hun kindje lieten dopen. 
Wij wensen hen een gelukkige en gelovige 
toekomst toe. 
03-06  Daan z.v. Jeroen en Inge Jansen - Luijten  
03-06 Sanne d.v. Marcel Hoskens en Gerry Lavrijsen 
03-06 Fem d.v. Rob en Carli Lavrijsen – van den Hout  
10-06 Djouls d.v. Samuel Tolbert en Benthe Hendrikx 
 
Huwelijksviering 
Het Sacrament van het Huwelijk elkaar 
toedienend in Gods’ Kerk 
 
08-06 Roy van Limpt en Janneke van Nunen 
 

Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk voor het altaar des 
Heren. 
 

Jubileumviering 
In verbondenheid met elkaar en Gods’ Kerk 
 

09-06     Gouden Bruiloft  van Kees Verbaant en Greet Verbaant - 
van Limpt  
 

Een felicitatie voor dit Gouden paar. 
 
Overlijden  
Door het sterven van onze parochianen gaat ons medeleven uit 
naar de nabestaanden van: 
  

25-05  Fien Lauwers - Faes 76 jr 
 
Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken 
en ons hoop geven op een weerzien in het 
Hemelse Rijk. 
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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 juli 2012 
 
Za. 30 juni 19.00 uur 13e zondag door het jaar – Eucharistie 
Zo.  1 juli 09.30 uur 13e  zondag door het jaar - Eucharistie 
 11.00 uur Geen Eucharistieviering 
 
Za. 7 juli 19.00 uur 14e zondag door het jaar - Eucharistie 
Zo. 8 juli 09.30 uur 14e zondag door het jaar - Eucharistie  
 
Za. 14 juli 19.00 uur 15e zondag door het jaar - Eucharistie 
Zo. 15 juli 09.30 uur 15e zondag door het jaar - Eucharistie  
 
Za. 21 juli 19.00 uur 16e zondag door het jaar - Eucharistie 
Zo. 22 juli 09.30 uur 16e zondag door het jaar - Eucharistie  
 
Za. 28 juli 19.00 uur 17e zondag door het jaar - Eucharistie 
Zo. 29 juli 09.30 uur 17e zondag door het jaar - Eucharistie  
 
Za. 4 aug. 19.00 uur 18e zondag door het jaar - Eucharistie 
Zo. 5 aug. 09.30 uur 18e zondag door het jaar - Eucharistie  
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwe kopij inleveren vóór 25 juni 2012 op de pastorie 
of via e-mail: kerkreusel@hetnet.nl 
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