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Woordje van de pastoor  
***************************** 
WITTE DONDERDAG 
In de lezingen van de Witte Donderdagviering 
wordt het beeld geschetst van twee 
verschillende tafels. We worden deelgenoot van 
het Joodse Pesachmaal. Pesach is het hebreeuwse woord voor 
“uittocht’. Jarenlang was het Joodse volk onderdrukt in Egypte, 
een land waar ze “geen leven” hadden, een land waar niemand 
zich bekommerde om hun persoonlijk welzijn, een land waar niet 
gekeken werd op een mensenleven meer of minder. Zulke landen 
zijn ook vandaag helaas niet op één hand te tellen. 
Kunt u zich de sfeer voorstellen bij die maaltijd: de haast 
waarmee gegeten wordt en de angst dat het toch nog mis kan 
lopen. 
Hoe heel anders is het beeld dat ons geschetst wordt in het 
evangelie.. het beeld hoe het leven van mensen werkelijk 
bedoeld is: de één is niet meer dan de ander.  
De teamleider Jezus verricht het werk van een slaaf... Hij wast de 
voeten van de leerlingen, zodat zij verfrist worden. Het leven van 
een mens mag in Gods’ ogen niet beheerst worden door geweld 
en macht, maar door gedeelde dienstbaarheid.  
“Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God ”. 
Thuis in ons eigen gezin voelden wij rond de tafel onze 
onderlinge verbondenheid met de teamleider, ons moeder, in een 
dienende rol. Daar is de basis gelegd voor een duurzame 
verbondenheid, die zijn vruchten voortbrengt tot op de dag van 
vandaag. 
 
Voedsel voor onderweg 
In de zaal van het Laatste Avondmaal, waar Jezus met zijn 
leerlingen samenkwam om het Joodse Pesach-feest te vieren,  



hun bevrijding uit de slavernij,  maakt Jezus een onverwacht 
gebaar. “Dit brood is Mijn Lichaam”. “Deze beker is Mijn Bloed”. 
“Ik ben jullie voedsel voor onderweg”. 
“Hoe kan iemand zichzelf te eten geven”, was de verbaasde 
reactie van zijn leerlingen. Het antwoord kwam de volgende dag. 
Stervend aan het kruis wist Jezus de grenzen van zijn liefde 
zover te verleggen, dat Hij een levensbron werd voor ons 
allemaal. Stervend aan een kruis roept Hij ons op om de beide 
tafels, die onze wereld zo verdeeld maken, aan elkaar te 
schuiven. Waar mensen hun eten, hun leven in liefde met elkaar 
delen, ontstaat een groeiende verbondenheid tussen de twee 
werelden, uitmondend in een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde. Voorwaarde is dat we in het voetspoor van Jezus willen 
treden: “Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te 
dienen”. Hij cijfert zichzelf volledig weg. Ik geef mijn leven om 
God en mens met elkaar te verzoenen. Om beide wereldbeelden 
met elkaar te verzoenen. Dit is Mijn Lichaam -  Dit is Mijn Bloed. 
Neemt en eet, maar doe het tot Mijn gedachtenis. 
 
GOEDE VRIJDAG 
Als je de kruisweg statie na statie volgt groeit het besef, dat God 
in Jezus wel heel erg dicht bij is. 
De kruisweg begint bij Pilatus. In het lijdensverhaal hebben we 
dan al een paar hele belangrijke passages gehad. In de hof van 
Getsemanie treedt Jezus de soldaten onbevangen tegemoet.  
“Als je Jezus van Nazareth zoekt, dat ben Ik”.  
Die woorden klinken zo vastberaden, dat je proeft dat Jezus zich 
op zijn lijdensweg gedragen weet door God. 
Even later komt Hij bij de hogepriester. En we horen Hem 
zeggen: “Waarom al die vragen? Ik heb je toch altijd in het 
openbaar verteld, dat Ik een speciale band heb met mijn Vader in 
de hemel! Dat jullie dat godslasterlijk noemen is jullie probleem. 
Hij houdt van Mij als ben Ik zijn eigen Zoon! Waarom dan die 
kaakslag? Wat heb Ik verkeerd gezegd?” 
 
Koning in dienstbaarheid 
Jezus geeft geen krimp, ook niet bij Pilatus. Op de vraag: “Jij bent 
dus koning”?, antwoordt Jezus: “Ja, dat ben Ik, maar mijn 
koningschap is niet van deze wereld.” 
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In die tijd was de koning “de baas”, iemand die kon beslissen 
over leven en dood en vaak keek hij niet op een leven meer of 
minder. Jezus noemt zich koning in dienstbaarheid. Hij is de 
koning van de armen, de misdeelden, de uitgestotenen, een 
koning zonder troon, zelfs zonder een steen om zijn hoofd op te 
leggen. En daarmee ontneemt Hij Pilatus alle argumenten om 
Hem te veroordelen. Pilatus wast zijn handen in onschuld, maar 
tekent wel het doodvonnis, bang als hij is voor de stem van het 
volk. 
 
Jezus neemt zijn kruis op, en hoewel Hij gebukt gaat onder de 
last van het kruis, blijft Hij fier overeind. De last van het kruis. ... 
Jezus draagt alles op zijn schouders mee, wat mensen verkeerd 
doen. Aan kinderen probeer ik dat uit te leggen met een 
voorbeeld: Als je met 300 kinderen op school zit en 299 kinderen 
menen dat ene kind te moeten pesten, dan drukt er een zware 
last op de schouders van dat kind, een last waaronder het zeker 
zal bezwijken. 
 
Jezus valt tot drie keer toe. Zo zwaar drukt onze zondelast op zijn 
schouders, want er gaat heel wat mis in het tussenmenselijk 
verkeer. Steeds weer staat Hij op, troost biedend aan de mensen, 
die met Hem begaan zijn: zijn moeder, de wenende vrouwen, 
Veronica. En dan dat grootse gebaar: 
 “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen”. 
 
Zo krijgen wij - statie na statie - antwoord op de boeiende vraag: 
Wie is Jezus? Een man naar Gods’ hart. Of, zoals de 
honderdman zegt, “deze man is waarlijk de Zoon van God”. 
 

Mogen wij u van harte uitnodigen om met 
Witte Donderdag samen de Eucharistie te 
vieren en op Goede Vrijdag stil te staan bij 
het lijden en sterven van Christus.  
Dan kunnen ook wij met Pasen opstaan 
tot leven. Welkom! 

 
 
 

 3 



Info en mededelingen pastoor - parochiebestuur   
(pastorie tel.: 641360)  
*******************************************************************  
1.   Wanneer parochianen graag de H.Communie  willen 
ontvangen op Witte Donderdag of Goede Vrijdag  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.  
5.   Sacrament van Boete en Verzoening (Biecht)  kunt u 
ontvangen (ook in de Goede Week) na afspraak met de pastoor 
op de pastorie op een vertrouwde plaats. 
 
H. Vormsel 2012 
******************** 
Op 30 maart 2012  om 19.00 uur  komt Mgr. Mutsaerts naar 
Reusel om het Sacrament van het H. Vormsel toe te dienen aan 
35 jongens en meisjes. Klein Akkoord uit Lage Mierde zal de 
gezangen verzorgen. 
 
1e H. Communie 2012 
*************************** 
Op zondag 15 april (Klimop) en zondag 22 april 
(De Leilinde) om 11.00 uur  doen 35 kinderen hun 1e H. 
Communie. Bij deze vieringen zal het koor van de 
Communicanten de gezangen verzorgen o.l.v. onze dirigent 
Jacques Lemmens. 
Op zondag 13 mei  doen 16 kinderen van de Mariaschool hun 
1e.H. Communie. 
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Vastenactie 2012  
********************** 
Vergeet het vastenzakje niet in deze Veertigdagentijd! Dit jaar is 
de Aktie voor Ethiopië . Steun voor de sloppenwijkbewoners. 
Addis Abeba is de hoofdstad van Ethiopië en in de arme wijk 
Yeka leven veel mensen van minder dan één dollar per dag. De 
congregatie Daughters of Charity helpt bewoners in deze wijk met 
een project om hun levensomstandigheden zelf te verbeteren. 
 
Palmpaasstokprocessie  
****************************** 
Op zaterdag 31 maart om 19.00 uur  zijn alle 
kinderen van de basisschool uitgenodigd voor 
de viering van Palmpasen.  Bij deze viering 
worden de palmtakjes gezegend en op het eind 
van de viering aangereikt. Dat gebeurt ook op 
zondag 1 april. 
Op zaterdag is er ook de palmpaasstokprocessie voor de 
kinderen in de kerk. De kinderen brengen hun eigengemaakte 
palmpaasstok mee naar de kerk, waarbij het broodhaantje en het 
palmtakje in de kerk nog zullen worden aangereikt. 
Een voorbeeldtekening is te krijgen op de pastorie. 
De Communicanten 2012 o.l.v. Jacques Lemmens vormen het 
kinderkoor. 
 
Chrismamis in de Kathedraal van de St. Jan 
*******************************************************  
Woensdag 4 april om 19.00 uur  gaat Mgr. Hurkmans voor in de 
Chrismamis in de Kathedraal van de St. Jan. 
Tijdens deze vieringen worden de oliën gewijd en gezegend door 
de Bisschop en hernieuwen alle priesters hun priestergeloften. 
U bent hierbij van harte welkom! 
 
Witte Donderdag 
********************* 
Donderdag 5 april om 18.30 uur  de Viering van Witte 
Donderdag met twaalf communicanten, welke deelnemen aan de 
voetwassing. 
Na de viering is er tijd voor Aanbidding bij het Allerheiligste. 
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Paaswake 
 

Op zaterdag 7 april  de viering van de Paaswake, welke 
aanvangt om 21.00 uur . Het vuur wordt gezegend, de nieuwe 
Paaskaars wordt hiermede ontstoken. Het water wordt gezegend 
en de paaskaars wordt hierin gedompeld. Een hoogtepunt in ons 
kerkelijk jaar. U bent van harte uitgenodigd ! 
 

Renovatie pastorie 
 

De werkzaamheden aan het dak van de pastorie zijn voltooid.  
Nieuwe leien voorkomen verdere lekkages voor de toekomst. Als 
laatste zal de binnentuin van de pastorie opnieuw worden 
ingericht. Wij hopen vóór de Pasen alles op orde te hebben. 
Alles kant en klaar voor de nieuwe parochie  Reusel, Lage 
Mierde, Hooge Mierde, Hulsel, Netersel en Bladel.  Jawel u ziet 
het goed! De nieuwe parochie wordt nog groter als eerder werd 
gedacht. In de loop van 2012 hopen wij de voorbereidingen te 
kunnen gaan treffen.   
 
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.  
 

Passieconcert  door het Reusels Gemengd Koor  
 

Op zondag 1 april zal het Reusels Gemengd Koor in onze 
parochiekerk een passieconcert ten gehore brengen. Uitgevoerd 
zal worden het prachtige werk:  
The Crucifixion van John Stainer (1840-1901) 
Als solisten zullen optreden: Richard Prada 
(tenor) en Peter van Hoensel (bas). 
Op het orgel speelt Maurice Alessie.  
Het geheel staat onder de bezielende leiding van 
Wim van Zantvoort.  
U bent van harte welkom om 14.30 uur in onze kerk. 
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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. 
4-3 Duuk Veron z.v. Frank Veron en Marenka Verspaandonk 
11-3 Roy Faes z.v. Robert Faes en Nathaly v. Herwijnen-Faes  
18-3 Ylaiza v. Nieuwkuijk d.v. Ad v. Nieuwkuijk en Jaleesa  
  van Erp 
18-3 Lars Huijbregts z.v. Toon Huijbregts en Maartje Verwimp 
25-3 Délano Dieteren z.v. Tim Dieteren en Christel van Hedel 
 

Overlijden 
Door het sterven van onze parochia(a)n(e) gaat 
ons medeleven uit naar de nabestaanden van : 
16-2  Cees Diepens  84  jaar 
28-2 Hein Horsting  93  jaar 
10-3 Isa Janssen – Panjoel 87  jaar 
 

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

 
 

Overzicht vieringen 
Maandag tot en met vrijdag : 18.30 uur Rozenkransgebed – 
19.00 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 
 
 

Eucharistievieringen   maart - april  2012 
*************************************************** 
Vr. 30 mrt. 19.00 uur  Eucharistieviering Toediening van het H.  
   Vormsel door Mgr. Mutsaerts aan 35 jongens en  
   meisjes m.m.v. Klein Akkoord uit Lage Mierde 
Za. 31 mrt. 19.00 uur  Palmzondagviering met palmpaasstok- 
   processie, Eucharistie m.m.v. koor van de  
   Communicanten 2012 
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Eucharistievieringen april  2012 vervolg 
 
Zo. 1 april  09.30 uur  Palmzondagviering - Eucharistie m.m.v.  
   de Gregoriaanse Schola 
   11.00 uur  Palmzondagviering - Eucharistie 
Ma. 2 april 19.00 uur  Boete- en Eucharistieviering met  
   aansluitend biecht 
Do. 5 april 18.30 uur  Viering van Witte Donderdag met voet-  
   wassing van 12 communicanten m.m.v. Kerkkoor 
   Aansluitend aanbidding bij het H. Sacrament.  
Vr. 6 april  15.00 uur  Kruisweg m.m.v. Zang en Vriendschap 
     18.30 uur  Kruisverering m.m.v. de Gregoriaanse  
   Schola 
Za. 7 april  21.00 uur  Paaswake m.m.v. Kerkkoor 
                      Zegening en ontsteken van de paaskaars 2012 
Zo. 8 april  09.30 uur  Hoogfeest van Pasen – Eucharistie 
   m.m.v. het Kerkkoor 
   11.00   uur Hoogfeest van Pasen - Eucharistie 
Ma. 9 april 09.30  uur  2e Paasdag - Eucharistie m.m.v. Zang en  
   Vriendschap 
Za. 14 april 19.00 uur  Beloken Pasen - Eucharistie 
Zo. 15 april  09.30 uur  Beloken Pasen - Eucharistie 
     11.00 uur  1e H. Communie - Klimop m.m.v.  
   Communiekoor   
Za. 21 april 19.00 uur  3e Zondag van Pasen - Eucharistie 
Zo. 22 april  09.30 uur  3e Zondag van Pasen - Eucharistie 
   11.00 uur  1e H. Communie - De Leilinde m.m.v.  
   Communiekoor 
Za. 28 april 19.00 uur  4e Zondag van Pasen - Eucharistie 
Zo. 29 april  09.30 uur  4e Zondag van Pasen - Eucharistie  
   m.m.v. Kerkkoor 
    11.00 uur  4e Zondag van Pasen - Eucharistie 
Vr. 4 mei  19.00 uur  Eucharistie – Dodenherdenking 
 
 
  

 

Nieuwe kopij inleveren vóór 9 april 2012 op de pastorie 
of via e-mail: kerkreusel@hetnet.nl 
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