
                                                   32e jaargang, nr. 9 
                                                           Oktober 2012 

 PAROCHIEKLANKEN  
 
 

MEDEDELINGENBLAD PAROCHIE O. L. VROUW TENHEMELOPNEMING REUSEL 
  Tel. (0497) 64 13 60  E-mail: kerkreusel@hetnet.nl . Rabobank nr 1434 019 63 
 

 

ALLERHEILIGEN 
 
Een zaklamp als wegwijzer omdat hij licht uitstraalt. Ook mensen 
kunnen licht uitstralen en dus ook goede wegwijzers zijn.  
Met Allerheiligen staan al die mensen in de schijnwerper.  
“Heiligen zijn mensen die licht doorlaten”, is 
een bekende uitspraak. 
“Heiligen zijn mensen van vlees en bloed die 
sterk in het leven hebben gestaan”,  
zo zou je het ook kunnen zeggen.  
Heiligen zijn mensen die licht uitstralen.  
In diezelfde geest hebben veel van onze dierbaren ons licht 
aangereikt, ons de weg gewezen door het leven. We missen het 
licht en de warmte die ze ons gegeven hebben, we trekken ons op 
aan hun levenshouding. 
 
Zaligsprekingen 
Die levenshouding wordt op een boeiende manier beschreven in 
de zaligsprekingen. God heeft ons geschapen naar zijn beeld en 
gelijkenis, om gelukkig te zijn met elkaar. Dat geluk heeft 
overigens niets met geldelijk gewin te maken. Gelukkig zijn hangt 
samen met de vraag: “Hoe sta je in het leven?” God heeft zoveel 
van zichzelf neergelegd in het hart van iedere mens, dat we alles 
in ons hebben om te kunnen uitgroeien tot mensen naar Zijn hart. 
De zaligsprekingen, waarmee Jezus zijn Bergrede begon, zijn voor 
ons als een baken op onze levensweg. Wie vanuit deze deugden 
handelt doet niet alleen recht aan anderen, maar ook aan zichzelf. 
Daar word je een beter en gelukkiger mens van. Wij kijken daar 
een beetje zwaar tegen aan. “Dat is gemakkelijker gezegd dan 
gedaan”. Wat zegt Jezus: “Niet zeuren, gewoon doen, iedere dag”.  



Van iemand iets goed zeggen? Iemand uitnodigen op de koffie of 
een gesprek aangaan? Samen koffie drinken en even je 
ervaringen delen en naast iemand gaan staan en niet er boven”. 
Gewoon mens tussen de mensen zijn met een luisterend oor en 
een warm hart. 
 
Licht uitstralen 
Licht uitstralen is eigenlijk zo gewoon. We moeten het niet 
moeilijker maken dan het is. Gewoon doen wat je hart je ingeeft 
zonder daar urenlang over te vergaderen.  
Vertrouwen krijg je door het te geven.  
Zo is het ook met vergeven: vergeving schenken en vergeving 
krijgen liggen in elkaars verlengde. Als je het kunt voel je het 
lichter worden in je leven. Heiligen zijn dragers van Gods licht. 
“Over de doden niets dan goeds”. Wat zouden we elkaar veel licht 
kunnen aanreiken als we met dezelfde warme woorden over 
mensen spreken als ze nog leven. Het licht, dat we elkaar 
daardoor aanreiken, schijnt door de wolken heen, overstijgt de 
grenzen van de dood. Daarom is onze begraafplaats 
voor velen ook een plek waar hemel en aarde elkaar 
raken. Liefde, die diep en echt is, ebt niet weg. Het 
bloempke en het waxinelichtje onderstrepen onze 
gevoelens. 
In de zaligsprekingen spreekt Jezus ons moed in:  
“Gelukkig word je als je het licht, dat God jou aanreikt, in je 
opneemt en uitstraalt naar anderen toe.  
Gelukkig ben je als je vreedzaam, verzoenend, barmhartig en 
rechtvaardig durft leven. Zo met elkaar omgaan heelt je, heiligt je. 
Wie zo leeft wordt steeds meer één van Gods’ heiligen.  
Laten we de inspirerende voorbeelden van mensen maar dicht bij 
zoeken, onze dierbaren hebben het aan ons verdiend.  
Zij zijn de beste lichtbakens op onze weg door het leven.      
Zalige mensen ! 
 
Pastoor van Roosmalen. 
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Info en mededelingen parochiebestuur – pastoor   
( pastorie tel. nr. : 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.  
 
De nieuwe parochie Reusel - De Mierden 
************************************************* 
De stuurgroep is voor de derde maal bijeengeweest op woensdag 
5 september.  
In deze derde bijeenkomst is er gesproken over: 
1. Dat de fusie  van de parochie Reusel - de Mierden definitief zal 

ingaan op 1 januari 2014. De sluiting van de kerken in Hulsel en 
Lage Mierde zal op een later moment plaatsvinden. 

2. De twee parochiespiegels van Hulsel en Lage Mierde zijn 
toegelicht en besproken  

3. Dat er voor de vier parochies een parochievergadering is 
gepland met een PowerPoint - presentatie in de maanden 
september en oktober 2012. 
Lage Mierde op woensdag 26 september in De Ster 
Hooge Mierde op dinsdag 2 oktober in De Schakel 
Reusel op woensdag 3 oktober op de pastorie aan de 
Kerkstraat 1 
Hulsel op dinsdag 16 oktober in zaal ’t Drieske. 
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De heer Jac van Oppen (Bisdom) en de leden van de 
stuurgroep zullen hierbij ook aanwezig zijn. Daarnaast ook 
pastoor Van Roosmalen als beoogd pastoor. 

4. Dat er vanuit de vier parochies een pastoraatsgroep wordt 
gevormd, welke het pastoraal beleidsplan gaat opstellen voor 
de toekomstige parochie o.l.v. pastoor Van  Roosmalen. 
In deze pastoraatsgroep zullen zitting nemen vanuit : 
Lage Mierde: Greet van Dooren en Jac Naus 
Hooge Mierde: Kees van den Borne en Fred Schellekens 
Reusel: Bernadette van Limpt en Annie Wouters 
Hulsel: nog niet bekend. 

5. De werkgroep financiën van de 4 parochies is bijeen geweest. 
De penningmeesters o.l.v. Gust Lavrijsen zullen op korte termijn 
komen tot verslaglegging aan de stuurgroep omtrent de 
financiële situatie op dit moment van de 4 parochies en 
daarnaast de begroting voor de toekomst. 

 
Extra collectes 
Wereldmissiedag voor Kinderen  op 6 en 7 oktober 2012  
Wereldmissiedag voor Volwassen op 20 en 21 oktober 2012  
********************************************************************* 
Wereldmissiemaand (oktober) staat dit jaar in het teken van 
Senegal. Dit West-Afrikaanse land is ongeveer vijf keer zo groot 
als Nederland en heeft circa 13 miljoen inwoners van verschillende 
bevolkingsgroepen. Senegal is een republiek en heeft dit jaar een 
nieuwe president gekregen: Macky Sall. Het land is overwegend 
islamitisch (93% van de bevolking). De christenen, meestal 
katholiek, zijn met 7% in de minderheid.  
Kerk en staat zijn in Senegal gescheiden. Moslims en christenen 
leven vreedzaam naast en met elkaar. 
Er zijn ongeveer 600.000 katholieke gelovigen in Senegal, 
verspreid over zeven bisdommen, waaronder het aartsbisdom 
Dakar. Kardinaal Théodore Adrien Sarr is de aartsbisschop.  
Er zijn ongeveer 143 parochies. De Katholieke Kerk zet zich onder 
andere in voor het onderwijs. Het land kent een hoog percentage 
analfabetisme. Het onderwijs is meestal in het Frans, de officiële 
taal van Senegal. Men streeft er naar meer kinderen naar school 
te laten gaan en vooral ook langer dan alleen de basisschool. 
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Andere belangrijke problemen waar de Kerk zich mee bezig houdt: 
emigratie, vrouwenbesnijdenis, situatie van verstoten vrouwen. 
 

Denkt u daaraan, als u het 
collectemandje krijgt aangereikt? 
 

 
Ouders van communicanten en vormelingen 2013 
************************************************************ 
 

De 1e H.Communie 2013 is gepland op zondag 14 
april  voor de Mariaschool en de Klimop en op 
zondag 21 april  voor de Leilinde.  
 

Het H. Vormsel 2013 zal plaatsvinden op  
vrijdag 5 april om 19.00 uur . 
 

De meldingen voor deze Sacramenten hebben reeds 
plaatsgevonden, doch men kan zich nog altijd ten 
spoedigste melden op de pastorie bij de pastoor  
(tel.:641360) voor alsnog de toezending van een meldingsformulier. 
Bij de gezinsvieringen met de communicanten en vormelingen 
hebben wij zoals vorig jaar wederom het Kinderkoor van de 
Communicanten 2013,  welke de vieringen opluisteren met gezang.  
Wij nodigen daarbij ook in het bijzonder uit de Communicanten 2012 
en alle andere kinderen, welke lid willen worden van ons 
Kinderkoor. Zij kunnen dan ook alle vieringen, zoals met Kerstmis 
en Palmpasen en de Communievieringen, meezingen met de 
Communicanten 2013. 
Eenieder kan zich hiervoor opgeven bij de leden van de Werkgroep 
1e H.Communie of op de pastorie (tel.: 641360). 
 
Viering van Allerzielen 
*************************** 
Vrijdag 2 november om 19.00 uur  gedenken wij in 
de kerk en daarna op de begraafplaats alle 
overleden parochianen en hierbij in het bijzonder de 
overledenen van het afgelopen jaar.   
Eenieder wordt hierbij van harte uitgenodigd!  
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Aanbieding: kinderboek ‘Franciscus en de rovers’ nú  voor  
€ 7,50! 
 

Vanwege het Franciscusfeest op 4 oktober is het prachtig 
geïllustreerde kinderboek ‘Franciscus en de rovers’ bij de 
Franciscaanse Beweging in Den Bosch in de aanbieding voor  
€ 7,50 (normale prijs: € 12,50) (bij afname van vijf boeken of meer: 
€ 5,00 per stuk). Leuk voor 4 oktober maar ook bijvoorbeeld om 
cadeau  te geven met Sinterklaas!    
Het boek, geschreven door Fran van den Munkhof en geïllustreerd 
door Hélène Jorna, is geschikt voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Het 
vertelt in korte zinnen en begrijpelijke woorden het verhaal over 
Franciscus die drie moordzuchtige rovers bekeert tot zijn broeders.  
Het boek is tot eind november met korting te bestellen bij het 
dienstencentrum van de Franciscaanse Beweging in Den Bosch, 
per e-mail: info@franciscaansebeweging.nl en per telefoon: 073-
6131340. 
 

Oktober: Rozenkransmaand 
 

De maand oktober wordt van oudsher ook 
wel de Rozenkransmaand genoemd. In deze 
maand is er bijzondere devotie tot de H. 
Maagd Maria, de moeder van Jezus. Dat de 
oktobermaand de rozenkransmaand is heeft 
te maken met het feit dat in de katholieke 
kerk jaarlijks op 7 oktober het feest van 
O.L.V. van de Rozenkrans gevierd wordt.  

 

De rozenkrans is een gebedssnoer. Tijdens het bidden worden de 
zogeheten Blijde, Droevige en Glorievolle Geheimen overwogen, 
een korte samenvatting van het levensverhaal van Jezus en Maria. 
Twee jaar geleden zijn daar de Geheimen van het Licht aan 
toegevoegd. 
Ook in onze kerk wordt op maandag- t/m vrijdagavond, voorafgaand 
aan de viering van 19.00 uur, het rozenhoedje voorgebeden.  
Iedereen is daarbij van harte welkom. 
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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. 
16-9 Daan z.v. Bart Kaethoven en Ilse Wijnen 
16-9 Teun z.v. John Blankers en Hanneke Blankers-Hendriks 
23-9 Evi  d.v. Arno Borsboom en Anja Borsboom-Huijbregts 
23-9 Nouk d.v. Roland Adams en Tessa Adams-Kokken 
 

Huwelijksviering 
21-09 Rob Wouters en Karin Jansen 
 

Zij kozen voor een huwelijk voor Gods’ altaar. 
Wat God verbonden heeft kan de mens niet scheiden. 
 
Door het sterven van onze parochianen gaat ons 
medeleven uit naar de nabestaanden van:  
08-08 Bert Larmit   86 jr. 
15-08 Bets Janssen-Vosters 86 jr. 
31-08 Sjaan Nijs-v.d. Laar   83 jr. 
18-09 Anneke van Herk-Lavrijsen 98 jr. 
25-09 Will Peeters   80 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 10.00 uur 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. 
 

 7 



Overzicht vieringen 
 
Maandag t/m vrijdag  18.30 uur Rozenkransgebed 
   19.00 uur Eucharistieviering  
Vrijdag om   19.30 Uitstelling van het Allerheiligste 
    met aanbidding 
Zaterdag   19.00 uur Eucharistieviering 
Zondag   09.30 uur Eucharistieviering 
 
Eucharistievieringen oktober - november 2012 
******************************************************** 
Za. 13 okt.   19.00 uur 28e Zondag door het Jaar - Eucharistie 
Zo. 14 okt. 09.30 uur 28e  Zondag door het Jaar - Eucharistie  
                                    m.m.v. het Gemengd Kerkkoor 
Za. 20 okt. 19.00 uur 29e Zondag door het Jaar - Eucharistie 
                Extra collecte  voor de Wereldmissiedag 
Zo. 21 okt. 09.30 uur 29e Zondag door het Jaar - Eucharistie 
                                   m.m.v. het Gregoriaans Koor 
                  Extra collecte voor de Wereldmissiedag 
Za. 27 okt. 19.00 uur 30e Zondag door het Jaar - Eucharistie 
Zo. 28 okt. 09.30 uur 30e Zondag door het Jaar - Eucharistie 
                             m.m.v. het Gemengd Kerkkoor 
Do. 1 nov. 19.00 uur Hoogfeest van Allerheiligen – 
Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans Koor 
Vr. 2 nov. 19.00 uur Allerzielen - Eucharistieviering -  
Herdenking overledenen van Reusel m.m.v. het Gemengd Kerkkoor  
Za. 3 nov. 19.00 uur 31e Zondag door het Jaar - Eucharistie 
                    Extra collecte voor Willibrordzondag 
Zo. 4 nov. 09.30 uur 31e Zondag door het Jaar - Eucharistie 
                     Extra collecte voor Willibrordzondag 
 
 
 
 

 

Nieuwe kopij inleveren vóór 22 oktober 2012  op de pastorie 
of via e-mail: kerkreusel@hetnet.nl 
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