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Christus, Koning in dienstbaarheid
Ik weet niet of u ooit naar oorlogsdocumentaires kijkt. Ik zag er pas
een over de oorlog in de Balkan. Je ziet beelden van gebroken en
verdrietige mensen, zittend voor hun grondig vernielde huisjes,
terwijl je door de brokstukken heen een kruisbeeld aan de muur ziet
hangen. En je vraagt je af: is dat toeval of is het een hoopvol teken
dat de lijdende Jezus zich één en verbonden voelt met zijn
beproefde en vervolgde medemens, het kruis als een teken van
hoop, van leven, tegen alle verdrukking in.
Door die beelden heen klinkt een hele indringende vraag: wie zijn de
koningen van vandaag? Zijn dat de aanstichters van de oorlog die
van het land een puinhoop hebben gemaakt door haat en
verdeeldheid te zaaien? Zijn dat de machthebbers als Khadaffi en
Assad die zich staande moe(s)ten houden met een groot leger om
zich heen? Zijn dat de grootgrondbezitters of de rijke industriëlen die
zich verrijken ten koste van de arme sloebers? Of zijn dat juist
degenen, die te lijden hebben onder het machtsmisbruik van de
“groten der aarde”, de mensen in de sloppenwijken, levend van het
afval dat op de vuilnisbelt ligt of zij die vervolgd worden om hun
geloof, hun geaardheid, hun culturele achtergrond?
De koningen van onze tijd ... misschien mogen we ook denken aan
mensen als Gandhi, Martin Luther King, bisschop Romero en
Nelson Mandela, die op de bres stonden voor vrede en
gerechtigheid, streefden naar gelijkheid en opkwamen voor de
waardigheid van ieder mensenleven, arm of rijk, blank of zwart,
christen of moslim. Net als Jezus moesten de eerste drie hun
idealen met de dood bekopen, terwijl Mandela jarenlang gevangen
zat op Robbeneiland...
Koninklijk
In het lijdensverhaal van Jezus wordt ons een indringend beeld
voorgehouden: wanneer verdienen wij het predicaat “koninklijk”?

We horen een van de misdadigers zeggen: “Als jij koning bent, of
Messias, redt dan u zelf en ons er bij. Dan toon je dat je iemand
bent die veel betekent, iemand die zichzelf kan redden of iemand die
minstens mensen genoeg om zich heen heeft om deze vernedering
ongedaan te maken.” Waarop we Jezus horen zeggen: “Mijn
koningschap is niet van deze wereld. Ik ben niet gekomen om
gediend te worden maar om te dienen.”
De tweede misdadiger had dat begrepen. “Wij hebben onze straf
verdiend, maar Hij heeft niets verkeerds gedaan”, waarop Jezus het
beeld laat zien van een God die barmhartig is, vergevend en vooral
liefdevol. “Vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs”.
Christus: koning in dienstbaarheid, een koning die stervend aan het
kruis een levensbron werd voor ons allemaal. Door de grenzen van
zijn liefde te verleggen heeft Hij God en mens weer met elkaar
verzoend. Niet langer heeft de dood het laatste woord maar het
leven.
Het kruisbeeld in de verwoeste huisjes op de Balkan was voor de
mensen een teken van hoop, van leven. God stelt zich op één lijn
met zijn lijdende medemens. Hoe zit het met ons? Stralen wij iets
koninklijks uit in onze levenshouding? Je zou met het feest van
Christus Koning eigenlijk alle vrijwilligers/sters in de schijnwerpers
moeten zetten, al die mensen die op één of andere manier hun
medemensen de helpende hand reiken.
Kruisbeeld
Koninklijke mensen zijn zij die er in slagen het beste in
hun medemensen naar boven te halen, zoals Jezus dat
deed. Het kruisbeeld in onze huiskamer had “iets”,
inspireerde mensen om in de voetsporen van Jezus te
treden. Maar dat kruisbeeld is helaas in veel huiskamers
verdwenen. Onze samenleving is veranderd, harder geworden,
onveiliger ook, waardoor veel mensen uit de boot dreigen te vallen.
We beseffen te weinig dat onze samenleving zo sterk is als de
zwakste schakel.
Koning Christus vraagt ons om te kijken door zijn ogen, te luisteren
met zijn oren, te spreken met zijn mond en lief te hebben met zijn
hart. Jezus wil graag zijn koningschap met ons delen: door
dienstbaar te zijn van dag tot dag met de liefde als wapen.
Pastoor van Roosmalen
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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.
5. Voor het Sacrament van Boete- en Verzoening (Biecht) kunt u
ook altijd bellen met de pastoor (tel.: 641360) voor een afspraak. Nà
de Viering van Boete- en Verzoening op 20 december 2012 om 19.00
uur kunt u zonder afspraak ook op de pastorie terecht voor het
ontvangen van dit Sacrament.
De nieuwe parochie Reusel - De Mierden
************************************************
De stuurgroep is voor de vierde maal bijeengeweest op maandag 1
oktober. In deze vierde bijeenkomst is er gesproken over :
1. De parochievergaderingen in de vier parochies in september
en oktober 2012.
2. De vertegenwoordiging vanuit de vier parochies in de
pastoraatsgroep, 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
Vanuit Hulsel was er nà herhaald verzoek géén belangstelling.
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Willibrordzondag - Extra collecte weekend van 3 – 4 november 2012
********************************************************************************
“ Elkaar tot zegen “ !
‘Oog in oog staan en elkaar de hand reiken als navolgers van Jezus.
Dat is het begin van de ontmoeting, ja dat is zegen over en weer!’
De praktische insteek van het thema van Willibrordzondag.
Het thema werd gekozen met het oog op de herdenking van de
Reformatie in 2017, maar het past ook goed bij het Jaar van het
Geloof dat in oktober van start is gegaan ter herdenking van het begin
van het Tweede Vaticaans Concilie 50 jaar geleden.
Graag willen we de viering van Willibrordzondag en de collecte voor
het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius
en Willibrord bij u aanbevelen.
De extra collecte dit weekend is bedoeld om de oecumenische
dialoog op gang te houden en uiteindelijk te streven naar meer
eenheid in geloof. Wij bevelen deze extra collecte bijzonder bij u aan.
Radboudzondag - Extra collecte weekend van 10 - 11 november 2012
********************************************************************************
Stichting Thomas More - voorheen Radboudstichting vormt een
netwerk van op mens en maatschappij betrokken hoger opgeleiden:
kritisch reflecterende mannen en vrouwen die boven de horizon van
hun studie en beroep weten uit te stijgen. Zij zijn in staat om na te
denken over het grotere geheel en hun plaats daarin. Zo kunnen zij in
onze maatschappij het verschil maken: kunnen zij ‘More’ zijn. Velen in
het netwerk weten zich gesteund door de rijke en veelkleurige
katholieke traditie, die hen helpt bij het scherp stellen van de
fundamentele vragen, waarmee zij in hun persoonlijk, professioneel
en maatschappelijk leven worden geconfronteerd. Stichting Thomas
More stimuleert de open gedachtenwisseling onder hoger opgeleiden,
onder meer via de vele cursussen en colleges die worden verzorgd
door haar bijzonder hoogleraren, een beurzenprogramma, en via de
nodige symposia, lezingen en publicaties.
Uw steun is nodig. Zonder uw ruimhartige morele en financiële
ondersteuning kan zij haar werk niet doen.
Wij bevelen deze extra collecte in het bijzonder bij u aan !
Denkt u daaraan, als u het
collectemandje krijgt aangereikt?
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Wereld Wijd
Zaterdag 17 en zondag 18 november is het weer 'opendeurdagen'
van Wereldwijd in Den Horst, Mierdseweg 16b van 11.00 uur tot
16.00 uur. De opbrengst van de 'opendeurdagen' gaat dit jaar naar
de missie van zr. Wouters in Brazilië. Hoewel zr. Wouters jammer
genoeg is overleden proberen wij toch het geld op de plaats te
krijgen voor de kindercrèche waar zij veel zorg voor had.
Er is weer van alles te koop op de rommelmarkt. Zelfgemaakte
vogelhuisjes, kerststallen en speelgoed, gebreide sokken, truien,
schorten, slopen, enz., enz. En een verloting 'altijd prijs'!
Ook kunt u er genieten van een lekker kopje koffie
en een vers gebakken wafel.
Wij hopen u te ontmoeten in Den Horst!
Met vriendelijke groeten,
'Wereld Wijd'

Adventskrans
De cirkel van de krans herinnert ons aan God Zelf, Zijn eeuwigheid
en eindeloze barmhartigheid, die geen eind heeft of begin. Het
groen van de krans spreekt van de hoop die we hebben in God, de
hoop van nieuwheid, van vernieuwing,
van het eeuwige leven. Kaarsen
symboliseren het licht van God, door de
geboorte van zijn zoon, die naar de
wereld kwam. De vier kaarsen staan
voor de periode van wachten tijdens de
vier zondagen van de Advent, die zelf de
vier eeuwen symboliseren van het
wachten tussen de profeet Maleachi en
de geboorte van Christus.
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Kerstconcert
Het Reusels Gemengd Koor geeft op
zondag 23 december een kerstconcert in
de parochiekerk in Reusel.
Uitgevoerd wordt Het Gloria van Antonio
Vivaldi.
Medewerkende solisten zijn: Iris Giel (sopraan) en Myra Kroese (alt).
Het koor wordt begeleid door het koperblazersensemble Koperatief
onder leiding van Sjeng Hermans en een strijkorkest.
Het concert begint om 14.30 uur. Vrij entree. Er wordt gelegenheid
geboden voor een vrije gift.

Taizé ontmoeting voor jongeren eind dit jaar in Rome
Elk jaar houdt de Franse kloostergemeenschap van Taizé een
internationale jongerenontmoeting in een grote stad. Na o.a.
Rotterdam en Berlijn is het nu de beurt aan Rome, de eeuwige stad.
Tienduizenden jongeren komen tussen 27 december 2012 en 3
januari 2013 samen voor een nieuwe etappe in de ’pelgrimage van
vertrouwen op aarde’.
De totale kosten voor de ontmoeting in Rome liggen op €249,-.
Deze prijs is inclusief busreis, eten en drinken, slaapplaats,
inschrijfgeld, deelname aan activiteiten van Taizé, en openbaar
vervoer in Rome. Je integreert jezelf in het echte locale leven via
een gastgezin en religieuze gemeenschappen in Rome of
omstreken. Of je slaapt samen in scholen, kerken of sportzalen.
Inschrijving vanuit bisdom Den Bosch. Laat vóór 1 december weten
of je wilt deelnemen via www.taizeinnederland.nl. Het bisdom wil
graag een eigen groep vormen in verband met onder andere de
busreis en het samen optrekken. Verder vindt je meer informatie op
de katholieke jongerendag op zondag 4 november in de Maaspoort
te Den Bosch, Marathonloop 1.
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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.
14-10 Jayden d.v. Ronnie en Marieke v. Limpt - v.d. Engel
21-10 Elke d.v. Pieter en Jolanda Lavrijsen - v.d. Heijden

Overlijden
Door het sterven van onze parochianen gaat
ons medeleven uit naar de nabestaanden van:
25-09 Will Peeters 80 jr.
28-09 Bert Gijbels 87 jr.
23-10 Harrie Megens 97 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.
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Overzicht vieringen
Maandag t/m vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur Eucharistieviering
19.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste
met aanbidding
19.00 uur Eucharistieviering
09.30 uur Eucharistieviering

Eucharistievieringen november - december 2012
Zo. 4 nov. 09.30 uur 31e zondag door het jaar - Eucharistie
Extra collecte voor Willibrordzondag
Za. 10 nov. 19.00 uur 32e zondag door het Jaar - Eucharistie
Extra collecte voor Radboudzondag
Zo. 11 nov. 09.30 uur 32e zondag door het jaar - Eucharistie
m.m.v. het gemengd kerkkoor
Extra collecte voor Radboudzondag
Za. 17 nov. 19.00 uur 33e Zondag door het Jaar - Eucharistie
Extra collecte voor de Jongerencollecte
Zo. 18 nov. 09.30 uur 33e Zondag door het Jaar - Eucharistie
Extra collecte voor de Jongerencollecte
Za. 24 nov. 19.00 uur Hoogfeest van Christus Koning - Eucharistie
Extra collecte voor Theo - Theo
Zo. 25 nov. 09.30 uur Hoogfeest van Christus Koning - Eucharistie
m.m.v. het gemengd Kerkkoor
Extra collecte voor Theo en Theo
Za. 1 dec. 19.00 uur 1e Zondag van de Advent - Eucharistie
Zo. 2 dec. 09.30 uur 1e Zondag van de Advent - Eucharistie
Za. 8 dec. 19.00 uur 2e Zondag van de Advent - Eucharistie
Zo. 9 dec. 09.30 uur 2e Zondag van de Advent - Eucharistie
m.m.v. het gemengd Kerkkoor

Nieuwe kopij inleveren vóór 19 november 2012 op de pastorie
of via e-mail: kerkreusel@hetnet.nl
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