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KERSTMIS: EEN DROOM WORDT WERKELIJKHEID 
Het was een hele bijzondere droom. Wandelend over den 
Hulselsedijk, genoot ik van een prachtig wit landschap met een lage 
nevellaag over de witte velden. Ik zie een ezel staan bij een oude 
stal en verse voetstappen in de sneeuw.  
De zon probeerde door de bomen heen zijn stralende licht te laten 
schijnen en kwam door in de vorm van een ster, die de stal een 
bijzonder aanzien gaf. Terwijl ik dit bijzondere tafereel gadesloeg, 
ging het deurtje open en kwam er een man naar buiten.  
Het lijkt hier wel kerstmis, droomde ik, en dat 
bleek ook zo. De man heette Jozef, zijn 
vrouw Maria en de kleine heette Jezus. 
Geboren op “den Hulselsedijk”. In de stal 
liepen een paar schapen te mekkeren en zag 
ik ook de ezel staan. 
 

Inspiratie 
Jozef kende mij blijkbaar, want hij vroeg of ik op den dijk inspiratie 
aan het opdoen was voor kerstmis. En dat was ook zo. 
“Dan ben ik hier zeker op de goede plek, Jozef”, zei ik, “want dit lijkt 
op een herhaling van wat zich ruim 2000 jaar geleden in Bethlehem 
afspeelde”. 
Terwijl Maria de kleine Jezus stilletjes warm wiegde, begon Jozef te 
vertellen hoe de geboorte van Jezus hun leven veranderd had. 
“Het begon met de engel, die mij kwam vertellen dat Maria zwanger 
was. “Het kind in haar schoot is van de heilige Geest”, zei hij. Zal 
wel, dacht ik, maar ik kende die Geest helemaal niet. Toen de engel 
het mij uitlegde begon ik te begrijpen dat God hier zelf aan het werk 
was. God had mij nodig om een vader te zijn voor zijn Zoon.  
Dat ik voor die volkstelling met Maria naar Bethlehem moest gaan, 
was de eerste tegenvaller; 200 Km. te voet over ongebaande 
wegen.  



Die tocht had alles weg van een woestijntocht: geen slaapplaatsen 
onderweg, geen terrasjes waar je even een kop koffie kunt drinken. 
We waren helemaal op onszelf aangewezen. 
 

Louteringsperiode 
Terugkijkend besef ik dat ik deze louteringsperiode nodig had om na 
te denken over de zin en inhoud, die je geeft aan je leven. Ik had in 
Nazareth een goede boterham. Iedereen wist de timmerman 
blindelings te vinden en hoewel ik voor de armsten vaak voor niks 
werkte, kwamen Maria en ik niets tekort. Maar op zo’ n tocht merk je, 
dat je niet veel nodig hebt. En die ervaring heeft ons goed geholpen. 
“Jozef”, vroeg ik hem, “jij hebt het hele kerstverhaal van binnenuit 
beleefd. Wij worstelen een beetje met de betekenis ervan. Dat er 
voor jullie geen plaats was in de herberg weten we en ook dat Jezus 
geboren is in een stal. En dat verhaal van die engelen en herders 
kennen we ook. Maar de betekenis ervan ontgaat ons een beetje. 
Daar staan we niet zo bij stil. 
 

Welkom 
Jozef keek me strak aan en zei: “Luister, pastoor, dat wij in de 
herberg aan een gesloten deur kwamen bleek - achteraf - een 
veelzeggend teken. Voor Jezus was er geen plaats in deze wereld. 
Hij was niet welkom, omdat Hij bij velen de vinger op de zere plek 
legde. Jezus vond alleen een gewillig oor bij mensen, die niets te 
verliezen hadden. En eigenlijk is dat nu nog zo. Jij ziet toch ook het 
kerkbezoek minder worden. Veel mensen hebben geen boodschap 
meer aan God en laten Hem aan de deur staan. Nou ja, hier en daar 
staat de deur nog wel op een kiertje, maar echt welkom is iets 
anders.” 
“Ja, maar Jozef”, zei ik hem, “dan moet je met 
kerstmis bij ons naar de kerk komen. Zeker 
weten dat je daar welkom bent.”  
Jozef glimlachte. “Het is goed dat de mensen 
de deur nog op een kier zetten, dan is er in 
ieder geval een opening. Maar ik begrijp het 
wel: God ontmoeten doe je niet elke dag. En al 
die misstanden in de kerk die de laatste tijd 
naar boven zijn gekomen hebben dat zicht op 
God behoorlijk vertroebeld.  
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Maar wil je God ontmoeten, dan moet je je klein maken, niet teveel 
gehecht zijn aan al die materiële dingen.Toen ik met Maria hierheen 
kwam werden we bijna verblind door een zee van licht, dat jullie 
kerstverlichting noemen.  
Niemand die ons zag. Jij zag ons omdat je heerlijk ontspannen liep 
te genieten van de natuur.”  
 

Herders 
“Waren daarom de herders jullie eerste bezoekers?” vroeg ik hem. 
“Goed gezien”, zei Jozef. “Zij lagen in het open veld, ver van de 
plaats waar zich het leven afspeelde. Blanke pitten in ruwe bolsters. 
Die nacht gebeurde er iets. Een fel licht schudde hen wakker en ze 
hoorden dat mooie engelengezang: "Eer aan God en vrede op 
aarde".  
Is dat geen mooie opdracht: zo leven dat je eer brengt aan God door 
te werken aan vrede op aarde. Heb jij dat? Vrede met wie je bent en 
met wat je hebt? Dat is een geweldig gevoel, dat je moet delen met 
elkaar.” 
 

Gevoel van vrede 
En Jozef ging door: “Pastoor, ik weet 
zeker dat de mensen, die jij met 
kerstmis mag begroeten allemaal 
hunkeren naar dat gevoel van vrede. 
Dat licht had de herders wakker 
geschud. In dat kleine kind hadden ze 
God ontmoet.” 
“Maar Jozef, wat kunnen wij daarmee?” 
“Pastoor, jij mag mensen nabij zijn op donkere momenten in hun 
leven. Dan zoek je samen naar licht, naar wegen waarop je verder 
kunt. Soms is dat een lange weg, waarop God mijlenver weg lijkt, 
maar vroeg of laat breekt de zon door dat donkere wolkendek heen 
en lacht het leven je weer toe. 
Die lange, donkere weg zijn Maria en ik gegaan toen we van 
Nazareth naar Bethlehem gingen. Die tocht hadden we nodig om 
God te kunnen zien in ons kind en om samen met Hem de 
boodschap uit te zingen: Mensen, God houdt van jullie allemaal, wie 
je ook bent en hoe je ook bent. Zelfs al ga je andere wegen, dan 
nog blijft Hij op je wachten tot je weer thuiskomt. Zijn liefde kent 
geen grenzen. 
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Hoopvolle boodschap 
“Pastoor”, zei Jozef,  “als je toch preekt met kerstmis, maak er een 
blijde, hoopvolle boodschap van.  
Zeg de mensen dat ze altijd welkom zijn, 
in de stal, bij de vieringen in de kerk. 
Moedig ze aan om te investeren in hun 
geloof, want geloven kan een geweldige 
meerwaarde geven aan ons leven.  
 
Je zou die boodschap mogen uitdragen: 
Leven is sterker dan welke vorm van dood ook.  
Dat is een boodschap met een opdracht. Gun elkaar het licht in de 
ogen, en straal warmte uit naar hen die koud zijn en versteend. God 
houdt van alle mensen. Waar leven liefde is krijgt het leven de 
mooiste kleur. 
Ik hoop, pastoor, dat je jouw mensen deze boodschap meegeeft: 
God houdt van ze. En als je elkaar een zalig kerstfeest toewenst, 
probeer dan de daad bij het woord te voegen door voor elkaar zalige 
mensen te zijn.” 
Net voor ik uit mijn droom ontwaakte fluisterde Maria me nog in: 
“Zeg maar tegen je parochianen, dat ik ze allemaal in mijn hart sluit”. 
 
Zalig Kerstfeest toegewenst aan alle parochianen !! !! 
Pastoor van Roosmalen 
 
 
De nieuwe parochie Reusel - De Mierden 
************************************************ 
De stuurgroep, werkgroep financiën en de werkgroep pastoraat 
werken gestaag verder om te komen tot een fusie van de 4 
parochies per 1 januari 2014. De kerkhoven blijven in al de 4 
parochies gewoon geopend. De sluiting van de kerken van Lage 
Mierde en Hulsel zal op termijn plaatsvinden. Daarover wordt u tijdig 
geïnformeerd.  
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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. 
 
Bisschoppelijke Adventsactie  -  Extra collecte  
weekend van  15 – 16  december 2012  
***************************************************** 
Met de jaarlijkse Adventsactie geeft de katholieke gemeenschap 
uiting aan haar solidariteit met de derde wereld. We helpen mannen 
en vrouwen, die in Nederland vrijwillig zich inspannen en 
samenwerken met de Kerk ter plaatse. We zijn als katholieke 
gemeenschap terecht trots op deze mensen, die het Evangelie 
handen en voeten geven. We noemen hen missionaire ondernemers 
en roepen u op hun goede werk te steunen. Onze Nederlandse 
katholieke kerk is altijd sterk geweest in de missie. Dat zijn we nog 
steeds! We willen graag mensen helpen in de derde wereld, maar we 
willen nog liever, dat zij leren om zichzelf te helpen.  
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We noemen ons werk: missie en ontwikkeling. Missie omdat we 
onze inspiratie putten uit het Evangelie van het 
Mensgeworden Woord. Ontwikkeling omdat het 
Woord gedaan moet worden: door mensen die 
geven om elkaar. Hier en daar! We hopen dat u dit 
aanspreekt. Ontwikkelingswerk via de Kerk werkt. 
Wilt u deze actie steunen: u kunt geven via de extra 
parochiecollecte of op rekeningnummer 
65.31.00.000 t.n.v. Adventsactie Den Haag.  Meer 
informatie: www.adventsactie.nl. Wij bevelen als Parochie 
O.L.Vr.Tenhemelopneming deze extra collecte bijzonder bij u aan !  
 

Herdertjesviering  voor alle kinderen, ouders, grootouders op 24 
december om 19.00 uur 
************************************************************************* 
De herdertjesviering dit jaar in onze kerk wordt weer opgeluisterd 
door het Koor van onze Communicanten 2013 o.l.v. onze dirigent 
Jacques Lemmens. Ook zal er een kerstspel te zien zijn door en 
voor de allerkleinsten.  
 

Kindje Wiegen  op 25 december om 14.00 uur 
***************************************************** 
Voor alle kinderen tot en met de Basisschool. 
Om 14.00 uur worden alle kinderen tot en met 12 jaar, met hun 
ouders, grootouders, broertjes en zusjes verwacht bij het Kindje 
Wiegen. 
Bij de kerststal zullen de Kerstliedjes worden gezongen, wordt er 
voorgelezen uit de Bijbel en op het einde de Kinderzegen. 
Daarnaast zeker de moeite waard de bezichtiging van de Kerststal 
met ook het knikengeltje. 
   

Openstelling van de kerk  met de Kerstdagen  
voor bezichtiging van de Kerststal 
*************************************************** 
Dit jaar alléén op 1e Kerstdag 25 december van 13.00 - 17.00 uur en 
op 2e Kerstdag 26 december van 13.00 - 17.00 uur is de kerk 
opengesteld voor bezichtiging van de Kerststal. 
Er liggen dan ook boekjes in de kerk, welke u informeren over de 
kerststallenroute van Reusel. Ik elke buurt is er wel een Kerststal 
gemaakt door de vrijwillig(st)ers. 
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Kerkbalans 2013 
******************* 

Onder het motto 'Wat is de kerk u 
waard' houden we in 2013 de actie 
Kerkbalans. Waarom Kerkbalans?  
Met Kerkbalans wordt u een vrijwillige 

bijdrage gevraagd voor het parochiewerk. Deze bijdrage zal worden 
gebruikt voor het pastorale werk, zoals de zorg voor mensen in 
nood, de steun bij ziekte en overlijden, het vieren van vreugdevolle 
momenten bij geboorte en huwelijk en, behalve de hierbij behorende 
bijzondere vieringen, natuurlijk ook de gewone vieringen door het 
jaar. Daarnaast is uw bijdrage nodig voor het onderhoud van het 
kerkgebouw, het kerkhof en de pastorie. Karakteristiek, zo mogen 
we onze parochiekerk wel noemen. Vele generaties gelovigen - uit 
Reusel en omstreken - hebben hier hun bijzondere momenten, zoals 
doop, communie, huwelijk en uitvaart gevierd. Vanaf 1895 heeft 
onze parochiekerk aan de Wilhelminalaan/ Kerkstraat/ Kerkplein het 
straatbeeld bepaald. Dit beeld zal, als het aan ons ligt, ook de 
komende jaren onveranderd blijven. Toch is dit niet helemaal 
vanzelfsprekend. De kerk krijgt geen subsidie en is dus geheel 
afhankelijk van de bijdragen van de parochianen. Daarom zijn wij u 
dankbaar voor uw bijdrage in het afgelopen jaar. Ook dit jaar 
rekenen wij op uw bijdrage. Steun ons alstublieft met een bijdrage 
aan de Actie Kerkbalans 2013.  
Deze maand ontvangt u allen een enveloppe in de brievenbus met 
informatie over Kerkbalans 2013. Met ook een antwoordformulier, 
waarop verschillende mogelijkheden worden aangegeven. Wij 
danken u hartelijk voor uw bijdrage. Daarmee helpt u ons om het 
werk in de parochie voor de parochiegemeenschap voort te zetten 
en ons kerkgebouw in stand te houden. 
Met een minimumbijdrage van € 6,00 per maand  helpt u mee ons 
werk voort te zetten. Uiteraard is elk bedrag en zeker een hoger 
bedrag van harte welkom!   
Met minimaal € 6,00 per maand  gedurende de afgelopen  3 jaar  
hebt u een korting tot dit bedrag op de kosten van uitvaartmis, 
huwelijkmis of  jubileummis. Maar ook de vrijstelling van betaling van 
de viering van het H. Doopsel, voorbereiding 1e H. Communie en 
H.Vormsel. Voor 2012 was het normbedrag ook al € 6,00 per maand 
oftewel € 72,00 per jaar. 
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Voor 2011 was het normbedrag € 5,50 per maand oftewel  € 66,00 
per jaar. 
Een praktische vraag is of u uw bijdrage zou willen voldoen d.m.v. 
bijgaande machtiging .  
Dat bespaart ons veel werk en het is ook voor u gemakkelijk. Een 
doorlopende machtiging, welke u altijd kunt wijzigen. Wanneer u de 
machtiging van 2012 wilt handhaven dan behoeft u niets in te 
sturen.  Wij zijn erg benieuwd naar uw reactie en hopen op uw 
bijdrage ! 
 
Kerkbijdrage 2012  
 

Het einde van het jaar 2012 nadert. Vandaar dat we iedereen die 
zijn kerkbijdrage voor dit jaar nog niet of niet volledig heeft voldaan, 
vriendelijk verzoeken dit alsnog te doen. Wellicht ook een moment 
om eens te kijken of uw bijdrage voldoet aan het normbedrag:  
(€ 72,- per gezin in 2012).  
Helpt u ons verder te gaan?  
 

Stortingen graag op rekening 14.34.01.963 ten 
name van het Parochiebestuur, met 
vermelding ‘kerkbijdrage 2012’ 
 
 
Kerstconcert 
 

Op zondag 23 december 2012 verzorgt het Reusels Gemengd Koor 
onder leiding van Wim van Zantvoort een kerstconcert in de 
Reuselse Kerk. 
Ditmaal word het Gloria van Antonio  Vivaldi ten gehore gebracht. 
Verder werken aan dit concert mee: Iris Giel (sopraan) en Myra 
Kroese (alt). 
Zoals u van ons gewend bent werkt het 
Koperensemble Koperatief onder leiding van 
Sjeng Hermans ook mee aan dit concert. 
Het concert begint om 14.30 uur. Vrij entree.  
Er wordt gelegenheid geboden voor een vrije gift. 
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Jubilarissen Kerkkoor 
 

Tijdens het Caeciliafeest van het Rooms Katholiek gemengd 
Kerkkoor op zaterdag 17 november, zijn 2 jubilarissen in de 
bloemetjes gezet. 
Zoals gebruikelijk houdt het kerkkoor in november, omstreeks de 
naamdag van de H. Caecilia op 22 november, een feestavond, 
waarbij jubilarissen gehuldigd worden. De avond werd geopend 
met een Eucharistieviering, waarbij de Mis van Singenberger werd 
gezongen, traditioneel aangevuld met het Caecilialied 'Cantantibus 
organis' en de Ambrosiaanse lofzang als slotlied. De H. Caecilia is 
immers de patrones van de kerkzangers en organisten. Daarna 
trokken de koorleden per fiets of per auto richting 'de Nieuwe 
Erven' voor een feestelijke avond. 
Tussen de soep en de aardappelen opende de pastoor zijn 
toespraak met een toelichting over de nieuwe naamgeving van het 
Rooms Katholiek Kerkkoor, om vervolgens onze jubilaris Harrie 
Lauwers in het zonnetje te zetten.  
Harrie is al 12½ jaar niet alleen lid van het koor, maar ook een 
bescheiden en behulpzaam medewerker en schenker van de 
muziekmappen die bij speciale 
gelegenheden gebruikt worden. Met 
zijn 84 jr. noemde hij zichzelf een 
laatbloeier. Voor zijn verdiensten 
ontving hij de bronzen medaille van de 
Gregoriusvereniging met oorkonde en 
een bloemenruiker voor zijn echtgenote 
Nel, die ook lid van het koor is. 
De voorzitster Carina maakte duidelijk dat er nog een tweede 
jubilaris is, namelijk Jeanne van Rooy-van Limpt, helaas na een 
keeloperatie met aanleg van een tracheostoma, niet meer in staat 
om te zingen, en dus reeds jaren rustend lid. Jeanne heeft 
vanmorgen van twee bestuursleden een bloemenhulde mogen 
ontvangen namens het koor en het parochiebestuur. 
Na deze huldiging werd het buffet geopend. In de loop van de 
avond werden nog twee leden, Mia en Petra, door Carina bedankt 
met een attentie, omdat zij trouw iedere week voor de groep de 
koffie en thee verzorgen. Onze jubilaris Harrie sloot de gezellige 
avond af met een kwinkslag: "Nou moet ik twee bloemetjes tegelijk 
in één hand naar huis brengen".  
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9-daagse busbedevaart naar Lourdes mei 20 13 
 
Van maandag 20  t/m  dinsdag 28  mei  2013 wordt er bij voldoende 
belangstelling i.s.m. de erkende bedevaartorganisatie NLZ. 
(Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken) een 9-daagse 
bedevaart georganiseerd naar Lourdes. Het is een volledig 
verzorgde busreis met onderweg o.a. een bezoek aan de kathedraal 
in Reims en Nevers, de plaats waar de Heilige Bernadette 
opgebaard ligt. Van woensdag t/m zondag is er in Lourdes een 
Nederlandstalige programma samen met de 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.  
De bedevaart wordt begeleid door pastoor A. Verschure pastoor van 
de parochies Vessem-Wintelre-Knegsel , reis - hotelleider is Jos van 
der Heijden uit Best. Beiden gaan al vele jaren als vrijwilliger mee 
met de NLZ. bedevaart, in september waren ze nog met 54 pelgrims 
in Lourdes. De reis is een unieke combinatie van een toeristische 
reis en een bedevaart. 
Voor nadere informatie over programma, kosten en / of aanmelding 
kunt u contact opnemen met : 
• Jos van der Heijden Best, tel. 0499-  373779  e-mail: 
vwkn.lourdes@gmail.com 
• Pastoor A. Verschure, pastorie Knegsel 040- 2051575  
 
 
 
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. 
04-11 Daan  z.v.  Ronald Antonise en Yvonne Antonise - Kox 
18-11 Ymke Bel d.v. John Bel en Angelique Bel - van Gorp 
18-11 Loed Lavrijsen z.v. Hans Lavrijsen en Karin Schenning 
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Gouden Bruiloft 
In verbondenheid 50 jaar met elkaar en met 
Gods´Kerk 
28-11 Janus Sanders en Zus Sanders - Kraaijvanger 
Een felicitatie voor dit Gouden paar. 
 
Overlijden 
Door het sterven van onze parochianen gaat ons medeleven uit naar 
de nabestaanden van : 
02-11 Cees Vosters  86  jaar 
03-11 Jan de Kroon  77  jaar 
06-11 Harrie Lauwers 89  jaar 
 

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

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

Eucharistievieringen december 2012 / januari 2013 
********************************************************************* 
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  
Za. 15 dec. 19.00 uur 3e Zondag van de Advent - Eucharistie 
                                     Extra collecte voor de Adventsactie 
Zo. 16 dec. 09.30 uur 3e Zondag van de Advent - Eucharistie 
                                    Extra collecte voor de Adventsactie 
Do. 20 dec. 19.00 uur Boete- en Eucharistieviering 
Za. 22 dec. 19.00 uur 4e Zondag van de Advent - Eucharistie 
Zo. 23 dec. 09.30 uur 4e Zondag van de Advent - Eucharistie  
Ma. 24 dec. 17.30 uur Hoogfeest van Kerstmis op Mariahof 
                                     Eucharistie m.m.v. Zang en Vriendschap 
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Ma. 24 dec. 19.00 uur Herdertjesviering - Hoogfeest van Kerstmis 
                                    Eucharistie - m.m.v.  Communicantenkoor 
Ma. 24 dec. 21.00 uur Hoogfeest van Kerstmis - Eucharistie 
                                      m.m.v. het Gemengd Kerkkoor 
Di.  25 dec. 09.30 uur Hoogfeest van Kerstmis - Eucharistie 
                                       m.m.v. het Gemengd Kerkkoor 
Di.  25 dec. 11.00  uur Hoogfeest van Kerstmis - Eucharistie 
                                       met samenzang 
Di.  25 dec. 14.00 uur Kindje Wiegen met kerstliedjes en  
   kinderzegen 
Wo. 26 dec. 09.30 uur 2e Kerstdag - de Martelaar Stefanus 
                                     Eucharistie m.m.v. Zang en Vriendschap 
Za.  29 dec. 19.00 uur Feest van de H.Familie - Eucharistie 
Zo. 30 dec. 09.30 uur Feest van de H.Familie - Eucharistie 
Di. 1 jan. 2013 09.30 uur Hoogfeest H.Maria Moeder Gods - 
    Eucharistie 
Za. 5 jan. 19.00 uur Hoogfeest van de Openbaring des Heren - 
                                     Drie Koningen  -  Eucharistie 
Zo. 6 jan. 09.30 uur Hoogfeest van de Openbaring des Heren - 
                                      Drie Koningen  -  Eucharistie 
Za. 12 jan. 19.00 uur Feest van de Doop van de Heer -  
     Eucharistie  
Zo. 13 jan. 09.30 uur Feest van de Doop van de Heer -  
     Eucharistie m.m.v. het Gemengd Kerkkoor 
Za. 19 jan. 19.00 uur 2e Zondag door het jaar C - Eucharistie 
Zo. 20 jan. 09.30 uur 2e Zondag door het jaar C - Eucharistie 
Za. 26 jan. 19.00 uur 3e Zondag door het jaar - Eucharistie 
Zo. 27 jan. 09.30 uur 3e Zondag door het jaar - Eucharistie 
     m.m.v. het Gemengd Kerkkoor 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwe kopij inleveren vóór 7 januari 2013 op de pastorie 
of via e-mail: kerkreusel@hetnet.nl 

 

 

12 


