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Een boeiende uitdaging
Een boeiend roepingenverhaal in drie etappes, zo zou je de roeping
van de eerste apostelen kunnen omschrijven:
kijken, luisteren en volgen.
We horen het Jezus zeggen tegen Andreas: “Ga maar mee om te
zien.” Ze hingen de hele dag ademloos aan zijn lippen en worden
vervolgens uitgenodigd om hem te volgen.
De vraag is: wat boeit de apostelen in Jezus, dat ze Hem willen
volgen? Hij stond midden in het leven, zodat iedereen de warmte en
diepte van Gods’ liefde kon ervaren. Zijn boodschap was duidelijk:
God houdt van alle mensen en legt daarom het beste van zichzelf in
het hart van iedere mens. Dat Jezus daarvoor het kruis op zijn
schouders moest nemen maakte een wezenlijk deel uit van zijn
roeping. Stervend aan het kruis werd Hij een levensbron voor ons
allen. Je moet een kei zijn, een rots in de branding, als je aan die
roeping gehoor wilt geven.
Van Andreas en Petrus weten we, dat ze letterlijk in het voetspoor van
Jezus zijn getreden. Beiden stierven aan een kruis. Hun trouw aan
Jezus was sterk genoeg om het lijden niet uit de weg te gaan.
Ook zij stelden hun leven volledig in
dienst van God en de medemens.
En daarmee maakte Petrus de woorden
van Jezus waar: “Gij zijt de rots, waarop Ik
mijn kerk bouw.
Signalen
Kijken — luisteren en volgen ... Ook vandaag de dag komen er tal van
signalen op ons af die ons aan het denken zetten en vragen om een
duidelijk antwoord. Laten wij vreugde en verdriet van medemensen tot
ons toe? Zijn wij in staat om — ook in deze crisistijd — mensen om
ons heen alle kansen te geven om te doen waar ze goed in zijn?

Zijn wij in staat in iedere mens een beeld van God te zien, waardoor
God ineens heel dicht bij ons staat én een appèl op ons doet om zo
te leven, dat er recht wordt gedaan aan de waardigheid van ieder
mensenleven.
Andreas en Petrus en velen met hen investeerden in deze
levenshouding. Ze namen daarvoor een open en luisterende
houding aan en in die luisterende houding reikt God ons vaak het
beginnend antwoord aan. Ken je de uitspraak van Jezus: “Wat je
voor de minsten der mijnen gedaan hebt, heb je voor Mij gedaan”,
en dan heeft Hij het over mensen die door armoede, ziekte, een
blijvende handicap of ouderdom, niet voor zichzelf kunnen zorgen
en voor de waardige invulling van hun mens-zijn van ons afhankelijk
zijn.
Gouden krachten
Als je kijkt naar een uitzending op TV over vrijwillig(st)ers in de zorg
zie je hele gewone mensen, die voor menigeen een steun en
toeverlaat zijn, waar ze op kunnen bouwen. En al die mensen vinden
het heel vanzelfsprekend. “Dat doe je gewoon”. Zij zijn een rots in de
branding, het zijn mensen die om zich heen kijken naar de nood van
mensen, hun gevoel volgen en vervolgens hun hart laten spreken.
En gelukkig lopen er veel van die mensen rond, ook in onze eigen
parochiegemeenschap. Je kunt het “gouden krachten” noemen.
Geen enkele gemeenschap kan zonder hen.
Groeien naar een parochie
En dat brengt ons bij de vraag: Waartoe zijn wij als geloofsgemeenschap geroepen? Of we het nou leuk vinden of niet, we
zullen samen met de drie andere parochies moeten gaan uitgroeien
tot een levendige en vitale gemeenschap, waarin we ons geloof in
God en in elkaar op een hele concrete manier handen en voeten
moeten geven. Samen zullen we moeten bouwen aan een kerk,
waarin God voelbaar en tastbaar aanwezig is. Een kerk ook die een
gemeenschap van mensen is, die vanuit hun geloofsbeleving een
meerwaarde kunnen zijn voor de huidige samenleving.
Kijken, luisteren en volgen
Kijken, luisteren en volgen; deze drie stappen zijn wezenlijk bij de
opbouw van onze nieuwe parochie. Momenteel zitten we in de kijken luisterfase. We kijken bij elkaar in de keuken, proberen elkaars
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sterke kanten te ontdekken, om zo in beeld te krijgen, waar we
elkaar nu al kunnen ondersteunen. Samenwerken en tot een
eenheid groeien vraagt om wederzijds vertrouwen, en dat
vertrouwen zal gedragen moeten worden door de gehele
geloofsgemeenschap. Om deze mooie en levendige geloofsgemeenschap zo te integreren in de nieuwe parochie, dat we er
sterker van worden én tegelijk onze eigenheid behouden. De nieuwe
parochie, die er hoogstwaarschijnlijk zal zijn op 1 januari 2014.
Kerkbalans 2013
U weet dat de afgelopen maand in het teken stond van de actie
kerkbalans. De parochie doet ook dit jaar een klemmend beroep op
u om onze parochie financieel gezond te houden, zelfs in deze
crisistijd. Ook wij zien de inkomsten dalen en heeft de
penningmeester moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Als
iedereen doet wat hij kan, geeft naar wat hij kan missen, dan moet
het mogelijk zijn om het gefronste voorhoofd van onze
penningmeester weer rimpelloos te maken. Wij willen graag een
gezonde tak blijven in het geheel van de nieuwe parochie, want dan
hebben we ook recht van spreken.
Dank aan de vele vrijwillig(st)ers, die hun hart laten spreken en de
daad bij het woord voegen. Zonder hen zijn we nergens. Dank aan u
allen, niet alleen voor uw financiële ondersteuning, maar ook voor
de bereidheid om mee te denken en te bouwen aan de nieuwe
parochie.
Pastoor van Roosmalen

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.
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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.
Kerkbalans 2013
*******************
Onder het motto “ Wat is de kerk u waard “ houden we in 2013 de
actie Kerkbalans.
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 en de
komende jaren. Ook dit jaar rekenen wij op uw bijdrage.
Steun ons alstublieft met een bijdrage aan de Actie Kerkbalans
2013.
Met minimaal € 6,00 per maand gedurende de afgelopen 3 jaar
hebt u een korting tot het betaalde 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. 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. de in december
toegestuurde 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 danken u voor uw kerkbijdrage 2013 !

4

TARIEVEN VOOR KERKELIJKE DIENSTVERLENING 2013:
In alle gevallen zijn de tarieven conform het advies van het Bisdom
vastgesteld, d.d. 19 november 2012.

Kerkdiensten:

2013

H. Mis Stipendium
Huwelijksviering
Jubileumviering
Uitvaart (incl. Avondwake)
Gebedsdienst met absoute op RK kerkhof
Dopen
Bijdrage 1e H Communie / H.Vormsel

€
€
€
€
€
€
€

10,-360,-270,-440,-220,-50,-50,--

Begraafplaats:
Graf fundering (nieuw graf)
€ 125,-- kostprijs
Graf delven/dichten (ook bijzetting)
€ 340,-Grafrechten incl. onderhoud (20 jr)
€ 1.095,-Bijzetting in bestaand graf:
Grafrecht incl. onderhoud (20 jr)
€ 1.095,-- (minus
zoveel jaar als nog aan grafrechten over zijn)
Columbarium incl.onderhoud (20 jr)
€ 1.095,-Bijzetting in urnenput
(incl. onderhoud en 20 jr grafrecht)
€ 1.095,-- (minus
zoveel jaar als nog aan grafrechten over zijn)
Bijzetting urn in bestaand graf
(incl. delven, onderhoud en 20 jr grafrecht)
€ 1.095,-- (minus
zoveel jaar als nog aan grafrechten over zijn)
Toestemming voor het lichten tot herbegraven:€ 110,-Verlengingen van de grafrechten met 10 jaar na afloop termijn
20 jaar: Grafrecht incl. onderhoud
€ 645,-Kindergraven:
Delven/dichten incl. fundering
€ 190,-Grafrecht incl. onderhoud 20 jr
€ 550,-Verlenging grafrecht voor 10 jr.
€ 325,-Bij deelname Kerkbalans (minimaal normbedrag € 72,-- p.jr.):
Korting op kosten Uitvaart-, Jubileum- en Huwelijksmis,
(kerkbijdrage 3 laatste jaren) En geen kosten doopviering –
voorbereiding 1e H. Communie en H. Vormsel.
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Begroting Parochie O.L.Vr. Tenhemelopneming 2013
vastgesteld, d.d. 19 november 2012.

Uitgaven
Personeelskosten (inclusief sociale lasten)
€ 68.525,Kosten onroerend goed:
- Kerkelijke gebouwen (kerk en pastorie)
€ 41.445,- kerk en pastorie, reservering toekomstig onderhoud
€ 21.000,- Ov. kerkelijke onroer. goederen (begraafpl./terreinen) € 5.500,- begraafplaats, reservering toekomstig onderhoud
€
0,- Beleggingen (woning) incl. onderhoudsfonds
€
400,Rente van fundaties en kosten betalingsverkeer
€
360,Kosten eredienst (kaarsen, boekjes, koren, enz.)
€ 10.000,Kosten pastoraal (parochieblad, werkgroepen)
€ 11.600,Verplichte bijdragen (Bisdom)
€ 18.000,Af te dragen collecten voor derden
€ 4.240,Beheers- en bestuurskosten
€ 12.030,Incidentele lasten/ onvoorziene uitgaven
€
0,Voordelig saldo
€
391,Totaal:
€ 193.491,Inkomsten
Bijdragen parochianen (Kerkbijdrage / Actie Kerkbalans) € 71.000,Misintenties, huwelijken, uitvaarten, overige kerkdiensten € 27.500,Collecten, offerkaarsen, giften
€ 26.700,Extra collecten voor derden
€ 4.240,Opbrengst uit bezittingen (kerk)
€ 24.301,Opbrengst uit bezittingen (begraafplaats/terreinen)
€ 20.500,Opbrengst uit overige bezittingen (huur)
€
0,Opbrengst uit beleggingen (renten, dividenden)
€ 19.250,Totaal:
€ 193.491,-
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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.
16-12 Lenne d.v. Twan van Beers en Wanda van Beers-Hendriks
06-01 Cas z.v. Mark Dirkx en Angelique van Es
13-01 Sem z.v. Bas van Herel en Geertje van Herel-van Limpt
20-01 Saar van Berkel d.v. Koen van Berkel en Anita Fiers
Huwelijk
In verbondenheid met elkaar voor Gods’ altaar
25-01 Hans Damen & Anja Loonen
Overlijden
Door het sterven van onze parochianen gaat ons medeleven uit naar
de nabestaanden van :
02-12 Marga Heesters - Beekman 85 jaar
19-12 Walter van Loon
77 jaar
31-12 Janus Peijs
78 jaar
Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en
ons hoop geven op een weerzien in het Hemelse Rijk.
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 vier
parochies per 1 januari 2014. De kerkhoven blijven in alle 4 de
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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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 januari - februari 2013
*********************************************************************

Za. 26 jan. 19.00 uur 3e Zondag door het jaar - Eucharistie
Voorstellingsviering Vormelingen 2013 m.m.v. Klein Akkoord
Zo. 27 jan. 09.30 uur 3e Zondag door het jaar - Eucharistie
m.m.v. het Gemengd Kerkkoor
Za. 2 febr. 19.00 uur 4e Zondag door het Jaar - Eucharistie
Voorstellingsviering Communicanten 2013 m.m.v. het
Communicantenkoor
Zo. 3 febr. 09.30 uur 4e Zondag door het Jaar - Eucharistie
Za. 9 febr. 19.00 uur 5e Zondag door het Jaar - Eucharistie
Carnavalsmis met Prins Ben en gevolg m.m.v. Harmonie Concordia
Zo. 10 febr. 09.30 uur 5e Zondag door het Jaar - Eucharistie
m.m.v. het Gemengd Kerkkoor
Wo. 13 febr. 19.00 uur Viering van Aswoensdag met askruisje
Za. 16 febr. 19.00 uur 1e Zondag Veertigdagentijd - Eucharistie
Zo. 17 febr. 09.30 uur 1e Zondag Veertigdagentijd - Eucharistie
Za. 23 febr. 19.00 uur 2e Zondag Veertigdagentijd - Eucharistie
Zo. 24 febr. 09.30 uur 2e Zondag Veertigdagentijd - Eucharistie
m.m.v. het Gemengd Kerkkoor
Za. 2 maart 19.00 uur 3e Zondag Veertigdagentijd - Eucharistie
Zo. 3 maart 09.30 uur 3e Zondag Veertigdagentijd - Eucharistie

Nieuwe kopij inleveren vóór 4 februari 2013 op de pastorie
of via e-mail: kerkreusel@hetnet.nl
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