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DE GRAANKORREL IN DE AARDE 
Uit mijn jeugdjaren herinner ik me nog goed dat we in het voorjaar ons 
vader mochten helpen bij het leggen van de boontjes in de gaatjes die 
hij maakte, om even later ook de pootaardappelen te leggen in de 
daarvoor bestemde kuiltjes. Wij vonden toen het best spannend om te 
zien, wanneer alles opkwam en hielpen ons vader graag mee bij het 
schoffelen van het onkruid. Ons moeder zorgde voor het zaaigoed in 
de bloemenperken, waarbij het zakje op een paaltje in het perk werd 
geplaatst zodat we wisten welke bloemen er uit moesten komen. Zo 
raakten wij van jongs af aan vertrouwd met de kringloop van de 
natuur. Wij waren toen nog te klein om te beseffen dat deze 
graankorrels ook alles van doen hebben met het leven van de mens. 
Maar als je groter wordt, ga je die verbanden zien. 
Groeikracht 
Het zaaien van het zaad ... zo is ook ons leven begonnen, toen twee 
hele kleine zaadjes in elkaar opgingen. Het wonderlijke is, dat dan 
alles al in potentie aanwezig is, dat ons kan doen uitgroeien tot 
volwaardige mensen. Het wonder dat we tegenkomen in de natuur 
voltrekt zich ook in de mens. En ook in ons mensenleven moeten we 
van tijd tot tijd het onkruid wieden, om te voorkomen dat ons leven 
verstikt door alles wat de schoonheid en puurheid van het leven 
bedreigt. We kennen de uitdrukking: “verbeter de wereld en begin bij 
jezelf”. Vrij vertaald: “hou je eigen tuintje schoon, werk allereerst aan 
jezelf en geef het goede dat je in je hebt door aan anderen, zoals 
Jezus dat deed. Bij iedere ontmoeting, die Jezus had met zijn 
medemens, sprong er een vonk van liefde over en mensen werden er 
“beter” van, sterker. De tijd van nu is een andere dan die uit onze 
jeugdjaren. Ook het geloof, dat ons vroeger met de paplepel is 
ingegeven heeft veel van zijn vanzelfsprekendheid verloren. Onze 
relatie met God staat onder druk en bij velen is Hij al uit beeld 
verdwenen, Ik trek die vergelijking door naar een huwelijksrelatie. Op 
het moment waarop je elkaar het “ja- woord” geeft is die relatie heel 
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intens. Maar te vaak zie je die relatie verslappen, mensen investeren 
te weinig in hun relatie en leven steeds meer langs elkaar heen, 
waardoor ze elkaar op den duur niets meer te zeggen hebben. En dan 
moet je er heel veel energie in stoppen om die relatie te herstellen. En 
die opgave is voor velen te moeilijk. 
Graankorrel moet sterven 
De graankorrel van ons leven moet sterven om vruchten te kunnen 
voortbrengen. Jezus past deze parabel op zichzelf toe. Stervend als 
een graankorrel aan het kruis wordt Hij een levensbron voor ons 
allemaal. Zijn lichaam wordt in een graf gelegd, of -zoals er staat in 
onze geloofsbelijdenis- “Hij is nedergedaald ter helle”. Hij weet, wat 
dood zijn is, “om op de derde dag te verrijzen uit de dood”. Hij is de 
graankorrel die stervend in de aarde mooie en rijpe vruchten kan 
voortbrengen in ons leven. Ik heb in de parochies heel wat mensen 
mogen begeleiden toen ze in de hoek zaten waar de hardste klappen 
vielen ... als het lijden van dierbaren je van binnen raakt, dan lijdt je 
inderdaad ook een beetje zelf. Nood leert dan ook bidden. En er 
worden dan kaarsjes aangestoken om ons gebed kracht bij te zetten. 
Je wenst dan eenieder toe,  dat men sterker uit die strijd te voorschijn 
mag komen, waardoor hun leven aan waarde wint. En dan begrijpen 
we hopelijk ook,  wat Jezus bedoelde toen Hij zei: ‘een graankorrel 
moet sterven in de aarde om mooie en rijpe vruchten voort te 
brengen.” 
Goede Week 
De komende weken staan we in onze liturgie heel uitdrukkelijk stil bij 
het lijden en sterven van Jezus. In de Goede Week krijgen we alle 
kansen om ons geloof nieuw leven in te blazen. Op palmzondag 
herdenken we de intocht van Jezus in Jeruzalem, waar Hij wordt 
toegezwaaid met palmen. Op Witte Donderdag mogen we met Hem 
aanzitten aan het Laatste Avondmaal, een maaltijd waarin Jezus zich 
in brood en wijn aan ons geeft en zijn leven met ieder van ons wil 
delen, om op Goede Vrijdag de daad bij het woord te voegen. 
Stervend aan een kruis ontneemt Hij de dood het laatste woord. 
God roept een mens tot leven, eeuwig leven. En dat vieren we met 
Pasen. Zoveel liefde kan God niet in een graf gevangen houden. 
Ik zou u van harte willen uitnodigen om -als u dat enigszins kunt- de 
hele Goede Week met ons te vieren. Zonder de maaltijd van Witte 
Donderdag en de lijdensweg van Goede Vrijdag wordt het geen 
Pasen. Jezus’ lijden en sterven horen even wezenlijk bij Hem als zijn 
opstanding uit de doden. Een graankorrel moet eerst sterven wil hij 
vruchten voortbrengen. 
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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. Op maandag 25 maart om 19.00 uur vieren wij in een Boete- en 
Eucharistieviering , dat wij ons voorbereiden op dat Hoogfeest van 
Pasen met na afloop de mogelijkheid om te biechten in de pastorie  
Voor het Sacrament van Boete- en Verzoening (Biecht)  kunt u ook 
altijd bellen met de pastoor (tel.: 641360) voor een afspraak.  
 

Naar een nieuwe parochie in de gemeente Reusel-de M ierden 
De besturen van de parochies van Hooge en Lage Mierde, Hulsel en 
Reusel zijn samen op weg naar de oprichting van een nieuwe 
parochie in de gemeente Reusel-de Mierden. 
De nieuwe parochie wordt per 1 januari 2014 een feit. 
De kerk van Reusel wordt de parochiekerk van de nieuwe parochie 
en daarbij wordt ook het centrum van de nieuwe parochie gevestigd. 
De kerk van Hooge Mierde zal ook open blijven, maar de kerken van 
Lage Mierde en Hulsel zullen op termijn aan de eredienst onttrokken 
worden. De stuurgroep, waarin de besturen van de vier parochies 
vertegenwoordigd zijn, wil de kerken van Hulsel en Lage Mierde ook 
na 1 januari nog een periode als kerk open laten. 
Dat is volgens de stuurgroep mogelijk indien 
-  De kerkbijdragen vanuit Lage Mierde en Hulsel enigszins op peil      
    blijven. 
-  Er in het weekend een eucharistieviering is (geen woord en 
    communiedienst) waar voldoende mensen aan deelnemen  
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-  Het voor de aanwezige pastoor ook mogelijk is 
-  Er zich geen acute mogelijkheid van herbestemming voordoet 
Intussen achten de besturen het wel tot hun verantwoordelijkheid 
behoren om actief  op zoek te gaan naar goede herbestemmings-
mogelijkheden voor de toekomst, om zo eventuele leegstand straks te 
helpen voorkomen. Als er zich een concrete mogelijkheid voor 
herbestemming aandient, zal daar voorrang aan gegeven worden.  
 
Pro Ecclesia voor 4 vrijwillig(st)ers van onze paro chie 
Op zondag 27 januari en op zondag 10 maart hadden wij de eer om 
de Pauselijke Onderscheiding: Pro Ecclesia et Pontifice te mogen 
uitreiken aan : 
Ton de Hair =  22 jaar lid Parochiebestuur - restauratie kerk begeleid - 
    schoonmaak van de gewelven van de kerk en de pastorie in 2011 - 
    animator ook naar de verschillende kerkkoren. 
Grada Vosters = 16 jaar pastoorshulp voor Pastoor Bijnen - 22 jaar     
   poetsen van de kerk - 9 jaar weekendhulp pastoor Hulskorte -  
    vele jaren zorg voor sluiten kerkhof en kerk op zondag 
Nellie Kuijpers-Smets = 25 jaar acoliet/lector - 8 jaar lid parochieraad - 
    20 jaar lid avondwakegroep - 12 jaar koster doordeweekse 
    vieringen - 5 jaar koster/lector in d’Un Aachterüm - kerkwas 
Toon Schellekens = 15 jaar koster voor de weekenden en bijzondere  
    vieringen - 15 jaar collectant - klusjesman voor de kerk en pastorie  
    alle dagen van de week - restauratie van de kerk 2003 - 2005 met 
    veel zelfwerkzaamheid - tuinonderhoud rond kerk en pastorie -        
    mede onderhoud kerkhof - medebouwer berging op het kerkhof in   
    2011-2012  
Vier parochianen, welke wij willen feliciteren met deze hoge 
onderscheiding en dankzeggen voor hun inzet in het verleden en 
hopelijk ook in de toekomst nog vele jaren in goede gezondheid. 
 
Passieconcert  
Op passiezondag/palmzondag 24 maart om 14.30 uur  verzorgt het 
Reusels Gemengd Koor in onze kerk het passieconcert. Uitgevoerd 
wordt :  Die 7 Worte Jesu am Kreuz van Cesar Franck.  
Aan dit concert werken verder nog mee: 
   Iris Giel sopraan - Francois Soons tenor - Richard Meijer bas. 
Het koor word begeleid op orgel, dat bespeeld wordt door Sjak 
Smulders. Het gehele concert staat onder leiding van Wim van 
Zantvoort.  Het passieconcert is gratis toegankelijk. 
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Johannes Passion van J.S. Bach  door Het Kempisch K amerkoor 
op vrijdag 22 maart om 20.00 uur.  
Wat zes jaar geleden begon als een gedurfde onderneming is nu een 
culturele traditie in de Kempen. Dankzij de inzet van velen, met name 
het comité van aanbeveling, de sponsoren waaronder de Rabobank 
als hoofdsponsor, de dirigent, de vele vrijwilligers en de koorleden zelf 
kan in de prachtige kerk van Reusel het werk van Bach vertolkt 
worden zoals het hoort. Er is gekozen voor een barokke uitvoering 
met barokke instrumenten. Vermaarde solisten vertolken de diverse 
rollen. Rein Kolpa vervult de rol van Evangelist. Verder zijn Hilde 
Copé,  Rob Meijers, Huub Claessens en Lieven Termont de vocale 
solisten. Ralph Rousseau Meulenbroeks bespeelt ook dit jaar weer de 
gamba.Wat publiek en uitvoerenden verbindt is de prachtige muziek, 
waarin gevoelens van diepe duisternis en stralend licht, aanklacht en 
troost, wanhoop en hoop klinken en herkend worden. In de Johannes 
Passion volgt Bach vrijwel letterlijk de tekst  van het Evangelie 
volgens Johannes. De evangelist vertelt over Jezus die verraden 
wordt door Judas; Petrus die Hem met het zwaard verdedigt, maar 
later ontkent een volgeling van Hem te zijn; het proces met een 
belangrijke rol voor ‘het volk’; de soldaten die Hem martelen en om 
Zijn kleren dobbelen; ten slotte de kruisiging en het geloof in de 
wederopstanding. Solisten en koor vervullen diverse rollen en het 
koor overbrugt met schitterende koralen de afzonderlijke scènes. 
De afgelopen jaren vond de uitvoering van de Johannes Passion 
plaats op Goede Vrijdag. Dit jaar vindt het concert plaats op vrijdag 
22 maart(vrijdag vóór Palmzondag)om 20.00 uur in de  kerk van 
Reusel  uit. Ook dit jaar wordt het koor ondersteund door het Concerto 
Barocco. Muzikale leiding is weer in handen van Cees Wouters 
Kaartenverkoop: www.johannespassion-kempischkamerkoor.nl    
Podolinea  Basemans Bakkerstraat 10 in Reusel: tel. nr. 0497-620055 
Of op 22 maart bij de ingang van de kerk. 
1e rang: 25 euro - 2e rang: 23 euro - 3e rang: 21 euro 
Info: 0497-516217 of www.johannespassion-kempischkamerkoor.nl 
 
H.Vormsel en 1 e H.Communie 
Vrijdag 5 april om 19.00 uur  ontvangen 13 jongens en meisjes het 
H.Vormsel van Deken Spijkers. 
Zondag 14 april om 10.00 en 11.30 uur en 21 april o m 11.00 uur  
doen 50 jongens en meisjes van de Mariaschool, de Klimop en        
De Leilinde hun 1e H.Communie. 
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Parochiekroniek  -  Overlijden  
Door het sterven van onze parochianen gaat ons medeleven uit naar 
de nabestaanden van : 
08-02     Greet Vosters - de Haas        83  jaar 
21-02     Harry Michiels                        80  jaar 
23-02     Jan Lavrijsen                         70  jaar 
02-03     Jeanne Damen - van Gorp    64  jaar 
 
Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en 
ons hoop geven op een weerzien in het Hemelse Rijk. 
 
Bisschoppelijke Vastenactie 2013                                            
Het Bisschoppelijk project dat voor dit jaar gekozen is: hulp voor de 
migranten in Honduras. Veel mensen in Honduras zien migratie nog 
als de enige oplossing om uit de ellendige levensomstandigheden van 
henzelf en hun familie te worden verlost. Honduras is een klein land in 
Midden-Amerika. De kloof tussen een paar rijken en de arme massa 
is enorm groot. De corruptie tiert welig. De armen hebben gebrek aan 
menswaardige voorzieningen, aan goede huisvesting, een goede 
baan, aan volwaardig voedsel, aan alles eigenlijk. Het geweld van 
allerlei bendes is groot. Het land lijkt een jungle, waarin niet te 
overleven valt. Soms lijkt het of slechts gekozen kan worden tussen: 
‘er een einde aan maken’, ‘lid worden van een bende’ of  ‘emigreren 
naar de VS ‘. De congregatie van zuster Valdete heeft centra langs de 
hele route die migranten helpen. Samen met tientallen vrijwilligers is 
zij een bron van hoop voor de duizenden teruggestuurde migranten. 
Wie terugkeert, is letterlijk beroofd van alles. Beroofd van geld en 
bezittingen, maar vooral van menselijke waardigheid. Zuster Valdate: 
Dan gaat het er om een gezicht te geven aan God”.’Helpen wij haar 
mee om God een gezicht te geven aan al die Hondurezen die terug 
moeten keren. Ook in een crisistijd hoeven hier gelukkig géén 
mensen te vluchten wegens uitzichtloosheid. Gedurende de hele 
vastentijd kan men een gift kwijt achter in de kerk in de bussen.  
Ook kan men de achterkant van het vastenzakje gebruiken voor een 
éénmalige machtiging. Vastenaktie giro 5850 Den Haag.   
In het weekend van 23 en 24 maart zal er een extra collect e zijn in 
onze kerk t.b.v. van dit project. Ook de basisscholen sparen voor dit 
project van Honduras en brengen dit in de kerk in dit weekend. 
Dit jaar wordt er één zakje in Reusel rondgestuurd samen met de 
parochieklanken.  Achter in de kerk liggen ook nog vastenzakjes. 
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PINKSTERVOETTOCHT FRANCISCAANSE BEWEGING 2013 IN 
HELVOIRT                                      Thema: eenvoud 
De 44e jaarlijkse Pinkstervoettocht van de Franciscaanse Beweging 
(FB) wordt dit jaar georganiseerd van vrijdagavond 17 tot en met 
maandagmiddag 20 mei in Helvoirt, tussen Tilburg en Den Bosch. 
Plaats van overnachting is het bezinningscentrum Emmaus, op 800 
meter afstand van de Loonse en Drunense Duinen. Dagelijks worden 
er in groepen van acht tot tien deelnemers tochten gemaakt van 8 of 
16 kilometer. 
Voor  meer informatie: Mieke Dorssers, telefoon: 06-50628449 . 
 
Palmpaasstokprocessie 
Op zaterdag 23 maart om 19.00 uur  zijn alle kinderen van de 
basisscholen 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 24 maart. 
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. Het Communicantenkoor 2013 o.l.v. Jacques Lemmens 
zullen de .gezangen verzorgen. 
 
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 februari - maart 2013 
********************************************************************* 
Za.23 maart 19.00 uur Palmpasen - Eucharistie met  
     Palmpaasstokprocessie voor  
     alle kinderen mmv Communicantenkoor 
                                            Extra collecte Vastenactie Honduras 
Zo. 24 maart 09.30 uur Palmpasen - Eucharistie  
     mmv Gemengd Kerkkoor 
                                            Extra collecte Vastenactie Honduras 
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Ma.25 maart 19.00 uur Eucharistie- en boeteviering voor Pasen 
Do.28 maart 19.00 uur Witte Donderdag - Eucharistie 
     met voetwassing 12 communicanten 
     mmv Gemengd Kerkkoor 
Vrij.29 maart  15.00 uur Kruisweg mmv Zang en Vriendschap 
      19.00 uur Kruisverering met lijdensverhaal 
Za.30 maart   21.00 uur Paaswake met zegening vuur en water 
                                                         mmv Kerkkoor uit Enschot  
                                                         o.l.v. Wim van Zantvoort 
Zo. 31 maart  09.30 uur     Hoogfeest van Pasen - Eucharistie 
                                           mmv Gemengd Kerkkoor 
Ma. 1 april      09.30 uur    2e Paasdag - Eucharistieviering 
                                           mmv Zang en Vriendschap 
Vrijd.5 april    19.00  uur    Viering H.Vormsel met deken Spijkers 
                                           mmv  Klein Akkoord 
Za.  6 april     19.00  uur    2e Zondag van Pasen - Eucharistie 
Zo.  7 april      09.30 uur    2e Zondag van Pasen - Eucharistie 
Za.13 april     19.00  uur    3e Zondag van Pasen - Eucharistie 
Zo. 14 april    10.00  uur    1e H.Communie Mariaschool 
                                           mmv  Communicantenkoor 
                       11.30  uur    1e H.Communie De Klimop 
                                           mmv  Communicantenkoor 
Za.20 april      19.00  uur   4e Zondag van Pasen - Eucharistie 
                                            Extra collecte Roepingenzondag 
Zo.21 april      11.00 uur    1e H.Communie De Leilinde 
                                           mmv Communicantenkoor 
                                            Extra collecte Roepingenzondag 
Za.27 april      19.00 uur    5e Zondag van Pasen - Eucharistie 
Zo.28 april      09.30 uur    5e Zondag van Pasen - Eucharistie 
                                          mmv  Gemengd Kerkkoor 
Za. 4 mei        19.00 uur   6e Zondag van Pasen - Eucharistie 
                                                 met de Dodenherdenking 
Zo. 5 mei        09.30 uur   6e Zondag van Pasen - Eucharistie 
Do. 9 mei          09.30 uur   Hoogfeest van Hemelvaart - Eucharistie 
                                          mmv  Gemengd Kerkkoor 
  
 
 

 

Nieuwe kopij inleveren vóór 8 april 2013 op de pastorie 
of via e-mail: kerkreusel@hetnet.nl 


