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JOHANNES DE DOPER
“Is alles goed ... wat is ‘t ... en hoe heet ie”..”.
‘t Zijn de drie bekende vragen die we stellen aan de kersverse vaders,
onmiddellijk na de geboorte van een kind. En bij het noemen van de
naam zien we de trotse opa’s en oma’s even met de ogen knipperen,
want de roepnaam lijkt in de verste verte niet op die van hen. Iets
dergelijks horen we ook in het geboorteverhaal van Johannes de
Doper. “Johannes is zijn naam”. “Maar er is niemand in de familie die
zo heet”. Johannes betekent letterlijk: “God is genadig, God is
barmhartig”. Het geboorteverhaal van Johannes is heel wonderlijk.
Heel haar leven lang had Elisabeth gebeden om ‘n kind en nu, nu ze
ver boven de jaren is, raakt ze in verwachting. Zacharias geloofde de
Engel niet toen Hij hem verscheen in de tempel en hem zei dat
Elisabeth een zoon verwachtte, die hij Johannes moest noemen”.
“Omdat ge mij niet geloofd hebt, zult ge niet meer kunnen spreken tot
de dag waarop hij geboren zal worden”.
Hier is God aan het werk
Dit geboorteverhaal sluit naadloos aan bij andere belangrijke
geboorteverhalen in de bijbel. Abraham en Sara kregen hun zoon
Isaak toen ze beiden de tachtig al gepasseerd waren. En hetzelfde
overkwam Hanna, toen Samuel geboren werd. Samuel was een van
de eerste belangrijke profeten in Israël. Een profeet is een
boodschapper namens God. En nu Johannes de Doper, die de weg
moest bereiden voor Christus. Nou kun je natuurlijk best met leeftijden
gaan spelen, maar daar gaat het niet om. Veel belangrijker is de
vraag: Waarom worden Isaak, Samuel en Johannes geboren om een
moment waarop dat menselijkerwijs gesproken niet meer kan? Om
één ding duidelijk te maken: Hier is God zelf aan het werk. Op
beslissende momenten in de geschiedenis grijpt God zelf in, zo ook
bij de geboorte van Jezus, niet om de wereld op z’n kop te zetten,
maar om zijn bedoelingen met mens en wereld duidelijk te maken.

God is genadig
De naam Johannes spreekt voor zich. God is genadig ... God is
barmhartig. Daarin ligt de levensopdracht van Johannes vervat. We
weten hoe hij in een moeilijke tijd mensen opriep om zich om te keren
naar God. De onderdompeling in het water van de Jordaan was een
uiterlijk teken daarvan. Johannes roept de mensen op om anders,
beter te gaan leven ... hun antenne af te stemmen op God en de
medemens. Dan voel je je veel “vrijer”, minder in beslag genomen
door materiële beslommeringen. God heeft het goed met je voor, zegt
Hij, maar God doet niet wat wij verwachten: Hij maakt geen einde aan
oorlogen, aan discriminatie, berovingen en allerlei vormen van zinloos
geweld. Hij zorgt zelf ook niet voor een schoon en leefbaar milieu. Het
enige wat Hij doet is ons mensen schenken, die ons de weg wijzen..
Johannes de Doper en Jezus zijn twee van die mensen. En sindsdien
zijn velen in hun voetspoor getreden, getuige het grote aantal heiligen
en zaligen die in onze kerk vereerd worden.
Vrije wil
God dwingt ons niet. Wij hebben de vrijheid om Hem de rug toe te
keren, zijn genade en barmhartigheid af te wijzen, zoals wij ook de
vrijheid hebben om een hand, aangeboden ter verzoening, te
weigeren. En dan blijft de verwijdering bestaan. Er was een
bescheiden groepje mensen dat Johannes volgde ... hetzelfde
groepje dat in Jezus de Messias herkende ... hetzelfde groepje
mensen, dat zich omkeerde naar God, en voelde dat hij hen
draag- en daadkracht gaf. Hij was hen genadig nabij. Maar zowel
Jezus als Johannes de Doper hadden ook hun vijanden en beiden
kwamen voortijdig aan hun einde. Johannes werd onthoofd, Jezus
gekruisigd. En ook veel van zijn eerste leerlingen zijn geen natuurlijke
dood gestorven. En wat doet God ? Hij liet Jezus noch Johannes,
noch die eerste leerlingen vallen. Hij deed ze opstaan uit de dood,
waardoor wij tot op de dag van vandaag de inspiratie mogen voelen,
die van hun leven is uitgegaan. Voor wie daar oog voor heeft is God
heel dichtbij.
God is ons biddend nabij
Zo werkt God in mensen, ook nu. Biddend om vrede kunnen we vrede
vinden in onszelf, waardoor we in staat zijn om ons met onze naaste
te verzoenen. Biddend kunnen we er aan werken om een betere
mens te worden, een mens naar Gods hart. Biddend kunnen we God
binnenlaten in ons leven en luisteren naar wat Hij met ons voorheeft.
Johannes vond zijn roeping in de woestijn, de plaats waar je de
confrontatie met jezelf moet aangaan en dat bleek een betere plek

2

dan de jachtige wereld, die ons in haar greep heeft. Maar midden in
onze jachtige wereld staan kerken en kapellen, waar we de stilte
kunnen proeven ... tot rust kunnen komen.
Pastoor van Roosmalen

Info en mededelingen pastoor - parochiebestuur
*****************************************************************************
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
altijd bellen met de pastoor (tel.: 641360) voor een afspraak.

Misdienaars/acolieten
*****************************
Dit jaar zijn we op een totaal van 8 misdienaars gekomen in
onze kerk. In hoofdzaak dienen zij de H.Mis op zaterdagavond.
Elk jaar zullen we bij de communicanten steeds weer de vraag
stellen wie misdienaar wil worden. Om zo ook de band met de
kerk voor jongeren te verstevigen. En als dank ieder jaar ook
een uitstapje met de misdienaars en dit jaar gaan we op
zaterdag 1 juni naar de Beekse Bergen.
Voor uitvaarten zijn er 6 acolieten beschikbaar. Dit is voor een
goede spreiding een beetje te weinig. Daarom roep ik mannen
en vrouwen op om zich aan te melden als acoliet. Dat kan bij
de pastoor en ook bij koster Toon Schellekens. Hartelijk dank !
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Paus Franciscus over de Evangelisatie

“Als we wandelen zonder het kruis, als we
bouwen zonder het kruis, en als we Christus verkondigen zonder het
kruis, zijn we geen leerlingen van de Heer…”
“Ik verlang, dat allen na deze dagen van genade, de moed hebben – de
moed- om in de aanwezigheid van de Heer te wandelen, met het kruis
van de Heer; om de Kerk te bouwen op het Bloed van de Heer, dat
vergoten is op het kruis, en om de ene glorie te verkondigen, de
gekruisigde Christus. Op deze wijze, zal de Kerk vooruit gaan.”
(homilie 14 maart 2013)
Paus Franciscus over de Heilige Geest, de moed en Evangelisatie :
” Zoals Paus Benedictus XVI ons zo vaak in herinnering bracht in zijn
onderrichtingen…het is Christus Die de Kerk door de eeuwen heen
gidst door Zijn Heilige Geest. De Heilige Geest is de ziel van de Kerk,
met Zijn levengevende en één makende kracht. Van velen maakt Hij
een lichaam, het mystieke Lichaam van Christus. Laten we nooit
toegeven aan pessimisme, aan die bitterheid, waarmee de duivel ons
elke dag bekoort. Laten we niet toegeven aan pessimisme en laten we
niet ontmoedigd zijn. We hebben de zekerheid dat de Heilige Geest
aan Zijn Kerk, met Zijn krachtige adem, de moed geeft om te
volharden, de moed om te volharden, en om nieuw wegen te vinden
om te evangeliseren, om het Evangelie te brengen tot aan de einden
van de aarde. De Christelijke waarheid is aantrekkelijk en overtuigend,
omdat die beantwoordt aan de diepe nood van het menselijk bestaan,
door op een overtuigende manier te verkondigen dat Christus de ene
Redder is van de hele mens en van de hele mensheid. Deze
verkondiging is even geldig vandaag als aan het begin van het
Christendom, toen de Kerk werkte aan de grote missionaire
verbreiding van het Evangelie.”
( 15 maart 2013 )
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Lustrumfeest zaterdag 8 juni 2013
Radio Maria Nederland bestaat 5 jaar ! Medewerkers en
bestuur van Radio Maria nodigen u uit om het eerste lustrum
mee te vieren op zaterdag 8 juni 2013 in ’s-Hertogenbosch.

Direct aanmelden!

Dankbaarheid
Al vijf jaar mogen we op het gebed en steun rekenen van velen
en dat stemt ons tot grote dankbaarheid. Zonder zo veel steun
hadden we dit eerste lustrum niet gehaald. En het mag best
gezegd worden: het zijn vijf bewogen jaren geweest. Jaren
waarin we met vallen en opstaan onze eerste schreden zetten
op het pad van radio maken. Jaren waarin we met veel
financiële uitdagingen te maken kregen. Jaren waarin ook ons
vertrouwen op onze Moeder Maria alleen maar is gegroeid,
omdat zij ons steeds weer opnieuw bij de hand neemt en de
weg wijst. Wij gaan dan ook vol vertrouwen de komende vijf
jaar tegemoet.
Bij gelegenheid van het eerste lustrum, vieren we op zaterdag 8
juni 2013 samen feest. We zijn blij en dankbaar u te mogen
uitnodigen voor een viering om 12:30 uur in de kathedrale SintJansbasiliek in ’s-Hertogenbosch met mgr. Hurkmans als
celebrant. Wij willen met elkaar in dankbaarheid stilstaan bij
5 jaar Radio Maria Nederland en zegen vragen over de
toekomst. Nadien is er een gezellig samenzijn in het SintJanscentrum op nog geen vijf minuten lopen van de Sint-Jan.
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Lourdesreis met het Bisdom in 2014
************************************************
Het Bisdom van 's-Hertogenbosch gaat in 2014 (26 april t/m
3 mei) op bedevaart naar Lourdes. De bedevaart is een
vervolg op de geslaagde Rome-bedevaart uit 2009 en de
indrukwekkende Trier/Echternach-bedevaart uit 2011.
Bisschop Hurkmans kondigde de bedevaart op 15 aug. Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming - als volgt aan:
“Heel dikwijls denk ik terug aan de bedevaart naar Rome in
2009 bij gelegenheid van 450 jarig jubileum van het bisdom
van ’s-Hertogenbosch. Dat was een bedevaart, die ons
enerzijds heel dicht bij het geloof en de bronnen van het
geloof bracht. Anderzijds bracht het ons juist dichter tot
elkaar. In tijden van reorganisatie, bezuinigingen en het
fuseren van parochies wil ik u vandaag met vreugde
aankondigen, dat het bisdom met u op bedevaart wil gaan
naar Lourdes van 26 april tot 3 mei 2014.”
“Door met elkaar te pelgrimeren willen we de nieuwe
parochies de kans geven een stevig fundament te geven
om mensen van de verschillende oude parochies echt bij
elkaar te brengen. Samen verdiepen we ons geloof en
versterken we onze onderlinge banden. We mogen met
onze vreugde, maar ook onze zorgen op weg gaan naar
Lourdes, naar Maria. Wanneer velen met ons meegaan
kunnen we gezamenlijk een geloofservaring opdoen.
Daarom is het mijn vurige hoop, dat ik met jong en oud,
met ziek en gezond, in 2014 naar Lourdes op bedevaart
mag gaan”, aldus bisschop Hurkmans.
Voor deze editie van de bisdombedevaart is pastoor-deken
Th. van Osch de hoofdaalmoezenier. Op 11 maart is er in
Den Bosch een startbijeenkomst gehouden voor de
parochiecoördinatoren, mensen in de parochies die mede
de verantwoordelijkheid voor deze Lourdesbedevaart
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willen dragen. Coördinatoren voor onze nieuwe parochie
Hulsel, Lage Mierde, Hooge Mierde en Reusel zijn:
Nellie Vosters-Coolen, Lensheuvel 52 b, 5541 BD Reusel
tel.: 0497-642221
José Hermans-Wenting, Draaiboom 43,
5094 CB Lage Mierde tel.: 013-5092446

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.
05-05 Lynn Vosters d.v.Hans Vosters en Judith Vosters-Huijbregts
12-05 Gijs v. Rooij z.v. Rob v. Rooij en Wendy v. Rooij-Huijbregts
19-05 Mats v.Gompel z.v.
Joost v.Gompel en Hanneke v.Gompel-v.Herk

Overlijden
Door het sterven van onze parochianen gaat ons medeleven uit naar
de nabestaanden van :
10-04 Emma v.d. Borne-Kerkhofs 89 jaar
13-04 Jan van de Voort
64 jaar
13-04 Anny Wijnen-v.Gompel
60 jaar
25-04 Dina Gerritsen-Aarts
92 jaar
05-05 Piet Roest
81 jaar
Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en
ons hoop geven op een weerzien in het Hemelse Rijk.

Opbrengst vastenactie
*************************************
Mariahof
€ 136,00
Mariaschool / De Leilinde
327,26
Kerk(extra collecte en bussen) 1.172,77
-----------------Totaal
€ 1.636,03
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Hartelijk dank voor uw bijdrage voor de Vastenactie 2013 !

Website van onze parochie
Op onze website www.parochiereusel.nl vindt u alle informatie
over de parochie. Ook bijzondere vieringen worden hierbij
vermeld. De R.K.Begraafplaats wordt getoond met haar
indeling. En alle informatie over het werk in onze parochie.
Voor meer info : onze websitebeheerder Kees van Kemenade.

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 mei - juni 2013
*********************************************************************

Za. 25 mei
Zo. 26 mei
Za. 1 juni

Zo. 2 juni
Za. 8 juni
Zo. 9 juni
Za. 15 juni
Zo. 16 juni
Za. 22 juni
Zo. 23 juni
Za. 29 juni
Zo. 30 juni

19.00 uur Hoogfeest vd H.Drie-Eenheid - Eucharistie
09.30 uur Hoogfeest vd H.Drie-Eenheid - Eucharistie
mmv Gemengd Kerkkoor
19.00 uur Hoogfeest van het H.Sacrament - Eucharistie
Slotviering Communicanten-Vormelingen 2013
mmv het Communicantenkoor
o.l.v. dirigent Jacques Lemmens
09.30 uur Hoogfeest van het H.Sacrament - Eucharistie
19.00 uur 10e Zondag door het Jaar - Eucharistie
09.30 uur 10e Zondag door het Jaar - Eucharistie
mmv Gemengd Kerkkoor
19.00 uur 11e Zondag door het Jaar - Eucharistie
09.30 uur 11e Zondag door het Jaar - Eucharistie
19.00 uur 12e Zondag door het Jaar - Eucharistie
09.30 uur 12e Zondag door het Jaar - Eucharistie
mmv Gemengd Kerkkoor
19.00 uur 13e Zondag door het Jaar - Eucharistie
09.30 uur 13e Zondag door het Jaar - Eucharistie

Nieuwe kopij inleveren vóór 3 juni 2013 op de pastorie
of via e-mail: kerkreusel@hetnet.nl

8

