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HET WOORDENSPEL VAN JOHANNES DE DOPER 
Over woordenspel gesproken: de preken van de adventsprofeet 
Johannes de Doper staan er vol van. Je ziet het beeld voor je: 
aan de rand van de woestijn staat een markante persoon, die 
geen blad voor de mond neemt, sober gekleed in zijn 
kameelharen kleed, die zich in leven houdt door het eten van 
sprinkhanen. In zijn prediking nodigt hij mensen uit zich te laten 
onderdompelen in de Jordaan als een teken van innerlijke 
ommekeer: God binnenlaten in je leven en je leven door Hem 
laten leiden. Zijn faam had ook de machthebbers bereikt uit de 
kring van de Farizeeën en Schriftgeleerden, die hun gezanten 
naar de woestijn stuurden om te kijken welke zonderling daar 
stond te preken. 
woordenspel 
En dan begint dat mooie woordenspel: “Wie ben jij?” 
Herkenbaar zinnetje. Gebruiken wij ook: “Van wie bende gij er 
eentje? En wat komde gij hier doen?” Johannes ontwijkt alle 
vragen. Maar de gezanten vragen door. “Ben jij Elia, van wie 
we verwachtten, dat hij nog ooit zou terugkeren, of ben jij de 
profeet, waar we al zo lang op wachten?” En dan het antwoord 
van Johannes. “Wie ik ben, dat doet er helemaal niet toe.” Ik 
mag de weg bereiden. Na mij komt degene op wie wij allemaal 
wachten. En op zijn komst moeten we goed voorbereid zijn.” 
Let op wat hij zegt: Op zijn komst moeten wij goed voorbereid 
zijn. Voelt u waar het om gaat? 
De gezanten komen om te kijken wat Johannes voor iemand is. 
Wat hij zegt en wat hij doet is niet belangrijk. Ze hoeven alleen 
maar te weten wie hij is. Bij die afgezanten is van een innerlijke 
ommekeer geen sprake. Het is pure nieuwsgierigheid, die hen 
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naar de Jordaan voert. Waar kunnen we die houding mee 
vergelijken? 
ontmoeting 
Naar kerststallen kijken: dat doen we met de kerstdagen 
allemaal. Met welke ogen kijk je? Mooie stal, nog hetzelfde als 
vorig jaar, dat is de buitenkant. Dan vindt er geen ontmoeting 
plaats en gaat de boodschap, die zo’n stal uitademt, aan je 
voorbij. Er vindt geen ontmoeting plaats. Je kunt, kijkend naar 
de kerststal, ook het verhaal en de achterliggende boodschap 
op je laten inwerken en zo proberen tot een ontmoeting te 
komen met dat kind in de kribbe. Die ontmoeting kan een 
nieuwe inspiratiebron worden voor je verdere leven. 
Om voorbereid te zijn op die ontmoeting: daar gaat het 
Johannes om. Wie ik ben: dat is niet belangrijk. Hij die na mij 
komt, die is het Licht, maar jullie zien dat Licht niet omdat je 
oogkleppen op hebt, je blijft steken bij de buitenkant. In dat 
mooie woordenspel nodigt Johannes ons uit om een keuze te 
maken. 
Ter ondersteuning zouden wij in onze kerk ook een beeld van 
Johannes de Doper mogen aantreffen. Doch helaas een kleine 
schildering van glas in lood is de enige verwijzing.  Zoals bijv. 
Johannes die met zijn vinger wijst naar het lam. Johannes wijst 
hier Jezus aan als het Lam Gods. Dat woordje “lam” heeft een 
verstrekkende betekenis. In het lijdensverhaal van Jezus staat 
geschreven:  “Als een Lam werd Hij ter slachtbank geleid.”  
Johannes wijst hier naar Jezus, die zijn leven heeft gegeven 
om God en mens met elkaar te verzoenen, om het leven van 
de mens een nieuwe, bredere horizon te geven die over de 
dood heen reikt. 
oproep tot bekering 
Die Jezus wil graag in ons tot leven komen en alle obstakels, 
die ons verhinderen hem te kunnen ontmoeten, zullen we weg 
moeten halen uit ons leven. Welke dat zijn, dat weet ieder voor 
zichzelf het beste. Daartoe voelt Johannes zich geroepen. 
Vandaar zijn oproep tot bekering. Vier weken resten ons om op 
die uitnodiging in te gaan. 
                                                     Pastoor van Roosmalen 
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Info en mededelingen pastoor - parochiebestuur   
1. Wanneer parochianen graag de H.Communie  willen 
ontvangen op de 1e Vrijdag van de maand of bij Hoogfeesten 
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 het Sacrament van het H.Doopsel  neem je telefonisch 
contact op met de parochie(tel.:641360) ’s morgens van 10.00 - 
12.00 uur(niet op donderdag). Je maakt dan een afspraak voor 
de zondag,  waarop je je kindje wilt laten dopen. In Reusel 
wordt er nog steeds individueel gedoopt vanaf 13.00 uur op de 
2e en 4e Zondag van de maand . U krijgt informatie 
toegezonden over de voorbereidingsavond op dit sacrament.  
5. 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.  
6. Voor het Sacrament van Boete- en Verzoening (Biecht)  
kunt u altijd bellen met de pastoor (tel.: 641360) voor een 
afspraak.  
 
1e H.Communie 2014 en H.Vormsel 2014 
De 1e H.Communie 2014 vindt voor het komende jaar plaats op 
  zondag 18  mei 2014 om 11.00 uur voor de Leilinde  
  zondag 25  mei 2014 om 11.00 uur voor de Klimop e n de 
                                                                       Mariaschool 
Het H.Vormsel wordt toegediend op vrijdagavond 4 april om 
19.00 uur door onze Bisschop Mgr.Hurkmans.   
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De nieuwe Parochie per 1 januari 2014 
Nieuwe parochiebestuur  :  Voorzitter:Pastoor van Roosmalen, 
Secretaris:Jack Wouters, Penningmeester:Christ van Eijk 
Bestuurslid gebouwen en begraafplaatsen: Walter van den 
Borne en Gust Lavrijsen 
Pastoraatsgroep :Hetty Vrijsen-Hagreis, Bernadette van Limpt, 
Frans Hermans en Pastoor van Roosmalen 
Nieuwe tijden van de Eucharistievieringen per 1 januari 2014  : 
Zaterdag :  15.30  uur    Mariahof (Aachterûm) 
           17.30  uur     Kerk O.L.Vr.Tenhemelopneming Reusel 
           19.00  uur     Kerk H.Johannes Evangelist Hooge Mierde 
Zondag :    09.30 uur  Kerk O.L.Vr.Tenhemelopneming Reusel 
           11.00  uur     Kerk H.Stephanus’Vinding Lage Mierde  
                                  of    Kerk  H. Clemens Hulsel 
            N.B.: Tot de sluiting van één of beide kerken zal om de  
            week(oneven weken Lage Mierde) ( even weken Hulsel) 
            bij uitzondering  een Woord- en Communiedienst           
            plaatsvinden. 
Maandag t/m vrijdag in de kerk van O.L.Vr.Tenhemelopneming 
    Reusel :    18.30  uur  Rozenkransgebed 
                     19.00  uur  Eucharistieviering   
       vrijdag :  19.30  uur  Uitstelling en Aanbidding Allerheiligste 
Kosten misintentie wordt vanaf 1 januari 2014 verho ogd 
naar  € 11,00 .  Dit geldt voor alle opgaves vanaf heden.  
 
Kerstconcert 
Op zondag 22 december 2013 om 14.30 uur verzorgt het 
Reusels Gemengd Koor samen met het 
Gemengd Koor St.Cecilia uit Berkel-Enschot 
onder leiding van Wim van Zantvoort een 
kerstconcert in de Reuselse Kerk. De Missa in 
tempore belli (paukenmesse) van Franz 
Joseph Hayden wordt dit jaar ten gehore 
gebracht. Deze koren worden begeleid door orkest en orgel. Dit 
concert is weer vrij 
toegankelijk. Een gift wordt altijd wel op prijs gesteld. 
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Extra Collecte Theo en Theo 30 november en 1 decemb er  
Ook al verblijft Theo van Gompel al enkele jaren in Postel, toch 
is hij nog steeds met zijn gedachten bij zijn missie in de Congo. 
Regelmatig correspondeert hij nog met de mensen die nog op 
zijn missie werkzaam zijn. Nog steeds is er een grote aanloop 
van mensen die gehandicapt zijn. Samen met het Liliana Fonds 
proberen zij die mensen een menswaardig bestaan te geven.  
Theo Adams werkt nog steeds onvermoeibaar in zijn 
kinderdorp in Belo Horizonte Brazilië.Ook al groeit de economie 
in dat land spectaculair is de nood van velen nog hoog. Steeds 
komen er weer aanvragen van hulp bij het kinderdorp. Het dorp 
is dan al lang niet meer alleen voor kinderen maar ook voor 
jonge mensen die geen kant meer op kunnen. Gelukkig kan 
Theo ook terugzien op vele bewoners van het dorp, die het wel 
goed gaat in de maatschappij. Die een gelukkig gezin gesticht 
hebben en goed terecht gekomen zijn. “Daar doe je het voor”, 
stelt Theo. “Dat geeft mij de kracht om iedere dag weer klaar te 
staan voor al die mensen die les krijgen en werken in het 
kinderdorp”.Natuurlijk laat Reusel hem daar niet alleen in staan.  
Jaarlijks ondersteunen velen van jullie de Theo’s door een 
vaste donatie. In bovengenoemd weekend zal er een extra 
collecte zijn voor hen. Giften kan men ook storten op parochie 
Reusel t.n.v. Theo en Theo, rekeningnummer 1434 01 963   
                                                                           MOV Reusel  
Bisschoppelijke adventsactie 2013 - Extra collecte 
Weekend van 14 en 15 december 2013 
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. 
Hoe werkt Adventsactie? De bisschoppen nodigen missionaire 
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ondernemers uit om hun projecten voor te stellen. Zij zijn vooral 
geïnteresseerd in de mens achter de projecten en organisaties. 
Als we een project adopteren geloven we in het nut ervan, zijn we 
overtuigd, dat het geld goed besteed is en vooral dat het project 
herkend en erkend wordt door de mensen.  Lokaal draagvlak is 
voor ons essentieel. Waar nodig helpen we de missionaire 
ondernemers in ons land om hun goede inzet sterker te maken 
door ze in contract te brengen met organisaties, die over nuttige 
kennis en ervaring beschikken.  
Wij bevelen deze extra collectes bijzonder bij u aan !  
 
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.   
10-11     Lenne d.v. Joris Wigman en Lian van Kemenade 
10-11     Niek z.v. Jan v.d. Borne en Marjon Lavrijsen  
 
Overlijden 
Door het sterven van onze parochianen gaat 
ons medeleven uit naar de nabestaanden van : 
14-10     Toon Huijbregts                      93  jaar 
15-10     Sjef Janssen                           89  jaar 
28-10     Lies de Beijer - Hendrikx         75  jaar 
 
Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en ons hoop 
geven op weerzien in het Hemelse Rijk. 
 
Website van onze parochie 
Op onze website www.parochiereusel.nl  vindt u alle informatie 
over de parochie. 
Voor meer info : onze websitebeheerder Kees van Kemenade. 
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Lourdesreis met het Bisdom in 2014 
Het Bisdom van 's-Hertogenbosch gaat in 2014 (26 ap ril t/m 
3 mei) op bedevaart naar Lourdes met alle parochian en van 
ons Bisdom.                                                                         
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 onze vurige hoop dat wij 
met jong en oud, met ziek en gezond, in 2014 naar Lourdes op 
bedevaart mogen gaan. De kosten van de bedevaart met reis 
en verblijf zijn bekend bij onderstaande contactpersonen. 
Reizen mogelijk per vliegtuig, TGV, bus of vnb-lance bus(zorg).  

Kinderen en jongeren(tot 25 jr.) krijgen forse kort ingen ! 

In februari/maart 2014 volgt een dekenale informati eavond.  

Voor meer informatie : Nellie Vosters-Coolen,     
Lensheuvel 52 b, 5541 BD Reusel tel.: 0497-642221      

José Hermans-Wenting, Draaiboom 43, Lage Mierde       
tel.: 013-5092446. 
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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 november - december 2013 
Za. 23 nov.   19.00 uur     Hoogfeest van Christus Koning - Eucharistie 
Zo. 24 nov.   09.30 uur     Hoogfeest van Christus Koning - Eucharistie 
                                                               mmv Gemengd Kerkkoor 
Za. 30 nov.   19.00 uur     1e Zondag van de Advent - Eucharistie 
                                                 Extra collecte voor Theo en Theo 
Zo.  1 dec.    09.30 uur     1e Zondag van de Advent - Eucharistie 
                                                Extra collecte voor Theo en Theo 
Za.  7 dec.    19.00 uur     2e Zondag van de Advent - Eucharistie 
Zo.  8 dec.    09.30 uur     2e Zondag van de Advent - Eucharistie 
                                                               mmv Gemengd Kerkkoor 
Za.14 dec.    19.00 uur     3e Zondag van de Advent - Eucharistie 
                                           Extra collecte Bisschoppelijke Adventsactie 
Zo.15 dec.    09.30 uur     3e Zondag van de Advent - Eucharistie 
                                           Extra collecte Bisschoppelijke Adventsactie 
Do.19 dec.   19.00 uur      Eucharistie- en Boeteviering 
Za.21 dec.   19.00 uur      4e Zondag van de Advent - Eucharistie 
Zo.22 dec.    09.30 uur     4e Zondag van de Advent - Eucharistie 
                                                               mmv Gemengd Kerkkoor 
 Di.24 dec.   17.30 uur      Herdertjesviering met Eucharistie en 
                                                Kerstspel mmv Communiekoor 2014 
                     20.30 uur      Hoogfeest van Kerstmis met Eucharistie 
                                                               mmv Gemengd Kerkkoor 
Wo.25 dec.  09.30 uur      Hoogfeest van Kerstmis met Eucharistie 
                                                               mmv Gemengd Kerkkoor 
                     11.00 uur     Hoogfeest van Kerstmis met Eucharistie 
                                                               met Kerstsamenzang 
Do.26 dec.   09.30 uur      2e Kerstdag - Feest v.d. Martelaar Stefanus 
                                                               mmv  Zang en Vriendschap 
 
 

Nieuwe kopij inleveren vóór 2 dec. 2013 op de pastorie 
of via e-mail: kerkreusel@hetnet.nl 


