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OKTOBER: ROZENKRANSMAAND (in Reusel iedere dag)
Laten ik deze keer mijn voorwoord eens beginnen met een
vraag: Wie van ons begint de dag met een morgengebed? Wie
bidt er nog voor- en na het eten? En wie zegt ook nog dank je
wel voor het slapen gaan? 50 Jaar geleden zou iedereen
gezegd hebben .. iedere dag .., maar nou zullen we dat maar
niet meer vragen. De oudere generatie onder ons kent de
praktijk van vroeger. Eerst het morgengebed bidden, dan naar
de kerk, thuis of op school eten met gebed voor- en na de
boterham. De lessen op school begonnen met een gebedje.
Tussen de middag werd thuis “de engel des Heren” gebeden
en ‘s avonds het rozenhoedje. Ik denk, dat dit nu voor de
meesten van ons beperkt blijft tot een schietgebedje in tijden
van nood, onderstreept door een kaarsje bij Maria. We zijn - zo
gezegd - kleine zelfstandigen geworden. En ik hoor het
grootouders steeds vaker zeggen: “Als straks de nood aan de
man komt of als het weer eens oorlog is, dan bidden ze wel
weer.” Is dat eerlijk? Ik zou eigenlijk willen zeggen: probeer het
leven samen te vieren én op vreugdevolle momenten, én als
het leven je zwaar valt. Dankbaar kunnen zijn geeft je zoveel
energie, dat je ook sterker uit de strijd komt als je - door
omstandigheden - op jezelf wordt teruggeworpen. Die
momenten kunnen je leven rijker aan inhoud maken.
rozenkrans
De maand oktober wordt ook wel Rozenkransmaand genoemd.
Dat doen we sinds Paus Leo XIII in de 19de eeuw het
rozenkransgebed heeft gepropageerd. Sindsdien vieren we op
7 oktober het feest van O.L.Vrouw van de Rozenkrans. Het
rozenkransgebed: het woordje zegt het al: 50 rozen voor

Maria. Een roos geef je aan elkaar als onderstreping van je
dankbaarheid of als felicitatie, maar rozen verwerk je ook in een
rouwkrans om iemand te bedanken voor wat hij/zij voor jou
betekend heeft. Een rozenkrans: als een uitnodiging om “dank
je wel” te zeggen én te bidden om kracht om dankbaar te
kunnen terugkijken. Tijdens het rozenkransgebed overwegen
we de geheimen van het geloof, onderverdeeld in de blijde,
droevige en glorievolle geheimen en waaraan Paus Johannes
Paulus II de geheimen van het Licht heeft toegevoegd.
Onze Vader
Uit het bidden van het rozenhoedje hebben in het verleden heel
veel mensen kracht, troost en inspiratie geput. Bidden: Jezus
heeft het ons geleerd in dat eerste gebed: het Onze Vader. Dat
is een gebed, waarin Jezus ons zegt: Noem God maar Vader.
Hij zal je begeleiden en beschermen op je weg door het leven.
Daar straalt vertrouwen uit, een gevoel van nabijheid. Op zo
iemand wil ik wel lijken: “dat uw wil mag geschieden op aarde
zoals in de hemel.” Het Onze Vader is ook een bede om de
juiste keuze te kunnen maken: “leid ons niet in bekoring”, en
mocht het ook verkeerd gaan, bidden we om mildheid en
vergeving, zoals God dat ook is tegenover ons. “Vergeef ons
onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.”
bemoediging
En dan krijg je dat bemoedigende woord van Jezus: Bij God
klop je nooit tevergeefs aan. Hij is er voor je, waar en wanneer
dan ook, Hij staat altijd voor je open wanneer je bij Hem
aanklopt, zelfs in het holst van de nacht, op momenten waarop
elk uitzicht je ontbreekt. Hij is er, ook al zie je Hem niet.
Je moet zelf je kruis dragen, maar God draagt het met je mee.
Je moet zelf de kar trekken, maar God geeft je een duwtje in de
rug. Baden we vroeger misschien op vele momenten,nu mogen
we in alle eerlijkheid zeggen: “Mag het ietsje meer zijn?” De
woorden uit het evangelie spreken voor zich: “Vraag en God zal
je geven. Zoek en God zal je doen vinden. Klop en God zal
voor je open doen. Al wie vraagt, krijgt, wie zoekt vindt en wie
klopt, voor hem/haar wordt opengedaan”.
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
e
e
2 en 4 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.
Herderlijk bezoek van Mgr.Hurkmans aan Reusel
Op zaterdag 19 oktober komt Mgr.Hurkmans naar Reusel. O.a.
worden hierbij Jong Nederland en de Mariahof bezocht. Ook is
e
er een kennismaking met de Werkgroep v.d. 1 .H.Communie.
In de middag is er ook een onderhoud met het parochiebestuur.
Om 17.45 uur gaat onze Bisschop ook voor in de Eucharistie
op Mariahof in d’n Aachterum en ook voor om 19.30 uur in de
Eucharistie in de kerk van de parochie Hulsel.
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1 H.Communie 2014 en H.Vormsel 2014
Enthousiaste reacties het afgelopen jaar wederom bij de
e
voorbereidingen op de 1 H.Communie en het H.Vormsel
Met de werkgroep weer de afstemming gedaan voor het
komende jaar. Weer rekeninghoudend met de vakanties.
e
De 1 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 en de
Mariaschool
Het H.Vormsel wordt toegediend op vrijdagavond 4 april om
19.00 uur door onze Bisschop Mgr.Hurkmans.
De ouders van communicanten en vormelingen kunnen zich
hiervoor weer aanmelden d.m.v. de meldingsformulieren,
welke vanuit de scholen weer worden meegegeven.
Ouders met kinderen welke buiten Reusel naar school gaan,
kunnen zich rechtstreeks melden op de pastorie bij de pastoor.
Deze meldingen dienen vóór 22 september a.s. te worden
ingeleverd op de pastorie aan de Kerkstraat 1.
Onderhoud van onze R.K. Begraafplaats
Elke woensdagmiddag zie je onze vrijwilligers bezig om onze
begraafplaats mooi te houden. Vele uren worden daarin
gestoken om het zo ook te houden. Als parochiebestuur en ook
als parochianen zijn wij hen veel dank verschuldigd. Als
bezoekers van de begraafplaats kunnen wij hen ook een beetje
helpen door alle afval van de eigen graven in de groene
containers te deponeren. Ook tussen de graven bij de grafzerk
géén spullen te laten liggen. Of opruimen of mee naar huis
nemen. Bij het waterpunt zijn ook altijd wel een hark of schoffel
te vinden om deze even te gebruiken en weer terug te brengen.
Ook de gieters steeds weer terug te brengen naar het
waterpunt, zodat niemand er op misvat. Met dank voor u allen!
En hebt u nog enkele uurtjes per week tijd om mee te komen
helpen op de begraafplaats dan kunt u zich melden bij Piet van
Limpt. Voor alle administratieve zaken van de begraafplaats is
Kees van Kemenade de contactpersoon.
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Extra collectes
Pax Christi - Vredesweek 21 en 22 september 2013
De Vredesweek 2013 (21 t/m 29 september) staat in het teken
van vredesactivisme. Onder het motto 'Act for peace' vragen
Minister, Staatssecretaris en Ambassades van Vrede aandacht
voor moedige vredesactivisten in binnen- en buitenland. Dit jaar
geven we bijzondere aandacht aan Syrië. Pax Christi werkt
vanuit twee centrale waarden aan vrede in gebieden met
conflict: •menselijke waardigheid; •solidariteit met dragers van
vredesinitiatieven en slachtoffers van oorlogsgeweld. Deze
centrale waarden leiden tot een andere visie op vrede en
veiligheid. We laten ons in het vredeswerk in gebieden met
conflict leiden door het concept human security: bij het
bestrijden van een conflict staat het beschermen van burgers
en hun veiligheid voorop. Deze collecte wordt u aanbevolen !

Wereldmissiedag kinderen/volwassenen Tanzania
Vanaf de 16e eeuw trokken missionarissen naar Tanzania en
maakte de bevolking kennis met het christendom. Tegenwoordig zijn er een kleine acht miljoen katholieken in het land. De
Katholieke Kerk heeft 34 bisdommen. De kern van het
kerkelijke leven in Tanzania vormen de 20.000 Kleine
Christelijke Gemeenschappen. In kleine groepen van zo’n 10
tot 15 gezinnen komen mensen bij elkaar om te bidden, Gods
Woord te delen en te praten over hun zorgen. De groepsleden
kiezen uit hun midden iemand die leiding geeft. De pastoor van
de parochie bezoekt de groepen regelmatig. Zo houdt hij
contact met de mensen en komt op de plaatsen, waar ze
wonen, werken en leven. Ook op de Mariaschool en de
Leilinde zal er aandacht zijn voor de Wereldmissiemaand
Steun de Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania
en geef aan de extra collecte op Missiezondagen in het
weekend van 5 en 6 oktober EN 19 en 20 oktober of stort
uw bijdrage op rekeningnummer 1566 t.n.v. Missio
Wereldmissiemaand te Den Haag.
Voor meer informatie: www.missio.nl
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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 met alle parochianen van
onze 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 35 jr.) krijgen forse kortingen !
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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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.
15-09 Jurre z.v. Jeroen Hoskens en Petra v.d. Sande
15-09 Andrew Leon z.v. Martijn Lavrijsen en
Charlene Lavrijsen - Mercieca
22-09 Cas z.v. Edwin Lavrijsen en
Esther Lavrijsen - van Limpt

Huwelijk
In verbondenheid met elkaar voor Gods’ altaar
23-08 Erik Timmermans & Aline van Herk

Overlijden
Door het sterven van onze parochianen gaat
ons medeleven uit naar de nabestaanden van :
21-08
25-08

Trees de Beijer - van Mol
Fons Kaethoven

93 jaar
68 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.

Overzicht vieringen
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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 september - oktober 2013
Za. 21 sept. 19.00 uur 25e Zondag door het Jaar - Eucharistie
Extra collecte voor Pax Christi - Vredesweek
Zo. 22 sept. 09.30 uur 25e Zondag door het Jaar - Eucharistie
mmv Gemengd Kerkkoor
Extra collecte voor Pax Christi - Vredesweek
Za. 28 sept. 19.00 uur 26e Zondag door het Jaar - Eucharistie
Zo. 29 sept. 09.30 uur 26e Zondag door het Jaar - Eucharistie
Za. 5 okt. 19.00 uur 27e Zondag door het Jaar - Eucharistie
mmv het Clemenskoor uit Waalwijk
Extra collecte voor de Wereldmissiedag voor kinderen
Zo. 6 okt. 09.30 uur 27e Zondag door het Jaar - Eucharistie
Extra collecte voor de Wereldmissiedag voor kinderen
Za. 12 okt. 19.00 uur 28e Zondag door het Jaar - Eucharistie
Zo. 13 okt. 09.30 uur 28e Zondag door het Jaar - Eucharistie
mmv Gemengd Kerkkoor
Za. 19 okt. 19.00 uur 29e Zondag door het Jaar - Eucharistie
Extra collecte voor Wereldmissiedag
Zo. 20 okt. 09.30 uur 29e Zondag door het Jaar - Eucharistie
Extra collecte voor Wereldmissiedag
Za. 26 okt. 19.00 uur 30e Zondag door het Jaar - Eucharistie
Zo. 27 okt. 09.30 uur 30e Zondag door het Jaar - Eucharistie
mmv Gemengd Kerkkoor
Vr. 1 nov. 19.00 uur Hoogfeest van Allerheiligen - Eucharistie
mmv Gemengd Kerkkoor
Za. 2 nov. 19.00 uur Gedachtenisviering Allerzielen - Eucharistie
mmv Gemengd Kerkkoor
Extra collecte Willibrordzondag
Zo. 3 nov. 09.30 uur 31e Zondag door het Jaar - Eucharistie
Extra collecte Willibrordzondag
Nieuwe kopij inleveren vóór 7 okt. 2013 op de pastorie
of via e-mail: kerkreusel@hetnet.nl
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