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Een gemakkelijke of moeilijke weg
***********************************************
Een gemakkelijke of moeilijke vraag ....Die vraag wordt op teevee
voorgelegd aan een kandidaat, die 100 tegenspelers moet
wegspelen. En de ervaring leert, dat je met alleen maar
gemakkelijke vragen geen groot geldbedrag kunt incasseren.
Daarvoor is de moeilijkheidsgraad blijkbaar te laag.
Een gemakkelijke of moeilijke weg ?
Die keuze wordt Jezus voorgelegd aan het einde van zijn verblijf
van veertig dagen en nachten in de woestijn.
Het wordt hem zo mooi voorgespiegeld.
"Als je stenen in brood kunt veranderen of als je spectaculaire
wonderen kunt doen, dan zullen de mensen je op handen dragen.
Ze zullen je uitroepen tot hun koning en ze zullen je onderdanig
zijn.”
Jezus wijst dit aanbod, hoe verleidelijk ook,
resoluut af. Een mens leeft niet van brood
alleen en een geloof, dat alleen maar berust
op wonderen, is niet 't geloof, dat je leven
houvast geeft".
Jezus kiest voor 'n moeilijke weg.
Door de duivel af te wijzen maakt Hij een duidelijke keuze om een
goede geest uit te ademen. Hij wil zijn eigen verantwoordelijkheid
niet uit de weg gaan. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Dat
weten we uit ervaring. Ik hoor nog steeds mensen met bitterheid
zeggen:
“ Vroeger moesten we naar de kerk, vroeger mochten we dit en dat
niet, vroeger werd er voor je gedacht en als je dat deed was het
goed."

En dan komen de verhalen los over de pastoor...
Dat we niet meer naar die tijd terugverlangen, daar zijn we het over
eens, maar wat hebben we er voor teruggekregen?
Wie voelt zich verantwoordelijk voor wat er gebeurt in de wereld,
ver weg, maar ook heel dichtbij?
Als er 'n ramp gebeurt, zoals in Japan of als mensen elkaar naar
het leven staan, zoals zo vaak tussen Israël en de Palestijnen. Als
't leven van de gewone burgers in Irak voor de zoveelste maal in
korte tijd op de proef wordt gesteld, kijken we met z'n allen richting
God.
Hoe kan Hij zoiets toelaten?
Waarom laat hij z' n gezicht zo weinig zien?
Ik hoor 't Jezus al zeggen: " Mensen, verschuil je niet achter God.
Je mag best zuchten of verzuchten, maar neem je eigen
verantwoordelijkheid.”
De mensen in Japan reiken elkaar de hand
en iedereen draagt er zijn steentje toe bij om
't gebeuren te verwerken. We hebben in ons
land een lange weg te bewandelen, voordat
iedere vorm van zinloos geweld is
uitgebannen. Maar dat lukt alleen maar, als we daar allemaal onze
schouders onder zetten, beseffend dat wij daar samen
verantwoordelijk voor zijn.
Ziektes onder het vee kunnen sterk dalen als er niet geknoeid
wordt met veevoer ... als we voldoende hygiëne in acht nemen.
En daar zijn we met z'n allen voor verantwoordelijk. En als we onze
verantwoordelijkheid voor 'n gezond leefmilieu serieus zouden
nemen, zou het leven van veel mensen aan kwaliteit winnen.
In onze eigen parochie zijn veel mensen kwetsbaar.
Ze zijn ziek, verkeren in een rouwproces, hebben problemen met
hun kinderen of zien het niet meer zitten ......
Er zijn veel mensen in onze parochie, die een dood moment
moeten zien te overwinnen. Hen helpend nabij zijn vraagt om veel
geduld en om een lange adem.
Alleen maar de woorden in de mond nemen: "God houdt ook van
jou”, is te gemakkelijk. Maak die woorden maar waar, door je
medemens te laten voelen, dat je zelf oprecht met hem/haar
begaan bent.
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Ik heb het voorrecht, dat ik zieken (jong en oud) mag opzoeken en
hen tot steun mag zijn. Iedereen, die met de zieke is begaan, hoopt
op een spectaculair wonder. Maar God laat zich vaak op een heel
andere manier zien ... in hele kleine tekenen van menselijke
nabijheid. Daar moet je oog voor krijgen en daar kun je elkaar
duidelijk bij helpen. En dan kan een moment van stilte en gebed
heel belangrijk zijn.
Een gemakkelijke of moeilijke weg kiezen ....
Ik wens bruidsparen altijd graag liefde toe, die een bepaalde
moeilijkheidsgraad heeft.
Als je ergens geen moeite voor hoeft te doen verwatert het zo
gauw. Liefde mag best een opgave zijn, zoals ons hele leven een
opgave is. En voor de inhoud van ons leven zijn we zelf
verantwoordelijk.
De voor ons liggende vastentijd nodigt uit tot een moment van
bezinning op die taak. Een taak, die alles te maken heeft met een
verantwoord beheer, nodig om menswaardig te kunnen leven, nu
en in de toekomst.
Ik nodig eenieder uit om op aswoensdag het
askruisje te komen halen om zo ook je mens-zijn
in haar volle beperktheid te gevoelen. Ik wens
eenieder een mooie voorbereidingstijd op Pasen!
Pastoor van Roosmalen

Kerkbalans 2012: ‘Wat is de kerk u waard’
Van 15 t/m 29 januari 2012 vindt de landelijke actie Kerkbalans
plaats. In onze parochie werd u reeds voor Kerstmis benaderd voor
uw jaarlijkse bijdrage. Tijdens de landelijke actieweek zullen onze
propagandisten nog enkele adressen bezoeken om nieuwe
inwoners van de parochie uit te nodigen een bijdrage te leveren
voor het veiligstellen van de toekomst van onze parochie.
Zij vragen aandacht voor de actie en beantwoorden uw vragen.
Kerk vormen we met z’n allen. Ook jij hoort daar bij!
Is je dat wat waard?
Wij zeggen iedereen die inmiddels een nieuwe machtiging heeft
ingeleverd, of zijn bijdrage voor 2012 reeds heeft overgemaakt,
hartelijk dank.
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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 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 Kempenland, ziekenhuizen in Tilburg,
Eindhoven of Veldhoven.
Renovatie pastorie
************************
Op 10 februari a.s. hoopt de pastoor te wonen in de pastorie.
Vanaf maandag 13 februari kunt u dan ook weer terecht op de
pastorie voor alle afspraken en misintenties. Op Kerkstraat 1 waar
wij u weer gastvrij zullen ontvangen en dat op maandag - dinsdag woensdag - vrijdag van 10.00 - 12.00 uur door onze Carina van
Dooren - Janssen. U bent van harte welkom !
1e H. Communie - H. Vormsel 2012
********************************************
De afgelopen weken zijn wij begonnen met de voorbereiding van 35
Vormelingen en 51 Communicanten op hun H. Vormsel en hun 1e
H. Communie.
Op 30 maart 2012 komt Mgr. Mutsaerts naar Reusel voor het H.
Vormsel.
En op 15 april (De Klimop), 22 april (De Leilinde) en op 13 mei 2012
(Mariaschool) zullen deze 51 kinderen voor de eerste maal de H.
Communie mogen ontvangen.
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Schoonmaken van de gewelven van de kerk
*******************************************************
Dankzij de geweldige medewerking van Jong Nederland o.l.v.
Marc Huijbregts en medewerking van Bram Wijnen en de
ondersteuning met de kraan van Van den Borne hebben de
jongens en meisjes deze klus geklaard. Puin en gruis van meer
dan 60 jaar geleden is verwijderd. En nu dus weer helemaal
schoon.
Met veel dank aan Jong Nederland !
Carnavalsmis op zaterdag 18 februari om 19.00 uur
*******************************************************
U bent van harte uitgenodigd voor de carnavalsmis om zo ook het
grote feest in te zetten van Narrendonk 2012. Prins Piet en zijn
gevolg zullen hierbij zeer zeker aanwezig zijn.
En ook niet te vergeten het askruisje op woensdag 22 februari om
19.00 uur in de kerk.
Kerkbalans 2012: “ Wat is de kerk jou waard” !!
*******************************************************
Onder bovenstaand motto houden we in 2012 de actie Kerkbalans.
Met Kerkbalans wordt u een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het
parochiewerk. Deze bijdrage zal worden gebruikt voor het
pastorale werk, zoals de zorg voor mensen in nood, de steun bij
ziekte en overlijden, het vieren van vreugdevolle momenten bij
geboorte en huwelijk en, behalve de hierbij behorende bijzondere
vieringen, natuurlijk ook de gewone vieringen door het jaar.
Daarnaast is uw bijdrage nodig voor het onderhoud en de
restauratie van het kerkgebouw, het kerkhof en de pastorie.
Met een minimumbijdrage van € 6,00 per maand helpt u mee ons
werk voort te zetten. Uiteraard is elk bedrag en zeker een hoger
bedrag van harte welkom!
Dit minimum bedrag van € 6,00 per maand is vanaf 1 januari 2012
de norm om in aanmerking te komen voor korting op de kosten van
Uitvaartmis, Huwelijksmis en Jubileummis. En voor vrijstelling van
de kosten van de H. Doop, 1e H. Communie en H. Vormsel. Op
jaarbasis moet er dan over de afgelopen 3 jaar zijn betaald aan
kerkbijdrage: 2010: € 66,00 2011: € 66,00 2012: € 72,00.
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Het jaar 2010 en 2011 mag als een overgangsperiode worden
aangemerkt, waarbij dan wel een redelijke kerkbijdrage moet zijn
betaald, wat benadert het genoemde bedrag.
De norm voor een alleenstaande is NIET van toepassing, daar
de kosten van een uitvaartmis niet lager worden en er ook géén
halvering van de korting is.
De kosten voor de parochie nemen namelijk ook niet af en de
vergoeding van kosten voor de vieringen zijn ook niet de werkelijke
kosten. Deze liggen vele malen hoger. Daarom geldt voor ieder
woonadres het bedrag van nu totaal € 72,00 per jaar.
Met deze bijdrage zijn we ook in staat om onze parochie van Onze
Lieve Vrouw Tenhemelopneming toekomst te geven.
Wij danken u van harte voor uw toezegging en/of betaalde
kerkbijdrage voor 2012!!!
Vele parochianen zijn bereid de parochie te blijven steunen!

Jaaroverzicht 2011
In een gezin maak je van alles mee, blijde en droevige voorvallen.
Een parochiegemeenschap is eigenlijk ook een groot gezin, waarin
je van alles meemaakt. In 2011 hebben we 56 parochianen
verloren, waarvan er 42 werden begraven en 14 gecremeerd. Dit
bracht veel verdriet in vele families.
Maar dat was het niet alleen. Een gemeenschap groeit ook van
onderop. Er werden 64 kinderen gedoopt, 73 kinderen deden hun
eerste H. Communie en 64 vormelingen waren er. Ook werden er 5
huwelijken gesloten in onze kerk.

Aanbidding
Op vrijdagavond, aansluitend aan de Eucharistieviering van 19.00
uur, bestaat er voor belangstellenden de gelegenheid een halfuur
van gebed en stilte door te brengen in de kerk. In deze tijd is er
gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste in de
sacramentskapel.
U bent van harte welkom.
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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, samen met hun kind(eren).
8-1-2012 Noa d.v. Ronny en Anja Bierens - Lathouwers
8-1-2012 Roan z.v. Arthur en Inge Kokx - Heesters

Huwelijk
Elkaar het ‘ja - woord ‘ gegeven in Gods’ kerk :
30-12 Johan Dirkx en Nicolle Lavrijsen, Bakkerstraat 49
Wat God heeft verbonden kan de mens niet scheiden.

Huwelijksjubileum 60 jaar
Met vreugde mogen vieren 60 jaar Gods’
verbondenheid:
7-1-2012
Harrie Heesters en Nel Heesters - van Limpt,
Kruisstraat 40
20-1-2012
Cees Vosters en Door Vosters - van Limpt,
Kievitstraat 2
Een groots moment van samenzijn, wat werd bezegeld door
elkaars ‘ja-woord’ voor Gods’ altaar 60 jaar geleden.
En nu dus een dankviering in diezelfde kerk.

Overlijden
Door het sterven van onze parochianen gaat ons medeleven uit
naar de nabestaanden van:
11-12-11 Annie Kokx
55 jaar
13-12-11 Zus van Limpt – Wouters 79 jaar
13-12-11 Albert Rijkers
62 jaar
31-12-11 Lies Huijbregts – Lauwers 88 jaar
7-1-12
Peer van Limpt
74 jaar
Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en ons hoop geven
op een weerzien in het Hemelse Rijk.
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Overzicht vieringen
Maandag t/m zaterdag 19.00 uur gelezen H. Mis
Zondag
09.30 en 11.00 uur Eucharistieviering
Za. 21 jan.
Zo. 22 jan.
Za. 28 jan.
Zo. 29 jan.
Za. 4 febr.
Zo. 5 febr.
Za. 11 febr.
Zo. 12 febr.
Za. 18 febr.
Zo. 19 febr.

Wo. 22 febr.
Za. 25 febr.
Zo. 26 febr.

Za. 3 mrt.
Zo. 4 mrt.

19.00 u. 3e Zondag door het Jaar
09.30 u. 3e Zondag door het Jaar m.m.v. Kerkkoor
11.00 u. 3e Zondag door het Jaar
19.00 u. 4e Zondag door het Jaar – Voorstelling
van de Vormelingen
09.30 u. 4e Zondag door het Jaar
11.00 u. 4e Zondag door het Jaar
19.00 u. 5e Zondag door het Jaar
09.30 u. 5e Zondag door het Jaar
11.00 u. 5e Zondag door het Jaar
19.00 u. 6e Zondag door het Jaar
09.30 u. 6e Zondag door het Jaar m.m.v. Kerkkoor
11.00 u. 6e Zondag door het Jaar
19.00 u. 7e Zondag door het Jaar - Carnavalsmis
09.30 u. 7e Zondag door het Jaar m.m.v. de
Gregoriaanse Schola
11.00 u. 7e Zondag door het Jaar
19.00 u. Aswoensdagviering met askruisje
19.00 u. 1e Zondag van de Veertigdagentijd
09.30 u. 1e Zondag van de Veertigdagentijd m.m.v.
het Kerkkoor
11.00 u. 1e Zondag van de Veertigdagentijd
19.00 u. 2e Zondag van de Veertigdagentijd –
Voorstelling van de communicanten
09.30 u. 2e Zondag van de Veertigdagentijd
11.00 u. 2e Zondag vd Veertigdagentijd

Nieuwe kopij inleveren vóór 13 februari 2012 op de pastorie
of via e-mail: kerkreusel@hetnet.nl
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