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  Reusel – De Mierden 

 



Beste vormelingen, 

 

Zo spreek ik jullie maar even aan, want ik ken jullie namen nog niet, 

maar dat komt nog wel, hoop ik. 

 

Jullie zijn (bijna allemaal) gedoopt en hebben hoogstwaarschijnlijk Eerste 

Communie gedaan. Allebei toen je nog heel klein of niet al te groot was. 

Maar nu ben je hard op weg om wel groot te zijn; groot van lijf en leden 

en bijna volwassen. Bijna klaar met de basisschool; als alles goed gaat 

volgend jaar de middelbare school en je denkt niet meer als een klein 

kind en hopelijk praat je zo ook niet meer. De grote wereld ziet je aan en 

jij ziet naar je toekomst. Uitdagend, spannend en af en toe een beetje eng 

tegelijk. 

Maar wat zegt het dan, dat je gedoopt bent; iets met Jezus hebt? Wat is 

dat, nu en in de toekomst? De liedjes, versjes of kindergebeden van toen 

spreken niet meer zo aan of zijn zelfs een beetje lachwekkend geworden. 

Maar wat dan? 

 

Zondag 25 mei komt  

de Bisschop van Den Bosch,  

Mgr. Gerard de Korte naar Reusel om 

je het Vormsel toe te dienen. En dat  

Vormsel is net als Pinksteren, het  

Feest van de Geest. De Heilige Geest  

die mensen altijd bij staat, net als  

Jezus. Die ons helpt en waar nodig  

ook troost. Je kunt Hem niet zien, maar wel voelen. Daarom wordt Hij 

vaak afgebeeld als vuur of als een duif, een vredesduif, want de Geest 

heeft alles te maken met vrede en vreugde, wijsheid en kracht. Het 

vormsel is, op weg naar volwassenheid, dan ook de logische stap na het 

Doopsel en de (1e Heilige) Communie en is net zo’n werkzaam teken van 

Gods liefdevolle aanwezigheid bij jou, door Jezus en de H. Geest. 

 

In de komende weken gaan we op de pastorie bij de kerk in Reusel dat 

feest voorbereiden. Bij mooi weer zelfs in de tuin. We gaan nadenken 

over wat de Geest voor ons betekent en dan denk je ook na over jezelf. 



Wie wil ik zijn, wat wil ik doen of anders gezegd: “Wat is mijn roeping, 

mijn doel in het leven?” 

 

Dat doen we niet alleen met verhalen uit de 

Bijbel, maar ook door daarover met elkaar te 

praten en zelfs door te schilderen. Wie 

oudere broers of zussen heeft, moet maar 

eens navragen hoe leuk het is om banieren 

te schilderen. We gaan nadenken over hoe 

we in het leven kunnen staan en we gaan op 

stap; een uitje naar Den Bosch. 

 

Dat gaan we doen op maandagmiddagen na schooltijd, voor het eerst op 

11 maart, die eerste keer vooral om kennis met elkaar te maken. 

 

Op 18 maart is er dan een ouderavond op de pastorie om 20.00 uur. Geef 

deze folder dus s.v.p. aan je ouders! 

 

     

Op zaterdag 30 maart gaan we voor het  

eerst naar Den Bosch, want dan is daar de  

“Power of Fire”, een gezamenlijke  

voorbereiding voor het hele Bisdom, waar  

wel honderden kinderen op af komen, voor  

een viering in de St. Jan en een geweldig  

doe-programma in (de tuin van) het St. Janscentrum. Jullie krijgen daar 

nog een afzonderlijke folder voor. 

 

We gaan ook nog een keer wat doen voor anderen. En wat we dan gaan 

doen moeten jullie zelf maar meehelpen bedenken. 

 

Ik, die jullie nu deze ‘brief’ schrijf, ga jullie en je ouders in die 

voorbereiding begeleiden. Ik heet Embregt (dat is mijn voornaam) 

Wever. Ik ben de komende maanden namelijk eventjes de waarnemende 

pastor in jullie parochie. Normaal werk ik op het Bisdom voor caritas en 

diakonie (dat is al het liefdewerk van de Kerk, zoals ziekenzorg en 

armenzorg en zo nog veel meer) en ben ik  



missiesecretaris. Vroeger werkte ik in Den Bosch als  

straatpastor, letterlijk op straat, maar dat leg ik nog wel  

eens uit en ik heb daarvoor in de binnenstad van  

Amsterdam in de parochie en in het drugspastoraat  

gewerkt. Er staat op YouTube nog een gesprek dat Leo  

Fijen met mij had. Ik vind het wel leuk om weer even in  

de parochie én met jullie aan het werk te gaan.  

 

 

 

Als je mee gaat doen, vul dan samen met je ouders het bijgaande 

inschrijfformulier in en lever dat in op de pastorie of op school. 

 

Met hartelijke groet van mijzelf en Mgr. De Korte,  

hopelijk tot spoedig ziens, 

 

     Namens de parochie, 

  

     Embregt. 
 

 

 

 


