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Het leer- en groeiproces van iedere mens
Het heeft mij en ook vele gelovigen parochianen,
denk ik, in de jaren zeventig veel moeite gekost om
het oude vertrouwde Godsbeeld los te laten. God
kwam als het ware van zijn troon af. Hij was niet
langer de God, die van boven af alles zag, bekritiseerde en soms zelfs straffend optrad. In mij groeide langzaam maar zeker het beeld van God, die mij
vroeg om het verlengstuk van zijn handen te worden, een God die mij vroeg om zijn boodschap van
liefde en barmhartigheid handen en voeten te geven. "Ik kan zonder jou mijn liefde niet doorgeven",
hoorde ik Hem zeggen. Het was een geweldige ervaring, waarmee ik aan de slag kon. Daardoor veranderde ook mijn kerkbeeld. De ouderen onder u
kennen dat beeld nog wel: "Als je doet, wat de kerk
je voorschrijft, zit je goed." Het was de kerk, die bepaalde wat goed en niet goed was. Met die gedachte ben ik opgegroeid. Ineens kwam het eigen geweten naar boven borrelen. En langzaam begon in mij
een groeiproces in geloven, dat tot op de dag van
vandaag doorgaat. Iedere ervaring, die ik met mensen mag delen, betekent voor mij een groei in geloof.
God is liefde
Mijn belangrijkste ervaring is, dat God altijd en overal het beste met ons voorheeft. Hij is een bron van
liefde, waar je eindeloos uit kunt putten. "Hoe rijm je
dat met ziekte, lijden en dood?", vragen velen mij.
Ik heb inmiddels geleerd en ervaren, dat God er is,
ook op de meest moeilijke momenten in ons leven.
Hij geeft ons kracht naar kruis. Hij roept een mens
tot leven, ook daar waar wij de schijn tegen hebben
en moeten vechten tegen een ongeneeslijke ziekte.
Net als u worstel ik nog vaak met de vraag naar het
waarom. Dat zijn diep menselijke gevoelens, die we
niet moeten willen ontlopen, maar het geloof dat
ons leven veilig is in Gods’ handen en wij allemaal
eens mogen delen in de verrijzenis van Jezus, geeft
zoveel innerlijke rust, dat je daar kracht uit kunt putten bij het loslatingsproces. Dat geloof, dat nooit de
dood het laatste woord heeft maar het leven. Dat
liefde sterker is dan haat en geweld. Dat onze God
één brok liefde is, barmhartig is en vergevend en
ons alle kansen geeft. Dat geloof geeft je leven
daad- en draagkracht.
motor
Dat Godsgeloof, dat nog steeds in een groeiproces
verkeert, is de motor geweest en nog steeds van
mijn handelen. Van de manier, waarop ik u tegemoet mocht treden, uitnodigend en bemoedigend,

troostend en met een hart vol liefde. Maar troost u,
hoe sterk je geloof ook is, twijfel en onzekerheid
blijven. Ik denk zelfs, dat geloven zonder twijfels
niet bestaat. Ook voor mij is God soms onvindbaar.
Heb ik het gevoel, dat Hij in een diepe slaap gewikkeld is of dat de heilige Geest op vakantie is.
vitaminen
De Blijde Boodschap, die wij mogen verkondigen,
bevat zoveel geloofsvitaminen, dat je iedereen die
groei in geloof wilt toewensen. Dat is ook de reden,
waarom ik in mijn geloofsverkondiging steeds het
goede en positieve van God en van Jezus wil benaderen. Dat liefde soms streng is en pijn doet, dat
weet iedereen, vooral ouders met kinderen. Niet
alles kan en mag. Geschapen als wij zijn naar
Gods’ beeld en gelijkenis hebben wij de taak om
Zijn liefde een menselijk gezicht te geven en dat
doen we door het beste uit onszelf naar boven te
halen en een ander de kans te geven dat ook te
doen.
Pastoor van Roosmalen
Kerkproeverij op zondag 24 september 2017
Oproep van onze Bisschop Mgr. De Korte om deze
zondag in het bijzonder aandacht te besteden aan
onze parochianen. Dat parochianen, welke regelmatig de H.Mis bezoeken en zeker op deze zondag, bereid zijn om hun familie, buren, vrienden of
bekenden uit te nodigen om samen met hen de
H.Mis bij te wonen en zo ook onze kerk van O.L.Vr.
Tenhemelopneming te vereren met een bezoek.
Nà de H.Mis wordt er in de pastorie een kop koffie
of thee aangeboden en kan men verder kennismaken met de Parochie Sint Clemens, parochiebestuur, pastoraatsgroep en pastoor. Aansluitend een
rondleiding in onze kerk. Ook is de nieuwe verwarmingsinstallatie van de kerk te bezichtigen en de
pastorietuin. We sluiten om 16:00 uur. Van harte
welkom en uitgenodigd tijdens en nà de H.Mis.
Info / mededelingen pastoor - parochiebestuur
1. Wanneer parochianen graag thuis 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 op de Kerkstraat 1 in Reusel altijd bezoeken op maandag tot en met vrijdagmorgen tussen
10:00 - 12:00 uur. U kunt ook een enveloppe met
begeleidend briefje en € 11,00 per H.Mis in de
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brievenbus doen van Kerkstraat 1. Voor Lage
Mierde, Hooge Mierde en Hulsel blijven voor het
opgeven van de misintenties de vertrouwde
personen in beeld, namelijk voor: Lage Mierde 
Hetty Vrijsen-Hagreis, Kloosterstraat 47; Hooge
Mierde  Zus van Gompel-van Gestel, Averbodelaan 29; Hulsel  Elly Tijssen - Luijten, Vooreind
26. De pastoor kunt u ook 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 en op elke plaats.
4. Voor het Sacrament van het H.Doopsel neemt
u telefonisch contact op met de parochie (tel.:
641360) ’s morgens van 10:00 - 12:00 uur. Je
maakt dan een afspraak voor de zondag, waarop
je je kindje wilt laten dopen. Wel graag altijd ruim
van tevoren u melden bij de parochie om de doop
in te plannen. In de parochie wordt er nog steeds
individueel gedoopt vanaf 13:00 uur. En dat is op
de 2e en 4e Zondag van de maand. U krijgt de
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,
Lindenhof, Verpleeghuis Floriaan en Kempenland,
ziekenhuizen in Tilburg, Eindhoven of Veldhoven.
6. Voor het Sacrament van Boete- en Verzoening (Biecht) kunt u altijd de pastoor bellen (tel.:
641360) voor een afspraak.
7. Bij een overlijden kunt u een uitvaartmis met
eventueel ook een avondwake aan de vooravond
laten doen in de kerk. De avondwake is altijd om
20:00 uur in Reusel van maandag t/m vrijdag. De
uitvaartmis is van maandag tot en met vrijdag om
10:00 - 10:30 - 11:00 - 14:00 - 14:30 of 15:00 uur.
Op zaterdag om 10:00 - 10:30 of 11:00 uur.
Nieuwe verwarming voor de kerk
Het afgelopen jaar kregen we steeds meer momenten van uitval van onze verwarming in de
kerk. Na verder onderzoek is gebleken, dat de
hete luchtverwarmingsinstallatie aan vervanging
toe was. Teveel gebreken maakten het onmogelijk
om nog enkele jaren hiermede door te gaan. Na
ampel beraad in het Parochiebestuur en overleg
met het Bisdom is er besloten om een offerte aan
te vragen voor vervanging. De omvang van deze
installatie is zo groot en specifiek, dat er eigenlijk
maar enkele adressen in West-Europa zijn, waar
men deze installatie kan ontwikkelen en leveren.
Uiteindelijk hebben we een keuze kunnen maken
en is de nieuwe installatie geleverd en geïnstal-

leerd. Op 27 juli 2017 heeft de eindinspectie
plaatsgevonden en zijn we zeker voor de komende 20 jaar weer verzekerd van een goede en efficiënte verwarming in onze kerk. Een hoge kostenpost maar bitter noodzakelijk voor de toekomst
van ons kerkgebouw.
Zie foto’s onder:

1e H.Communie en H.Vormsel 2018
In de maand september zullen, zoals ieder jaar
weer, de aanmeldingsformulieren voor de 1e H.
Communie 2018 en het H.Vormsel 2018 via de
basisscholen worden verspreid. Op dit moment is
reeds gepland, dat de 1e H.Communie 2018 zal
worden gedaan op zondag 3 juni 2018 om 11:00
uur; Het H.Vormsel 2018 zal worden toegediend
op zaterdag 7 april 2018 om 17:30 uur.
Kinderen die op het speciaal onderwijs zitten kunnen het formulier ophalen op de pastorie. De aanmeldingsformulieren worden uiterlijk 30 september 2017 weer terugverwacht op de pastorie.
Extra collecte Pax Christi-Vredesweek 23 en 24
september 2017. Thema van de Vredesweek:
de kracht van verbeelding. In een tijd van
groeiende verdeeldheid, doet PAX een beroep
op de kracht van de verbeelding.
Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver
weg, maar zijn dichtbij gekomen. In ons eigen land
versterken populistische leiders en bewegingen de
polarisatie tussen ‘wij’ en ‘zij’. Er wordt veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Veel mensen
voelen zich hier machteloos over en ervaren een
gebrek aan verbinding met mensen in hun eigen
buurt. Ook internationaal nemen spanningen en
tegenstellingen toe. In oorlogsgebieden is veel
verbeeldingskracht nodig om te blijven geloven in
vrede, in ons eigen land om elkaar te blijven vinden. Ga deze Vredesweek op zoek naar jouw
verbeeldingskracht. Door een beroep te doen op
je verbeeldingskracht ga je anders kijken en denken. Je maakt je los van bestaande beelden en
overtuigingen, nieuwe beelden en ideeën krijgen
de ruimte. Verbeeldingskracht stelt je in staat om
te dromen, om grenzen te verleggen, om samen
te zoeken naar wat je bindt met anderen in plaats
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van verdeelt. Het stelt je in staat om je te laten
inspireren door moedige vredesactivisten in
conflictgebieden die blijven geloven in vrede. ‘De
kracht van verbeelding’ biedt hoop op een betere
wereld. Een wereld waarin plaats is voor iedereen.
Laten we deze Vredesweek openstaan voor elkaars dromen en beelden over vrede. Laten we
elkaar blijven zoeken en vinden. Wij zijn ervan
overtuigd, dat we samen in staat zijn om te laten
zien, dat het anders kan. Jong en oud, iedereen
kan meedoen! Al vijftig jaar neemt PAX het voortouw in het organiseren van de Vredesweek. PAX
zet zich in om mensen te beschermen tegen oorlogsgeweld, voor het beteugelen van geweld en
opbouwen van vrede. Deze inzet voor vrede overbrugt verschillen en verbindt mensen. De Vredesweek is een goed moment om te laten zien dat
vrede iets is wat ons allemaal verbindt. Daar kan
iedereen aan meedoen, van burger tot activist en
van politicus tot artiest. Vrede komt niet vanzelf,
daar moeten we allemaal iets voor doen. Wij leggen ons niet neer bij het idee, dat oorlog onvermijdelijk is. Met uw steun en die van actieve vrijwillig(st)ers door de hele wereld brengt PAX mensen samen, die voor vrede durven te gaan. Ook
uw steun zeker waard! Wij bevelen deze extra
collecte bijzonder bij u aan!
Extra collecte Wereldmissiedag van de Kinderen op 7 en 8 oktober 2017
*********************************************************
Elk jaar wordt er een speciale dag georganiseerd
voor kinderen over de hele wereld: Wereldmissiedag van de kinderen. Want: Kinderen helpen kinderen. Dat blijft bestaan. Er is een speciale Missio
Kinderkrant over het land, dat dat jaar centraal
staat, met daarin veel informatie over het land, de
katholieke kerk en natuurlijk een gebed. Ook
wordt er nog elk jaar
gespaard door kinderen. Daarvoor is er
een speciaal spaarzakje om het geld in
te doen. En weet je
wat nou het mooiste
van alles is? Deze
Wereldmissiedag van
de kinderen wordt
overal op de wereld
door de katholieke
kerk gevierd. Dus alle
kinderen, ook de armere kinderen, sparen voor andere kinderen, om elkaar te

helpen, want: KINDEREN HELPEN KINDEREN
En dit jaar: Helpen we kinderen in Burkina
Faso. In het eerste weekend van oktober vieren
we in de Katholieke Kerk Wereldmissiedag van de
kinderen. Dit jaar is dat op 7 en 8 oktober. Overal
ter wereld helpen kinderen andere kinde-ren. Dit
jaar helpen we dus de kinderen in Burkina Faso.
Dan kunnen zij naar school gaan en een be-roep
leren. Dan hoeven ze niet meer zwaar en gevaarlijk werk te doen in de goudmijnen of gedwongen worden om te trouwen.
Wereldmissiedag van de kinderen bestaat
sinds 1950. Dat heeft Paus Pius XII toen besloten. Dat gebeurde echter niet zomaar van de ene
op de andere dag. Dat had alles te maken met
‘Het Genootschap van de Heilige Kindsheid’. Dit
heette zo omdat hij vond dat alle kinderen een
voorbeeld moesten nemen aan het (heilige) kind
Jezus. Want zei de paus, kinderen zijn dan wel
klein, maar ze kunnen veel. Het was echt: Kinderen helpen kinderen. De kinderen die lid waren
van ‘Het Genootschap van de Heilige Kindsheid’
baden elke dag een Weesgegroet (een gebed tot
Maria) en ze spaarden elk jaar 30 cent voor het
werk van de missionarissen overal in de wereld.
Zodat die de arme en hongerige kinderen konden
helpen met geld. Wij hopen dat de ouders hun
kinderen blijven stimuleren om zorg te hebben
voor andere kinderen, welke het veel minder
hebben. Wij bevelen deze extra collecte
bijzonder bij u aan!!
Gemengd koor Sint Clemens bij het inluiden
van hun welverdiende vakantie:

‘t Koor repeteert
elke dinsdag van
20:00 uur tot aan
22:00 uur. De
eerste gezongen eucharistieviering is op 10
september. Voor
de gezongen H.
Missen, die wij zingen: zie de INFO op pagina 4.
Graag tot ziens bij de Kerkproeverij of op een
andere zondagmorgen tijdens de dienst van 09:30
uur. Ook hiertoe bent U van harte uitgenodigd!
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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
gelovige toekomst toe.
Overlijden
Door het sterven van onze
parochianen gaat ons medeleven
uit naar de nabestaanden van:
25-07 Jaan Maas-Heesters
23-08 Rini Somers

93 jaar
67 jaar

Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en
ons hoop geven op weerzien in het Hemelse Rijk.

Noot:
In verband met Reusel kermis is de Eucharistieviering op zaterdag 9, maandag 11 en dinsdag 12
september om 09:30 uur!

Luister via internet, DAB+ of Radio Maria App.

Website van onze parochie
Op onze website www.SintClemens.eu vindt u alle
informatie over de parochie. Voor meer info: onze
websitebeheerder Kees van Kemenade.

Kerkproeverij op zondag 24 september 2017
 Eucharistieviering om 09:30 uur
 Na afloop koffie / thee op de pastorie
 Aansluitend rondleiding kerk en tuin
 We sluiten om 16:00 uur
Zie beschrijving op pagina 1.

e-mail: info@radiomaria.nl / internet:www.radiomaria.nl
Een katholiek geluid, 24 uur per dag.

Colofoon
Mededelingen blad Parochie Sint Clemens
Hooge Mierde, Lage Mierde, Hulsel en Reusel
Contact:
Kerkstraat 1, 5541 EM Reusel
Tel.:
(0497) 64 13 60
E-mail:
info@SintClemens.eu
Bank:
NL96RABO0143401963
Internet:
www.SintClemens.eu
Nieuwe kopij inleveren vóór 12 sept. 2017 op de
pastorie of via e-mail : info@SintClemens.eu

