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Kerstprogramma  
Op kerstavond is er om 21.00 uur een gezongen Nachtmis. Helaas is 
een volle kerk niet mogelijk maar de H. Mis is op dat moment live te 
volgen (en ook later te bekijken) via www.sintclemens.eu/kerk-tv
Op Eerste Kerstdag  is er om 9.30 uur een gezongen Heilige Mis en om 
11.30 uur een Heilige Mis in “D’n Aachterum”
Op Tweede Kerstdag is er om 9.30 uur en 11.30 uur een Heilige Mis.

Kerst 2020
Weldra loopt het jaar ten einde, en wat voor een jaar! Eind 
vorig jaar doken de eerste berichten op over een virus in 
China dat snel om zich heen greep, maar de wereld is groot 
en China ver weg… Op dit moment maakt het virus nog 
steeds slachtoffers, ook in onze eigen dorpen, familie- en 
vriendenkring. Al lijkt er licht te gloren aan het einde van 
de tunnel, we zijn er nog niet, en de feestdagen zullen voor 
iedereen dit jaar anders zijn dan andere jaren. Stiller 
wellicht, eenzamer, met minder stress, omdat er 
simpelweg bijna niemand overblijft voor het kerstdiner om 
over te stressen…

Toch zie ik ook lichtpuntjes, mensen die met ideeën 
komen, mensen die zich meer dan anders om de 
medemens bekommeren, mensen die omdenken en 
beseffen hoe kostbaar en kwetsbaar alles en iedereen 
eigenlijk is, terwijl we het een jaar geleden nog zo gewoon 
en vanzelfsprekend vonden. We worden al maandenlang 
uitgedaagd om naast voorzichtig ook creatief te zijn om 
elkaar toch te zien, te spreken en nabij te zijn en te 
steunen. Wonderlijk, grappig, ontroerend en mooi vind ik 
veel van die initiatieven. Het laat zien dat je er niet alleen 
voor staat en dat de mens niet bedoeld is om alleen te zijn.

Ook in en rond de kerk denken en worstelen we over hoe 
en wat. Bij de kerststal komt een wensboom waarin 
wensen en verlangens gehangen kunnen worden, en de 
kinderen mogen versiering maken en in de boom hangen. 
Aanvankelijk was het plan om de kerk op Kerstavond open 
te stellen voor verschillende korte bijeenkomsten en 
ontmoeting met iets lekkers. Helaas zou je dat kunnen 
uitleggen als de coronaregels overtreden, en nadat een 
“klokkenluider” al een melding bij het Bisdom had gedaan 
omdat we zogenaamd te veel mensen binnenlieten 
hebben we besloten om de meest veilige weg te  
bewandelen,  wel met pijn in het hart. Niemand zit te 
wachten op corona, en de cijfers stijgen nog steeds, maar 
onze parochie zit ook niet te wachten op getrubbel, dat 
hebben we al meer dan genoeg gehad. En blijkbaar liggen 
we toch nog steeds onder een vergrootglas.

Het is wat het is, voor ons allemaal, we moeten er samen 
iets van maken en we hopen op een beter en gezonder 
2021. Ik hoop ook dat onze ondernemers en de horeca, 
hardwerkende mensen, deze crisis kunnen doorstaan. Ik 
kan me hun frustratie en kopzorgen levendig voorstellen. 
Ik wil eindigen met het lied dat de engelen zongen toen 
Christus geboren werd: Eer aan God, en vrede op aarde 
aan alle mensen van goede wil! We hoeven dus niet 
perfect te zijn (of te lijken om op andere mensen neer te 
kijken), als we maar mensen van goede wil zijn die er 
samen iets van willen maken. Ik wens u van harte een Zalig 
Kerstfeest en een hopelijk minder trubbelig 2021 toe!

Met hartelijke groet,
Pastor David van Dijk.

Openstelling kerkgebouw en wensboom
De kerk is eerste, tweede en derde Kerstdag geopend voor 
bezichtiging, bezinning en gebed. 
Er staat een wensboom waar u een wens in mag hangen. Kinderen 
mogen er ook een eigengemaakte versiering in hangen.

Collecte voedselbank 
Ook dit jaar is er op Kerstavond en Eerste Kerstdag in onze Kerk een 
extra collecte voor de Voedselbank Bladel e.o. 
Omdat het kerkbezoek op dit moment maar beperkt mogelijk is, kunt  
u uw gift ook storten op het rekeningnummer van de parochie, 
NL96RABO0143401963 met vermelding “voedselbank”, dan zorgen wij 
dat het geld  bij de voedselbank terecht komt. Wij bevelen deze  extra 
collecte bijzonder aan bij onze parochianen. 

Reserveren bijwonen H. Mis
Wij benadrukken de noodzaak om te reserveren, want volgens de 
richtlijnen van het Bisdom mogen we maar 30 personen toelaten in de 
vieringen. Dit besluit nemen we met pijn in ons hart maar het Bisdom 
heeft ons duidelijk gemaakt dat het echt niet anders kan. 
U kunt reserveren via de mail info@sintclemens.eu met vermelding:
van naam, welke viering, aantal personen en uw telefoonnummer.
Van ma t/m vrij kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur ook telefonisch 
reserveren, tel. 0497-641360 .

Mensen die graag de Communie willen ontvangen, kunnen dit 
telefonisch doorgeven.
Biechtgelegenheid is op afspraak op 24 december 11.00 uur.



Hoeveel tijd ben je gemiddeld met dit vrijwilligerswerk 
bezig?
Dat varieert, maar al gauw 8 tot 10 uur per week.
Doe je langs dit vrijwilligerswerk nog ander 
vrijwilligerswerk?
Ja, o.a. het computeronderhoud bij Lunet en 
collectant van het kankerfonds. Verder ben ik elk jaar 
vrijwilliger bij de winterfeesten en zat ik in het 
bestuur/en was voorzitter van de buurtvereniging.

Wat zijn je voorkeuren? 
wandelen of fietsen:  fietsen
zomer of winter: zomer
koffie of thee: koffie
goed boek of goede film: goed boek
Apple of Android: Android
tablet/telefoon of laptop/pc: laptop/pc
kaart- of bordspel: kaartspel
zelf sporten of sport kijken: zelf sporten

STELT ZICH VOOR: 
Elke uitgave stelt zich een vrijwilliger of een werkgroep van de 
parochie voor.
In deze uitgave: Kees van Kemenade

Personalia:
Heb je ook een bijnaam?
Ja, nl. “Van Kemelen van ‘t Weijereind”
Wat is je leeftijd?
71 jaar
Waar woon je?
In de Kruisstraat in Reusel
Waar ben je geboren en opgegroeid?
Op het Weijereind ben ik geboren en heb er ook mijn jeugd 
doorgebracht.
Ben je getrouwd?
Ja, met Corrie v Gompel
Heb je kinderen en/of kleinkinderen?
Ja, twee kinderen: Patrick en Peggy
Kleinkinderen hebben we ook twee, inmiddels al weer 10 en 12 
jaar.
Hoe lang ben je al met pensioen?
Ondertussen al weer 14 jaar.
Wat voor werk heb je voor je pensioen gedaan?
Servicemonteur bij Xerox, een Amerikaans computer- en dan met 
name een printerbedrijf.
Wat zijn je hobby’s? 
Allereerst alles wat met computers te maken heeft 
Verder loop ik graag hard en bridge ik met mijn Corrie als partner.
Wat zou je niet willen missen in je leven?
Dat zijn toch wel onze vrijheid en de computer. 

Vrijwilligerswerk:
Wat doe je als vrijwilliger voor de parochie?
Eigenlijk drie zaken; allereerst, inmiddels alweer 45 jaar, ben ik 
collectant in de kerk (op zondagen). Destijds ben ik door het 
bestuur  gevraagd als opvolger van dhr. Borgmans (ik zat namelijk 
toch altijd al in de kerk…)
Daarlangs doe ik het computeronderhoud van de parochie. Een jaar 
of 14 geleden kwam deze vraag van Luc Buyens, destijds de pastoor 
in Reusel.
En tot slot hou ik ‘alles’ bij met betrekking tot de kerkhoven van de 
parochie. Na het opzetten van het ledenbeheer van de parochie 
(samen met Paul Potvin) doe ik daaruit nu alweer een kleine 10 
jaar het beheer van de kerkhoven. 

BEZOEK VAN BOVEN

Maria verschijningen in 
West Europa

Belangrijke bedevaartsoorden als Lourdes en Fatima
trekken jaarlijks miljoenen gelovigen, maar ook in 
andere, minder bekende plaatsen leeft nog altijd een 
vurige of bescheiden Mariaverering. Vaak waren het 
Maria verschijningen die tot de bouw van een kerk, 
basiliek of op zijn minst een eenvoudige kapel hebben 
geleid.

In dit boek gaat Jeroen Sweijen (Reusel, 1974) op zoek 
naar de boeiende verhalen achter 120 Maria 
verschijningen door heel West Europa, die aan de 
oorsprong liggen van een heiligdom, processie of 
devotie. Daarnaast besteedt hij aandacht aan 
wonderbaarlijke beelden, bijzonder licht en weldadige 
bronnen. 

Bezoek van Boven is een prachtige en tijdloze kroniek 
die ruim 15 eeuwen Maria devotie bestrijkt. We leren 
Maria kennen door haar eigen woorden waaruit een 
onvoorwaardelijke liefde spreekt. Telkens weer vraagt 
zij om de rozenkrans te bidden, biedt zij troost in 
moeilijke perioden en belooft zij ons een betere wereld. 
Daarmee is haar boodschap universeel en van alle 
tijden. 
Verkrijgbaar  als paperback (ISBN 9789461852960,
€37,50 ) of hardcover (ISBN 9789461852922, € 45.00)
full color, 416 blz, Batavia Publishers



OVERLEDENEN
Het medeleven van de parochie gaat naar de nabestaanden van:

15 oktober 2020 Dien Wouter-van Summeren 86 jaar uit Reusel
31 oktober 2020 Kees Wouters 87 jaar uit Reusel
2 november 2020 Peer Kerkhofs 93 jaar uit Reusel
7 november 2020 Jan van Eekert 78 jaar uit Reusel
14 november 2020 Jan Jansen 86 jaar uit Reusel
14 november 2020 Jo Lavrijsen-van Dommelen 93 jaar  uit Reusel
15 november 2020 To Roest-Maas 89 jaar uit Lage Mierde
15 november 2020 Henk Lemmens 78 jaar uit Hapert
22 november 2020 Kees Dobbelaar 75 jaar uit Hulsel
23 november 2020 Nelly Lavrijsen-Sweijen 96 jaar uit Reusel 
3 december 2020 Jan Jansen 80 jaar uit Reusel

Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en hoop geven.

Schrijf hieronder je wens in de kerstbal en 
hang hem in de wensboom in de kerk
Schrijf hieronder je wens in de kerstbal en 
hang hem in de wensboom in de kerk

Zoek de woorden die hierboven staan op 
en streep ze door in de kerstboom
Zoek de woorden die hierboven staan op 
en streep ze door in de kerstboom



Mededelingen
• Elke 2e en 4e zondag van de maand zingt het koor Sint Clemens  

(vervalt voorlopig)
• De 3e zondag van de maand is het Cantordienst (vervalt 

voorlopig)
• Elke 2e zondag van de maand is er na de dienst koffie/thee in de 

pastorie (vervalt voorlopig)
• Elke dag is er iemand aanwezig op de pastorie van 10.00-12.00uur
• De kosten voor een heilige mis zijn 12 euro

Telefonische info
Voor onderstaande zaken kunt u bellen naar de pastorie, 
telefoonnummer 641360.  (noodnummer: 06-23121876.)
 als u thuis de H.Communie wilt ontvangen
 voor het Sacrament van de ziekenzalving
 voor een ziekenbezoek (ook in het verpleeg - of bejaardenhuis)
 voor het Sacrament van Boete en Verzoening (de biecht)
 als u bij een overlijden een uitvaartmis wilt laten doen
 voor het Sacrament van het Doopsel (is op elke zondag mogelijk 

in overleg met de pastor)
 voor een misintentie 
Voor een misintentie kunt u ook een enveloppe met €12 in de bus 
doen bij de pastorie, Kerkstraat 1, Reusel

Voedselbank
De inzamelingsactie voor de Voedselbank gaat nog steeds door. Ik heb al 
tientallen keren met een volgeladen auto naar Bladel mogen rijden, en daar 
ben ik dankbaar om, en de vele tientallen mensen die hier (helaas) gebruik 
hebben mogen maken denk ik ook. Ik ken die mensen niet, u waarschijnlijk 
ook niet, maar de armoede, die stil en verborgen kan zijn, is soms dichterbij 
dan u denkt, en het kan ieder van ons treffen. Mooi en goed dat we er mede 
door deze actie voor elkaar mogen zijn.

Overzicht wekelijkse Eucharistievieringen
Maandag t/m vrijdag    18.30u  Rozenkransgebed
Donderdag 18.30u  Uitstelling van het Allerheiligste met aanbidding

Instelling met zegen
Dinsdag t/m donderdag 19.00u  Eucharistieviering
Zaterdag 17.30u  Eucharistieviering
Zondag 09.30u  Eucharistieviering
Mariahof
Vrijdag 19.00u  Vanaf 2 oktober is er weer  een H Mis in d’n Aachterum.  Of dit zo blijft is onzeker, 

houd hiervoor de publicatie in D’n Uitkijk en PC 55 bij.

De wekelijkse misintenties worden aangekondigd in D’n Uitkijk  en de PC 55.
Op de website van de parochie (www.sintclemens.eu) kan men  onder het kopje KERK-TV een H. Mis live volgen of terugkijken.

Overluiden van een overledene
Bij een kerkelijk afscheid wordt de overledene 
(meestal) om tien uur in de ochtend overluid om de 
gemeenschap te laten horen dat we iemand 
betreuren. Mochten er mensen zijn die niet kiezen 
voor een kerkelijke uitvaart om wat voor reden dan 
ook, maar wel graag hebben dat er voor hun dierbare 
geluid wordt, dan kan dit gemeld worden op de 
pastorie.

Avondwake en uitvaart in het crematorium
Helaas, want zo is het nu eenmaal, heeft de eerste 

Avondwake in onze parochie -sinds jaren- weer 
plaatsgevonden. Dit tot tevredenheid van de 
verdrietige familie. Een Avondwake is ook mogelijk 
bij een niet kerkelijke uitvaart. Verder is het ook 
mogelijk om een kerkelijke uitvaart te laten 
plaatsvinden in de aula van een crematorium. De 
priester doet dan een absoute (zegening van de kist) 
en enkele andere gebeden. De verdere invulling 
(cd’s, gedichten, gedachten, verhalen etc.) gebeurt in 
overleg met de familie. In onze parochie kende men 
dit niet, maar het is mogelijk. Er is dus best veel, en 
misschien meer mogelijk dan men denkt.

Colofoon
Mededelingen blad van parochie Sint Clemens
Contactadres: Kerkstraat 1, 5541 EM Reusel
e-mail: info@sintclemens.eu
internet: www.sintclemens.eu
Telefoon: 0497-641360 (dagelijks tussen 10:00 en 

12:00  uur
Voor ziekenzalving of sterfgeval belt u buiten deze tijden het 
noodnummer: 06-23121876.
Banknr: NL 96 RABO 01434019 63.
Copij: via e-mail aanleveren voor 15 maart 2021.

Namens de Voedselbank Bladel e.o. iedereen heel hartelijk dank voor 
de gulle gaven.
Veel mensen die het hoofd maar net boven water kunnen houden 
hebben we hiermee blij kunnen maken. 




