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Mistijden met kerst
24 december
-15.30 uur: Heilige Mis met samenzang (kerstliederen) voor jong en
oud. Helaas is de “klassieke” Herdertjesmis vanwege verschillende
redenen dit jaar niet haalbaar, hopelijk volgend jaar beter!
-21.00 uur: Plechtig gezongen Nachtmis, deze is helaas niet toegankelijk
maar zal via kerktv op onze website worden uitgezonden.
(www.sintclemens.eu/kerk-tv)
Eerste Kerstdag
-09.30 uur: Heilige Mis met (hopelijk) medewerking van ‘t kerkkoor.
-10.00 uur: Heilige Mis in den Aachterum.
Tweede Kerstdag:
09.30 uur: Gezongen Heilige Mis.
Nieuwjaarsdag:
09.30 uur: Heilige Mis.
i.v.m. de coronamaatregelen is het ons niet toegestaan om na vijf uur in
de middag vieringen te doen. Dat is jammer, maar we hopen samen op
betere tijden!

Kerstmis
De dagen worden in rap tempo korter, nou ja, het wordt
steeds meer donker, en steeds minder licht. Het is te hopen
voor iedereen dat er figuurlijk ook weer licht aan het einde
van de tunnel mag gloren, want de situatie waarin we zitten
lijkt soms wel uitzichtloos.
 
Voor de zieken, de mensen aan het front in de zorg, mensen
die moeten wachten op operaties en behandelingen, de
horeca en ondernemers is het extra zwaar, en wellicht
vergeet ik nu nog allerlei andere mensen te noemen. Voor
niemand is het prettig, het vergt allerlei aanpassingen en
omdenken, en het geeft een boel beperkingen.
 
In de parochie is dat ook te merken, want achter de
schermen zijn we druk bezig met allerlei plannen, maar
helaas blijft het voorlopig daarbij… We willen heel graag gaan
luisteren naar de verhalen en de ideeën van mensen uit
Hooge Mierde, Reusel, Hulsel en Lage Mierde om een nieuwe
doorstart te kunnen maken. Mijn idee is: minder top down
werken, en mensen zo veel verantwoordelijkheid te geven als
ze nemen. Zo heb ik dat als pastoor in Geffen en Vinkel ook
mogen doen, en dat werkte daar heel goed; mensen dachten
en deden mee in een open en ontspannen sfeer.
 
Die open en ontspannen sfeer merk ik trouwens ook hier in
de parochie, in de dorpen, en dat doet me goed. Als ik zie
hoe tijdens mijn afwezigheid de afgelopen maanden toch
alles is doorgegaan, dan ben ik heel trots op al die mensen
die hiervoor hebben gezorgd. Heel veel dank en heel veel
complimenten daarvoor! Dit laat duidelijk de kracht van de
parochie zien, en ook dat we samen kerk mogen zijn waarbij
we elkaar aanvullen, nodig hebben en verrijken.
 
Zo ervaar ik toch ook dat er in de parochie een nieuw begin is
gemaakt, waarbij ik me zelf ook steeds meer als een vis in het
water ben gaan voelen, of zoals Gerard van Maasakkers zingt:
“Hier heur ik thuis”, heerlijk is dat!
 
Kerstmis mag ook een nieuw begin zijn, we kijken naar het
Kind dat zijn armen naar ons uitstrekt, dat ons wil
bemoedigen. Hij, God wil met ons onze levensweg leiden en
begeleiden, onze weg van vallen, opstaan en verder gaan. Wij
mogen elkaar daar ook bij helpen en naar elkaar omzien, je
kunt mensen laten vallen, maar ook helpen opstaan, je kunt
neerkijken op degene die gevallen is en het niet voor elkaar
heeft op dit moment, maar ik denk dan: Wie staat, ziet toe
dat hij niet valt!
 
Ik hoop dat we er in geloof en medemenselijkheid voor elkaar
mogen zijn, ook weer in 2022. Ik hoop dat 2022 ons allemaal
weer meer licht, ruimte, mogelijkheden en nabijheid mag
geven. Ik wens iedereen, ondanks alle beperkingen goede
dagen toe verbonden met mensen die je lief zijn, een Zalig
Kerstfeest en een gezegend en hopelijk gezond en gelukkig
Nieuwjaar!

 Pastoor David van Dijk

Werkzaamheden pastoor
Vanwege een zeer gecompliceerde arm- en schouderbreuk is de
pastoor voorlopig nog zeer beperkt in zijn werkzaamheden. Hij
is aan het revalideren en keert terug, maar helaas wel op een
langzame manier, voor zijn herstel staat een jaar.
De zondagsmissen en dopen gaan door.
De zaterdagavondmis en de doordeweekse Missen voorlopig
nog niet (mede ook vanwege het bisschoppelijk verbod om na
17.00 uur i.v.m. Corona bijeenkomsten te houden).
Uitvaarten worden voorbereid en geleid door een andere
priester of diaken maar kunnen uiteraard wel plaatsvinden.
Ook een Avondwake (als de beperkingen opgeheven zijn) kan te
allen tijde plaatsvinden. U kunt deze samen regelen met onze
Avondwakewerkgroep, ook als er de dag erna geen kerkelijke
uitvaart plaatsheeft.
Huis- en ziekenbezoeken kunnen natuurlijk afgesproken worden.
Maar onze pastoor kan voorlopig nog niet zelf auto rijden. Op
afspraak op bezoek komen of hem halen en brengen i.v.m.
huisbezoek kan. Voel je niet bezwaard, laat het weten!
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STELT ZICH VOOR:
Elke uitgave stelt zich een vrijwilliger of een werkgroep van de
parochie voor.
In deze uitgave:Wies Boll

Effe buurtte mi Wies Boll (86)
Na een gastvrij ontvangst ’n békske koffie en ’n stukske banketstaaf
steken we van wal.
Vanuit haar geboorteplaats Reek volgde Wies in 1969 als huishoudster
de toen net geïnstalleerde pastoor Schakenraad naar zijn eerste parochie
Reusel.
20 jaar diende zij hem trouw in en rondom de pastorie, nadien heeft
Wies hem tot zijn dood in 2002 nog verzorgd.

Vrijwilliger
“Voorheen deed ik in de kapel van het Mariahof in Reusel de
kosterwerkzaamheden tijdens de H. Mis.”
“Heden ten dage vinden deze missen plaats in D’n Aachterum waar ik
ook nog actief ben.”

Wat houd het werk in?
“Het altaar de kelk en de ciborie {liturgisch vaatwerk) en de stoelen
moeten klaar gezet worden.”
“Er komen ongeveer 25 bezoekers dus ik weet wel hoeveel hosties we
nodig hebben.”
“Nadien wordt alles weer opgeruimd en gaat alles weer achter slot en
grendel.”
“Zolang ik het kan wil ik het blijven doen, het geeft me veel voldoening.”

Dagje Wies
“Rond de klok van half zeven gaat de wekker en begin ik de dag met een
rozenhoedje en ochtendgebed, dat is gewoon traditie.”
Wies bid tegenwoordig dat alles weer snel normaal mag worden, want
dan kan ze ook weer naar Lourdes dat ze inmiddels twintig keer heeft
bezocht..
“Na de verzorging en ontbijt vermaak ik me door de dag heen met wat
woordzoeker puzzels, lezen van tijdschriften, een avondje kaarten
{rikken} en rummikuppen. In D’n Aachterum is Wies niet alleen voor de
kerkdienst maar ook bij het kienen en buurten is ze regelmatig van de
partij.
“anders zit ik hier toch mér wa op m’n kamerke.”
Wat televisie kijken betreft kijkt Wies het liefst naar het voetbal.
“Da déé ik vruuger al mee pastoor Schakenraad”, aldus Wies.
“Ze kenne me eigenlijk nie anders as Wies van de pastoor of as
pastoorsmeid.”
Dat klopt Wies, mér tis zeker een functie waar je met waardering op
terug kan kijken.
Want daarom mocht Wies enkele jaren geleden de pauselijke
onderscheiding pro ecclesia ontvangen, iets waar zij bijzonder trots op is.

“pastoorsgereedschap”
Op maandag 15 augustus werd ik blij verrast door “ons
huishouden”, een aantal vaste fijne vrijwilligers en
medewerkers op de pastorie. Ik werd opgetrommeld om
koffie te komen drinken, en ineens zag ik een kamer vol met
lieve mensen, gebak, en een…. Herdersschopje.

U vraagt zich misschien af wat dat is. Dat herdersschopje is
een soort equivalent van de bisschopsstaf, alleen dan voor
pastoors. Het is een oud gebruik, wat hier blijkbaar al lang in
onbruik is, maar ik vind het een mooie traditie. Een
schaapsherder moet de kudde bijeenhouden, en de
weglopende en verloren schapen terugvinden en
beschermen. Dit doet een herder door met een schopje wat
zand of steentjes tegen de bil van het weggelopen en dus
kwetsbare schaap aan te werpen, zodat het terugkeert in de
kudde en weer veilig is.
Als pastoor wordt je ook wel zielenherder genoemd, en onze
taak is de eenheid (in verscheidenheid) te bewaren, mensen
niet weg te jagen of te verdelen, en om met mensen op weg
te gaan. Daarom was het mijn wens om als symbool daarvan
zo’n herdersschopje te hebben, en via een goede vriend heeft
men dit “stiekem” voor mij geregeld! Ik voel me daar zeer
vereerd en gedragen door, het voelt echt als een bevestiging
van de gemeenschap!

Op het schopje staat het Heilig hart van Jezus afgebeeld, en
de spreuk: Adveniat regnum Tuum, Uw rijk kome. Mijn
roeping heb ik te danken aan pater Van Hoek, priester van het
Heilig Hart. Hij, en zijn medebroeders uit het klooster in Asten
waren religieuzen met veel hart voor God, maar ook voor de
mensen, en dat raakte mij heel erg, en zo probeer ik er ook in
te staan. De bede “Uw Rijk kome” is de wapenspreuk van de
congregatie van de priesters van het Heilig Hart van Jezus, en
ik denk dat we daar ieder op onze eigen manier, met onze
talenten, vanuit geloof, vertrouwen, liefde en
medemenselijkheid iets aan mogen bijdragen. Nu kent u dus
het gebruik van dit liturgisch attribuut, maar ook het hoe en
waarom van de spreuk en de afbeelding, en ik hoop dit samen
met u nog vele jaren hier waar te maken!

Met hartelijke groet,
Pastoor David van Dijk.



OVERLEDENEN

Het medeleven van de parochie gaat naar de nabestaanden van:

 

• 17 juli  Bert Verstijnen  95 jaar uit Reusel

• 1 augustus  Cato Bruininx-van Limpt 97 jaar uit Reusel

• 11 augustus Toos Lavrijsen- van Ham 72 jaar uit Reusel

• 25 oktober  Nelleke Michiels-v.Gisbergen   97 jaar uit Hooge Mierde

• 26 oktober  John Jansen   62 jaar uit Reusel

• 18 november Anneke Hoeben-Geboers      96 jaar uit Reusel

• 27 november Miet Lauwers  93 jaar uit Reusel

• 29 november Harrie Jansen  89 jaar uit Reusel

• 29 november Ria Janssen   74 jaar uit Bladel

• 7 december Sjef  Merckx  87 jaar uit Hulsel

 

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

  GEDOOPT
  De volgende kinderen zijn in onze parochie gedoopt:
 
18 juli Jens,      zoon van Dirk Paridaans en Ilona Vervoort
5 september   Jesse,     zoon van Erik van den Bergh en Anja van den Bergh-Kuenen
26 september  Jur,         zoon van Bart Kaethoven en Ilse Wijnen
21 november  Hanne,  dochter van Harm Huijbregts en Kristy Gilsing
19 december Niene,   dochter van Dennis Klerkx en Sanne Soetens

Wij feliciteren de ouders en wensen de kinderen veel geluk, hoop en liefde toe!

MAAK HET KERSTVERHAAL AF
Aan de rechterkant zie je woorden staan. Deze woorden mogen ingevuld worden op
de strepen in het verhaal.

Jozef de timmerman slaapt. Hij droomt van een _______________. Deze vertelt over
Maria. Zij krijgt een kindje, de _______________ van God. Het kindje gaat Jezus
heten. De engel vraagt of Jozef goed voor Jezus en Maria wil zorgen. Dat gaat Jozef
doen!
Er komt een boodschapper van de _______________. Hij vertelt dat alle mensen
naar de stad moeten waar ze zijn geboren. Zo kan de keizer tellen hoeveel mensen
er in zijn _______________ wonen. Maria en Jozef moeten ver reizen. Van Nazareth
naar Bethlehem.
Maria en Jozef reizen met een _______________. Het is een lange reis. Als het
avond is probeert Jozef een slaapplaats te vinden in de herberg. Maar er zijn zoveel
_______________ op pad, dat er nergens meer een plek is om te overnachten.
In een oude stal, waar normaal de _______________ slapen, gaan ze liggen. Die
nacht wordt Jezus geboren. Maria doet _______________ om haar kindje heen.
Jozef legt wat hooi in de voerbak, de kribbe. Dit kleine kindje is de Zoon van de grote
God!
De herders slapen in het veld bij hun schapen. In de _______________ zien zij
ineens een mooi _______________. Engelen zingen mooie liederen. Een engel zegt
dat Jezus geboren is en dat Hij de redder van alle _______________ is. Snel gaan de
_______________ zoeken en ze vinden hem.
Later komen ook drie wijze _______________ uit het oosten naar de stal. Zij hebben
een bijzondere _______________ gevolgd en zijn zo bij Jezus gekomen. Zij nemen
cadeaus mee voor hem: _______________, wierook en mirre.



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.)
Ø    als u thuis de H.Communie wilt ontvangen
Ø  voor het Sacrament van de ziekenzalving
Ø  voor een ziekenbezoek (ook in het verpleeg - of bejaardenhuis)
Ø voor het Sacrament van Boete en Verzoening (de biecht)
Ø  als u bij een overlijden een uitvaartmis wilt laten doen
Ø  voor het Sacrament van het Doopsel (is op elke zondag mogelijk

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

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 2022.

Voedselbank
In de Mariakapel kan nog steeds voedsel neergezet worden wat we
wekelijks naar de voedselbank in Bladel brengen. Ook geldelijke giften zijn
welkom. Alhoewel ik er al een hele tijd niet meer zelf naar toe heb kunnen
rijden hoor ik her en der hoe blij mensen er mee zijn, mensen soms veel
dichterbij dan je zou denken of wensen. Dus nogmaals van harte
aanbevolen en alvast hartelijk dank!
Collecte Kerstmis voor de Voedselbank.
Met Kerstmis zullen we op Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag de
tweede collecte bestemmen voor de Voedselbank.

Vormsel 2022
Naar alle waarschijnlijkheid wordt het Heilig Vormsel in onze parochie
toegediend op vrijdag 22 april door deken Spijkers. Meer info volgt
nog!

Eerste Heilige Communie 2022
Op zondag 22 mei 2022 kunnen de kinderen van groep 4 uit
Reusel, Hulsel, Hooge - en Lage Mierde hun Eerste Communie
doen in de H. Mis van 11 uur. De eerste bijeenkomst vindt
plaats op 18 januari. U kunt uw kind nog aanmelden.
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